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Het consult
Ik heet u van harte welkom bij deze informatie over een face-hals-lift. 
Mijn naam is Pieter Hupkens en ik ben sinds 15 jaar esthetisch
plastisch chirurg. U heeft de eerste stap gezet naar het terugkrijgen 
van een strakker, jonger en frisser gelaat en deze informatie zal u 
helpen een weloverwogen keuze te maken.

Ik vind het prettig als u zo duidelijk mogelijk aangeeft welke
verbeteringen u wenst. Gaat het om de plooien rondom de mond, 
de kaaklijn of de hals?

Het is belangrijk te weten dat mijn techniek uw gelaat en hals
effectief corrigeren, zonder dat u er “anders” uit gaat zien. 
Het centrale deel van uw gelaat: de wenkbrauwen, de ogen, de neus 
en de mond blijven onveranderd. U gaat er uitzien als een “ jongere 
versie van uzelf ”.

Ik vind het behulpzaam als u meerdere foto’s uit vroegere jaren 
meeneemt, zodat we kunnen zien wat de mogelijkheden zijn. 
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Tijdens het consult wordt uw gelaat nauwkeurig geanalyseerd en
fotografisch vastgelegd. De bevindingen en de mogelijkheden
worden tijdens het consult uitvoerig met u besproken. Gekeken 
wordt naar de gebieden waar rimpels en plooien zijn ontstaan en 
naar de mate van huid- en spierverslapping. De functie van de
zenuwen en spieren in het gelaat worden getest en de symmetrie 
van het gelaat wordt beoordeeld. Relatief veel volwassenen hebben 
enige asymmetrie van het gelaat zonder dat zij zich daar bewust van 
zijn. Vrijwel iedereen heeft een “vollere” en een “legere” gelaatshelft. 
Deze asymmetrie kan na de facelift meer of minder gaan opvallen of 
hetzelfde blijven. 

Het gelaat is een gelaagde structuur en bestaat onder andere uit 
huid, spier en bindweefsel. Om een goed resultaat bereiken is het
nodig dat deze 3 structuren afzonderlijk gecorrigeerd worden. De 
vorm van uw schedel, kaakbot en wervelkolom zijn mede bepalend 
voor het eindresultaat blijven uiteraard onveranderd. Het is belangrijk 
om te weten dat het eindresultaat van een face-hals-lift voor een deel 
afhankelijk is van de toegepaste operatietechniek. 

F A C E L A N D
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De operatie
U mag 6 uur voor de operatie niets eten en drinken. U krijgt voor
de operatie een speciale muts, jas en slofjes aan. In de
voorbereidingsruimte maak ik een tekening op uw gelaat om het 
operatiegebied af te grenzen. De operatie duurt 150 tot 180 minuten. 
Tijdens de narcose, wordt het gelaat nog extra voorzien van
verdovende vloeistof, zodat u comfortabel wakker kunt worden. 
 
Het operatiegebied wordt volledig steriel gemaakt. De huid wordt 
geopend via een snede in de haargrens, rondom het oor en soms 
ook onder de kin. Dan wordt de huid van gelaat en hals los gemaakt 
van de onderliggende spieren. De onderliggende verslapte spieren 
en bindweefsellagen worden met hechtingen gefixeerd in hun
oorspronkelijke, natuurlijke positie. Tenslotte wordt de overtollige 
huid rondom het oor verwijderd. De huid voor het oor wordt gehecht 
met oplosbaar materiaal. Achter het oor wordt de huid gesloten met 
kleine metalen clipjes. Uw gelaat en hals worden verbonden met 
zachte, gewatteerde zwachtels ter ondersteuning en bescherming 
van het operatiegebied. Deze techniek geeft een effectieve lift van de 
hals en de kaaklijn.
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De herstelperiode
De eerste dagen na de operatie voelt het operatiegebied enigszins 
verdoofd en strak aan. Het is verstandig om gedurende de eerste 3 
weken de bewegingen van uw hoofd te beperken en op uw rug te 
slapen, met uw hoofd wat omhoog. Meestal is er weinig verkleuring 
van de huid. Zwelling door vocht is wel vaak zichtbaar in de eerste 
weken. Ik zie u na 7 dagen voor het verwijderen van de gewatteerde 
zwachtels en na 14 dagen voor het verwijderen van de metalen
clipjes achter het oor. Hierna zal de genezing steeds sneller verlopen 
en wordt het resultaat steeds beter zichtbaar. Na 3 weken verdwijnt 
de zwelling en kunt u de dagelijkse activiteiten gaan hervatten. 
Na 6 weken kunt u geleidelijk weer beginnen met sport en actieve 
bewegingen. 

