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Resultaten	  Ultrasound	  behandelingen	  
van	  MyShape Rotterdam	  

Hierbij worden de behandelingsresultaten van de Ultrasound- methode 
weergegeven. We schetsen de gemiddelde resultaten van verschillende zones bij 1, 
2 en 3 behandelingen. De resultaten zijn gebaseerd op een totaal van 5232 
behandelingen.   De cliënten van MyShape Rotterdam zijn gemiddeld 39 jaar, 
hebben een gemiddelde lengte van 1,70 en hebben een gemiddeld gewicht van 
71,5. 

Resultaat na behandeling van de bovenbuik 
Van 1364 behandelingen van de bovenbuik hebben we de volgende gegevens 
beschikbaar. 

Verschil	  in	  centimeters	  voor	  en	  
na	  de	  behandeling:	  
Behandeling	  1:	  	  	  1,78	  cm	  
Behandeling	  2:	  	  	  1,66	  cm	  
Behandeling	  3:	  	  	  1,42	  cm	  

Gemiddelde	  na	  drie	  
behandelingen:	  4,85	  cm	  

In	  het	  overzicht	  is	  per	  behandeling	  te	  zien	  hoeveel	  centimeter	  er	  per	  behandeling	  gemiddeld	  
verloren	  wordt.	  Per	  behandeling	  komt	  dat	  op	  gemiddeld	  1,61	  centimeter.	  Het	  gemiddelde	  
verlies	  na	  drie	  behandelingen	  is	  4,85	  centimeter.	  

Resultaat	  na	  behandeling	  van	  de	  onderbuik	  

Van	  1550	  behandelingen	  van	  de	  onderbuik	  hebben	  we	  de	  volgende	  gegevens	  beschikbaar.	  

Verschil	  in	  centimeters	  voor	  en	  
na	  de	  behandeling:	  
Behandeling	  1:	  	  	  1,79	  cm	  
Behandeling	  2:	  	  	  1,52	  cm	  
behandeling	  3:	  	  	  1,61	  cm	  

Gemiddelde	  na	  drie	  
behandelingen:	  4,9	  cm	  
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In	  het	  overzicht	  is	  per	  behandeling	  te	  zien	  hoeveel	  centimeter	  er	  per	  behandeling	  gemiddeld	  
verloren	  wordt.	  Per	  behandeling	  komt	  dat	  op	  gemiddeld	  1,64	  centimeter.	  Het	  gemiddelde	  
verlies	  na	  drie	  behandelingen	  is	  4,9	  centimeter.	  

Resultaat	  na	  behandeling	  van	  de	  taille	  

Van	  526	  behandelingen	  van	  de	  taille	  hebben	  we	  de	  volgende	  gegevens	  beschikbaar.	  

Verschil	  in	  centimeters	  voor	  
en	  na	  de	  behandeling:	  
Behandeling	  1:	  	  	  1,59	  cm	  
Behandeling	  2:	  	  	  1,31	  cm	  
Behandeling	  3:	  	  	  1,23	  cm	  

Gemiddelde	  na	  drie	  
behandelingen:	  4,12	  cm	  

In	  het	  overzicht	  is	  per	  behandeling	  te	  zien	  hoeveel	  centimeter	  er	  per	  behandeling	  gemiddeld	  
verloren	  wordt.	  Per	  behandeling	  komt	  dat	  op	  gemiddeld	  1,37	  centimeter.	  Het	  gemiddelde	  
verlies	  na	  drie	  behandelingen	  is	  4,12	  centimeter.	  

Totaaloverzicht	  

Hierbij	  tonen	  we	  aan	  dat	  er	  13,9	  centimeter	  verloren	  kan	  gaan	  als	  de	  bovenbuik,	  onderbuik	  
en	  taille	  drie	  keer	  behandeld	  wordt!	  
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Behandeling	  1:	  Totaal	  
verlies	  van	  5,16	  

Behandeling	  2:	  Totaal	  
verlies	  van	  4,49	  

Behandeling	  3:	  Totaal	  
verlies	  van	  4,26	  
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