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Vet weghalen waar je het teveel hebt, om het 
vervolgens in te spuiten waar je het mist. Klinkt ideaal 
toch? En het kan! Het inspuiten van lichaamseigen 
vetweefsel om delen van je lichaam meer volume te 
geven, wordt ook wel lipofilling genoemd. Plastisch 
chirurgen dr. Joyce Florisson en dr. Annekatrien van 
de Kar hebben veel ervaring met deze behandeling en 
beantwoorden de meest gestelde vragen.

WAT IS LIPOFILLING PRECIES? 
Dr. Florisson: “Lipofilling is het verplaatsen van eigen 
vetweefsel naar plaatsen waar volume gewenst is. Bij 
Esthetisch Centrum Jan van Goyen zien wij met name 
patiënten die lipofilling van de borsten of het gezicht 
willen. Lipofilling van het gezicht is een oplossing 
wanneer iemand er door volumeverlies ouder uitziet. 
Bij lipofilling van de borsten is het heel erg in trek om 
de borsten net een beetje meer volume te geven zodat 
je er een cupmaat bij krijgt.”

WAAR KOMT HET VET VANDAAN? 
Dr. van de Kar: “Daar waar mensen het kwijt willen. Bij 
de meesten is dat bij de buik of flanken, maar het kan 
eigenlijk op alle plekken waar iemand teveel heeft.”

BLIJFT DIT VET VOOR ALTIJD ZITTEN? 
Dr. Florisson: “In principe wel. Het is wel zo dat 
ongeveer dertig tot vijftig procent van het vet oplost 
dat wordt ingespoten. We houden hier rekening mee 
door altijd een beetje extra in te spuiten. Daarnaast 
is het ook goed om te weten dat er geen risico op 
afstoting is, omdat het lichaamseigen weefsel betreft.” 

WORDT LIPOFILLING OOK VOOR 
RECONSTRUCTIES GEBRUIKT? 
Dr. van de Kar: “Jazeker. Vrouwen die bijvoorbeeld 
borstkanker hebben gehad en daardoor een deuk in 
de borst hebben kunnen baat hebben bij lipofilling. 
Maar ook als mensen een deuk elders op het 
lichaam hebben.”

WORDT EEN LIPOFILLING 
BEHANDELING VERGOED? 
Dr. Florisson: “Niet als het om een cosmetische 
ingreep gaat. Oncologische reconstructies kunnen wel 
degelijk vergoed worden. Vraag dit altijd na bij de 
zorgverzekeraar waar je verzekerd bent.”
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OVER ESTHETISCH CENTRUM 
JAN VAN GOYEN 
Esthetisch Centrum Jan van Goyen is al meer 
dan dertig jaar gevestigd in Amsterdam Oud-
Zuid. De unieke locatie, jarenlange ervaring 
en persoonlijke benadering zorgen ervoor dat 
cliënten graag langskomen voor de mooiste 
versie van zichzelf. Wil jij een afspraak 
maken voor een vrijblijvend consult? Neem 
dan contact met ons op!
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