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RadioFrequentie  
RADIOFREQUENTIE BEHANDELING: VENUS LEGACY EN THERMALIPO  

  

In behandelingen voor huidverbetering en volumevermindering is een enorme ontwikkeling gaande. Nieuwe 

methoden zoals lasers, huidmassages met LED of bevriezing, allen met huidverstrakking of volumevermindering 

als doel.   

De Venus Legacy is een gepatenteerde behandelmethode waarbij radiofrequentie gecombineerd wordt met 

magnetische pulsen. De Thermalipo gebruikt alleen radiofrequentie. Bij radiofrequentie is het belangrijk 

onderscheid te maken tussen monopolair, bipolair en multipolair.  

Monopolair betekent dat er maar een elektrode gebruikt wordt die constant wisselt van een positief naar negatief 

elektrisch karakter. Het gevolg is dat er een elektromagnetische lading aan het weefsel afgegeven wordt.  

Bij bipolair worden twee elektroden gebruikt die afwisselend een positieve of negatieve lading hebben zoals de 

Thermalipo. Per tijdseenheid wordt door de plus pool een stroomgolfje afgegeven, die via het weefsel door de 

min pool ontvangen wordt. Bij een multipolair heeft de behandelkop acht elektroden waarbij er 1 positief en 7 

negatief geladen zijn die volgens een logaritme wisselen. Belangrijk is dat de werkingsdiepte bepaald wordt door 

de afstand tussen de elektroden. Bij de Venus Legacy  is dit het grootst en daardoor het meest geschikt voor 

onderhuidse vetophopingen .  

  

De radiofrequentiebehandeling werkt als volgt: het te behandelen huidgebied wordt ingesmeerd met een gel 

waarop met een grote behandelkop draaiende bewegingen worden gemaakt. Alle elektroden maken contact met 

de huid die daardoor aangenaam warm wordt. Zowel in de huid als in het onderliggende vetweefsel, zit water. 

Water bestaat uit moleculen met een “negatieve” lading en deze zullen zich richten naar de positieve pool. Door 

het telkens wisselen van de plus en min pool gaan de watermoleculen draaien en wordt de beweging  in warmte 

omgezet. Er is een kritieke temperatuur die gedurende een bepaalde tijd vast gehouden moet worden om de 

vetcel te laten “lekken” zonder beschadiging van de huid. Ook wordt hierdoor de stofwisseling van de vetcel zelf 

verhoogd en verbruikt hij zijn eigen inhoud. In de Venus Legacy behandelkop zit een ingebouwde temperatuur 

meter die wordt weergegeven op een scherm. Naast uitzenden van de radiofrequentie pulsen wordt er door de 

elektroden van de Venus Legacy ook magnetische pulsen afgegeven. Hierdoor worden in zeer korte tijd 

groeifactoren vrijgemaakt die o.a. nieuwe bloedvaten aanmaken.  

Collageen is het elastische steunweefsel in de huid. Door de temperatuursverhoging en magnetische pulsen 

worden fibroblasten gestimuleerd tot extra collageen produktie waardoor de stevigheid en elasticiteit van de huid 

toeneemt. Door verwarming wordt ook de doorbloeding verhoogd. Vooral de microcirculatie in vetweefsels, 

waardoor vet, afvalstoffen en toxines sneller worden afgevoerd en meer voedingstof en zuurstof beschikbaar is.  

Dit fenomeen van “zuivering” remt de werking van collagenase en elastase, enzymen die collageen afbreken en 

weefselverslapping veroorzaken.  

 

NA DE BEHANDELING  

  

Bij behandelingen die het weefsel verwarmen geven kortdurende een lichte zwelling.  Vetweefsel en huid die door 

de verwarming weker worden zijn erg gevoelig voor insnoeren. 

De zwelling  niet waarneembaar maar u moet er rekening mee houden dat u geen te strakke kleding zoals riemen 

of insnoerende taillebanden draagt direct na de behandeling.  

 Vergelijkt u dit maar met een pakje boter wat een tijdje in een warme ruimte gelegen heeft.  
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De huid is gedurende 2 uur roder van kleur en u zult wat vaker het toilet moeten bezoeken omdat de afvoer van 

toxinen via de nieren wordt versterkt. Om dit reinigingsproces te ondersteunen is het raadzaam 2 liter water op 

de behandeldag te drinken.  

 

GESCHIKTE BEHANDELREGIO’S.  

  

• Bovenarmen  

• Lovehandles en heupen  

• Maagregio  

• Onderbuik  

• Venusheuvel  

• Zijkanten van het bovenbeen, saddlebags  

• Knieën  

• Binnenkant van de bovenbenen  

• Cellulite  

• Striae  

  

KAN IEDEREEN DEZE BEHANDELING ONDERGAAN?  

  

Nee, wanneer er sprake is van bepaalde lichamelijke condities kan de behandeling niet worden uitgevoerd. Ook is 

het mogelijk dat onder bepaalde omstandigheden tegenvallende resultaten zijn te verwachten. Om een voorbeeld 

te noemen, mensen met een pacemaker of een metalen prothese in het behandelgebied kunnen geen 

behandelingen met radiofrequentie ondergaan.  

Daarom komt u vóór de behandeling op consult bij de arts die u onderzoekt en met u bespreekt wat voor u de 

mogelijkheden en eventuele resultaten kunnen zijn.   

  

DUUR VAN DE BEHANDELING  

  

Voor de beste resultaten zijn 8 tot 12 sessies noodzakelijk met een frequentie van 1 keer per week. De 

behandeling zelf neemt 30 tot 60 minuten in beslag. Na 4-6 sessies is pas een verbetering zichtbaar. Dit is logisch 

omdat het weefsel zich moet opbouwen en de celvermeerdering normaal 28 dagen duurt. Sommige cliënten zijn 

na 6-8 sessies al zeer tevreden en onderhouden het resultaat met één behandeling per 4 weken.  

PIJN?  

  

Nee, er is geen sprake van pijn. U voelt een verwarming en voordat het onaangenaam wordt, wordt de 

behandelkop verplaatst en zakt de verhitting weg. Na de behandeling voelt u een diepe weefselverwarming, die 

echter niet storend is.  

  

IS HET RESULTAAT BLIJVEND?  

  

Ja, de omvang ter plaatste is duidelijk verminderd en het weefsel is steviger geworden. De therapie werkt op 2 

niveaus: in de diepte vermindering van het vetvolume en oppervlakkig een verbeterde huidelasticiteit.  

In principe is het nieuw gevormde collageenweefsel blijvend en wordt het niet zomaar afgebroken. Het 

“gezuiverde” vetweefsel zal normaal blijven functioneren. De vetcellen zullen dus doorgaan met het stapelen of 

verbruiken van opgeslagen vetten. Het is dus raadzaam  dat u niet veel in gewicht toeneemt.  

Een radiofrequentie behandeling is geen gewichtsreducerende behandeling.  
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BEHANDELKOSTEN  

 

Thermalipo radiofrequentie body  vanaf € 120,00   

Thermaclinic radiofrequentie gelaat  vanaf €  65,00   

Venus Legacy body vanaf € 125,00 

Venus Freeze gelaat vanaf € 90,00 

 

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvende consultatie, dan verzoeken wij u contact 

op te nemen met onze receptie op werkdagen tussen 09:00 en 17:00.  

 

Alizonne preventieve en cosmetische geneeskunde  

Molenbaan 35, 5768 RT Meijel  

Wolput 39, 5251 CC Vlijmen  

T 077 320 8383  |  E info@alizonne.nl  

€  55 Consultatie   


