Tepelhoftatoeage na een borstreconstructie
Inleiding
U heeft besloten om een tepelhoftatoeage te ondergaan. Dit is een laatste stap na een
borstreconstructie.
In deze folder kunt u lezen wat dit inhoudt.

Hoe bereidt u zich voor?
Voor de tatoeage zijn geen voorbereidingen nodig, eventueel kunt u uit voorzorg twee tabletten
paracetamol 500 mg innemen tegen mogelijke pijn.

Hoe verloopt de behandeling?
De behandeling bestaat uit gemiddeld drie afspraken die allen plaats vinden op de polikliniek
plastische chirurgie (route 041)
Tijdens de eerste afspraak wordt de kleur, de plaats van de tatoeage en de grootte besproken
en vindt de eerste inkleuring plaats. Deze afspraak duurt ongeveer een uur.
Na ontsmetting van de huid wordt met een stift de plaats van de tatoeage afgetekend. Hierna
wordt met kleine naaldjes pigment vloeistof onder de huid gebracht.
Na vier weken vindt een controle afspraak plaats en volgt de tweede inkleuring.
Wanneer nodig wordt tijdens de derde controle de tepelhof bijgewerkt. Dat gebeurt dan na
ongeveer vier weken.
Na de behandeling kunt u alles weer doen wat u wilt.
De tatoeage wordt na afloop afgedekt met vaseline en een steriele pleister, dit moet u 24 uur laten
zitten.

Na de tatoeage
Na afloop van de tatoeage lijkt de kleur van de tepel en tepelhof donkerder dan de uiteindelijk
gekozen kleur. Dit komt omdat de huid veel pigment opzuigt. Deze laag schilfert binnen twee weken
af. Na vier weken komt u terug voor controle. De tepel en tepelhof worden indien nodig of gewenst
nog een keer getatoeëerd om de kleur te versterken of wat te wijzigen. (de tweede inkleuring)
Tot zes weken na de tatoeage kan deze nog lichter worden. In de loop van de jaren kan de kleur
van de tatoeage lichter worden Dit proces gaat sneller als u de tatoeage direct blootstelt aan de zon
of zonnebank.

Leefregels
De eerste 24 uur:
Bij thuiskomst laat u het verband 24 uur zitten om het vrijgekomen wondvocht op te vangen.
Daarna haalt u dit eraf en mag u dagelijks douchen met lauw water. Daarna brengt u opnieuw
vaseline aan met daarop een steriel gaasje.
Voor het verbandmateriaal krijgt u een recept mee.

De volgende dagen
Gedurende de eerste twee weken geven wij het volgende advies:

Dagelijks de tatoeage spoelen met lauwwarm water tijdens het douchen
2x daags insmeren met vaseline
Niet blootstellen aan de zon
Niet onder de zonnebank
Niet naar een sauna of zwembad of andere ruimte waar veel bacteriën aanwezig zijn
Niet krabben aan eventuele korstjes, deze vallen er vanzelf af
Gebruik altijd een schone handdoek
Douchen mag maar zorg dat de tatoeage niet week wordt.

Zijn er complicaties en risico’s?
Een lichte roodheid rondom de tatoeageplaats is normaal. Door de genezing vindt er een
verhoogde doorbloeding van de huid plaats.
Het is normaal om wat napijn te hebben.
Bij een goede verzorging is de kans op complicaties erg klein.
Neem direct contact op bij:
Pusvorming
Verhoogde temperatuur
Ongewone kloppende pijn
Uitgebreide vurige roodheid
Tijdens kantooruren: 0413-40 19 74
Na kantooruren: Spoedeisende hulp 0413 - 40 10 00

Wat kost deze behandeling?
Voor een tepelhoftatoeage moet een machtiging bij uw zorgverzekeraar aangevraagd worden. Dit
wordt gedaan door de plastisch chirurg.
Als uw eigen risico nog niet volledig verrekend is, bestaat de mogelijkheid dat het eigen risico voor
deze behandeling verrekend wordt.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie of na de operatie nog vragen, dan kunt u contact met ons
opnemen:
ZBC Plastische Chirurgie Uden, route 41
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden
0413 - 40 19 74

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen
van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de
eindredactie van deze folder.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of
stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.
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