Borstvergroting
Wilt u zich weer zeker voelen over de vorm en grootte van uw borsten?
Kleine borsten zijn voor veel vrouwen de belangrijkste reden voor een borstvergroting. Maar ook verslapte borsten als gevolg
van zwangerschap of vermagering is reden voor een borstvergroting of borstlift.
Met borstprothesen vergroot u uw borsten op de meest effectieve en duurzame manier. Uw borsten krijgen een natuurlijke,
vollere omvang. Kiest u liever voor een borstvergroting op een natuurlijke manier, dan is lipofilling een mooie optie.
Uitgebreid getest
Uw veiligheid en gezondheid staat bij de keuze van de prothesen voorop. VieCuri MOOI werkt alléén met prothesen die
uitgebreid zijn getest. MOOI maakt gebruik van protheses van het merk Eurosilicone. Kijk voor meer informatie op de website
van Eurosilicone.
Kiest u liever voor een natuurlijke vorm van borstvergroting, dan is lipofilling, eventueel in combinatie met de BRAVA
methode een mogelijkheid.

Eerste consult borstvergroting
Een borstvergroting of borstlift kan net als elke andere chirurgische ingreep een spannende beslissing voor u zijn. Tijdens het
eerste consult bij VieCuri MOOI bespreekt u persoonlijk al uw vragen en wensen met de plastisch chirurg.
In het gesprek vertelt de plastisch chirurg:
welke behandeling of methode het beste bij u past
wie de ingreep verricht
hoe lang de ingreep duurt
welk resultaat u mag verwachten
welke risico's er zijn en
hoe de nazorg is geregeld
De plastisch chirurg neemt de tijd om samen met u de verschillende borstprothesen, rond of anatomisch van vorm, te passen.

Belangrijk is dat u een goed gevoel heeft in keuze van prothese die het beste bij uw lichaam past. Als u nog twijfelt, komt u
gerust een keer terug.
Uitgebreid getest
Uw veiligheid en gezondheid staat bij de keuze van de prothesen voorop. VieCuri MOOI werkt alléén met borstprothesen die
uitgebreid zijn getest.

Behandeling borstvergroting
De plastisch chirurg van VieCuri MOOI bespreekt met u hoe hij de borstprotheses inbrengt en waar hij een sneetje maakt. Dat
kan via een sneetje in de huidplooi onder de borst of via een sneetje in de oksel of naast de tepel. In alle gevallen zult u het
sneetje nauwelijks zien.
De plastisch chirurg brengt de prothese in onder het borstweefsel of onder de borstspier. Nadat de sneetjes zijn gehecht
zorgen twee dunne slangetjes ervoor dat het wondvocht goed wordt afgevoerd.
Na de ingreep krijgt u een ondersteunende bh.
De totale ingreep vindt onder algehele narcose plaats en duurt ongeveer 1 tot 2 uur.

Nabehandeling & herstel
Meestal verblijft u één nacht in het ziekenhuis bij een borstvergroting. Als u zich goed voelt en de chirurg heeft de nacontrole
gedaan mag u weer naar huis. U krijgt van ons een BH mee naar huis en een formulier waar u eventueel zelf BH's kunt
bestellen.
Autorijden kunt u niet zelf dus laat iemand u naar huis brengen.
Uw borsten kunnen pijnlijk en gespannen aanvoelen. Maar maakt u zich niet ongerust, binnen een paar dagen wordt dat
gevoel minder. De littekens kunnen na de ingreep tijdelijk rood en gezwollen zijn. De drains worden na enkele dagen
verwijderd.

Herstel
Het kan verstandig zijn om de eerste week thuis wat extra hulp te regelen. U kunt tenslotte niet meteen weer alles zelf doen.
Doet u het in de eerste weken na de operatie nog rustig aan. Verricht geen zware inspanningen of tilwerk.
Na twee weken komt u voor controle en verwijderen we de hechtingen. De chirurg bekijkt het voorzichtige eerste resultaat
van uw nieuwe borsten.
Draagt u de eerste 6 weken een goede BH, ook 's nachts. Soms adviseren wij het dragen van een elastische band om het
herstel te bevorderen.
In de meeste gevallen kunt u na 2 weken weer aan het werk. Na 6 weken kunt u langzaam weer met sporten beginnen en
bent u waarschijnlijk weer volledig actief.

Risico's & complicaties
Zoals bij elke ingreep is er een kans op een bloeding, infectie of gestoorde wondgenezing. Dit is meestal niet ernstig en goed
te verhelpen.
Een natuurlijke lichamelijke reactie bij het plaatsen van een borstprothese is de vorming van een bindweefsellaagje rondom
de prothese. Dit noemen we een 'kapsel'.
Soms trekt het kapsel zich samen waardoor de borsten hard en onnatuurlijk rond worden. Hiervoor is nog geen oorzaak of
behandeling gevonden. Wel werken we daarom steeds meer met prothesen met een ruwe buitenkant waarbij kapselvorming
veel minder voorkomt. In zeldzame situaties kan een prothese kapot gaan. Een kapotte prothese moet altijd vervangen
worden.

