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Contourverbetering    
  

Gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging zijn de eerste vereisten, wanneer het gaat om het handhaven 

van onze gezondheid en lichaamsvorm. Toch is dat niet voldoende, de veroudering tekent ons lichaam en 

daarnaast spelen erfelijke factoren een rol.  

Om huidverslapping als gevolg van veroudering tegen te gaan is sporten alléén niet effectief en kleine 

vetophopingen worden door een dieet niet verminderd. Als het gaat om pure contourverbetering zonder dat het 

(over)gewicht een rol speelt, zijn er tal van cosmetisch chirurgische behandelmethoden.  

Liposuctie of -sculpture, waarbij het overtollige vet wordt weggezogen, is één van de mogelijkheden. Daarnaast 

zijn er de zogenaamde niet-invasieve  methoden, waarbij m.b.v. technieken als ultrasound, radiofrequentie en 

bindweefselmassage prachtige resultaten te bereiken zijn. Met name ten aanzien van contourverbetering en 

toename van de huidelasticiteit is succes verzekerd..   

  

Drs. Claudia van der Lugt ontwikkelde een behandelconcept dat gericht is op verbetering van de lichaamscontour 

en vermindering van lokale vetophopingen zonder chirurgische ingreep.   

  

WAARUIT BESTAAT DE BEHANDELING?  

  

Tijdens een vrijblijvend consult, waarin de medische anamnese en lichamelijk onderzoek een belangrijke plaats 

innemen, wordt vastgesteld welke behandelingen nodig zijn om het gewenste effect te bereiken. Er wordt daarbij 

een combinatie gemaakt uit de volgende behandelingen:   

  

1. LAAG FREQUENTE ULTRASOUND  

  

Voor de niet chirurgische behandeling van het onderhuidse vetweefsel zijn door  Alizonne ultrasound protocollen  

ontwikkeld. Nu zijn er  veel verschillende typen ultrasound die ook in de fysiotherapie, schoonheidsbranche of 

medische sector worden toegepast. Ultrasound is een geluidstrilling die afhankelijk van de gebruikte frequentie 

tot een bepaalde diepte kan doordringen in het weefsel. Met de juiste sterkte van het signaal  kan ultrasound het 

weefsel verwarmen en lekkage of explosies van cellen veroorzaken. Dit betekent dat niet alle ultrasound 

behandelingen het zelfde effect hebben.  

De Alizonne ultrasound maakt gebruik van platen met piezzo elektroden met een werking op maximaal 3 cm 

weefseldiepte en heeft voldoende energie om een bewezen effect op vetcellen te bewerkstelligen.  

Door het toepassen van deze techniek wordt het opgeslagen vet uit de onderhuids liggende vetcel verwijderd door 

een proces dat cavitatie heet. Het water in vetcellen veranderd tijdelijk in kleine gasbelletjes die de wand 

doorlaatbaar maken. Met een aansluitend mechanische drainage worden de vrijgekomen vet deeltjes via het 

lymfatisch systeem en de bloedcirculatie afgevoerd naar de lever om als brandstof te worden verbruikt. Tevens 

beïnvloedt de ultrasound een aantal metabole processen in  vetcellen met een gunstig effect op de 

bloedsuikerspiegel. De geluidstrillingen zijn pijnloos en beschadigen het weefsel niet. De vetcellen gaan niet kapot 

maar raken enkel leeg. Deze methode is het meest geschikt voor grote oppervlakten 
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2.  RADIOFREQUENTIE EN MAGNETISCHE PULSEN 

 

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

magnetische pulsen.  

Hierbij wordt een behandelkop met elektroden gebruikt die wisselend een positief of  negatief elektrisch karakter 

hebben. De elektromagnetische lading van de plus elektrode gaat  via het weefsel naar de negatieve elektrode.  

De Venus Legacy heeft acht elektroden waarbij er 1 positief en 7 negatief geladen zijn die volgens een ingenieus 

logaritme wisselen. De werkingsdiepte wordt bepaald door de afstand tussen de elektroden. Bij de Venus Legacy  

is deze 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 elektrode. 

