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Wij zijn bij een beperkte groep patiënten gestart met een 
inframammaire benadering voor een profylactische sub-
cutane tepelsparende mastectomie in combinatie met een 
directe borstreconstructie. Wij zijn van mening dat deze 
procedure cosmetische voordelen biedt. Omdat wij, ondanks 
de beperkte benadering, een veilige mastectomie willen uit-
voeren, komen alleen patiënten met niet-ptotische borsten 
van maximaal cup C hiervoor in aanmerking. Ons doel is om 
de patiënten minder mutilerende littekens te geven met het 
behoud van hun tepelareolacomplex in continuïteit met de 
omliggende huid. Aangezien deze patiënten geen nabestra-
ling behoeven, zijn ze geschikt voor een directe borstrecon-
structie door middel van een siliconenprothese of tijdelijke 
weefselexpanders. Dit retrospectief onderzoek beschrijft 
onze ervaring met deze procedure.

pAtiënten en methode

Van januari 1999 tot en met juni 2009 ondergingen 57 

inleiding

Tegenwoordig overwegen steeds meer vrouwen met een verhoogd risico 
op mammacarcinoom een profylactische mastectomie. [1-2] Het betreft 
vaak jongere patiënten die dan ook voor een borstreconstructie kiezen. De 
optie voor een directe of primaire borstreconstructie kan het nemen van de 
beslissing tot een mastectomie bij deze patiënten vergemakkelijken. [3] De 
afgelopen jaren heeft onderzoek laten zien dat een mastectomie met direc-
te borstreconstructie een relatief veilige en effectieve behandeling is, met 
name voor vrouwen met een vroeg stadium van mammacarcinoom of met 
een verhoogde kans op mammacarcinoom. [4-8] Vaak gaat deze behande-
ling gepaard met grote ontsierende littekens en het verlies van het tepelare-
olacomplex. Hoewel er nog veel discussie bestaat over tepelsparende mas-
tectomie, wordt het steeds meer geaccepteerd en is er gesuggereerd dat de 
kans op het ontwikkelen van mammacarcinoom in het tepelareolacomplex 
vrij laag is. [9-14,16] Bovendien blijkt dat tepelbehoud een positieve invloed 
heeft op patiënttevredenheid en kwaliteit van leven. [20]

vrouwen een profylactische subcutane mastectomie met 
directe reconstructie. Bij 27 (47%) van deze vrouwen werd 
een tepelsparende procedure uitgevoerd. Er werd retrospec-
tief statusonderzoek verricht naar de elf (19%) patiënten bij 
wie een subcutane tepelsparende mastectomie via een in-
framammaire benadering werd verricht, gevolgd door een 
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Patiëntkarakteristieken Waarde

Aantal patiënten

Aantal borsten

Leeftijd (jaren)

11

21

37,5 (24-48)

Lengte (cm)

Gewicht (kg)

167 (152-180)

60,4 (50-83)

BMI (kg/m2) 21,6 (17,3-29,8)

Risico op mammacarcinoom:

BRCA-1-gen 8 pt (72,3%)

BRCA-2-gen 1 pt (9,1%)

belaste familieanamnese 2 pt (18,2%)

mammacarcinoom in VG 1 pt (9,1%)

Tabel 1. Patiëntkarakteristieken.
BMI: body-mass index; VG: voorgeschiedenis

Figuur 1. Partiële epidermiolyse van de tepel
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directe reconstructie door middel van weefselexpanders of 
siliconenprothesen. Alle operaties waren uitgevoerd in het 
VU medisch centrum te Amsterdam. 
Het betrof patiënten met een BRCA-1-, BRCA-2-genmutatie 
of patiënten met een sterk belaste familieanamnese voor 
mamma- en/of ovariumcarcinoom. Binnen drie maanden 
preoperatief kregen alle patiënten een MRI of mammogra-
fie/echo om maligniteit uit te sluiten. Mogelijke complica-
ties en de te verwachten resultaten werden preoperatief be-
sproken met alle patiënten.
Eén patiënt had mammacarcinoom in de voorgeschiedenis 
aan de contralaterale borst waarvoor eerder een mamma-am-
putatie plaatsvond. Een profylactische subcutane tepelspa-
rende mastectomie werd unilateraal verricht bij deze patiënt 
en bilateraal bij de andere tien patiënten. De patiëntkarakte-
ristieken zijn getoond in tabel 1.

