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Bij weefselexpansie rekt men met behulp van een ballon, een tissue
expander, een gedeelte van de huid uit. Vervolgens wordt de uitgerekte
huid gebruikt als bedekking van aangrenzende beschadigde huid. De
beschadigde huid kan bijvoorbeeld een litteken of een huidtumor zijn.
Ook kan weefselexpansie worden toegepast bij mammareconstructie waarbij de huid naast
het amputatielitteken moet worden opgerekt. Deze methode is toe te passen in bijna ieder
deel van het lichaam. Soms is het nodig de ingreep te herhalen. Het is goed zich te
realiseren dat soms extra littekens moeten worden gemaakt, en dat er ook altijd littekens
blijven bestaan.
Behoudens de normale risico's van een plastisch chirurgische operatie kan het zijn dat de
ballon door de patiënt niet wordt verdragen en tevens kan er ook weefselversterf optreden
waarbij de prothese naar buiten kan komen. De ballon wordt met een zoutoplossing,
fysiologisch zout, door middel van een slangetje met ventiel opgepompt of door de ballon
aan te prikken met een naald en deze zo te vullen.
In een enkel geval kan een opgepompte weefselexpander weer leeg lopen, bijvoorbeeld als
het ventiel of slangetje niet goed functioneert. Ook kan de ballon zelf lekken. In dit geval
moet er een nieuwe weefselexpander worden ingebracht door middel van een nieuwe
operatie. Ook bij de andere complicaties zijn er meestal extra operaties nodig om de
ontstane situatie te verbeteren.

Voor de behandeling
Nuchter zijn
Uit veiligheidsoverwegingen moet u voor de operatie nuchter zijn. Dit geldt voor alle vormen
van verdoving door de anesthesioloog.
Dat betekent dat u voor de operatie vanaf middernacht niets mag eten. Wel mag u tot 2 uur
voor uw operatie 2 glazen heldere vloeistof drinken, zoals:





water
limonade
vruchtensap zonder vruchtvlees
thee of koffie met suiker, maar zonder melk.

Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kan uw operatie niet op de afgesproken tijd
doorgaan. Soms zal de anesthesioloog met u afspreken dat u langere tijd voorafgaande aan
de operatie niet mag drinken. Dit kan het geval zijn naar aanleiding van uw
gezondheidstoestand.

De verdoving
De operatie wordt uitgevoerd onder narcose.

De behandeling
Via een snede in de huid wordt een onopgeblazen ballon met onder de huid aangebracht.
De plaats ligt vlak naast het gebied waar normale huid aanwezig is of waar extra huid nodig
is.
Nadat de wonden zijn genezen wordt er een begin gemaakt met het opvullen van de ballon.
De plastisch chirurg spuit door de huid via het ventieltje een zoutoplossing in de ballon. De
ballon zet uit en rekt de huid mee. Hierna heeft u een paar uur lang wat ongemak. Ter
plaatse van de ballon ontstaat dus bij elke inspuiting een toenemende zwelling. Deze kan
storend zijn, maar is niet te vermijden.
Wanneer de huid voldoende is opgerekt, wordt in een tweede operatie de ballon verwijderd
en wordt de extra huid gebruikt voor het geplande doel. Het herstel van de tweede operatie
is niet in zijn algemeenheid te beschrijven, het is mede afhankelijk van de plaats en de
omvang van het behandelde gebied.

Duur van de behandeling
De opnamen in het ziekenhuis duren meestal enkele dagen, maar in principe zijn ten minste
twee operaties nodig. De poliklinische behandeling, het opvullen van de ballon en de
controles, neemt enkele maanden in beslag.

Resultaten
Zonder meer mag worden gesteld dat men met gebruik van weefselexpanders resultaten kan
verkrijgen die op een andere manier niet te verwezenlijken zijn. Helaas is gedeeltelijk of
geheel mislukken van de behandeling niet altijd uit te sluiten.

Kans op complicaties
Esthetische en Plastische Chirurgie is geen exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of
op een ongestoord verloop kunnen wij u niet geven. Complicaties kunnen altijd optreden,
zoals narcoseproblemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf,
gevoelloze huid, etc.
Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het
noodzakelijk een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed
eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die of door
uw verzekering vergoed moeten worden of door uzelf.
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Heeft u nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. Of bel met de
afdeling Plastische Chirurgie.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
verpleegafdeling Plastische Chirurgie B5, locatie Oost
T
020 599 30 88 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)
Bezoek: 15.30 – 20.00 uur
verpleegafdeling Plastische Chirurgie, locatie West
T
020 510 84 14 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar) A4
T
020 510 84 34 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar) B4
Route 41
Bezoek 11.00 -12.00 uur en van 16.30 - 19.30 uur
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de OK-planner Plastische Chirurgie, locatie West
T
020 510 81 65
Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ uur

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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