De drie korte termijn risico’s van de face-hals-lift zijn: nabloeding,
gestoorde wondgenezing door infectie en abnormale
vochtophoping. Deze worden grotendeels bepaald door twee
risicofactoren: roken en overgewicht.
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1: Als u door mij geopereerd wilt worden, mag u gedurende 6
weken voor de operatie niet roken en niet meeroken. 
Meeroken betekent dat u in een ruimte bent waar anderen roken.

2: Daarnaast is uw maximale gewicht gelijk aan uw lengte –
1 meter.
Bent u bijvoorbeeld 1.70 m lang, dan mag u maximaal 70 kg
wegen. Bent u 1.65 m lang, dan mag u maximaal 65 kg wegen.

In de herstelperiode is Dokter Hupkens voor telefonisch of WhatsApp 
contact direct bereikbaar onder nummer 0613758176.
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De lange termijn

In de loop van een jaar wordt het definitieve eindresultaat zichtbaar. 
Het gevoel in de huid verbetert en de littekens gaan verbleken. 
Het is belangrijk hoge temperaturen en ultraviolette straling door 
zon, sauna en zonnebank in het eerste jaar volledig te vermijden.

Het resultaat is blijvend, zij het dat het normale verouderingsproces 
doorgaat. De biologische klok van het gelaat wordt door de
face-hals-lift vele jaren terug gedraaid. Voorbeelden kunt u vinden
op de website.

F A C E L A N D
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De lange termijn risico’s van de face-hals-lift zijn:
Ontevredenheid met het eindresultaat, onvoldoende correctie 
van het huidoverschot, onregelmatigheid van de huid, verdikte 
littekens, zichtbare littekens, verminderd gevoel in de huid, uitval 
van een gelaatszenuw en asymmetrie.

Voor bovengenoemde risico’s kunnen extra operaties, met
bijbehorende kosten noodzakelijk zijn. 
Door gebruik van de modernste techniek en jarenlange ervaring,
is de kans op bovengenoemde complicaties uitermate klein. 

Ik verzoek u vriendelijk, naast deze tekst, informatie te lezen op de 
websites van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie: 
www.nvpc.nl en de website van de Nederlandse Vereniging voor
Esthetische Plastische Chirurgie: www.nvepc.nl

F A C E L A N D
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Samenvatting
Dokter Hupkens heeft 15 jaar ervaring en hij vindt het belangrijk dat 
u goed geïnformeerd wordt over de mogelijkheden ter verbetering 
van uw gelaat. Het eindresultaat van de face-hals-lift wordt bepaald 
door de combinatie van de anatomische verhoudingen van uw
gelaat en de toegepaste operatietechniek.

Dokter Hupkens vindt het belangrijk dat u zo duidelijk mogelijk 
aangeeft welke verbeteringen u wenst en dat u foto’s meeneemt 
uit vroegere jaren. U mag gedurende 6 weken voor de operatie 
niet roken of meeroken en uw lengte-gewicht-verhouding moet 
normaal zijn.

De operatie duurt 150 tot 180 minuten, waarbij de huid van gelaat en 
hals wordt losgemaakt van via een snede in de haargrens, rondom 
het oor en soms ook onder de kin. De onderliggende verslapte
spieren en bindweefsellagen worden met hechtingen gefixeerd in 
hun oorspronkelijke, natuurlijke positie. In een periode van 3 tot 6 
weken zal de zwelling geleidelijk verdwijnen. In deze
herstelperiode is Dokter Hupkens voor telefonisch of WhatsApp
contact direct bereikbaar onder nummer 0613758176.

In de loop van een jaar wordt het definitieve eindresultaat zichtbaar. 
Het is belangrijk hoge temperaturen en ultraviolette straling door 
zon, sauna en zonnebank in het eerste jaar te vermijden.
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Het resultaat is blijvend, zij het dat het normale verouderingsproces 
doorgaat. De biologische klok van het gelaat wordt door de
face-hals-lift vele jaren terug gedraaid. Voorbeelden kunt u vinden op 
de website.

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische 
Chirurgie: www.nvpc.nl en de website van de Nederlandse
Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie: www.nvepc.nl 
kunt u aanvullende informatie verkrijgen. 

Met een facelift door Dokter Hupkens krijgt u de juiste medische 
zorg, voor een gelaat dat past bij een perfect uiterlijk.
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