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U bent in ons ziekenhuis geweest in verband met een minifacelift. De arts heeft u 

vooraf al over de ingreep geïnformeerd. In deze folder zijn de belangrijkste aspecten 

van de nabehandeling nog eens samengevat, voor u en eventueel voor uw huisarts. 

Bijzonderheden 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

De operatie 

Tijdens de operatie is een gedeelte van de huid van de wang losgemaakt en 

vervolgens opgespannen. Het vetweefsel en de spieren van de wangen zijn 

onderhuids opgespannen en vast gemaakt in de slaapstreek.  

Er zijn hechtingen geplaatst aan de rand van de haargrens in de slaapstreek en voor 

de oorschelp. Na de operatie is er een zacht drukverband of een elastisch verband op 

het gelaat aangebracht om de zwelling tegen te gaan.  

Na de operatie 

Om zwelling na de operatie zo veel mogelijk te vermijden dient u zich gedurende 1 

week aan de volgende richtlijnen te houden:  

• niet bukken 

• op 2 kussens slapen 

• niet op de zij slapen 

• veel rusten 

• geen werkzaamheden verrichten 

 

De eerste 24 tot 48 uur kunt u pijn en een strak gevoel ervaren in de wangen, voor de 

oorschelpen en boven de oorschelpen. Hiervoor krijgt u pijnstillers mee van de 

verpleegkundige. Het verband dat na de operatie is aangebracht, dient te blijven 

zitten tot u terugkomt voor de eerste controle. Dit is na 2 of 3 dagen.  

In de beginperiode na de operatie kan het kauwen gevoelig of licht pijnlijk zijn. Dit 

komt omdat er hechtingen door de kauwspieren in de slaapstreek zijn geplaatst. Dit 

zal geleidelijk spontaan verdwijnen. Achter de oorlel kan tijdelijk een plooi aanwezig 

zijn. Deze verdwijnt eveneens geleidelijk.  

De tweede week na de operatie kunt u beginnen met lichte activiteiten. Zwaar 

lichamelijk werk en sportactiviteiten mag u na 4 weken hervatten.  

Werkhervatting geschiedt in overleg met de specialist.  

 

Wanneer zich thuis problemen voordoen, zoals ernstige zwellingen, ernstige blauwe 

verkleuringen of toenemende pijn dient u contact op te nemen met de dienstdoende 

plastisch chirurg via de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis. 
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Nazorg 

Op ……………………………….. om ……………………. uur wordt het verband verwijderd bij 

Plastische Chirurgie. 

 

De hechtingen voor de oorschelp worden na 1 week verwijderd en de hechtingen aan 

de haargrens worden na 2 weken verwijderd.  

Resultaten 

Een minifacelift zorgt voor een gelaatsverjonging doordat het onderhuidse vet en 

spieren op de oorspronkelijke plaats worden vastgehecht en de huid in geringe mate 

wordt opgespannen.  

Het bereiken van het eindresultaat duurt enkele weken. Soms zelfs enkele maanden. 

Het is niet altijd mogelijk om alle rimpels en plooien volledig te verwijderen. Dit heeft 

de plastisch chirurg al voor de operatie met u besproken.  

In het begin zijn de littekens zichtbaar als een roze lijn en voelbaar als een harde 

streng. Zowel de roodheid als de verharding zal geleidelijk verdwijnen.  

Het verouderingsproces van het gelaat wordt door operatie niet stop gezet. Hoe lang 

het effect van de operatie blijft is niet met zekerheid te zeggen. Dit wisselt van 

persoon tot persoon.  

Gemiddeld rekent men op enkele jaren of langer. Een minifacelift kan eventueel later 

worden herhaald. 

Mogelijke complicaties 

Alhoewel de plastisch chirurg zijn uiterste best zal doen om complicaties te 

vermijden, kunnen deze zich na elke operatie voordoen. Dus ook na een minifacelift.  

Mogelijke complicaties zijn: 

• een nabloeding 

• een infectie 

• littekenvorming 

• bindweefselvorming 

Soms kan het uiteindelijke operatieresultaat door een complicatie negatief worden 

beïnvloed. Ook kan het zijn dat sommige gelaatsspiertjes door de diepe hechtingen 

tijdelijk minder functioneren. Deze herstellen zich geleidelijk weer tot normaal.  

 

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft of wanneer en problemen 

zijn, dan kunt u contact opnemen met Plastische Chirurgie.  

Buiten kantooruren kunt u bij klachten die verband houden met de ingreep, contact 

opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp. Het telefoonnummer vindt u op de 

achterkant van deze folder. 
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Plastische chirurgie 

Meldpunt Oost 03 

Afsprakennummer:  088 - 459 7834 

Werkdagen: 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur 

Informatienummer: 088 - 459 7833 

Werkdagen: 08.30 - 12.00 en 13.30 - 16.30 uur 

 

Spoedpost / Spoedeisende hulp (SEH) 

Telefoon: 088 – 459 7876 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


