Facelift

Facelift

Tijdens een facelift worden plooien en rimpels van het aangezicht strak getrokken. Met een
facelift kan de kaakrand verstrakt worden, de hals, wangen of het hele gezicht (complete
facelift inclusief het voorhoofd). Met uw arts bespreekt u welke behandeling voor u van
toepassing is.
Wat gebeurt er tijdens de ingreep?
Bij een facelift wordt een sneetje vóór het oor gemaakt, zodat de huid kan worden
losgemaakt van het onderhuidse bind- en spierweefsel. De huid wordt aangetrokken en de
huid zal er strakker uit gaan zien. Na het strak trekken van de huid wordt de hoeveelheid
overtollige huid weggesneden en de huid gehecht.
De behandeling gebeurt doorgaans onder narcose. In sommige gevallen tijdens een
dagbehandeling, maar een opname in het ziekenhuis voor één tot twee dagen kan ook
gewenst zijn. De ingreep duurt ongeveer twee tot vier uur. Na de operatie wordt een
verband om het gezicht aangebracht en in sommige gevallen ook gedurende één tot twee
dagen een drain om het wondvocht op te vangen.
Wat gebeurt er na de operatie?
Na de ingreep kunt u pijn krijgen. U kunt voordat de verdoving is uitgewerkt een pijnstiller
innemen. Door de ingreep zal het gezicht gezwollen zijn en verkleurd als gevolg van een
bloeduitstorting. De zwelling en/of verkleuring is doorgaans na één tot twee weken
verdwenen. Indien er niet-oplosbare hechtingen zijn aangebracht worden deze na afspraak
verwijderd. Roken en alcohol zijn slecht voor de genezing van de wond, zeker de eerste dag
na de operatie. Na drie tot vier weken is het eerste resultaat van de facelift zichtbaar. Het
eindresultaat echter pas na drie tot zes maanden.
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Vragen
Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u,
samen met uw MKA-chirurg, of u de behandeling laat doen. Heeft u na het gesprek met de
MKA-chirurg en na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw
vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.
Heeft u vragen of problemen of kunt u niet naar de afspraak komen, bel dan:
Polikliniek mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie)
Tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag
Spaarne Gasthuis (023) 224 00 80
Rode Kruis Ziekenhuis (0251) 265 697
Buiten de normale werktijden belt u de afdeling spoedeisende hulp
Spaarne Gasthuis locatie Haarlem Zuid (023) 224 48 80
Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp (023) 224 68 80
Rode Kruis Ziekenhuis (0251) 265 470
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Algemene adresgegevens
Spaarne Gasthuis locatie Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22, 2035RC Haarlem
Telefoonnummer polikliniek: (023) 224 00 80
Telefoonnummer algemeen: (023) 224 00 00
Postadres: Postbus 417, 2000 AK Haarlem
Website algemeen: www.spaarnegasthuis.nl
E-mail polikliniek: kaakchirzuid@spaarnegasthuis.nl
Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp
Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp
Telefoonnummer polikliniek: (023) 224 00 80
Telefoonnummer algemeen: (023) 224 00 00
Postadres: Postbus 770, 2130 AT Hoofddorp
Website algemeen: www.spaarnegasthuis.nl
E-mail polikliniek: polikaak@spaarnegasthuis.nl
Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk
Telefoonnummer polikliniek: (0251) 26 56 97
Telefoonnummer algemeen: (0251) 26 55 55
Postadres: Postbus 1074, 1940 EB Beverwijk
Website algemeen: www.rkz.nl
Op de locaties Heemstede en Haarlem Noord van het Spaarne Gasthuis zijn geen
poliklinische voorzieningen van de afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie.

Disclaimer MKA Kennemerland spant zich in om de inhoud van deze patiënteninformatie zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Copyright Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MKA Kennemerland.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van MKA Kennemerland.
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