Tepelreconstructie

U bent bij de plastisch chirurg geweest omdat u een
tepelreconstructie wenst. Bij een tepelreconstructie wordt door
middel van eigen borstweefsel een tepel gemaakt. In deze folder
informeren wij u over de ingreep en de nabehandeling.

Voor de operatie
Voor de operatie dient u rekening te houden met het volgende:
• Geef het aan de arts door wanneer u allergisch bent voor bepaalde zaken
(zoals pleisters, desinfectiemiddel of latex).
• Geef het door wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt.
• Draag makkelijke kleding en een BH die niet te strak zit.
• Zorg dat u paracetamol in huis heeft (voor eventuele pijnstilling na de
operatie).

Ingreep
De ingreep vindt plaats op de poliklinische operatiekamer. Voor de ingreep
hoeft u niet nuchter te zijn. U kunt dus gewoon eten en drinken. Een
tepelreconstructie duurt ongeveer 45 minuten.
Voor de ingreep tekent de plastisch chirurg de plaats aan waar de tepel
wordt gevormd en maakt een tekening om de vorm te bepalen. Na het
aftekenen wordt de huid gedesinfecteerd en verdoofd (indien nodig) en
wordt de tepel gemaakt van huidlapjes van uw eigen huid. De tepel wordt
iets groter gemaakt, omdat deze na verloop van tijd altijd iets platter wordt.
De huid wordt gehecht en de tepel wordt verbonden met een vet gaasje,
een sponsje (ter bescherming) en een foliepleister. Er wordt een afspraak
gemaakt voor controle op de polikliniek.

Na de ingreep
• Mocht u na de ingreep pijn hebben, dan kunt u paracetamol nemen.
• Doordat er over de wond op de borst een foliepleister is aangebracht,
blijft de wond droog en kunt u gewoon douchen.
• Het is verstandig de eerste dagen na de ingreep geen knellende kleding/
BH te dragen.

• Er is een controleafspraak op de polikliniek Plastische Chirurgie gemaakt.
Tijdens deze controle wordt het verband verwijderd en krijgt u advies
hoe u de tepel het best kunt verzorgen. U kunt na het verwijderen van het
verband weer douchen zonder verband.
• De hechtingen worden twee weken na de ingreep verwijderd.
• Twee weken na het verwijderen van de hechtingen kunt u starten met
het insmeren van de littekens met crème. U krijgt hierover advies. Over
het algemeen is een vitamine E crème of een crème op vaseline basis
voldoende.
• Het litteken kan de eerste maanden nog stug of hard aanvoelen of
gevoelig blijven bij aanraking. Deze klachten zijn vrijwel altijd tijdelijk.

Herstel
• De tepel is in het begin groter, omdat de huid nog wat krimpt de eerst
drie tot zes maanden na de ingreep.
• Saunabezoek raden we u de eerste zes weken af.
• Sporten kunt u één tot twee weken na het verwijderen van de hechtingen
weer hervatten.
• Bent u gewend op de buik te slapen? Dan kan dat vanaf drie weken na de
operatie weer.

Tepelringen
Om de tepel te beschermen, adviseren wij u tepelringen te gebruiken. De
ringen beschermen en zorgen ervoor dat de tepel niet te veel krimpt. Als
ringen worden anti-drukringen gebruikt (o.a. te koop bij Etos, eigen merk,
maat Large).
We geven u een informatiemapje mee met voorbeeld en materiaal (ringen,
gaasje en sensitive huidtape om de ringen te fixeren).
Hoe gebruikt u de ringen:
• Na vijf dagen mag de douchepleister verwijderd worden.
• Breng een stukje niet-verklevend gaas aan om en over de tepel.
• Plak twee ringen op elkaar (plakzijde op elkaar plakken), waardoor er een
beschermend kokertje wordt gevormd.
• Breng het kokertje rond de tepel aan.

• Vouw het gaasje over de ring heen en bevestig het gaas met een stukje
tape.
• Het beste is om de ringen drie maanden te gebruiken.
• Bij douchen verwijdert u de ringen. Laat na het douchen de huid goed
droog worden voordat u de ringen weer aanbrengt.
• Het gaasverband onder de ringen is alleen de eerste drie weken nodig.
Wanneer de wondjes goed zijn genezen, zijn alleen de ringen voldoende.

Mogelijke complicaties
Er bestaat altijd een geringe kans op complicaties:
• De genezing van de wond kan langer duren als de borst bestraald is
geweest.
• Er is kans op een infectie of nabloeding. Neem altijd contact op met
het ziekenhuis bij roodheid, koorts, warmte of erge pijnklachten (zie de
onderstaande telefoonnummers).
• Het is niet mogelijk de tepel helemaal gelijk te krijgen aan de bestaande
tepel. Soms is het nodig een aanvullende ingreep te ondergaan om het
eindresultaat beter te krijgen.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan zal de plastisch
chirurg of de verpleegkundige van de polikliniek ze tijdens het spreekuur
graag met u doornemen. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren
op papier te zetten. Heeft u voor of na de operatie nog aanvullende
vragen of zijn er complicaties? Dan kunt u contact opnemen met de
polikliniek Plastische Chirurgie via het Afsprakenbureau: tel. 088 979 24 45
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.)
Voor complicaties buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de
Spoedeisende Hulp:
• SEH HMC Bronovo:		
088 979 44 45
• SEH HMC Westeinde:
088 979 23 80
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