
Borstvergroting
Lees meer over onze kliniek en de verschillende 

vormen van de borstvergroting



Over Essential Aesthetics
“Ambitie, intelligentie en de wens om continu de beste 

te zijn, hebben mij gestimuleerd om de beste 

Nederlandse anti-aging kliniek te bouwen”, aldus 

Brindusa Gritu, eigenaar en oprichter van Essential 

Aesthetics. Bij de start van haar bedrijf  was het haar 

doel om te bouwen aan een Nederlandse kliniek met 

internationale allure. Hoewel het niet altijd makkelijk 

was om tot dit punt te komen, en ze soms zelfs strijd 

heeft moeten voeren om haar droom te 

verwezenlijken, is het eindresultaat iets om trots op te 

zijn. 

“Goed, is niet acceptabel. Excelleren is mijn norm”, 

Brindusa Gritu.



Waarom kiezen voor ons?

In onze kliniek en ons werk gaan we alleen voor het allerbeste 

resultaat. Kies je voor Essential Aesthetics dan kies je voor 

betrouwbare en innovatieve technieken. Om jou het beste 

resultaat te garanderen, werken we samen met 

ervaren Nederlandse chirurgen en Internationale specialisten.

Wat betekent dit voor jou? 

Jij krijgt niet alleen optimale begeleiding van Nederlandse 

chirurgen, maar ook van gecertificeerde ervaringsdeskundigen die 

in het buitenland getraind zijn in de beste technieken. En dat 

gewoon in Nederland. 



Kom langs en ontdek welke methode - uitgevoerd door 
onze in Beverly Hills opgeleide arts - het beste bij je 

past.

Welke behandelingen zijn er?

Borstvergroting met implantaten

Borstlift (Mastopexie)

Borstlift zonder ankerlittekens

Borstverkleining



Borstvergroting met implantaten
Bij Essential Aesthetics zijn we onder andere gespecialiseerd in 

het uitvoeren van borstvergrotingen, bijvoorbeeld met 

borstimplantaten van siliconen. Overweeg je een borstvergroting 

of wil je meer weten over borstimplantaten? Lees dan snel 

verder!

Wat moet je weten over een borstvergroting?
Bij een borstvergroting is de kwaliteit van de implantaten erg 

belangrijk. Daarom zijn de implantaten die Essential Aesthetics

gebruikt veilig. Ze lekken niet en gaan een leven lang mee. De 

fabrikant geeft levenslange garantie op de implantaten. Veel 

vrouwen denken dat borstimplantaten na tien jaar vervangen 

moeten worden, maar door de verbeterde kwaliteit van siliconen 

implantaten is dat niet meer nodig. Samen met de arts, kies je de 

implantaten die het beste bij jouw wensen passen.
Omdat elk lichaam anders is, besteedt dr. Luca 

Piombino altijd veel aandacht aan een persoonlijke 
benadering en individuele behandelingen.



Het resultaat van een borstvergroting
Een borstvergroting is een betrouwbare en veilige ingreep. Na de 

ingreep is het resultaat direct zichtbaar. Maar houd er rekening 

mee dat jouw borsten na de operatie in drukverband worden 

gewikkeld. Hierdoor kun je ze niet direct bekijken. Daarnaast zijn 

de borsten de eerste periode nog wat gezwollen door de ingreep. 

Je borsten zullen na ongeveer 6 maanden hersteld zijn van de 

ingreep, dan is het eindresultaat goed zichtbaar. 

Na een jaar zijn ook de littekens verkleurd en vallen deze 

nauwelijks meer op. Sterker nog, dr. Luca Piombino maakt een 

snede van slechts 2,5cm! Na herstel is het litteken bijna niet te 

zien.



Borstvergroting met implantaten



Borstlift (Maxtopexie)
De borstlift behandeling is een veel voorkomende procedure voor 

cosmetische chirurgie. Tijdens deze operatie wordt de borst 

omgevormd tot een borst die er jonger uitziet en steviger 

aanvoelt. De operatie heet ook wel mastopexie. Deze wordt 

uitgevoerd bij vrouwen die last hebben van hangende borsten. Dit 

is vaak het resultaat van zwangerschap, borstvoeding, ouderdom 

en/of zwaartekracht. Het effect van zwangerschap en een 

uitzetting van de borsten met melk zorgt ervoor dat de vezelige 

banden die de borsten in hun jeugdige vorm ondersteunen, 

afbreken en de huid uitrekt.

