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Torsoplastie
masculinisatie van de thorax
bij transgender en intersekse patiënten
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

VERSCHILLENDE TECHNIEKEN
Diverse technieken zijn mogelijk bij thoracale masculinisatie. Elke techniek heeft verschillende littekens tot
gevolg. De techniek die wij bij voorkeur, indien mogelijk,
toepassen, is de peri-areolaire techniek die enkel een
peri-areolair litteken of een litteken rond het tepelhof
vormt. Afhankelijk van de elasticiteit van de huid en het
volume van de borsten, kunnen ook andere technieken
noodzakelijk of aangewezen zijn: van de dubbele incisie techniek tot een formeel geïnverteerde mastectomie met T-litteken. De diameter van de areola of het
tepelhof en grootte van de tepel kunnen ook indien nodig gecorrigeerd worden. De grootste uitdaging in het
plannen van de ingreep is de (levens)vatbaarheid van
de tepel – areola.

TORSOPLASTIE: DE PROCEDURE
Alle details van de ingreep worden aan de patiënt uitgelegd tijdens een pre-operatieve consultatie. Kleine
operaties kunnen ambulant, in dagbehandeling uitgevoerd worden. Over het algemeen, wordt de torsoplastie
in het ziekenhuis uitgevoerd en wordt één overnachting
aanbevolen. Dit omdat er drains geplaatst worden na
de ingreep.
De klier wordt verwijderd d.m.v. een stompe dissectie
vibro-liposculptuur waardoor complicaties verminderd
worden. Daarna wordt het teveel aan huid verwijderd.
In bepaalde gevallen is het ook noodzakelijk om de infra-mammaire plooi te ‘breken’ door de dissectie te verlengen tot aan de bovenbuik. Het dragen van post-operatieve compressiekledij gedurende 4 weken wordt
aangeraden. Het eindresultaat wordt 6 tot 12 maand
na de initiële ingreep geëvalueerd. Kleine esthetische
correcties zijn mogelijks vereist of wenselijk. Deze worden niet eerder dan 12 maanden na de initiële operatie
uitgevoerd. Torsoplastie kan ook gecombineerd worden
met masculinisatie van de gelaatstrekken.
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LANGEAFSTANDSPATIENTEN
Aangezien intersekse/transgender patiënten een internationale gemeenschap vormen, behandelen wij
vaak patiënten uit het buitenland. Wij raden u aan om
gedurende 1 week in België te verblijven. Indien nodig,
helpen wij u graag bij het kiezen van een geschikte
accommodatie (hotel of B&B) voor uw verblijf.

FINANCIELE ASPECTEN
Voor de meeste Belgische patiënten zal de mutualiteit de kosten gedeeltelijk dekken. De kosten variëren
naargelang de uitgevoerde operatie. Om onaangename financiële verrassingen te vermijden, zal er voor
elke patiënt een kostenraming van de niet-gedekte
kosten opgemaakt worden door het ziekenhuis. Er
wordt een voorschot van deze persoonlijke kosten
gevraagd bij opname in het ziekenhuis.
Wij raden onze buitenlandse patiënten aan om zich
te informeren over mogelijke terugbetaling door de
mutaliteit vooraleer de ingreep te plannen.