chirurgische techniek

De mastectomieën en de borstreconstructies worden in één 
sessie uitgevoerd door een ervaren plastisch chirurg. Via een 
incisie in de inframammaire plooi wordt een subcutane ab-
latio gedaan. Deze incisie wordt over de gehele inframam-
maire plooi gedaan, zo groot als nodig is. Het tepelareola-
complex wordt uitgedund tot op de dermis. Dit uitgedunde 
tepelareolacomplex is te vergelijken met een transplantaat 
van volledige dikte. Het verwijderde mammaweefsel wordt 
opgestuurd voor pathologisch onderzoek. Vervolgens wordt 
er van lateraal uit een volledig submusculaire holte/pocket 
gemaakt onder de pectoralis major, serratus anterior en 
aanhechting van de rectus abdominis. De fascie wordt hier-
bij gespaard. In deze holte wordt een siliconenprothese of 
een tijdelijke weefselexpander geplaatst. Na achterlaten van 
drains wordt de huid in lagen gesloten met oplosbare hech-
tingen. Indien nodig wordt de weefselexpander na voltooien 
van de expansie gewisseld voor de definitieve prothese. 

resultAten

Tussen januari 1999 en juni 2009 werden in het VU me-
disch centrum 21 profylactische subcutane tepelsparende 
mastectomieën via een inframammaire benadering met 
directe reconstructie verricht bij elf patiënten. De gemid-
delde leeftijd ten tijde van de operatie was 37,5 jaar (uiter-
sten 24-48 jaren), en de gemiddelde body-mass index 21,8 
kg/m2 (uitersten 17,3- 29,8 kg/m2). Eén patiënte kreeg een 
dubbelzijdige weefselexpander (n = 2) en tien patiënten si-
liconenprothesen (n = 19). Het gemiddelde gewicht van de 
definitieve prothesen was 332 gram rechts en 337 gram links. 
De gemiddelde opnameduur was 5,5 dagen (uitersten 4-6 da-
gen). De follow-uptermijn bedroeg gemiddeld 26,7 maanden 
(uitersten 9-60 maanden). Een patiënte viel uit de follow-up 
om persoonlijke redenen. Bij pathologisch onderzoek was 
er geen occult tumorweefsel in het specimen aanwezig. De 
patiënten ontwikkelden geen mammacarcinoom gedurende 
follow-up. Bij één patiënte was er sprake van een partiële 
epidermiolyse van de areola (4,8%) van een van haar bor-
sten (figuur 1). Dit resulteerde in verlies van pigment aldaar 
maar herstelde spontaan zonder aanvullende chirurgische 
ingreep. Er waren verder geen andere complicaties van het 

Figuur 2a. Preoperatief: vooraanzicht.

Figuur 2b. Preoperatief: zijaanzicht.

Figuur 2c. Postoperatief: vooraanzicht.

Figuur 2d. Postoperatief: zijaanzicht.
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tepelareolacomplex beschreven. Er waren geen data beschik-
baar betreffende sensibiliteit en contractiliteit van de tepel.
Eén patiënte ontwikkelde bilateraal (n = 2) kapselvorming 
(9,5%). Dit is gebeurd nadat ze in eerste instantie een hoog-
stand had van beide prothesen waarvoor relokalisatie van 
deze prothesen plaatsvond. De kapselvorming werd hierna 
gecorrigeerd door middel van capsulotomie beiderzijds. Om-
dat er na deze behandeling sprake was van een te duidelijk 
zichtbare prothese rechts onderhuids (4,8%) werd deze ver-
wijderd. Uiteindelijk kreeg deze patiënte twee nieuwe pro-
thesen van een iets groter volume. Drie prothesen bij twee 
patiënten raakten geïnfecteerd (14,3%). Deze zijn verwijderd 
bij beide patiënten. De patiënte bij wie twee prothesen ver-
wijderd waren, kreeg daarna geen nieuwe prothesen. Dit is 
de patiënte die uit onze follow-up viel. De andere patiënte 
kreeg tijdelijk een weefselexpander ter plaatse van de verwij-
derde prothese en kreeg uiteindelijk twee nieuwe prothesen 
van een grotere maat. Bij één patiënte met een rotatie van 
de prothese (4,8%) links werd deze gerepositioneerd. Vier 
patiënten hadden een hoogstand van hun prothesen. Dit ver-
schijnsel werd niet als complicatie geregistreerd aangezien 
het wordt verwacht bij prothesen die volledig submusculair 
worden geplaatst. Deze patiënten kregen een correctie in een 
later stadium waarbij de prothesen gerelokaliseerd werden. 
Bij de overigen was er een ongecompliceerd beloop (figuur 2 
en 3). De resultaten zijn getoond in tabel 2.

