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Plastische chirurgie is maatwerk tot in het detail. 

Een goede afstemming tussen u en de plastisch chirurg is daarom van groot belang.  
In ons centrum werken we met zeer ervaren specialisten die u bijstaan vanaf het eerste consult tot 

aan de laatste nacontrole. Vanaf het allereerste moment nemen we de tijd om uw wensen en 
verwachtingen volledig in kaart te brengen en zullen we u uitgebreid informeren over de 

mogelijkheden die bij u passen. Hierbij adviseren we u altijd eerlijk over de voor– en eventuele 
nadelen van een behandeling en maken wij gebruik van ons unieke voor u op maat gemaakte 

Prepare, Protect en Regenerate plan.   
Onze uitdaging en passie is om lichaamsvormen in harmonie te brengen en zo littekenloos mogelijk 

de balans tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ te herstellen.  

 

Prijslijst Plastische chirurgie 2020* 
          
HOOFD   
   
Voorhoofd   
Huidreductie   € 1.650.-  
   
Wenkbrauwen   
Endoscopische voorhoofdslift € 3.925,-  
Wenkbrauwlift middels huid excisie:   

- Haargrens € 1.650,-   
- Lemon slice  € 1.350,-   

Scar-Less wenkbrauwsuspensie en ooglidcorrectie € 1.650,-  
   
Oogleden   
Bovenooglid correctie  € 1.050,-  
Ptosis (hangend ooglid) correctie € 1.350,-  
Onderoogleden   

- Huid € 1.350,-  
- Huid en spier € 1.650,-  
- Huid, spier en suspensie (mid facelift) € 1.850,-  
- Lipofilling € 1.500,-  
- Correctie onderoogleden + bovenoogleden, huid  € 2.050,-  
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Neus 

Neustussenschot correctie € 3.250,-  
Neuskraakbeen correctie € 3.700,-  

Neusbot correctie € 2.800,-  

Neusbot en -kraakbeen correctie € 5.600,-  

   

Oren   

Kraakbeen correctie (stand) v.a.  € 2.250,-  

Oorlelcorrectie   

- Enkelzijdig  €    750,-  

- Dubbelzijdig   €    925,- 
 

 

Lippen   

Liplift   € 1.350,-  

Lipvolume correctie   €    850,-  

Lipofilling   € 1.350,-  

   

Gelaat   

Mid facelift  € 1.850,-  
Scar-Less mini facelift v.a.   € 2.950,-  
Scar-Less facelift  € 5.750,-  
Face-halslift (incl. platysma plastiek indien nodig)   € 6.750,-  
   
Meerprijs bij facelift:     

- Lipofilling gelaat  € 1.250,-  
   
Lipofilling gelaat (slapen, voorhoofd, jukbeenderen, onderoogleden, 
lippen, wangen) 

 € 1.950,-  

Huidplekjes  €    750,-  
Littekens  €    750,-  
Verwijderen (semi) permanente filler én/of littekenweefsel als gevolg 
van (semi) permanente filler: v.a.  

  
 €  1.250,-  

 

   
 
Bij verwijderen van (semi) permanente filler én/of littekenweefsel als gevolg van (semi) 
permanente filler: mogelijke (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar. Check uw 
polisvoorwaarden bij uw verzekeraar om te bepalen of u voor een eventuele vergoeding in 
aanmerking komt. 
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Kin 
Bot en weefselcorrectie   € 2.600  

Implantaat v.a.  € 2.950,-  
Lipofilling  € 1.350,-  
 

Onderkin 

  

Liposuctie  € 1.350,-  
Platysma plastiek en liposuctie  € 2.200,-  
   
Hals   
Scar-Less hals-facelift   € 5.450,-  
Hals-facelift (incl. platysma plastiek indien nodig)  € 6.750,-  

 

BOVENLICHAAM 

  

   
Decolleté    
Lipofilling  € 1.650,-  
   
Borsten   
Scar-Less borstverkleining  € 4.750,-  
Borstverkleining   € 5.950,-  
   
Verwijderen mannelijke borstvorming middels liposuctie en 

verwijderen klierweefsel (gynaecomastie) 

