
Sommige vrouwen  
zijn zo ontevreden  
met hun borsten dat  
ze een borstcorrectie  
overwegen. Dr. Laura  
Moojen-Zaal van Velthuis 
kliniek beantwoordt de 
belangrijkste vragen.

1. Een borstvergroting is toch 
alleen voor vrouwen met cup AA?
“Nee, dat klopt niet. Vrouwen met een  
kleine cup zijn wel de grootste groep die 
een borstvergroting willen. Daarnaast  
is er nog een groep vrouwen die hun  
B-cup willen vergroten naar een C-cup. 
Ook omdat een C-cup nu zo’n beetje de 
norm is, vroeger was dat een B-cup. Ook 
zijn er vrouwen die na hun zwangerschap 
hun ‘oude’ borsten terug willen. En tot  
slot wil 10 procent ‘gewoon een maatje 
groter'. Vrouwen voelen zich zekerder als 
ze tevreden zijn met hun lichaam.”

2. Er is veel geschreven over  
PIP-implantaten. Is een borst-
vergroting eigenlijk wel veilig?
“Ik begrijp dat mensen angstig worden  
van de PIP-verhalen. Deze implantaten zijn 
terecht begin 2011 van de markt gehaald. 
Vrouwen met PIP-protheses werden streng 
geadviseerd de implantaten te laten ver-
vangen. Het overgrote deel van de implan-
taten bestaat uit siliconen en deze zijn 
goedgekeurd door de Nederlandse en 
Europese Raad voor de Gezondheid en de 

Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit. 
Deze implantaten zijn echt veilig. Maar  
een borstvergroting is natuurlijk wel een 
operatie, dus er zitten risico’s aan. Het 
grootste ‘gevaar’ is inkapseling. Dan  
voelt borst wat hard aan, maar het is  
niet schadelijk voor de gezondheid.”

3. Hoe werkt zo'n operatie?
“Allereerst wordt de gewenste grootte  
en vorm besproken. We gaan niet over  
één nacht ijs en kijken goed naar wat het 
beste bij het lichaam past. We kunnen  
niet zomaar bij iedereen het verzoek  
voor een cup DD honoreren: een te groot 
implantaat staat onnatuurlijk en dat is  
niet mooi. De operatie vindt onder volle-
dige narcose plaats en dan wordt een 
implantaat onder de borstspier of onder  
de borstklier geplaatst. Dit is afhankelijk 
van hoeveel borst er van nature is.”

4. En bij een borstverkleining?
“Daarbij gaat het om een grote operatie 
vanwege functionele redenen. Vrouwen 
met dubbel D of meer hebben vaak last 
van nek en schouders, lopen soms zelfs 
krom. Deze vrouwen help je echt door de 
borsten te verkleinen. Ze zijn na de operatie 
vaak opgelucht, ondanks de littekens.”

5. Hoe lang duurt het herstel?
“Bij een borstvergroting heb je gedurende 
een week spierpijn. Na twee dagen kun je 
administratief werk weer hervatten en 
sporten en lichamelijk werk kan na een 
week of vier. Soms voelt de borst nog wat 
gespannen, maar dit trekt na een maand 
weg. Bij een borstverkleining duurt het  
herstel langer. Er is een grote operatiewond 
en het duurt twee weken voordat je je weer 
sterker voelt. Sporten kan na een maand en 
het volledige resultaat is pas na ongeveer 
een half jaar zichtbaar, maar alle patiënten 
zijn wel direct na de operatie opgelucht.”

6. Worden de kosten vergoed?
“Een borstvergroting wordt zelden  
vergoed door de verzekering, een borst-
verkleining daarentegen bijna altijd.”

7. Waar moet ik op letten bij de 
keuze van een kliniek?
“Kijk naar het keurmerk van de kliniek.  
Als de kliniek is aangesloten bij de ZKN, 
Zelfstandige Klinieken Nederland, zit je 
goed. Dit is een streng keurmerk. De  
apparatuur moet up-to-date zijn, de hygiëne 
in orde, de artsen gekwalificeerde plastisch 
chirurgen et cetera. Bij een kliniek met het 
ZKN-keurmerk kun je met een gerust hart 
terecht voor een borstcorrectie.”
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