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Tepelcorrectie 
Deze folder geeft informatie over de ingreep van een tepelcorrectie.  
 

Oorzaak: 
Een te grote tepelhof of ingetrokken tepels kunnen als zeer onaangenaam worden ervaren. 
Meestal kan dit probleem verholpen worden door een relatief kleine operatieve ingreep zoals een 
tepelverkleining of een tepelhofverkleining. 
De plastisch chirurg kan bepalen of de tepelcorrectie bij u mogelijk is. En of het door u gewenste 
resultaat bereikt kan worden. 
 

Uw voorbereiding: 

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

eventuele problemen bij de wondgenezing. Nicotine vernauwt de bloedvaten. 

 De ingreep vindt plaats op de 1e verdieping. 

 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.  

 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:    

 Paracetamol in huis te hebben. 

 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: 
Bij een tepelhofverkleining wordt de huid van de tepelhof losgemaakt en rondom voor een deel 
weggesneden. De huid wordt gehecht en met een pleister afgedekt. Bij ingetrokken tepels wordt 
met een kleine ingreep de tepel losgemaakt zodat hij naar voren komt. Na het hechten wordt het 
wondje met een pleister afgedekt. 
 

Wat kunt u verwachten na de plastische operatie: 
Het behandelde gebied is gezwollen en er kunnen bloeduitstortingen te zien zijn. Die trekken 
gemiddeld vanaf de derde dag na de behandeling geleidelijk weg. De hechtingen worden na een 
week verwijderd.  
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Wij raden u aan om zeker een dag na de behandeling rust te houden en geen zwaar lichamelijk 
werk te verrichten. Ook moet u voorkomen dat er druk of spanning op het behandelde gebied 
komt te staan. 
De meeste mensen gaan na twee dagen weer aan het werk. De zwelling zal verder afnemen, maar 
de littekens kunnen de eerste maanden nogal vurig van kleur zijn. Hierna zullen ze meer en meer 
de kleur van de huid aannemen en minder zichtbaar worden.  
 
Het is belangrijk dat u de littekens gedurende het eerste jaar na de ingreep niet aan de zon 
blootstelt. 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. Daardoor 
worden ze minder zichtbaar. 
 

Complicaties: 
Specifieke risico's bij een tepelcorrectie zijn het wijken van de huidranden bij het litteken en 
rimpeling van de huid rond het litteken. Daardoor kan het herstel wat langer duren, maar het 
hoeft geen negatieve gevolgen te hebben voor het resultaat. Andere risico's zijn gevoelloosheid 
van de tepels, een verminderd vermogen of soms zelfs onvermogen tot het geven van 
borstvoeding en de vorming van hypertrofische (= sterk verdikte) littekens. U moet er rekening 
mee houden dat de tepels niet altijd volledig symmetrisch zullen worden. 
 

Vergoeding van de kosten: 
De kosten van een tepelcorrectie worden in ons centrum niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 
De kosten zijn  voor uw eigen rekening. 
 

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. 
 