 € 3.850,-  

   
Uitwendige borstlift   € 3.950,-  
Scar-Less interne borstlift  € 3.950,-  
   
Tepel- of tepelhof correctie  

- Enkelzijdig  €    750,- 

- Dubbelzijdig   € 1.250,- 

Scar-Less areola reductie  € 1.250,- 

Tepellift v.a.  € 1.250,- 
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Borstvergroting middels borstimplantaten *** 

  

- Rond **  € 3.950,-  
- Anatomisch **  € 4.350,-  

   
Meerprijs bij borstvergroting met borstimplantaten:   

- Vervangen van borstimplantaten ***        € 500,-  
- Scar-Less scopische axillaire toepassing (niet mogelijk bij 

prothesewissel) 

 €    300,-  

- Lipofilling borsten   € 2.500,-  
- Scar-Less interne of uitwendige borstlift  € 1.000,-  

   
Scar-Less borstvergroting of versteviging middels lipofilling  € 4.250,-   

- Gebruik Prevena-systeem bij lipofilling, 1 week bruikleen, incl. 

disposables en € 250,- borg 

  
 €    850,- 

 

   
Verwijderen borstimplantaten  € 2.400,-   
   
Meerprijs bij verwijderen borstimplantaten:   
Verwijderen kapsel  € 1.250,-  
Lipofilling  € 2.100,-   

- Uitwendige borstlift   € 2.100,-  
- Scar-Less tepelcorrectie/tepellift v.a.   €    750,-  
- Scar-Less interne borstlift v.a.  €  2.100,-  
-    

**Wij maken o.a. gebruik van de volgende merken borstimplantaten:  

Motiva Ergonomics, Polytech Poly-urethaan, Monobloc Hydrogel  

 

***Het plaatsen van borstimplantaten doen wij enkel op uitzonderlijk 

verzoek en in uitgebreid overleg inzake de mogelijke 

(gezondheids)risico’s en veiligheid-op basis van de nieuwste 

wetenschappelijke inzichten. 

-  

  

Bij vervangen c.q. verwijderen van borstimplantaten: mogelijke 

(gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar. Check uw 

polisvoorwaarden bij uw verzekeraar om te bepalen of u voor een 

eventuele vergoeding in aanmerking komt. 
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Armen   
Armlift beiderzijds en liposuctie   € 4.200,-  
Liposuctie  € 1.600,-  
   
Handen   
Lipofilling  € 1.650,-  
   
Littekens   
Armen en/of handen   €    750,-  
   
   

ONDERLICHAAM   

   

Buik   
Huidreductie (mini-buikwandcorrectie)   € 3.150,-  
Scar-Less: huidreductie, diastase, zonder navelomsnijding  € 4.650,-  
Huidreductie, diastase en navel correctie    € 5.950,-  
Navel correctie   €    750,-  
Liposuctie buik (boven- en onder de navel)  € 2.750,-   
 

Flanken 

  

Liposuctie  € 1.650,-  
   
Rug   
Liposuctie onderrug  € 1.650,-  
Liposuctie onder- en bovenrug  € 2.750,-  
 

Billen 

  

Billift   € 3.650,-  
Bilvergroting middels   

- Bilimplantaat; Polytech bilimplantaten ***  € 5.950,-  
- Lipofilling (Brazilian buttlift)  € 4.950,-  
- Bilimplantaat en lipofilling ***   € 7.950,-  

 
 

***Het plaatsen van bilimplantaten doen wij enkel op uitzonderlijk verzoek en in uitgebreid 

overleg inzake de mogelijke (gezondheids)risico’s en veiligheid-op basis van de nieuwste 

wetenschappelijke inzichten. 
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Schaamstreek   
Schaamlip correctie   

- Binnenste  € 1.500,-  
- Buitenste  € 1.500,-  
- Binnenste  en buitenste   € 2.550,-  

