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Kliniek Sportstad Heerenveen 
is sinds 2006 gevestigd in de 
LifeStyle Passage van het Abe 
Lenstra stadion. Dr. Rysavy 
is vanaf april 2008 ver-
bonden aan de kliniek 
als plastisch chirurg. 
Een vak dat hij 
gepassioneerd 
uitvoert. 
‘Mensen vragen 
me vaak waarom 
een arts kiest 
voor dit vak en 
bijvoorbeeld niet 
voor kindergenees-
kunde. Maar 
dat is 

Cosmetische chirurgie in Kliniek Sportstad Heerenveen

voor mij heel duidelijk. Naast 
cosmetische ingrepen doet een 
plastische chirurg ook veel 

reconstructieve ingrepen. 
Dan moet je denken 

aan kinderen met 
een hazenlip of 
aangeboren 
afwijkingen 
aan een hand 
of afwijkingen 

veroorzaakt 
door een on-
geluk. In feite 
behandel je alle 

delen van het 

menselijke lichaam. Bovendien 
behandel je mensen van alle leef-
tijden en vereist het vak creativi-
teit. Cosmetische chirurgie is een 
onderdeel van mijn specialisme, 
dat je alleen goed kunt uitoefe-
nen als je over sociale vaardighe-
den beschikt en je geduldig bent. 
Cliënten zijn deels ontevreden 
over hun uiterlijk. Je moet goed 
naar ze luisteren en ze wijzen 
op de mogelijkheden en ook op 
de onmogelijkheden,’ aldus dr. 
Ryavy.

Populair zijn de ooglidcorrecties, 
liposucties en de minifacelift 
waarbij de kaaklijn wordt geac-
centueerd. Door een minifacelift 
zal men er jonger uit gaan zien, 
maar niet onnatuurlijk. ‘Het 
is belangrijk dat de cliënt een 
gezicht krijgt dat bij haar of zijn 
leeftijd past en de karakteris-
tieke kenmerken van het gezicht 
moeten behouden blijven. Een 
natuurlijke look is altijd de 
doelstelling,’ vertelt dr. Rysavy. 
Vrijwel alle cliënten zijn tevreden 
over het resultaat. ‘De cliënten 
hebben vaak meer zelfvertrou-
wen en zien er fitter uit. De im-
pact op het algeheel welbevinden 
is groot en dat is wat iedereen er 
mee wil bereiken.’

Bij Kliniek Sportstad Heerenveen 
is iedereen welkom voor een 
geheel vrijblijvend adviesgesprek. 
Hieraan zijn geen kosten ver-
bonden. Dr. Rysavy bepaalt op 
basis van de persoonlijke wensen 
welke ingreep van toepassing is 
of wanneer een ingreep overbo-
dig is. Wanneer besloten wordt 
tot een ingreep dan ondergaat 
de cliënt een uitgebreide gezond-
heidscheck en wordt een intake 
gevoerd met de anesthesist. De 
dagbehandelingen vinden plaats 
in de kliniek en de cliënt komt 
regelmatig terug voor controle. 
‘Een zorgvuldige begeleiding 
vanaf het eerste consult tot de 
laatste controle is de kwaliteit 
van onze kliniek,’ aldus dr. Ry-
savy tot besluit. 
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Op het laten uitvoeren van een cosmeti-
sche ingreep rust allang geen taboe meer. 
Tevreden zijn met je uiterlijk heeft zijn 
weerslag op innerlijk welbevinden. En 
dat verschilt per persoon volgens
dr. Bas Rysavy, plastisch chirurg bij
Kliniek Sportstad Heerenveen. 
‘Wij nemen iedere wens serieus. Een 
kleine cosmetische verandering kan een 
wereld van verschil maken. Maar soms 
is een ingreep niet nodig en wij beschou-
wen het als onze plicht cliënten daar op 
te wijzen,’ zegt hij.

Dr. Rysavy: ‘Cliënten krijgen meer
zelfvertrouwen en voelen zich fitter’ 

Vele disciplines
Kliniek Sportstad Heerenveen 
biedt plastische, reconstruc-
tieve en cosmetische chirurgie 
zoals borstvergroting- en 
verkleining, buikwandcor-
rectie, facelift, ooglidcorrectie, 
neuscorrectie en liposuctie. 
Daarnaast biedt de kliniek 
specialistische medische dag-
behandelingen.

Een rughernia wordt in de 
kliniek behandeld volgens de 
succesvolle PTED-techniek, 
een endoscopische techniek. 
Ook buikwandbreuken en 
spataderen worden in de kli-
niek behandeld.

Met ingang van november 
2008 worden tevens ortho-
pedische ingrepen uitgevoerd 
zoals kijkoperaties.

Aanbieding
November en december 2008 
750 euro korting op een
minifacelift
Bel 0513-614880 of surf naar 
www.klinieksportstad.nl


