ADVERTORIAL

Niet zomaar kleiner
In dit nummer van Gloss staat een artikel over de trend bij sterren in
Amerika om na een aanvankelijke borstvergroting, weer terug te
willen naar een kleiner en natuurlijker resultaat.

D

aarbij zou het volume van
de borstimplantaten worden
verkleind of deze zelfs worden
verwijderd. Dit lijkt een eenvoudige ingreep, maar is het echter niet. Allereerst
moet worden opgemerkt dat het gemiddelde volume van de in Amerika ingebrachte prothesen veel groter is dan die
in Nederland. Door deze grote volumes
rekt de huid erg uit en vermindert daardoor de elasticiteit van de huid. Als de
implantaten worden verwijderd blijft er
in de meeste gevallen een uitgerekt zakje
huid over, waar de meeste patiënten niet
blij mee zullen zijn. De meeste clienten
accepteren dan ook dit eindresultaat niet.
Als de huid van de borst met nog een redelijk volume borstweefsel is gevuld, zal
een borstlift nodig zijn om weer een goed
cosmetisch resultaat te verkrijgen. Indien
de huid niet gevuld is met borstweefsel, zal een gecombineerde borstlift met
een kleinere vergroting het gewenste
resultaat opleveren. In beide gevallen zal

de huid worden gecorrigeerd en leiden
tot correctielijnen rond de tepels en in
de plooi van de borst, welke in de loop
van de tijd na de operatie verminderen
in zichtbaarheid. Eigenlijk kan gesteld
worden dat hoe groter het volume van

Voor

de prothese is, des te groter de hersteloperatie zal moeten zijn om een mooi
resultaat te krijgen. In dit kader geldt dan
ook het plaatsen van te grote implantaten te vermijden om later problemen te
voorkomen.
Te grote implantaten
zorgen voor een
onnatuurlijk effect.

Na de hersteloperatie met kleinere
implantaten, zien
de borsten er weer
natuurlijk uit en passen ze beter bij het
lichaam.

Na

Plastisch chirurg
Dr. Werner Beekman
van de Beekman
Klinieken houdt je
op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
plastische chirurgie en
cosmetische ingrepen.
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