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Borstlift of verwijderen borstprothesen  
Deze folder geeft informatie over een borstlift of het verwijderen van de borstprothesen onder 
plaatselijke verdoving. 
 

Algemeen: 
Een borstlift is een operatie waarbij het teveel aan huid verwijderd wordt en de tepel en het 
borstweefsel hoger geplaatst zullen worden. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de borst genoeg 
volume bevat.  
Door het wegnemen van de overtollige huid, wordt de borst strikt genomen iets kleiner. 
 

Uw voorbereiding: 

 U wordt aangeraden om voor de operatie te stoppen met roken in verband met eventuele 

problemen bij de wond genezing. Nicotine vernauwt de bloedvaten. 

 De ingreep vindt plaats op de 1e verdieping op onze vestiging in Alkmaar. 

 U dient zich 15 minuten voor de afspraaktijd te melden aan de balie. 
 Bespreek uw eventuele gebruik van bloedverdunnende medicijnen altijd van te voren met 

uw plastisch chirurg.  

 Wij raden u aan een extra sportbeha in huis te hebben. Deze kunt u aanschaffen bij 

winkels zoals Hema of Kruitvat. 

 Omdat u, voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, na de ingreep niet zelf 

mag autorijden of op een andere manier mag deelnemen aan het verkeer, dient u vooraf 

vervoer en begeleiding naar huis te regelen. Mogelijk wordt het telefoonnummer van uw 

begeleider gevraagd. 

 Indien u op de dag van de ingreep een actieve infectie van de huid (koortslip, 

krentenbaard) of open wond op het lichaam heeft, stellen wij de operatie uit. Neemt u 

a.u.b. contact met ons op voor overleg. 
 

Wij adviseren:  

 Zorg dat u Paracetamol in huis heeft. 

 24 uur na de ingreep niet alleen thuis te zijn.  

 Sieraden en waardevolle spullen thuis te laten. 

 Geen make-up te dragen op de dag van de operatie.  
 

 
De operatie: 
Een borstlift vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De verdoving wordt uitgevoerd door 
middel van injecties met een verdovende vloeistof. U hoeft dus niet nuchter te zijn.  
Voor de operatie krijgt u Midazolam neusspray, zodat u tijdens de operatie ontspant en eventueel 
licht kan slapen. De operatieduur is gemiddeld 1,5 tot 3 uur.  
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Afhankelijk van de ernst van de verslapping wordt een van de volgende incisies gemaakt:  

 Rond de tepelhof 

 Rond de tepelhof en verticaal naar beneden 

 Rond de tepelhof en verticaal naar beneden en horizontaal in de borstplooi 

 Ronde de tepelhof en schuin weglopend  

 
 
 
 
 
 

Wat kunt u verwachten na de plastische operatie: 
Na afloop van de operatie blijft u nog even op de verkoeverkamer. 
In een enkel geval zou het kunnen zijn dat er drains (dunne slangetjes) worden ingebracht die 
eventueel bloed en wondvocht afvoeren. 
De nacht na de operatie heeft u wellicht (wond)pijn. Daarna kunt u een strak, trekkerig gevoel 
ervaren. 
De eerste dagen kunnen uw borsten pijnlijk en gespannen aanvoelen. Na de operatie vermijdt u 
de eerste vier weken grote bewegingen met de bovenarmen.  
Wel is het belangrijk om de schouders en hals een paar maal per dag rustig te bewegen om 
gewrichts- verstijving en spierverkramping te voorkomen. De eerste vier weken na de operatie 
kunt u geen zwaar -huishoudelijk- werk doen. Tevens dient u het tillen van kinderen of zware 
voorwerpen te vermijden. Daarna kunt u langzaam weer beginnen met het uitvoeren van uw 
normale dagelijkse activiteiten. 
Ten slotte is het van belang dat u de eerste vier weken dag en nacht een sportbeha draagt. Wij 
raden u daarom ook aan zelf een goed zittende sportbeha aan te schaffen zodat u kunt 
afwisselen. Deze kunt u gewoon kopen bij de Hema of Kruitvat. Daarna dient u nog twee weken 
alleen overdag een sportbeha te dragen. Vervolgens kunt u weer een gewone beha gaan dragen.  
 

Belangrijk: 

 De eerste dagen na de operatie kunt u last hebben van: 

 spierpijnen ter hoogte van armen en borstkas; deze pijnen verdwijnen binnen de 

eerste week. 

 pijnlijke scheuten/steken. Deze kunnen optreden tijdens de eerste weken/maanden. 

 blauwverkleuring en zwelling kunnen twee weken nodig hebben om helemaal (naar 

beneden toe) weg te trekken.   

 moeilijkheden met diep ademen; blijf dit toch goed proberen. 

 branderig gevoel ter hoogte van de borstplooi; dit gevoel kan enkele weken 

aanhouden.  

 overgevoelige tepels; gedurende enkele weken tot maanden. 
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 Het gevoel in de tepels kan na de operatie verminderd of zelfs geheel verdwenen zijn.  

Vaak komt het gevoel wel weer terug, maar niet volledig. 

 De eerste maanden kunnen de littekens nogal vurig van kleur zijn. Hierna zullen ze meer 

en meer de kleur van de huid aannemen en minder zichtbaar worden. Het is belangrijk 

om de littekens gedurende het eerste jaar na de ingreep niet aan de zon bloot te stellen. 

 Door de zon kunnen ze 'inbranden' en daardoor blijven ze meer zichtbaar. Hou de 

littekens bedekt of smeer ze in met een zeer hoge beschermingsfactor. Na een jaar is het 

verstandig om de littekens met mate aan de zon bloot te stellen. Zo zullen ze minder 

zichtbaar worden. 

 Het is niet zeker en niet vooraf te zeggen of u na de operatie nog borstvoeding kunt 

geven.  

Bij iedere vrouw is dit anders. 

 De eerste zes weken NIET: sporten, zwaar heffen, baden, zwemmen, sauna, zonnebank. 

 

Complicaties: 
Een borstlift heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. Complicaties kunnen altijd optreden, 
zoals infectie, bloeduitstorting of een gevoelloze huid.  
 

Ons centrum bellen: 
Bij een of meerdere van de volgende symptomen dient u zich dringend in verbinding te stellen 
met de chirurg: 

 Koorts. 
 Hevige pijn, vooral indien één zijde meer intens is dan de andere zijde. 
 Algemeen onwel zijn. 
 Overmatig bloed- of vochtverlies. 
 Roodheid van de huid. 
 Overmatig blauwe plekken, zeker indien uitgesproken aan één zijde. 
 Asymmetrische zwelling. 

 

Vergoeding van de kosten: 
De kosten van een borstlift of het verwijderen van borstprothesen worden niet vergoed door uw 
zorgverzekeraar. De kosten zijn voor uw eigen rekening. Een precieze opgave van de kosten krijgt 
u nadat de plastisch chirurg u heeft beoordeeld. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende 
operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie 
kan extra kosten met zich meebrengen die door u zelf vergoed moeten worden.  
 

Tot slot: 
Deze informatie is een aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg en kan per persoon 
afwijken. 
Mocht u nog vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 072 2 034 
034 en vragen naar een medewerker van de afdeling plastische chirurgie. 

 
Tot ziens bij Qyoutis.  


