
Welkom op deze 
informatieavond



Programma

19.00 – 19.05 Welkom
19.05 – 19.35 ‘De mogelijkheden van contourherstellende 

plastische chirurgie na bariatrie’ – Dr. Henriette Kroese-Deutman 
19.35 – 19.45 Het traject en de begeleiding bij contourherstellende 

chirurgie in Rijnstate - Barbara Sybrandy en Renate Reuvers

19.45 – 20.00 PAUZE

20.00 – 20.30 Ervaringsdeskundige - Stanneke van den Berg
20.30 – 20.45 Uitleg over criteria en vergoeding zorgverzekaar – Kristy Leenders
20.45 - 21.00 Vragen kwartiertje



De mogelijkheden van 
contourherstellende 
plastische chirurgie na 
bariatrie

Dr. Henriette Kroese-
Deutman



Plastische Chirurgie Rijnstate

Even voorstellen……

Flip van Alphen Henriette 
Kroese-
Deutman

Johan Vehof Corinne 
Schouten

Mischka
Kolodzynski



Klachten na gewichtsverlies

• Mechanische hinder, rugklachten, geluid bij bewegen

• Schaamte

• Smetplekken, hygiëne, irritatie en infectie

• Negatief zelfbeeld

• Slappe huid, elasticiteit ontbreekt

• Kleding past niet

• Explosieve toename bariatrische chirurgie; Nederlandse Obesitas Vereniging/Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa)

• Gastric bypass: 2008 – 340 vs. 2015 – 7456 



Voordelen operatie

• Verbetering gewichtsbehoud 

• Verbetering hygiëne

• Verbetering activiteit

• Verbetering zelfbeeld 

’Contourherstellende chirurgie verbetert gewichtsbehoud en 
kwaliteit van leven'



Resultaten afhankelijk van

• Spierweefsel

• Hoeveelheid rest vet

• Lokalisatie littekens 

• Breuken buikwand

• Huidtype

• Gezondheid



Operatie mogelijkheden

• Buik correctie 

(Lower body lift/Wig/ Fleur de lis/ buikwandcorrectie)

• Borsten (gynaecomastie/verkleining; lift+/- prothese

• Benen

• Armen

• Bilcorrectie

• Gezicht



Buikwandcorrecties

• Lower body lift  

(rug/ flanken/ buik/ billen/ heupen/ zijkanten/ venusheuvel

• Wig verwijdering

• Fleur de Lis

• Buikwandcorrectie



Borsten

• Gynaecomastie

• Borst verkleining

• Borstlift met prothese



Armen en benen

• Dermolipectomie



Goede kandidaat

• Stabiel gewicht > 1 jaar na operatie

• Niet roken

• Gezonde voedingstoestand (vitaminen/ eiwitten)

• Gezond ( geen hart en vaatziekten)



Wanneer risico/ niet opereren

• Grote littekens bovenbuik van eerdere operaties

• Kinderwens (buikwand)

• Te hoge BMI > 35

• Roken

• Suikerziekte slecht ingesteld

• Hart en vaat ziekten

• Geen reëel beeld van resultaat



Complicaties/ risico's operatie 

• Anesthesie (hart en long)

• Wondgenezing

• Infectie

• Doorbloeding huid

• Wondvocht

• Nabloeding

• Klachten littekens

• Langere herstelfase dan verwacht



Herstelfase

• 2 wk rust

• 6-8 wk niet sporten/ niet actief zijn

• 3 mnd restzwelling / hinder

• 1-1,5 jr litteken duur



Conclusie

’Contourherstellende chirurgie verbetert gewichtsbehoud en 
kwaliteit van leven’

TAKE HOME MESSAGE

• Vergoeding afhankelijk van oordeel verzekering

• Maatregelen voor operatie; ook door patiënt zelf

• Ingrijpende procedure

• Complicaties



ZORGPAD
contourherstellende 
operaties na bariatrie

Barbara & Renate

Verpleegkundig consulenten



� Buikwandcorrectie
� Borstreductie/lift
� Dermolipectomie armen
� Dermolipectomie benen

