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Een facelift is een operatie waarbij de plooien en rimpels van de
gezichtshuid worden strakgetrokken, meestal samen met de dieper
gelegen weefsellagen. Als er onder de kin overmatig vetweefsel
aanwezig is of als de hals dikke huidplooien heeft, kan het noodzakelijk
zijn deze ook te 'liften'.
De ingreep heeft geen effect op rimpels op het voorhoofd, rond de mond of de oogleden. Als
u deze rimpels weg wilt hebben, moet u bij de plastisch chirurg een aparte behandeling
ondergaan.

Mogelijkheden en verwachtingen
Het doel van een facelift is de huid weer glad en strak te krijgen, maar de rimpels in uw
gezicht die ontstaan zijn als gevolg van de wijze waarop u bijvoorbeeld lacht of praat, zullen
door een facelift niet verdwijnen. Deze rimpels maken deel uit van uw gelaatsexpressie en
blijven altijd aanwezig.
Ook moet u er rekening mee houden dat het natuurlijke verouderingsproces van uw huid niet
door een facelift gestopt wordt. Na de operatie zal, net als ervoor, de elasticiteit van de huid
geleidelijk verloren gaan. Het effect van een facelift is meestal vijf tot tien jaar zichtbaar.
Daarna is eventueel een volgende facelift nodig.

Duur van de behandeling
De operatie zelf duurt een paar uur. U moet een aantal dagen in het ziekenhuis blijven.

Verdoving
Als voorbereiding op de operatie gaat u bij de anesthesioloog langs op het preoperatieve
spreekuur van de polikliniek Anesthesiologie. De operatie vindt meestal plaats onder
algehele anesthesie.

Voor de behandeling
Nuchter zijn
Uit veiligheidsoverwegingen moet u voor de operatie nuchter zijn. Dit geldt voor alle vormen
van verdoving door de anesthesioloog.
Dat betekent dat u voor de operatie vanaf middernacht niets mag eten. Wel mag u tot 2 uur
voor uw operatie 2 glazen heldere vloeistof drinken, zoals:
 water





limonade
vruchtensap zonder vruchtvlees
thee of koffie met suiker maar zonder melk.

Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kan uw operatie niet op de afgesproken tijd
doorgaan. Soms zal de anesthesioloog met u afspreken dat u langere tijd voorafgaande aan
de operatie niet mag drinken. Dit kan het geval zijn naar aanleiding van uw
gezondheidstoestand.

Onderzoek
Kort voordat u wordt opgenomen voor een facelift, wordt uw algemene gezondheid
onderzocht en een bloedonderzoek verricht.

Medicijngebruik
Wanneer u geneesmiddelen gebruikt moet u dat aan uw arts melden. Bepaalde medicijnen,
zoals aspirine en APC, mag u een aantal weken voor de operatie niet meer slikken.

Roken
Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Uw arts raadt u daarom aan
minstens zes weken voor de operatie volledig te stoppen met roken.

De behandeling






De huid van de hals, de wangen en de weefsellaag onder de huid worden over een groot
gebied losgemaakt en aangespannen in de richting van het oor. Eventueel overtollig
vetweefsel in het halsgebied kan worden weggehaald via een huidsnede onder de kin.
Aan het eind van de operatie kunnen in de wond één of meerdere drains, dunne
slangetjes, worden achtergelaten om wondvocht en bloed uit de wond naar buiten te
voeren. Na een dag worden deze drains verwijderd.
Na afloop van een facelift wordt uw gezicht met een drukkend verband omzwachteld. Dit
verband moet enkele dagen blijven zitten. Eventuele drains verwijdert de arts de dag na
de operatie.

Na een facelift
Bijverschijnselen
Na de operatie zijn uw gezicht en uw hals gezwollen en verkleurd. Dit duurt gemiddeld twee
weken, maar over het algemeen hebt u weinig last van pijn.

Littekens
Een tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. De littekens zijn bij
nauwkeurige inspectie weliswaar altijd zichtbaar, maar vallen in de praktijk meestal
nauwelijks op. Ze lopen in de behaarde hoofdhuid en van daaruit naar beneden langs uw
oor. Dan maken ze een bochtje om de oorlel heen om via de achterkant van het oor weer
onder het haar te verdwijnen. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie kan er ook
een extra littekentje onder uw kin voorkomen.
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Het uiteindelijke resultaat van een facelift is pas zichtbaar na enkele weken.

Kans op complicaties
Een facelift heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. Er bestaat een kans op een
nabloeding of er kan een infectie optreden, maar gelukkig komt dit bijna nooit voor. Soms
komen na een facelift wat plekjes met vochtophoping of wat stuggere plekjes voor op het
gezicht. Deze gaan vanzelf weer weg, maar u kunt ze ook laten behandelen door een
schoonheidsspecialist of een huidtherapeut.
Een heel enkele keer raakt er tijdens een facelift een takje van de aangezichtszenuw
beschadigd. Het gedeelte van uw gezicht waarin dit zenuwtakje uitmondt, kunt u dan niet
meer bewegen. Meestal herstelt dit zich echter weer geheel of gedeeltelijk. Bij mensen met
een donkere huid zijn de littekens van een facelift soms zichtbaar. Hiervoor is blijvend
camouflage nodig.
Een facelift is een cosmetische operatie en wordt niet vergoed door het ziekenfonds of de
particuliere ziektekostenverzekering. U moet de operatie dus zelf betalen. Een precieze
opgave van de kosten krijgt u nadat de plastisch chirurg u heeft beoordeeld.
Voorgaande informatie over facelift is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De
algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het
lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur
graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Operatie of ingreep




Het is altijd mogelijk dat een operatie uitgesteld wordt door onvoorziene omstandigheden.
Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die spoedeisende hulp nodig heeft. Hij krijgt om
medische redenen altijd voorrang. Uiteraard stellen wij dan alles in het werk om u zo snel
mogelijk te opereren/te behandelen.
OLVG is een opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat de specialist altijd geassisteerd
wordt door een arts-assistent in opleiding tot specialist. Ook kan het zo zijn dat een artsassistent de operatie/ingreep of delen daarvan uitvoert.
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Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Contact
polikliniek Plastische Chirurgie, locatie Oost
T
020 510 86 70 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
P4
polikliniek Plastische Chirurgie, locatie West
T
020 510 86 70 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
Route 06
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de OK-planner Plastische Chirurgie, locatie West
T
020 510 81 65
Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ uur

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
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