discussie en conclusie

Dit onderzoek beschrijft onze ervaring met een inframam-

Resultaten Waarde

Siliconenprothese 19 

Weefselexpander 2

Volume prothese rechts (gr)

Volume prothese links (gr)

opnameduur (dagen) 

332 (280-550)

337 (280-550)

5,5 (4-6)

Follow-uptermijn (maanden) 26,7 (9-60)

Complicaties (n = 21):

     • occult mammacarcinoom 

     • infectie prothese*

     • totaal verlies tepel 

     • partieel verlies tepel

     • kapselcontractuur**

     • onderhuids zichtbare prothese**

     • rotatie prothese 

     • wondinfectie 

     • hematoom/seroom

0 (0%)

3 (14,3%)

0 (0%)

1 (4,8%)

2 (9,5%)

1 (4,8%)

1 (4,8%)

0 (0%)

0 (0%)

Tabel 2. Resultaten.
*Een patiënte had beiderzijds een infectie aan de prothesen en 
één patiënte enkelzijdig.
**Meerdere complicaties bij eenzelfde patiënte na een relokalisa-
tie van de prothesen in verband met hoogstand van de prothesen 
beiderzijds.

Figuur 3a. Postoperatief: vooraanzicht.

Figuur 3b. Postoperatief: zijaanzicht.

Figuur 3c. Postoperatief: driekwart aanzicht.
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lijkbaar met de literatuur. Huidischemie, seroom en hema-
toom werden niet beschreven in onze studie. 
Onze studie laat zien dat bij geselecteerde patiënten de in-
framammaire benadering een veilige en technisch goed 
uitvoerbare methode is voor een adequate ablatio en directe 
reconstructie waarbij het tepelareolacomplex in continuïteit 
wordt gespaard. Over oncologische veiligheid op de lange 
termijn kan nog geen duidelijke uitspraak gedaan worden, 
hoewel binnen de follow-upperiode geen mammacarcinoom 
is opgetreden in de groep patiënten. Meer prospectieve stu-
dies met grotere patiëntenpopulaties en een langere follow-
uptermijn met aandacht voor patiënttevredenheid en hun 
kwaliteit van leven na deze operatie zijn aangewezen. 
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maire benadering voor een profylactische tepelsparende 
mastectomie gecombineerd met een directe reconstructie. 
Er zijn weinig onderzoeken die deze methode beschrijven. 
[15-17] Deze benadering wordt als uitdagend beschreven 
aangezien het craniale, craniomediale en axillaire mamma-
weefsel moeilijk te bereiken is. Om deze reden wordt gead-
viseerd om deze procedure alleen te verrichten bij patiënten 
met kleine en niet-ptotische borsten. Deze procedure is in 
principe een oncologische resectie met een primaire recon-
structie in dezelfde sessie. De plastisch chirurg is bekwaam 
om deze procedure uit te voeren maar aangezien resectie en 
reconstructie door dezelfde chirurg worden uitgevoerd is het 
belangrijk zich ervan te vergewissen geen concessies te doen 
aan de oncologische principes van de resectie ten behoeve 
van de reconstructieve mogelijkheden. 
Een van de grootste voordelen van deze methode is het goede 
cosmetische resultaat en het feit dat het tepelareolacomplex 
in continuïteit wordt gespaard. Ondanks dat er verschillende 
meningen bestaan over het behoud van de tepel, blijkt dat 
tepelbehoud een positieve impact heeft op patiënttevreden-
heid, lichaamsbeeld en psychosociale aanpassingen. [20] Er 
was bij onze patiënten geen sprake van tepelnecrose of -ver-
lies. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de incisie ver van 
de tepel wordt geplaatst [17] en dat de vascularisatie van de 
tepel een grote dermale component heeft. [18] Onze resul-
taten met een tepelsparende techniek waarbij het NAC tot 
subdermaal wordt uitgedund zonder littekens nabij de are-
ola ondersteunen het belang van de dermale vascularisatie 
van de tepel. Eén patiente had enkelzijdig een partiële epi-
dermiolysis met een tijdelijk pigmentverlies. Het laten zitten 
van klierweefsel onder de tepel ten behoeve van de vascula-
risatie om necrose en pigmentatiestoornissen te voorkomen 
lijkt niet noodzakelijk bij de door ons gevolgde chirurgische 
techniek. [21,22] Voorts ligt de bodem van het uitgedunde 
tepelareolacomplex op de goed doorbloede pectoralisspier 
waardoor mogelijk snel neovascularisatie optreedt. Over de 
sensitiviteit en contractiliteit van de tepel hebben we van 
onze patiënten geen informatie beschreven in de status-
sen. Het vermoeden is wel dat de sensitivitveit aanwezig 
blijft aangezien de zenuwen die het tepelareolacomplex in-
nerveren erg oppervlakkig liggen. [18] In de literatuur wordt 
gerapporteerd dat de positie van de tepel na een tepelspa-
rende procedure (relatief) kan verschuiven als gevolg van de 
herverdeling van de weke delen alsmede de vervanging van 
het mammaweefsel door een implantaat. [22] Er zijn geen 
meetkundige data beschikbaar in onze serie patiënten maar 
op basis van preoperatieve en postoperatieve foto's lijkt er bij 
de door ons gevolgde techniek geen sprake te zijn van een 
storende verplaatsing van de NAC. Geen van de patiënten-
dossiers doet hier melding van.
Kapselcontractuur werd gezien bij één patiënte. Huidische-
mie en verlies van prothese zijn twee grote complicaties die 
worden beschreven in respectievelijk 5-15% en 8-18% na 
een subcutane mastectomie gecombineerd met een directe 
borstreconstructie door middel van prothese. [19] Seroom- 
en hematoomvorming worden ook beschreven na een sub-
cutane mastectomie met directe borstreconstructie. [19] Met 
betrekking tot verlies van de prothese is onze studie verge-
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sAmenvAtting

