DR. BOB CASAER

PLASTISCHE
RECONSTRUCTIEVE
ESTHETISCHE HEELKUNDE
MICROCHIRURGIE

WWW.CASAER.BE
WWW.BORSTVERGROTING.BE

LIPOSUCTIE
VOOR DE INGREEP
Op de preoperatieve consultatie kreeg u een voorschriftje met een ontsmettende zeep
Hibiscrub voorgeschreven. De 2 dagen voor de ingreep dien je je telkens te wassen
met deze zeep, als mogelijk ook de ochtend van de ingreep.
Tijdens een algemene verdoving wordt via een toestelletje dat op je vinger geplaatst
wordt het zuurstof gehalte in je bloed gemeten. Indien je gelakte of gel nagels hebt,
dien je minstens 1 vinger vrij te maken om goede geleiding voor het toestel mogelijk te
maken. Indien de ingreep gepland is onder plaatselijke verdoving is dit niet nodig.
Je vooraf aangekochte lipopanty neem je mee naar de operatiezaal.
In geval van een algemene verdoving dien je je nuchter aan te melden bij opname. Het
opname-uur werd je meegedeeld op de preoperatieve consultatie. In geval van een
plaatselijke verdoving kan je een lichte maaltijd nemen voor de ingreep. De ingreep
gaat dan meestal door op de polikliniek.
Gelieve geen juwelen aan te doen bij opname (inclusief piercings)
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TIJDENS DE INGREEP
De verpleegkundige van het dagziekenhuis zal je voorbereiden voor de ingreep. In
geval van een liposuctie onder plaatselijke verdoving gebeurt dit op de polikliniek
Alvorens je de operatiezaal binnengebracht wordt, zal Dr. Casaer nog een preoperatieve markering maken. Als je eventueel nog vragen hebt, kan je die dan nog
stellen.
Als je wakker wordt zal je reeds je lipopanty aanhebben.
Pijnstilling wordt op regelmatige basis via het infuus toegediend zodat je comfortabel
bent.
Enkele uren na de ingreep zal Dr. Casaer langskomen op het dagziekenhuis om te
kijken hoe het met je gaat. Hij zal je uitleg geven over de ingreep alsook kort overlopen
waar je op moet letten de komende dagen.
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LIPOSUCTIE
NA DE INGREEP
Je lipopanty dien je 6 weken dag en nacht te dragen. Uiteraard mag je deze afdoen
om te douchen of om deze te wassen in de wasmachine.
Op de wondjes is een douche plakkertje aangebracht. Dit pleistertje mag gerust blijven
hangen. Moest het toch loskomen, dan kan je de wonde ontsmetten en een nieuw
pleistertje aanbrengen. 1 week na de ingreep mogen de hechtingen worden
verwijderd en hoeft er geen pleistertje meer.
Douchen mag, maar geen bad of zwembad zolang de wonde niet helemaal geheeld is
(geen korstjes meer)
Doe het rustig aan. Geen zware inspanningen doen tijdens de eerste week.
Sportoefeningen best ook enkele weken uitstellen.
In geval van een liposculptuur van de dijen kan het zijn dat je zwelling ervaart thv de
enkels en de voeten. Rusten met de benen omhoog kan dit verbeteren. Sowieso zal dit
spontaan verdwijnen. Indien je pijn in de kuiten ervaart, best je huisarts contacteren
om te zien of er geen flebitis optreedt.
Een controle raadpleging wordt voorzien 1 week na de ingreep.
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De huid mag al snel ingewreven worden met hydraterende crème met lichte massage.
De huid dient regelmatig ingewreven te worden gedurende de eerste 6 maanden na
de ingreep, om zo de huid goed te laten aanpassen aan de nieuwe contouren.
Eindresultaat van een liposuctie is na een 6-tal maanden.

