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Het consult
Ik heet u van harte welkom bij deze informatie over borstvergroting. 
Mijn naam is Pieter Hupkens en ik ben sinds 15 jaar esthetisch 
plastisch chirurg. U heeft de eerste stap gezet naar verbetering 
van uw borsten en deze informatie zal u helpen een weloverwogen 
keuze te maken. 

Het is belangrijk om te weten dat het eindresultaat van een borst-
vergroting bepaald wordt door de combinatie van uw lichaamsbouw 
en de implantaten die u kiest. Ik vind het daarom ook belangrijk 
dat u op uw smartphone foto’s meeneemt van voorbeelden die 
u mooi vindt.

Bij het consult vraag ik allereerst naar uw gezondheid, zodat u de 
behandeling veilig kunt ondergaan. Het gaat om medicijngebruik, 
allergieën, roken, lengte, gewicht, zwangerschappen en uw 
dagelijkse activiteiten. Als u door mij geopereerd wilt worden 
mag u gedurende 6 weken voor de operatie niet roken en niet 
meeroken. Meeroken betekent dat u in een ruimte bent waar 
anderen roken. Daarnaast mag uw gewicht niet hoger zijn dan 
uw lengte min 1. Bent u bijvoorbeeld 1.70 m lang, dan mag u 
maximaal 70 kg wegen. Bent u 1.65 lang, dan mag u maximaal 
65 kg wegen. 
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Bij het consult worden uw lichaam en uw borsten nauwkeurig 
opgemeten en er worden foto’s gemaakt, waarbij uw gelaat niet 
in beeld komt. Gekeken wordt naar de borst-breedte, de positie 
van de borsten op uw borstkas, de tepelpositie, de hoeveel huid 
en de symmetrie. 

De meeste vrouwen hebben enige asymmetrie van de borsten 
en dit kan veroorzaakt worden door beenlengteverschil, scoliose, 
asymmetrie van de ribben of asymmetrie van de borsten zelf. 
Asymmetrie van de borsten kan bestaan uit verschil in tepelpositie, 
verschil in borstvolume, verschil in de hoeveelheid huid en verschil 
in de positie van de onderste borstplooi. Borstvergroting kan 
bestaande asymmetrie corrigeren of juist accentueren. 
Ik zal aangeven wat bij u van toepassing is. 

De positie van de tepel en de hoeveelheid huid onder tepel zijn 
bepalend voor de geplande positie van het implantaat en de plaats 
van het litteken. Dit is bij iedereen anders. Indien u dat wilt zal ik 
aangeven waar het litteken bij u geplaatst gaat worden. De lengte 
van het litteken is afhankelijk van de grootte van het implantaat en 
bedraagt 3 tot 5 cm, gemiddeld 4 cm. Patienten met veel losse huid 
hebben meer volume nodig dan cliënten met een strakke huid. 
Als er te veel losse huid bestaat en als de tepel te laag staat, 
moet dit eerst gecorrigeerd worden met een lift.

Tijdens het consult hoor ik graag hoe uw ideale borsten er uitzien. 
De meeste vrouwen kiezen voor implantaten die niet te veel in het 
oog springen, maar die wel aanwezig mogen zijn. De voorkeur gaat 
uit naar natuurlijke borsten met voldoende vulling van het decolleté-
gebied. 

In samenspraak kiezen we de implantaten die passen bij uw wensen 
en bij uw lichaamsbouw. Ik vind het daarom belangrijk dat u op uw 
smartphone foto’s meeneemt van voorbeelden die u mooi vindt.
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Het is ook belangrijk te weten dat implantaat-keuze eigenlijk niet 
zozeer over volume gaat. Een plat en breed implantaat kan hetzelfde 
volume hebben als een vooruitstekend en smal implantaat. Op de 
onderstaande foto’s ziet u twee implantaten met precies hetzelfde 
volume, namelijk 400 ml. Het donkerblauwe implantaat is plat en 
breed en het lichtblauwe implantaat is vooruitstekend en smal. 

Net als de kleermaker en schoenmaker bij het aanmeten van maat-
kleding en maatschoenen, praat ik graag met u over de dimensies 
en de afmetingen van uw lichaam èn van de implantaten. Ik zal 
dat hierna verder toelichten.

Het allerbelangrijkste voor een mooi decolleté, is dat de breedte
van uw borst geheel door de implantaten wordt opgevuld. 
De borst-breedte varieert per mens van 10 tot 15 cm, gemiddeld 
is dit 13 cm. 

