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Borstvorming bij de man (gynaecomastie)
Ook mannen en jongens hebben in aanleg een borstklier. Onder invloed van hormonale 
veranderingen, bij gebruik van bepaalde medicijnen of zonder duidelijke oorzaak, kan 
borstvorming ontstaan (gynaecomastie).
 Gynaecomastie kan pijnklachten geven en is vaak een cosmetisch probleem. Bij jongens in de 
pubertijd gaat het meestal vanzelf weer over. Er hoeft niets aan gedaan te worden (geen nader 
onderzoek of operatie). Alleen bij extreme gevoelens van schaamte en een langbestaande 
afwijking kan operatie overwogen worden.
 Op volwassen leeftijd blijft de verdikking bestaan als je er niets aan doet. Voor een eventuele 
ingreep worden foto’s gemaakt en soms een echo om een eventuele kwaadaardigheid uit te 
sluiten.

De operatieve behandeling (die vaak niet vergoed wordt door de verzekeraar) vindt onder 
narcose plaats. De huid wordt langs de tepelhofrand ingesneden, met soms een verlenging naar 
de zijkanten. De borstklier wordt in zijn geheel verwijderd en de wond wordt gehecht.
 De borstklier wordt opgestuurd voor weefselonderzoek. Bij uw nacontrole op de polikliniek, 
meestal na ongeveer twee weken, krijgt u daarvan de uitslag. 

Geen enkele ingreep is vrij van complicatierisico. Een nabloeding of wondinfectie komt heel 
soms voor. Er kan ophoping van wondvocht (seroom) optreden, die meestal vanzelf verdwijnt, 
maar soms moet worden leeggezogen. Heel zelden kunnen er problemen van de doorbloeding 
van de tepel ontstaan, waardoor deze zelfs in het ergste geval kan afsterven. De kans dat dit 
gebeurt is klein. 

Vragen?
Bij vragen na een behandeling kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie (tel. 079-
3462585) van 8.00-16.30 uur, en buiten deze tijden met de Spoedeisende Hulp (tel. 079-
3462539).

Tot slot
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl.


