Patiënteninformatie en toestemmingsformulier voor een
draadlift behandeling met PDO hechtdraden (CE 1023*)
Geachte patiënt,
Ouder worden, een slappere huid en rimpels krijgen… het hoort bij elkaar. We kunnen de tijd helaas
niet stilzetten. Maar de klok terugdraaien dat kan wel! Met mooi ouder worden is immers niks mis.
Uw arts adviseert een draadlift behandeling met polydioxanon hechtdraden: een lifting en
verstrakking van de huid zonder te snijden. Deze brochure vertelt u meer over de hechtdraden en
over de behandeling zelf. Waar moet u rekening mee houden en wat kunt u verwachten?
Wat is een draadlift?
Dit is een nieuwe techniek om het gezicht, de hals en bij vrouwen ook het decolleté te verjongen. De
arts gebruikt hiervoor hechtdraden die van polydioxanon (PDO) zijn gemaakt. Dit is een biologisch
afbreekbare stof die al jarenlang veilig als oplosbare hechting wordt gebruikt in de chirurgie. En nu
dus ook als hechtdraad voor het liften en verstevigen van de huid.
De behandeling
Voor de behandeling kan de arts de huid verdoven. Met behulp van een zeer dun naaldje wordt de
hechtdraad in de diepere laag van de huid geplaatst. De hechtdraad is daardoor niet te zien en te
voelen, maar zorgt wel voor een spanning in de gewenste richting. Binnen zes tot acht maanden lost
de hechtdraad volledig op. En hierin zit het geheim van de smid. Tijdens het oplossen vormt het
lichaam namelijk (bindweefsel) collageen rondom de hechtdraad. En deze stof zorgt voor de
natuurlijke stevigheid en elasticiteit van de huid, waardoor het gewenste liftend effect ontstaat. De
behandeling neemt weinig tijd in beslag. Binnen ongeveer een half uur bent u klaar en is het
resultaat reedslicht zichtbaar. De huid wordt met de tijd voller en steviger waardoor rimpels en lijnen
minder zichtbaar zijn.
Voordelen
In vergelijking met de facelift heeft een draadlift nog al wat voordelen. Het levert weinig stress op
omdat de behandeling veel eenvoudiger is. De arts hoeft niet in de huid te snijden. Daardoor zijn er
geen zichtbare littekens en gaat de genezing veel sneller. Ook is er veel minder kans op pijn en
ontstekingen. En zoals gezegd, direct na de behandeling is het resultaat reeds licht zichtbaar. Een
resultaat dat na zes weken optimaal is. En de ergernis van kraaienpootjes, wangplooien of
bijvoorbeeld marionetlijntjes voor een tijd tot het verleden behoren.
WELKE LICHAAMSDELEN KUNNEN ER BEHANDELD WORDEN?
Deze methode is bruikbaar voor veel delen van het gezicht (wangen, neus-liplijnen,
marionettenlijnen, voorhoofd- en lachrimpels) maar ook voor de hals, het decolleté, de bovenarmen,
de billen en de buik.
IN WELKE STAPPEN VINDT DE BEHANDELING PLAATS?
• De arts geeft op het gezicht/lichaam de lijnen aan die de hechtdraden moeten gaan volgen.
• U wordt eventueel plaatselijk verdoofd.
• Dan wordt er een injectienaald gebruikt om de polydioxanon hechtdraad in te brengen.
• Nadat de injectienaald is verwijderd, wordt de hechtdraad in de gewenste positie gebracht.
• De hechtdraad lost langzaam op. Tegelijkertijdwordt er collageen gevormd rondom de hechtdraad.
KAN DEZE BEHANDELINGSMETHODE GECOMBINEERD WORDEN MET ANDERE METHODEN?
Deze minimaal belastende behandeling kan gecombineerd worden met andere behandelingen, zoals
hyaluronzuur, botox, plasmalift, echografie en laserbehandelingen.

Informeer uw arts altijd over (esthetische) behandelingen die u eerder hebt ondergaan.
MOGELIJKE COMPLICATIES?
De behandeling met hechtdraden wordt over de hele wereld toegepast en door ervaren en goed
opgeleide artsen uitgevoerd. Meteen na de behandeling kan er een zwelling optreden of tijdelijke
pijn voorkomen. Als u een ijskompres op het behandelde gebied legt, zal de zwelling, meestal binnen
twee tot drie weken verminderen en verdwijnen. Bovendien kan de injectieplek rood en licht
gezwollen zijn of kan uw huid verkleuren. Door het zwellen van de huid kan de plaats waar de
hechtdraad is ingebracht enigszins te zien zijn. U kunt net na de behandeling last hebben van pijn
en/of hoofdpijn door het onderhuids trekken van de hechtdraden. Over het algemeen verdwijnen
deze effecten binnen een paar uur vanzelf. Naast bloedingen op de injectieplek kan er een lichte
zwelling of een lichte roodheid ontstaan, soms met jeuk of gevoeligheid. In zeldzame gevallen
kunnen er kleine blauwe plekken, verharding van de huid, toename van het volume van de huid
(hypertrofie) of een verwijding van de bloedvaten optreden. Ook kunnen er knobbeltjes ontstaan in
de behandelde gebieden. Dit geneest echter allemaal met minimale kans op littekens. Infecties
komen uiterst zelden voor en kunnen alleen ontstaan als er vuil water of verontreinigingen op het
behandelde gebied terecht komen. Houd de behandelde gebieden dus zorgvuldig schoon. Doe dit
volgens de aanwijzingen van uw arts.
Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als er een andere bijwerking dan hier boven staat vermeld
optreed, of wanneer u de bijwerking als zeer ernstig ervaart. Dan kan de arts u op de juiste manier
behandelen.
WIE KUNNEN ER NIET MET PDO HECHTDRADEN BEHANDELD WORDEN?
• Personen die allergisch zijn voor polydioxanon.
• Personen die infecties of acute ontstekingen hebben in de te behandelen huidgebieden
(acne, herpes, etc.).
• Personen die vlak voor deze behandeling een tandheelkundige ingreep hebben ondergaan.
• Personen die lijden aan een auto-immuunziekte en/of een immuuntherapie krijgen.
• Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.
• Patiënten met een aanleg voor het vormen van hypertrofe (brede, roze) littekens.
• Personen met kanker.
• Personen jonger dan 18 jaar.
• Patiënten met een extreem slappe huid.
• Patiënten met een extreme mate van verlies van vetweefsel in het gelaat of in de hals.
• Personen die onhaalbaar hoge verwachtingen hebben van de behandeling.
AANBEVELING – UW TEVREDENHEID IS ONS DOEL!
Informeer uw arts over uw medische voorgeschiedenis en eventuele eerdere esthetische
behandelingen met andere producten. Informeer uw arts voor de behandeling over het gebruik van
anti-stollingsmiddelen. Het gebruik van acetylsalicylzuur of vitamine E-supplementen moet één week
voor de behandeling gestopt worden. Bij pijn kunt u als alternatief wel paracetamol gebruiken.
Bovendien mag u geen alcohol drinken en niet roken. Voor een zo goed mogelijk resultaat van de
behandeling moet u uw huid na de injectie wat rust gunnen. Raak de behandelde huidgebieden niet
aan op de dag van de behandeling. Gebruik minstens 12 uur na de behandeling geen make-up en
probeer uw huid de eerste week na de behandeling te beschermen tegen zonlicht en UV-straling. Ga
in die week ook niet naar de sauna of in een stoombad.
Ik wil een draadliftbehandeling ondergaan in het volgende gebied (omschrijven en aantekenen):
TOESTEMMING VOOR BEHANDELING:
Ik heb de patiënteninformatie gelezen en geef mijn toestemming voor de behandeling met
polydioxanon hechtdraden (PDO). Ik ben voldoende geïnformeerd over het doel van de behandeling

op basis van de bovengenoemde draadlifttechniek. De details over de procedure en de kans om de
gewenste resultaten te bereiken zijn me duidelijk en begrijpelijk uitgelegd. Tegelijkertijd ben ik
geïnformeerd over het type behandeling, de betekenis en de technische achtergronden van de
behandeling,over de bijzondere risico's voor mij persoonlijk en de mogelijke bijwerkingen en
complicaties die kunnen optreden in verband met de behandeling met polydioxanon hechtdraden
(PDO).
Ik ben mij ervan bewust dat er geen beloften gedaan of garanties gegeven kunnen worden met
betrekking tot het resultaat van de behandeling.
Voor het geval zich onvoorziene complicaties voordoen, geef ik hierbij mijn behandelend arts
toestemming om de procedures toe te passen die medisch noodzakelijk zijn.
Tijdens het informatiegesprek heb ik de vragen over mijn medische voorgeschiedenis naar mijn beste
weten beantwoord en heb ik geen bestaande medische problemen achtergehouden. Ik ben
geïnformeerd dat de periode waarin het effect van de ingreep aanhoudt afhankelijk is van het
huidtype, de conditie en de techniek.
Ik ben geïnformeerd over alle mogelijke risico's en complicaties van de behandeling, de verdoving en
andere medicatie. Ik mag geen voorgeschreven medicatie combineren met alcohol. Ik begrijp alle
aanwijzingen voor na de behandeling en ik heb een vervolgafspraak gemaakt met mijn behandelend
arts.
Ik heb geen verdere vragen, ik ben voldoende geïnformeerd en ik geef hierbij toestemming voor het
uitvoeren van de maatregelen die nodig mochten blijken in het geval van wijzigingen of uitbreidingen
van de besproken behandeling.
Ik geef hierbij toestemming aan de behandelend arts om de behandeling te fotograferen en/of te
filmen voor mijn medisch dossier.
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