Uw borst-breedte is een vast gegeven, net zoals bijvoorbeeld de 
lengte van uw voet. Net zoals er voor uw voet een ideale schoen-
lengte bestaat, is er voor uw borsten een ideale implantaat-breedte.
De implantaat-breedte moet dus overeenkomen met de borst-
breedte. Uitgaande van deze implantaat-breedte kunt u vervolgens 
zelf kiezen hoe ver het implantaat naar voren moet komen. 
De keuze voor deze “vooruit-stekendheid”, oftewel implantaat-
dikte, is vrij en kan variëren van 3 tot 7 cm. 
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U kunt de dikte van implantaten vergelijken met de hak-hoogte van 
uw schoenen. Net zoals u de hoogte van uw hakken kiest, kunt u de 
dikte van uw implantaten zelf kiezen. 

De keuze voor een bepaalde implantaat-dikte is vooral gebaseerd op 
uw eigen voorkeur, maar wordt mede beïnvloed door de dikte van 
uw billen en uw lengte.

Het is een moeilijke uitdaging om een exacte voorspelling van 
de cupmaat te doen. De cupmaat is afhankelijk van uw omvang, 
het merk van de BH en of u de BH liever strak of wijd draagt. 
Veel cliënten zijn bezorgd dat de implantaten te groot zullen zijn. 
Één jaar na de borstvergroting is er vrijwel geen enkele cliënt die 
de implantaten te groot vindt. Een deel van de vrouwen geeft zelfs 
aan dat ze blij zijn, maar dat ze ook een groter implantaat hadden 
willen kiezen.

In de onderstaande tabel van de fabrikant vindt u de 4 verschillende 
keuze mogelijkheden. Helemaal links in de grijze kolom onder de 
hoofdletter A staat de implataatbreedte in centimeters. Dit is een 
vast gegeven, gebaseerd op de bij u gemeten borst-breedte. Tijdens 
het consult zal ik uw borst-breedte aangeven in de tabel. Uitgaande 
van uw borst-breedte in de grijze kolom links, vindt u op de horizon-
tale lijn naar rechts toe 4 oplopende implantaat-diktes. Per kleur 
vindt u in de licht getinte kolom, onder de hoofdletter B, 
de implantaatdikte in centimeters. In de donker getinte kolom, 
onder de hoofdletter V, staat het bijbehorende implantaatvolumes 
in milliliters (cc’s). De middelste kolom onder de hoofdletter C kunt 
u negeren.
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Hieronder ziet u de implantaat-breedte weergegeven als een blauwe 
lijn van links naar rechts op de borstkas. Loodrecht hierop is de 
implantaat-dikte weergegeven als vooruitstekende blauwe pijl. 
Oranje is MINI, paars is DEMI, groen is FULL en geel is CORSÉ.
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De oranje kolom toont de 
“MINI” implantaten.

De implantaat-dikte bedraagt 
gemiddeld 3 cm. Met deze 
implantaten gaat u wat borst-
volume betreft “van niets naar 
iets”. 5 % van mijn cliënten kiest 
voor deze implantaat-dikte. 
Qua cupmaat komt u in de 
range van A tot D, meestal B 
of C.

De paarse kolom toont de 
“DEMI” implantaten.

De implantaat-dikte bedraagt 
4 cm. Met deze implantaten 
krijgt u ‘‘mooie gevulde borsten, 
maar ze zien er natuurlijk uit’’. 
30% van mijn cliënten kiest voor 
deze implantaat-dikte. Qua cup-
maat komt u in de range van B 
tot E, meestal C of D.
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De groene kolom toont de 
“FULL” implantaten.

De implantaat-dikte bedraagt 
gemiddeld 5 cm. Met deze 
implantaten krijgt u ‘‘mooie 
aanwezige borsten’’. Voor de 
buitenstaander is het ‘‘niet 
duidelijk of u wel of niet een 
borstvergroting heeft gehad’’. 
60% van mijn cliënten kiest 
voor deze inplantaat-dikte. 
Qua cupmaat komt u in de 
range van C tot F, meestal D 
of E.

De gele kolom toont de 
“CORSÉ” implantaten.

De implantaat-dikte bedraagt 
gemiddeld 6 cm. Met deze 
implantaten krijgt u “mooie 
opvallende borsten”. 5% van 
mijn cliënten kiest voor deze 
implantaat-dikte. Qua cupmaat 
komt u in de range van D tot G, 
meestal E of F.
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Een voorbeeld uit de bovenstaande tabel: 

Heeft u bijvoorbeeld een gemeten borst-breedte van 13 cm, 
dan wordt ook uw implantaat-breedte 13 cm (grijze kolom onder 
hoofdletter A). Kiest u voor een DEMI implantaat met een dikte 
van 4,3 cm (lichtpaarse kolom onder hoofdletter B), dan wordt 
het volume 425 ml (donkerpaarse kolom onder hoofdletter V). 
Kiest u voor een FULL implantaat met een dikte van 5,3 cm 
(lichtgroene kolom onder hoofdletter B), dan wordt het volume 
500 ml (donkergroene kolom onder hoofdletter V). 

