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Vragen aan je chirurg als je kiest voor plat na borstamputatie. 
 
De keuze voor plat is net als reconstructie van een borstvorm, een 

volwaardige keuze en dient als zodanig gerespecteerd te worden. Een 
mooi resultaat draagt in hoge mate bij aan het zelfbeeld en 

zelfvertrouwen na borstamputatie. Vraag daarom om een esthetisch plat 
resultaat.  
 

Een esthetisch plat resultaat is niet alleen het weghalen van het 

borstweefsel – het is een reconstructie van de contour van de borstkas. 
Dit betekent verwijdering van alle overtollige weefsel in het borstgebied 

om tot een glad en plat resultaat te komen. Er zijn diverse mogelijkheden, 
vraag je chirurg wat het beste bij jou past. De term esthetisch plat 

resultaat is ook bekend als aesthetic flat closure. 
 

Tip: Neem foto’s mee van het resultaat wat jij voor ogen hebt. 

 
Hieronder vind je een aantal vragen waarover je met je chirurg in gesprek 

kunt gaan. 
 

 

1. Heeft de chirurg deze operatie (plat na borstamputatie) al eerder uitgevoerd? 

Vraag of je foto’s van eerder uitgevoerde operaties kunt bekijken. 
 

2. Is de chirurg bekend met de term ‘esthetisch plat resultaat’? 

Bovenaan deze pagina kun je meer lezen over deze term 

 

3. Kan de chirurg in 1 operatie zorgen voor een esthetisch plat resultaat? 

Is het bij twijfel mogelijk om een plastisch chirurg erbij te 
betrekken? 

 

4. Hoe zorgt de chirurg voor het gewenste resultaat als er sprake is van 

uitdagingen? 

Bijv. bij grote borsten of overgewicht? 
 

5. Hoe hoog/laag komt het litteken op de borst? 

Houd eventueel rekening met decolleté, bikinilijn of het dragen van 

protheses. 
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6. Is de chirurg bekend met de term ‘hondenoren’ (dogears)? Wat wordt gedaan 

om het ontstaan van hondenoren te voorkomen?  

Denk hierbij aan de vorm van de incisie of hoe ver de incisie richting 

de rug worden doorgetrokken om het ontstaan van hondenoren te 
voorkomen. Soms wordt aan het einde van een incisie een Y-vorm 

gemaakt om een plat resultaat te krijgen. Om de bewegingsvrijheid 
van schouder en arm te kunnen behouden zijn geen hondenoren 

nodig. 
 

7. Hoe gaat de chirurg om met de zwaartekracht?  

Dat wil zeggen: hoe zorgt de chirurg ervoor dat het resultaat mooi 

plat is, ook als je weer rechtop staat? Wanneer wordt de amputatie 
afgetekend en zit of lig je daarbij? 

 

8. Welke vorm incisie maakt de chirurg en waarom? 

Geef het aan als je een voorkeur hebt, je chirurg kan je verdere 
informatie geven. 
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