Lipofilling buitenste schaamlippen  € 1.650,-  
Binnenste schaamlippen en lipofilling van buitenste schaamlippen  € 3.100,-  
   
Heupen   
Liposuctie  € 2.400,-  
   
Benen   
Dijbeenlift beide benen   € 5.350,-  
Liposuctie   

- Knieën  € 1.000,-  
- Bovenbenen (binnenkant, voorkant, zijkant)  € 2.750,-  
- Onderbenen  € 2.350,-  

   
Littekens   
Benen of onderlichaam   € 1.250,-  
   
Operatie in Portugal via Alegria Health    
Service kosten Portugal   €    250,-  
Verblijf Portugal  € 1.620,-  
Incl. retourvlucht NL-PORT, transfers, vervoer van- en naar de operatie locatie, 7 nachten verblijf op basis van 

vol pension met 24/7 stand-by verpleging in een 5 sterren hotel op loopafstand van het strand aan de Algarve. 

Meer informatie is te vinden op Alegria Health. Let op: niet alle genoemde operaties zijn mogelijk in Portugal. 

 

 

 

*Prijzen plastische chirurgie zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

  

http://www.alegriahealth.com/
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Prijslijst Huidbehandelingen 2020* 
  
Microneedling Deze behandeling wordt uitgevoerd door de huidtherapeut 

 
Ter verbetering van fijne lijntjes en rimpels, litteken + acnelitteken behandeling, zonneschade, 
pigmentstoornis, grove poriën, striae.  
 
Kan worden toegepast in combinatie met transdermale therapie middels SRS cocktail. Dit zijn unieke, 
op de huidbehoefte samengestelde combinaties van vitamines, mineralen en actieve ingrediënten 
welke d.m.v. microneedling in de huid worden gebracht.  

     
Microneedling gelaat                 €              150.-  

Microneedling gelaat + Transdermale therapie middels SRS cocktail                 €              195,-  

Microneedling litteken/klein gebied                 €    135.-  

Microneedling decolleté                 €    150.-  

Microneedling decolleté + Transdermale therapie middels SRS cocktail      v.a.    €               195,-  

Microneedling hals en decolleté                 €    175.-  

Microneedling hals en decolleté + Transdermale therapie middels SRS 

cocktail  

v.a.    €              215,-  

Microneedling gelaat + hals + decolleté     €               300,-  

Microneedling gelaat+ hals + decolleté + Transdermale therapie 

middels SRS cocktail  

v.a.   €               345,-  
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Peelings     Deze behandeling wordt uitgevoerd door de huidtherapeut. 

 
Ter verbetering van rimpels en lijntjes, (acne) littekens, grove poriën, 
pigmentvlekken,  ouderdomspigmentvlekken en zonneschade. 
 

Mandelic Peel               €                45,-  
 

Milkpeel               €              115,- 
 

 

Cosmopeel (TCA 12,15,18%)               €              210,-  
   
1x TCA Pain Control (15% TCA met pijnstilling) met aftercare producten                €              350,-   

           
 

4x TCA Pain Control (15% TCA met pijnstilling met aftercare producten               €           1.150,-  
   

Cosmopeel forte  (10% fenol, 20% TCA, 10% glycolzuur) met aftercare 
producten  

              €              670,-  

   
Easy Phen Very Light (8% TCA met 15% fenol) met after care producten               €            1095,- 

                             
 

Mozaïek peel: Lip & Eyelid (60% fenol, 1% croton) + TCA Pain Control 
(15% TCA met pijnstilling) óf Easy Phen Very Light (8% TCA met 15% 
fenol) met aftercare producten. Deze behandeling wordt uitgevoerd 
door de plastisch chirurg 
 
Mozaïek peel gecombineerd met operatie onder narcose. Deze 
behandeling wordt uitgevoerd door de plastisch chirurg  

               €            1975,- 
 
 
 
               
              €            2975,- 
 

 

   
Lip & Eyelid (60% fenol, 1% croton) Full Face op OK, Inclusief after care 
producten. v.a.  Deze behandeling wordt uitgevoerd door de plastisch 
chirurg inclusief aanwezigheid anesthesioloog. 