Aan het eind van het consult krijgt u advies over de BH, die u na de 
operatie kunt dragen. Dit zijn BH’s met een voorsluiting. Meestal 
adviseer ik twee maten te kopen. Zo kan er na de operatie eventueel 
nog geruild worden. Het BH-beleid verschilt per cliënt. Cliënten 
met een strakke huid hoeven soms geen BH te dragen, of een 
hele soepele, losse BH om de implantaten goed te laten zakken. 
Soms hebben deze cliënten zelfs een borstband nodig om de 
implantaten te laten zakken. Cliënten met een losse huid hebben 
gedurende 6 weken juist een strakke BH nodig om de implantaten 
goed hoog te houden. Op de uitslaapkamer krijgt u van mij verdere 
uitleg over het BH-beleid.

https://www.facelandclinic.com/nl/product/postoperatieve-bh/
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De operatie
U mag 6 uur voor de operatie niets eten en drinken. De aanbevolen 
BH moet u meenemen naar de kliniek. U krijgt voor de operatie een 
speciale muts, jas en slofjes aan. In de voorbereidingsruimte maak ik 
een tekening op de borsten om de implantaten zo perfect mogelijk 
te positioneren.
 
De operatie duurt 30 minuten, in totaal bent u 45 minuten in slaap. 
Als de anesthesist u in slaap heeft gebracht worden de borsten 
voorzien van plaatselijk verdovende vloeistof, zodat u ontspannen 
wakker wordt. 

Het operatiegebied wordt volledig steriel gemaakt. Via een kleine 
snede bij de borstplooi, wordt een passende holte achter/onder 
de grote borstspier gemaakt. Met de “dual plane” techniek wordt 
het onderste deel van de grote borstspier zodanig vrij gelegd, 
dat deze spier zich mooi om het implantaat heen kan voegen. 
Na het inbrengen van de implantaten wordt de huid gesloten 
met oplosbare hechtingen en bedekt met steriele tape.

Het voordeel van deze “dual plane” techniek is dat het tepelgevoel 
grotendeels intact blijft en dat de borsten een natuurlijke vorm 
krijgen met een mooi decolleté. Het borstklierweefsel blijft volledig 
buiten het operatiegebied, zodat borstvoeding in principe goed 
mogelijk blijft.
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De herstelperiode
Op de uitslaapkamer krijgt u iets te eten en te drinken. U krijgt uw 
BH aan en u wordt begeleid bij het mobiliseren. 2 uur na de operatie 
kunt u onder begeleiding weer naar huis. Na 2 weken wordt de tape 
verwijderd. Het kan prettig zijn deze tape 1 uur van tevoren dik met 
vaseline in te smeren, zodat het verwijderen eenvoudiger is. Het is 
belangrijk dat u in de eerste 4 weken na de operatie de armen laag 
bij uw lichaam houdt en dat u op de rug slaapt. U mag in de eerste 
4 weken na de operatie geen kracht zetten met de armen. Houdt 
de armen dus laag, zonder krachtsinspanningen. Het is belangrijk 
dat u gemakkelijke kleding draagt. Na 4 weken rustig aan kunt u de 
activiteiten geleidelijk gaan uitbreiden. Na 2 maanden mag u vrijwel 
alles weer doen. Push-ups en zware fitness zijn na 3 maanden weer 
mogelijk. 

De twee korte termijn risico’s van borstvergroting zijn nabloeding 
en gestoorde wondgenezing door infectie. Deze risico’s zijn uiterst 
zeldzaam als u zich strikt aan de volgende voorwaarden houdt: 
6 weken voor de operatie absoluut niet roken en niet meeroken. 
Meeroken betekent dat u in een ruimte bent waar anderen roken. 
Uw gewicht mag niet hoger zijn dan uw lengte min 1. Bent u 
bijvoorbeeld 1.70 m lang, dan mag u maximaal 70 kg wegen. 
Bent u 1.65 lang, dan mag u maximaal 65 kg wegen.

In de herstelperiode is Dokter Hupkens voor telefonisch of 
WhatsApp contact direct bereikbaar onder nummer 06-13758176.
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De lange termijn
In de loop van een jaar zullen de implantaten steeds meer een 
geheel worden met uw lichaam. Het littekentje zal gaan opbleken 
en vervagen. Ondanks eventuele zwangerschappen zullen de 
borsten mooi blijven. De implantaten beschermen de borsten 
tegen het verval dat je vaak ziet na zwangerschappen. Veel 
vrouwen vertellen dat de borstvergroting de beste beslissing 
is die ze ooit in hun leven hebben genomen. 