2 - 3 weken

Gecombineerde afspraak 
plastisch chirurg en 

verpleegkundig consulent

Diagnostiek (klachten 
en wensen)

Medische foto’s
Aanvraag vergoeding 

zorgverzekeraar Afgekeurd?
Offerte voor ingreep

Goedgekeurd?
Uitnodiging voor 
vervolgconsult

Vervolgconsult:
� Verpleegkundig consulent
� Apotheek
� Pre-operatieve screening

Anesthesioloog

Controles:
� 1 week na OK (consulent)
� Zonodig 2 weken na OK (chirurg)
� 6 weken na de operatie (chirurg)



Drukkleding

Correctie bovenbenen, armen en buik



Drukkleding

Borstverkleining/borstlift/borstvergroting



Stanneke van den Berg

Ervaringsdeskundige



De rol van de 
verzekeraar

Kristy Leenders

Manager Vitalys



Zorgverzekeringswet
� Plastisch chirurgie alleen vergoed bij:

�aangeboren verminking 

�aantoonbare lichamelijke functiestoornis: 

Voorwaarden voor contourherstellende plastische chirurgie 
na bariatrie:

�BMI < 35

�Gewicht is al minimaal twaalf maanden stabiel

�Je maagverkleinende operatie is minimaal 18 maanden geleden



Vergoeding mogelijk bij: 

Verminking door ziekte, ongeval of geneeskundige 
verrichting. 

�Van een verminking kan gesproken worden bij een Pittsburgh
Rating Scale graad 3 

Lichamelijke functiestoornissen 
�Onbehandelbaar smetten: meer dan 6 maanden, behandeling 

onvoldoende resultaat. 

�Een ernstige bewegingsbeperking: 
o Bijvoorbeeld een buikschort wat minimaal een kwart van de bovenbenen 

bedekt. Complexe berekening die gedaan kan worden door de plastisch 
chirurg.



Pittsburgh Rating Scale
� Score voor ‘misvorming’

� Tien gebieden: 
� 5 in het ‘bovenlichaam’ (armen, borsten, buik, flanken, rug) 

� 5 in het ‘onderlichaam’ (venusheuvel, billen, heupen, dijen (binnen-
voorkant), lagere dijen/knieën)

� Schaal:

� 0 = normaal

� 1 = lichte

� 2 = matige

� 3 = ernstige



3

BUIK –
Pittsburgh Rating Scale



Geen vergoeding mogelijk bij:
� Rugklachten 

� Een rectusdiastase;

NB. Liposuctie eventueel uitgevoerd tijdens de buikwandcorrectie wordt niet vergoed.



ARMEN - BORSTEN
Pittsburgh Rating Scale

3
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RUG – BILLEN - FLANKEN - DIJEN
Pittsburgh Rating Scale



BUIK - VENUSHEUVEL
Pittsburgh Rating Scale

3



Geschillencommissie

�Criteria zijn bekend

�Toch verschil van mening chirurg en verzekeraar

�Geschillencommissie voor onafhankelijke 
beoordeling



Kosten indien geen vergoeding

BUIK

� Buikwandcorrectie (3 opnamedagen): +/- € 5.300

� Buikwandcorrectie (2 opnamedagen): +/- € 3.850

� Meerprijs per opnamedag: +/- € 510

BORST

� Borstvergroting enkel +/- € 3.300 

� Borstvergroting dubbel +/- € 4.500

� Borstverkleining of borstlift (dubbelzijdig) +/- € 4.500

� Borstlift met prothese +/- € 5.500

� Gynaecomastie +/- € 2.750



Kosten indien geen vergoeding

BENEN

� Huid- en vetreductie bovenbenen +/- € 4.800

ARMEN

� Huid- en vetreductie bovenarmen +/- € 3.750



Dank voor uw         
aanwezigheid!



Veel voorkomende vragen

• Duur operatie?

• Duur herstelfase?

• Combinatie operatie?

• Pijn?

• Kosten?

• Ben ik een goede kandidaat?