Inleiding: Steeds meer vrouwen met een genetisch verhoogd ri-
sico op borstkanker overwegen een preventieve mastectomie om 
hun risico op mammacarcinoom te verlagen. Dit geeft vaak grote 
zichtbare littekens en verlies van het tepelareolacomplex. Om de 
esthetische resultaten te optimaliseren zijn we bij een beperkte 
groep patiënten gestart met een inframammaire benadering voor 
een profylactische subcutane tepelsparende mastectomie gecom-
bineerd met een directe reconstructie.
Patiënten en methoden: Van januari 1999 tot en met juni 2009 
ondergingen 57 vrouwen profylactische subcutane mastectomie 
met directe reconstructie. Er werd retrospectief statusonderzoek 
verricht naar de elf (19%) patiënten bij wie een subcutane tepel-
sparende mastectomie via een inframammaire benadering werd 
verricht, gevolgd door een directe reconstructie door middel van 
weefselexpanders of siliconenprothesen. 
Resultaten: Er werden in het VUmc 21 profylactische subcutane 
tepelsparende mastectomieën met directe reconstructie verricht 

bij elf patiënten (gemiddelde leeftijd 37,5 jaar, gemiddelde body-
mass index 21,8). Bij pathologisch onderzoek werd er bij geen 
van de patiënten occult tumorweefsel in het specimen gevonden. 
Eén patiënte ontwikkelde bilateraal (n = 2) kapselvorming (9,5%) 
en drie implantaten bij twee patiënten raakten geïnfecteerd 
(14,3%). De gemiddelde follow-up bedroeg 26,7 maanden (9-60 
maanden). Bij geen van de patiënten ontwikkelde zich mamma-
carcinoom in deze periode.
Conclusie: De inframammaire benadering voor een profylacti-
sche subcutane tepelsparende mastectomie met directe recon-
structie is technisch goed uitvoerbaar en lijkt een veilige methode 
te zijn voor patiënten met kleine en niet-ptotische borsten.
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