De lange termijn risico’s van borstvergroting zijn: 

Ontevredenheid met het gekozen volume, verkeerde positie 
van de implantaten, double bubble deformiteit (onvoldoende 
ontplooiïng van de onderpoolhuid, oorspronkelijke borst ligt 
zichtbaar op het implantaat), rock-and-sock deformiteit 
(overtollige huid en klier hangen zichtbaar over het implantaat), 
symmastie (“uniboob” = verbinding tussen beide borsten), 
verbreding van de tepelhof, storende littekenvorming en 
striemen (ook wel striae genoemd).

Tevens: rimpeling, voelbaarheid, zichtbaarheid en abnormale 
beweeglijkheid van de implantaten. 

Voorts: asymmetrie door vooraf bestaande asymmetrie van 
borstvolume, tepel-positie, ribben of wervelkolom. 
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Tenslotte: vermindering of verlies van gevoel in de tepels, 
onvermogen borstvoeding te geven, Auto Immune Syndrome 
Induced by Adjuvants (ASIA syndroom), Breast Implant Associated 
Anaplastic Large Cell Lymphoma (BI-ALCL), aanhoudende pijn, 
vochtophoping in de borsten en kapselvorming. De implantaten 
kunnen inkapselen, draaien, kantelen en scheuren.

Voor bovengenoemde risico’s kunnen extra operaties, met bij-
behorende kosten, noodzakelijk zijn. U krijgt hierover informatie 
van Faceland.

Het advies is om na 5 jaar een MRI scan van de implantaten te laten 
maken om te controleren of er geen scheuren zijn. Vervolgens kunt 
u iedere 10 jaar een MRI scan laten maken. U kunt hiervoor terecht 
bij uw huisarts of bij Faceland. Als de MRI normaal is kunnen de 
implantaten blijven zitten. Als er klachten van de borstenontstaan 
is het verstandig om een controle afspraak te maken.

Ik verzoek u, naast deze tekst, de uitgebreide informatie te lezen op 
de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie: 
www.nvpc.nl

Door gebruik van de modernste implantaten en plaatsing achter 
de spier is de kans op bovengenoemde complicaties uitermate klein. 

Met een borstvergroting bij Dokter Hupkens krijgt u de juiste 
medische zorg voor borsten die passen bij een perfect uiterlijk.

http://www.nvpc.nl
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Samenvatting
Dokter Hupkens heeft 15 jaar ervaring en hij vindt het belangrijk 
dat u goed geïnformeerd wordt over borstvergrotingen. Het eind-
resultaat van uw borstvergroting wordt bepaald door de combinatie 
van uw lichaamsbouw en de implantaten die u kiest. 

Dokter Hupkens vindt het daarom ook belangrijk dat u op uw 
smartphone foto’s meeneemt van voorbeelden die u mooi vindt.

U mag gedurende 6 weken voor de operatie niet roken en niet 
meeroken en uwlengte-gewicht-verhouding moet normaal zijn.

Dokter Hupkens kijkt naar uw borst-breedte, de positie van de 
borsten op uw borstkas, de tepelpositie, de huidenvelop en de 
symmetrie.

Een passende borstvergroting is, net als passende kleding en 
schoenen, gebaseerd op de juisteimplantaat-breedte en implantaat-
dikte. De implantaat-breedte is gebaseerd op uw borst-breedte, 
de implantaat-dikte is vooral gebaseerd op uw eigen voorkeur, 
maar wordt mede beïnvloed door de huidenvelop van uw borsten, 
uw billen, uw lengte, uw gewicht, uw schouder-breedte en uw 
bekken-breedte.



17F A C E L A N D

De operatie duurt 30 minuten, waarbij de implantaten via een kleine 
snede bij de plooi “dual plane” achter/onder de grote borstspier 
worden geplaatst. In de eerste 4 weken na de operatie moet u de 
armen laag bij u lichaam houden, zonder krachtsinspanningen, 
en op de rug slapen. Na 2 maanden mag u vrijwel alles weer doen, 
na 3 maanden ook weer push-ups en zware fitness.

In de herstelperiode is Dokter Hupkens voor telefonisch of WhatsApp 
contact direct bereikbaar onder nummer 06-13758176.

In de loop van een jaar zullen de implantaten steeds meer een 
geheel worden met uw lichaam. Het advies is om iedere 5 jaar een 
MRI scan van de implantaten te laten maken om te controleren of 
er geen scheuren zijn.

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische 
Chirurgie: www.nvpc.nl kunt u aanvullende informatie verkrijgen 
over de lange termijn resultaten en de risico’s van borstvergroting.
 
Met een borstvergroting bij Dokter Hupkens krijgt u de juiste 
medische zorg voor borsten die passen bij een perfect uiterlijk.

http://www.nvpc.nl