Indien u nog een kinderwens heeft, raden wij je aan om de 

operatie uit te stellen, daar er risico’s zijn bij een toekomstige 

zwangerschap. 



Borstverkleining
Patiënten die een borstverkleining willen, hebben vaak fysieke 

klachten vanwege de grootte en het gewicht van hun borsten. 

Vooral omdat ze niet in verhouding staan tot hun algehele figuur. 

Dit leidt tot aanzienlijke beperkingen in hun dagelijkse activiteiten 

en psychologisch welzijn. Borstverkleining kan het leven van een 

patiënt veranderen en mag niet alleen worden beschouwd als 

cosmetische chirurgie.

De klachten die vrouwen vaak ondervinden zijn:

• Pijn in de rug, nek, schouder en borst;

• Groeven van de schouders veroorzaakt door beha-bandjes;

• Ontstoken rode huid onder de borst;

• Pijn en ongemak tijdens het sporten veroorzaakt door te zware 

borsten.



Wat gebeurt er tijdens een 
borstlift/borstverkleining?
Ook deze behandeling wordt uitgevoerd onder algehele narcose. De 

meest gebruikelijke procedure die wordt uitgevoerd is een 

sleutelgatvormige incisie. Hierbij wordt de incisie in de huid rondom de 

tepelhof gemaakt en twee schuin naar beneden, oftewel in de vorm 

van een sleutelgat. Het klierweefsel, het vet en de huid worden allemaal 

verwijderd en de tepel en tepelhof worden in hun nieuwe positie 

gebracht. De huid wordt vanaf beide kanten van de borst en rond de 

tepelhof naar beneden gebracht, waardoor de nieuwe ronding van de 

borst wordt gevormd.

Het borstweefsel en de huid worden aan elkaar gehecht, meestal met 

oplosbare hechtingen. De littekens hebben de vorm van een anker met 

een cirkel rond de tepelhof, verticaal tot aan de vouw onder de borst en 

strekken zich horizontaal uit langs de vouw onder de borst.



Wij raden je aan realistisch te blijven en geen perfectie te verwachten. 

Uw chirurg moet rekening houden met een aantal factoren bij het 

beoordelen van jouw mastopexie of borstverkleining, zoals:

• je bestaande borsten;

• de positie van de tepels, 

• je leeftijd;

• huidtextuur;

• je eigen anatomie;

• helende eigenschappen en jouw algemene gezondheid. 

Deze hebben invloed op de uitkomst van jouw borstoperatie.



Borstlift & verkleining



Borstlift zonder ankerlittekens
Naast een borstvergroting of een borstverkleining staat een 

borstlift hoog op het wensenlijstje van veel vrouwen. 

Zwangerschap, gewichtsverlies, ongelijke borsten of borsten die 

niet even groot zijn; wat jouw reden ook is wij helpen je graag om 

jouw wens waar te maken.

Veel vrouwen schrikken wanneer ze informatie opzoeken over het 

corrigeren van hangende borsten. De reden? Dit gebeurt tot nu 

toe vooral met zichtbare grote littekens. Deze littekens staan ook 

wel bekend als ankerlittekens. Goed nieuws: in veel gevallen is dit 

niet meer nodig! Onze ervaringsdeskundige heeft een nieuwe 

techniek meegebracht vanuit het buitenland. Een borstlift zonder 

ankerlittekens. De chirurg lift de borst van binnenuit door een 

incisie rond de tepelhof te maken in plaats van onder en over de 

borst. Het litteken rond de tepelhof is na een jaar bijna niet 

zichtbaar. 



Wat gebeurt er tijdens een borstlift 
zonder ankerlittekens?
Deze bijzondere ingreep wordt gedaan onder algehele narcose. 

Meestal worden er rond de tepel enkele kleine incisies gemaakt. 

De gewenste correctie wordt van binnenuit uitgevoerd tijdens 

deze correctie kan naast het liften van de borsten ook de tepelhof 

worden verkleind of verplaatst, asymmetrie worden hersteld en 

overtollig huid worden verwijderd. 

