Tepelcorrectie
Met een tepelcorrectie kunnen we de vorm en grootte van het tepelhof en een ingetrokken of juist uitstekende tepel
veranderen.

Het is zelfs mogelijk een hele nieuwe tepel te maken. Dit komt vaak voor na een reconstructie van de borst als gevolg van
kanker. Met behulp van medische tatoeage maakt een dermatografiste een nieuw tepelhof.
Een keuze voor een tepelcorrectie kan dus van puur esthetische aard zijn, maar ook als nabehamdeling van een medisch
noodzakelijke operatie.

Eerste consult
Een tepelcorrectie kan net als elke andere 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

Behandeling
Een tepelcorrectie vindt onder algehele narcose of onder plaatselijke verdoving plaats.
De plastisch chirurg tekent precies af waar hij de sneetjes gaat maken. Bij een ingetrokken tepel worden de melkgangetjes
die de tepel naar binnentrekken losgemaakt.
Bij een tepelhofverkleining wordt een gedeelte van de gepigmenteerde huid rondom de tepel verwijderd. Dat kan via een
sneetje rond de buitenkant van de tepelhof of rond de tepel.
Een gezwollen tepelhof kunnen we corrigeren door het klierweefsel onder de huid te verwijderen. De sneetjes worden
gehecht met hechtingen die gedeeltelijk vanzelf oplossen. De overige hechtingen worden na twee weken verwijderd.
De ingreep duurt ongeveer dertig minuten tot een uur.

Nabehandeling & herstel
Na een tepelcorrectie kunt u weer naar huis. U mag niet zelf autorijden dus laat iemand u naar huis brengen.
Hoewel de pijnklachten voor iedereen anders zijn, is een eenvoudige pijnstiller vaak al voldoende. Gebruik zonodig
paracetamol volgens voorschrift.

Herstel
Doe het in de eerste week na de behandeling nog rustig aan. Er kunnen bloeduitstortingen zijn en de tepels kunnen zwellen.
Het is beter dat er niet te veel druk of spanning op uw borst ontstaat.
Na 2 dagen kunt u vaak al weer voorzichtig aan het werk. Stel de littekens niet bloot aan felle zon. Door de zon kunnen ze
'inbranden' en daardoor blijven ze meer zichtbaar.

Risico's & complicaties
Zoals bij elke ingreep is er bij een tepelcorrectie kans op een bloeding, infectie of een gestoorde wondgenezing. Dit is
meestal niet ernstig en goed te verhelpen.
Specifieke risico's bij een tepelcorrectie zijn het wijken van de huidranden bij het litteken en rimpeling van de huid rond het
litteken. Andere risico's zijn gevoelloosheid van de tepels, een verminderd vermogen of soms zelfs onvermogen tot het geven
van borstvoeding.

Tarieven
Tepelcorrectie beiderzijds

lokaal

€ 1.25

Tepelcorrectie enkelzijdig

lokaal

€ 850

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.

Hoe lang duurt een tepelcorrectie?
De behandeling duurt ongeveer 30 minuten tot een uur.

Is het geven van borstvoeding mogelijk na een tepelcorrectie?
Nee, de kans is groot dat u geen borstvoeding meer kan geven. De plastisch chirurg kan u hierover voorlichten.

Krijg ik een tepelcorrectie vergoed?
Een esthetische tepelcorrectie valt onder de niet-verzekerde zorg en wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed. U heeft dus
geen verwijzing van uw huisarts nodig. Als de tepelreconstructie van medische aard is wordt deze wel vergoed door uw
zorgverzekeraar.

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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