
Borstoperatie (Borstvergroting, borstverkleining, borstlift, lipofilling borsten, of combinatie) 
 

1. De eerste 3 weken zijn belangrijk voor de wondgenezing. U dient spanning op de 
wondranden te vermijden. Dit betekent dat u de armen niet mag heffen! De elle 
bogen mogen niet boven de schouders uitkomen. Alles op aanrecht niveau mag u 
doen. Maar vermijd om dingen uit keukenkastjes, die boven u hangen, te pakken. Zo 
ook dient u voorzichtig uw haar te behandelen. Dus altijd met de elle bogen zo laag 
mogelijk houden, tegen uw lichaam aan. Als de spanning op de wondranden te hoog 
wordt, kunnen ze opengaan, met infectie, eventueel van de dieper gelegen 
implantaten, tot gevolg.  

2. U mag de dag na de operatie kort douchen. De BH mag dan even af en naderhand 
weer aan. 

3. Let de eerste dagen na de operatie goed op de kleur van de tepels. Als deze 
verandert (witter wordt, of blauwer/paarser dan normaal) neem dan direct contact 
op met uw plastisch chirurg. Schroom, bij twijfel, ook niet om contact op te nemen. 

4. Autorijden en fietsen dient u 3 weken te vermijden. 
5. Het schoonmaken van uw huis en boodschappen doen dient u 6 weken te vermijden. 
6. U dient zware inspanning en sporten 6 weken te vermijden. 
7. Na zes weken kunt u het sporten weer oppakken. Houd er rekening mee dat het dan 

ook weer 4-6 weken duurt voordat u op uw oude niveau zit. 
8. Een stelregel is dat u na 3 maanden weer alles kunt doen, wat u voorheen ook kon. 
9. De BH draagt u 6 weken dag en nacht. 
10. Slapen op uw zij en buik dient u 6 weken te vermijden. Een zogenaamd 

zwangerschapskussen kan helpen om een stabiele positie in te nemen, dat voorkomt 
dat u op de zij of buik draait. Anders kunnen de implantaten verschuiven.  

11. Na 6 weken kunt u nieuwe BH’s dragen. Een beugel BH is dan weer toegestaan. 
12. Crème en make up mag u op de littekens doen zodra alle korstjes weg zijn en de 

wonden volledig genezen zijn. Dit is doorgaans na 3 weken. 
13. Direct zonlicht zorgt ervoor dat de littekens langer dan gewenst rood kunnen blijven. 

Zorg voor een goede zonnebeschermingsfactor (50), als u in de eerste 6 maanden na 
de ingreep in de zon wilt. Dit geldt ook voor de zonnebank. U kunt dan met een 
handdoekje de borsten met littekens bedekken tegen de UV-straling. Een litteken is 
pas echt uitgerijpt na 1 jaar.  

14. Na de eerste controle start u met littekenbehandeling. Uw plastisch chirurg zal u 
hierover informeren. 

15. Roken dient u 3 weken voor tot 3 weken na de operatie te staken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