De chirurg lift de borst en brengt deze in de gewenste vorm. Een 

borstlift zonder ankerlittekens kan over het algemeen uitgevoerd 

worden bij vrouwen die veel borstvolume hebben. De arts kijkt 

samen met jou naar de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend 

adviesgesprek.



Borstlift zonder ankerlittekens



Borstverkleining. Cijfer: 10 
Na verschillende negatieve afspraken te 
hebben gehad in ziekenhuizen voor een 
reconstructie van mijn borsten ben ik 
afgeweken naar de kliniek van Essential
Aesthetics. Wat ik erg belangrijk vind is een 
uitgebreide uitleg. Ik wil net datgene weten 
waar een arts kan denken: dat is niet relevant 
voor de patiënt. De arts heeft behoorlijk zijn 
tijd genomen mij elke stap van de operatie 
uit te leggen. Waar ik tot nu toe ben geweest 
was er haast in het gesprek, werd er uitleg 
gegeven die voor mij niet voldoende was en 
werd er niet per se geluisterd na hoe ik het 
eindresultaat graag zie. De arts heeft al mijn 
vragen beantwoordt met empathie en 
duidelijkheid geschept waar ziekenhuizen 
achterbleven. Klasse! Ik had nergens ‘t 
gevoel dat het om bijzaken ging. Laat ik nog 
even vermelden dat mijn consult in zijn 
interval was en er geen kosten zijn gevraagd. 
Best bijzonder, vind ik. Fijne kliniek!!–
Amanda

Borstvergroting. Cijfer: 10 
Wanneer je binnenkomt oogt de kliniek erg 
warm en huiselijk. Ik werd erg vriendelijk 
ontvangen en de werknemers kwamen 
gezellig een kletspraatje maken voordat ik 
mee genomen werd voor mijn gesprek met 
de arts. Aandacht voor de klant staat in deze 
kliniek duidelijk centraal. Eenmaal thuis heb 
ik gebeld of ik nogmaals langs mocht komen 
met mijn partner om alles nogmaals door te 
nemen. Ondanks dat ik voor de tweede keer 
langs kwam voor het zelfde werd er opnieuw 
alle tijd genomen en werd het mij en mijn 
partner uitgelegd. Ik heb dit als erg fijn 
ervaren want het was voor mij een grote 
stap. Nu ben ik inmiddels behandeld aan een 
borstvergroting geholpen en ben ik 
ontzettend blij met het resultaat. Het litteken 
is nauwelijks zichtbaar en de vorm is precies 
wat ik in gedachte had. Al met al, kan ik 
zeggen dat de keuze om mijn operatie te 
doen bij Essential de beste beslissing is 
geweest.- Victoria

Borstlift. Cijfer: 10 
“Best choice for my confidence!”
I have doubted for few years about going 
under a breast augmentation procedures.
Since the wish of improving my breast was still 
with me for so many years, in the end i 
decided to visit few clinics and get an idea of 
what it is possible or not. During my 
consultation with doctor Luca Piombino, 
everything was explained clearly and in details. 
Dr. Piombino listened to my wishes and 
proposed to perform a technique that allows a 
slight lift without the T scar, in combination 
with 320cc Mentor implants which will help to 
offer a natural volume of my breasts. I knew 
then, that he will be the right doctor for me. 
Everything went great, the result is so beautiful 
and also very very natural. I fell so feminine 
and confident now. So happy. I highly 
recommend Essential clinic if  you are looking 
for a personal treatment and top quality. Thank 
you tthe team of doctors Luca Piombino & G 
Jansen and Essential Aesthetics clinic!"
– Alex

Testimonials



Wil je meer weten?
We kunnen ons voorstellen dat je allerlei vragen hebt over een 

borstvergroting. We hebben daarom een gratis intake gesprek in 

onze kliniek of via een videocall. Je kunt dan alle vragen stellen 

aan onze medisch consulent.

Wil je een intake inplannen? Ga dan naar onze website en maak 

snel een afspraak

Klik hier om een intake te plannen 

https://www.essentialaesthetics.nl/lichaamscorrecties/borstvergrotingen/