Tarieven borstcorrecties
Borstvergroting

ronde protheses

€ 3.90

Borstvergroting

anatomische protheses

€ 4.40

Borstvergroting met lift

ronde protheses

€ 5.30

Borstvergroting met lift

anatomische protheses

€ 5.80

Lipofilling borst / BRAVA 1 behandelingen

€ 4.20

Lipofilling borst / BRAVA 2 behandelingen

€ 6.20

Lipofilling borst / 1 behandeling

€ 4.20

Lipofilling borst / 2 behandelingen

€ 6.20

Borstlift

€ 4.20

Borstverkleining

€ 4.30

Verwijderen protheses

€ 2.00

Verwijderen protheses met lift

€ 4.30

Prothesewissel

ronde protheses

€ 3.90

Prothesewissel

anatomische protheses

€ 4.40

Prothese wissel met capsulectomie

ronde protheses

€ 5.25

Prothese wissel met capsulectomie

anatomische protheses

€ 5.75

Tepelcorrectie beiderzijds

lokaal

€ 1.25

Tepelcorrectie enkelzijdig

lokaal

€ 850

Borstprothese rond beiderzijds*

€ 1.00

Borstprothese rond enkelzijdig*

€ 500

Borstprothese anatomisch beiderzijds*

€ 1.50

Borstprothese anatomisch enkelzijdig*

€ 750

* bij vergoeding verwijderen protheses
** exclusief kosten BRAVA device

Download de volledige tarievenlijst van alle plastisch, cosmetische behandelingen van MOOI.

Meestgestelde vragen
Kom ik eerst op een wachtlijst?
Nee, u kunt al binnen 2 weken bij VieCuri MOOI terecht.

Krijg ik de behandeling vergoed?
De kosten van een borstvergroting worden meestal niet vergoed.
Wij adviseren u om voor de ingreep altijd eerst aan uw zorgverzekeraar te vragen of de operatie wordt vergoed. Is er geen
sprake van vergoeding dan heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Zijn borstimplantaten veilig?
Borstimplantaten kwamen de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws. Toch wordt silicone beschouwd als één van de meest
geschikte materialen voor implantaten in het lichaam. Silicone is uitgebreid getest in laboratoriumonderzoek en in klinisch
onderzoek naar de gezondheid van de mens.
Jaarlijks worden in Nederland zo’n drieduizend borstvergrotende operaties uitgevoerd waarbij siliconenimplantaten worden
gebruikt. Ook bij borstreconstructies na borstkanker worden vaak siliconenimplantaten ingebracht.
Zelf gebruiken wij uiteraard enkel 100% veilige, medisch goedgekeurde, hoogkwalitatieve borstimplantaten.

Wat is de levensduur van mijn borstimplantaten?
De levensduur van borstprothesen kan beperkt zijn. Ons advies is om na 1 jaar een afspraak met de plastisch chirurg te
maken. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat een borstimplantaat, ongeacht de vulling, niet altijd een leven lang meegaat
en dat het misschien moet worden verwijderd of vervangen.

Hoe lang duurt een borstvergrotende ingreep?
De ingreep duurt 1 tot 2 uur en is afhankelijk van de techniek die wordt toegepast, de plaats van de sneetjes en de wijze
waarop het borstimplantaat wordt geplaatst.

Kan ik nog borstvoeding geven na een borstvergroting?

Ja, het geven van borstvoeding is na een borstvergroting mogelijk.

Wanneer mag ik weer werken?
In de meeste gevallen kunt u na 2 weken weer aan het werk.

Wanneer mag ik weer sporten?
Na 6 weken kunt u langzaam weer met sporten beginnen.

Mag ik alcohol drinken?
1 week liefst niet in verband met de kans op een nabloeding.

Mag ik roken?
De resultaten zijn beter als u minstens 6 weken voor de ingreep stopt met roken. Nicotine vernauwt de bloedvaten en kan de
wondgenezing verstoren.

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar!
Stel uw vraag of maak een afspraak voor een vrijblijvend consult met één van onze specialisten. Vul onderstaand formulier in
of bel 077-320 68 65. U bereikt ons elke werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
VieCuri MOOI kent geen wachttijden voor uw polibezoek. Voor een consult worden géén kosten berekend (uitgezonderd het
eigen risico bij verzekerde zorg)

Liever mailen? info@viecurimooi.nl
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