 
 

             €              2975,- 
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Microneedling in combinatie met peelings   Deze behandeling wordt uitgevoerd door 

de huidtherapeut 

 
Ter verbetering van rimpels en lijntjes, (acne) littekens, grove poriën, 
pigmentvlekken,  ouderdomspigmentvlekken en zonneschade. 

 
Kan worden toegepast in combinatie met transdermale therapie middels SRS cocktail. Dit zijn 
unieke, op de huidbehoefte samengestelde combinaties van vitamines, mineralen en actieve 
ingrediënten welke d.m.v. microneedling in de huid worden gebracht.  
  
 
Mandelic peeling / Milkpeel + Microneedling + Cosmopeel (TCA) 
litteken/klein gebied per behandeling 

 

             
            €               165.- 

 

Mandelic peeling / Milkpeel + Microneedling + Cosmopeel (TCA) + SRS 
6 Salmon regenerate cocktail litteken/klein gebied per behandeling 

 

             €              300,-  

Mandelic peeling / Milkpeel + Microneedling + Cosmopeel (TCA) gelaat 
 

             €              350.-  

Mandelic peeling / Milkpeel + Microneedling + Transdermale therapie 
middels SRS cocktail + Cosmopeel (TCA) gelaat  

  
v.a.       €              385.- 

 

 
 
PDO Vsoft draadlift         Deze behandeling wordt uitgevoerd door de  plastisch chirurg 

 

Ter verbetering van huidstructuur, liften van de huid en collageenstimulatie 

 

Ondergenoemde aantallen zijn indicaties en combinaties van collageen-stimulerende èn liftende 

draden 

 

   

PDO-draden glad (basic/plain) 10-20 stuks per gebied 
 

PDO-draden glad (basic/plain) 20+ stuks per gebied 
 

PDO-draden gedraaid (screw) 10-20 stuks per gebied 
 

PDO-draden gedraaid (screw) 20+ stuks per gebied 
 

PDO-draden weerhaakjes (barbs/cogs) 2-4 stuks per gebied 
 

PDO-draden weerhaakjes (barbs/cogs) 5-8 stuks per gebied 

               €            260,- 
               
               €            480,- 
 
               €            400,- 
                
               €            620,- 
                
               €            480,- 
               
               €            720.- 
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Botuline Toxine (botox)  
De behandeling wordt uitgevoerd door de plastisch chirurg 

 

Voor het behandelen van kraaienpootjes, frons- en voorhoofdslijnen, mondhoek lift, wenkbrauw 

lift (bijv frons is 1 zone, voorhoofd 1 zone en kraaiepootjes is 1 zone) 

 

 

1 zone           €                 195,-  

2 zones           €                 350.-  

3 zones           €                 450,-  

   

   

Fillers (hyaluronzuur)  
De behandeling wordt uitgevoerd door de plastisch chirurg 

 

Voor het behandelen van volumeverlies/ versteviging en behandeling van rimpels. De mogelijke 

gebieden die wij hiervoor kunnen behandelen zijn: jukbeenderen / neus-lippenplooi / mondhoeken / 

wangen / kaaklijn / slapen. 

 

Restylane 1 ml                €              400,-  

Restylane 2 ml                €              750,-  

Restylane 3 ml                €              950,-  

   

Stylage XL en XXL 1 ml                €              450,-  

Stylage XL en XXL 2 ml                €              850,-  

Stylage XL en XXL 3 ml                €            1050,-  

 

 

Behandeling middels Kenakort injecties   Deze behandeling 

wordt uitgevoerd door de plastisch chirurg 

 

Ter behandeling van keloid/hypertrofische littekens;  

Ter behandeling van o.a. overgevoeligheidsreacties.  

v.a.         €                50,- 

 

 

 

*Prijzen huidbehandelingen zijn inclusief 21% BTW. Prijslijst is onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

 