Door het telkens wisselen van de plus en min elektrode 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 behandelkop zit een ingebouwde temperatuur meter die wordt 

weergegeven op een scherm. Naast uitzenden van de radiofrequentie pulsen wordt er door de elektroden ook 

magnetische pulsen afgegeven. Hierdoor wordt 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 voedingstoffen en zuurstof beschikbaar 

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

en weefselverslapping veroorzaken 

  

3.BINDWEEFSELMASSAGE 

   

 Inhoudelijk richt deze behandeling  zich op alles wat zich onderhuids manifesteert, zoals vetophopingen, verlies 

van steunweefsel, bindweefsel stoornissen, blokkades in de bloedcirculatie en lymfatische afvoer, verlittekening 

van de huid en zelfs spierproblemen.  

  

Eén methode is de bindweefselmassage met de LPG (Endermologie). Door middel van vacuüm aanzuiging  wordt 

een huidplooi met een handvat opgetild. Twee gemotoriseerde rollen kneden de huidplooi vervolgens los van zijn 

onderlaag. Dankzij deze unieke mobilisatie van de totale huidlaag, worden de volgende effecten bereikt:  

• Versteviging en krimpen  van de verslapte huid door stimulatie van fibroblasten die collageen en elastine 

produceren voor het elastische steunweefsel van de huid  

• verbetering van de doorbloeding van huidweefsels, waardoor verhoogde toevoer van zuurstof en 

voedingstoffen naar cellen mogelijk wordt  

• stimulering van de afvoer van vloeistoffen, afvalstoffen en vetten door het lymfatisch stelsel en de 

bloedcirculatie  

• afbraak van cellulite structuren zoals fibrotische vezels en verkalkingen  

• algehele contourverbetering  
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Het accent van deze behandeling ligt op het vlak van de huidversteviging; in het bijzonder aan de binnenkant van 

de benen, op de heupen, de buik en de taille is een grote winst te behalen in contourverbetering.   

Door de ultrasound of radiofrequentie behandeling, wordt de inhoud uit de vetcellen verwijderd. Deze 
vetten worden door de massage versneld afgevoerd. Door combinatie van deze technieken is er een 
aanzienlijke vermindering van het vetweefsel te bereiken.   

  
Een andere techniek is de bindweefselmassage met de Icoone-Laser. Hierbij wordt naast de vacuüm aanzuiging 

van een huidplooi door de behandelkop ook via kleine aanzuigende gaatjes in de rollers het Micro Alveolaire 

Systeem gestimuleerd. Dit is een groot netwerk van vezels die de bovenste huidlaag met alle weefsels, spieren en 

organen verbind. In de Icoone behandelkop zit een LED licht voor huidvernieuwing en detoxificatie en een laser 

waarvan de energie enkel door vetcellen worden geabsorbeerd. Hierdoor wordt de temperatuur van het weefsel 

verhoogd en neemt de verbranding in vetcellen toe. Deze techniek wordt niet alleen toegepast in esthetische 

behandelingen. Ook in de reumatologie, fibromyalgie, oedeemtherapie, sportgeneeskunde, brandwond- en 

littekenbehandeling heeft het waarde. 

 

PRIJSINDICATIE  

  

Consulten 

 

Endermologie/LPG of Icoone-laser behandeling vanaf € 90,00   

Ultrasound behandeling vanaf € 70,00   

Gecombineerde Ultrasound/LPG behandeling vanaf € 140,00   

 

 

 combi  Legacy/LPG of Icoone-laser  behandeling vanaf € 165,00   

 

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  

Vestigingen: 

Molenbaan 35, 5768 RT Meijel  

Wolput 39, 5251 CC Vlijmen  

T 077 320 8383  |  E info@alizonne.nl  

€  125,00 Venus Legacy behandeling, vanaf   

€  50,00 Consultatie (algemeen)   

 


