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Borstreconstructie: tissue expander
Polikliniek Plastische Chirurgie, route 0.6
Telefoon (050) 524 5980

Algemeen
• Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
• Bent u verhinderd? Neem dan contact op met de poli Plastische Chirurgie.

Inleiding
In overleg met uw specialist krijgt u ter voorbereiding op een reconstructie van
uw borst een tissue expander om de huid en de spier op te rekken (weefselexpansie). In deze folder leest u wat een tissue expander is en hoe de ingreep verloopt.
De folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie van de specialist.

Tissue expander
Een tissue expander is een lege ballon die na amputatie van uw borst door de
plastisch chirurg onder de grote borstspier wordt geplaatst. Een tissue expander
is geen borstprothese. Na deze operatie is de vorm van uw borst nog niet zo fraai
en tijdens het vullen kan ook de plaats van uw borst ongelijk zijn aan die van de
andere borst. Dat is niet erg. Pas bij het vervangen van de opgevulde expander
door een definitieve borstprothese, kan de plastisch chirurg zoveel mogelijk de
vorm en plaats van een natuurlijke borst benaderen.
De borstreconstructie met een tissue expander kan tijdens dezelfde operatie worden verricht waarin de borst wordt verwijderd (primaire reconstructie) of later als
het litteken van de verwijderde borst al is genezen (secundaire reconstructie). In
het geval van een primaire reconstructie wordt u door zowel de chirurg als de
plastisch chirurg geopereerd. Bij een secundaire reconstructie wordt u alleen
door de plastisch chirurg geopereerd.
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Voorbereiding op de operatie
Preoperatief spreekuur
Voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen, krijgt u een oproep voor het Preoperatief spreekuur. Meer informatie leest u in de folder Anesthesie en preoperatief spreekuur.
Medicijngebruik
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt zoals Sintrom of Ascal, meld dit dan
tijdens het spreekuur. U moet vóór de operatie namelijk tijdelijk met deze medicijnen stoppen. Eén dag na de operatie mag u er weer mee beginnen. Instructies
hierover krijgt u van de plastisch chirurg.
Nuchter
U moet nuchter zijn voor de operatie. Wat dat voor u betekent lees u op onze
website: www.martiniziekenhuis.nl/nuchter.
Na de operatie
Als bij u een primaire reconstructie plaatsvindt, wordt u door de algemeen chirurg opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie. Bij een secundaire reconstructie wordt u opgenomen op de verpleegafdeling Plastische Chirurgie. De
duur van de opname is afhankelijk van individuele omstandigheden. Gemiddeld
verblijft u drie à vier dagen in het ziekenhuis.
U mag na de operatie douchen. De wond heeft rust nodig om te genezen. Daarom mag u de eerste zes weken na de operatie niet sporten, zwaar tillen en bovenhands werken. Na de operatie kunt u tegen de pijn eventueel paracetamol gebruiken, dit mag tot vier keer per dag en 1000 mg per keer.
Voordat u wordt ontslagen uit het ziekenhuis meet de verpleegkundige op de
verpleegafdeling u een bh aan. Deze bh krijgt u tegen inkoopsprijs aangeboden.
De bh krijgt pas een functie als uw borst gaat groeien door het vullen van de tissue expander. Tot die tijd wordt de bh opgevuld met een prothese met watten.
Het is belangrijk na de operatie uw schouder soepel te houden met rustige oefeningen. Bij plotselinge of krachtige bewegingen kan de spier die over de expan-
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der is geplaatst, losraken. Om die reden wordt ook autorijden de eerste zes weken
afgeraden. Na zes weken is dit gevaar geweken en kunt u uw normale bezigheden
hervatten.
Als de wonden zijn genezen, kunt u de littekens insmeren met wat vaseline of een
crème. Dit kan helpen de wonden zo soepel mogelijk te laten genezen. Het is
goed om te weten dat u voor controle van de borstkanker door de chirurg wordt
gezien; de plastisch chirurg controleert de borstwond en draagt zorg voor het
reconstructietraject.

Complicaties
Na elke operatie kunnen complicaties ontstaan. Er bestaat een kans op een nabloeding; de borst voelt dan hard en gespannen aan of er lekt wondvocht. Ook kan
een infectie optreden waarbij de borst ter plaatse rood, warm en pijnlijk wordt en
u koorts krijgt. Het kan dan noodzakelijk zijn de expander te verwijderen.
Na een borstamputatie kan zich onderhuids wondvocht ophopen, meestal in de
okselregio. Als door dit vocht spanning en druk op de huid ontstaat met pijn,
wordt dit vocht soms met een injectiespuit verwijderd. In de regel is dit niet pijnlijk. Meestal vermindert de productie van wondvocht echter vanzelf. Neemt u bij
klachten of vragen over de borstwond altijd contact op met de plastisch chirurg.

Bijvullen van de tissue expander
Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor het verpleegkundig
spreekuur van de polikliniek Plastische Chirurgie. Meestal vindt deze afspraak
twee weken na de operatie plaats. De verpleegkundige verwijdert de pleisters en
controleert de wondgenezing. Als het mogelijk is, start zij met het vullen van de
expander. De eerste keer gebeurt dit altijd in overleg met de plastisch chirurg. Het
vullen vindt in principe wekelijks plaats gedurende een periode van vier tot acht
weken. Er wordt gemiddeld 60 ml zoutwateroplossing per keer bijgevuld. Met
een speciaal magneetje wordt het onderhuids vulventiel opgezocht en met een
fijne naald aangeprikt. Deze prik wordt meestal niet als pijnlijk ervaren. Het opzoeken van het ventiel en het bijvullen van de expander duurt samen ongeveer
vijf minuten.
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De eerste dagen na het vullen kan de borst gespannen aanvoelen. Dit is normaal
en het gevoel verdwijnt geleidelijk na een paar dagen. Het bijvullen van de expander gaat net zolang door tot de gewenste grootte is bereikt. Dit beslist u zelf,
in overleg met de plastisch chirurg. Om uiteindelijk een zo natuurlijk mogelijke
borst te kunnen maken, is het nodig de expander dan nog één keer extra te vullen
(overexpansie).

Vervangen tissue expander door definitieve prothese
Als de gewenste borstgrootte bereikt is, kunt u een afspraak maken voor het
spreekuur van de plastisch chirurg. Dan wordt met u besproken welke prothese
wordt geplaatst. Na een totale rustperiode van 3 tot 6 maanden volgt dan de
tweede operatie waarbij de tissue expander wordt vervangen door een definitieve prothese. Deze wachttijd is nodig om de huid en spier voldoende tijd te
geven om op te rekken. De mogelijkheid van een tepelreconstructie en/of tepeltatoeage wordt tijdens een controleafspraak met de plastisch chirurg met u besproken.

Resultaat
Een gereconstrueerde borst zal in vorm en grootte altijd verschillen met een natuurlijke borst. De borst voelt ook anders aan. Toch zijn vrouwen die een borstreconstructie hebben ondergaan over het algemeen zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat.
Een borstreconstructie is zowel lichamelijk als geestelijk een zware ingreep. Vaak
zijn meerdere operaties noodzakelijk. Daar komt nog bij dat het soms nodig is de
natuurlijke borst te verkleinen of te verstevigen om de gereconstrueerde borst en
de natuurlijke borst zo veel mogelijk op elkaar te laten lijken. Dit vindt natuurlijk
plaats in overleg met u.
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Tevredenheid
Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet
het geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt in ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de
klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op
onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (050) 524 5980.
Voor dringende zaken kunt u buiten kantoortijden het algemene nummer van
het ziekenhuis bellen, tel. (050) 524 5245. U wordt dan doorverbonden met de
dienstdoende plastisch chirurg.
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Postadres
Postbus 30033
900 RM Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
928 NT Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

www.martiniziekenhuis.nl
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