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Medische Pigmentatie

Wanneer borstkanker werd vastgesteld en u heeft een  
reconstructieve ingreep ondergaan, zal de volgende stap een 
tepeltatoeage zijn.  Er bestaan verschillende technieken voor 
borstreconstructie en tepeltatoeage.

Hoe verloopt uw TepelPigmentatie behandeling:

Unilaterale tepelpigmentatie: 
Wij proberen altijd de natuurlijke tepelkleur zoveel mogelijk na te bootsen,  
sommige mensen kiezen er voor om beide tepels te laten inkleuren op deze manier 
is het resultaat veel natuurlijker. Dit is een keuze die u zelf kan maken.

Bilaterale tepelpigementatie: 
Indien u nog foto’s heeft van voor uw borstreconstructie mag u deze altijd  
meebrengen dan proberen we zoveel mogelijk naar dit voorbeeld te werken.

Alles wordt samen besproken zowel de grootte als de kleur van de tepel.  
U wordt dus volledig betrokken in het process.

Aan de hand van foto’s bespreken we welke technieken we kunnen gebruiken. Ons 
doel is om een zo natuurlijk mogelijke tepel te creëren.

De kleur zal de eerste 4 dagen tot 50% donkerder zijn. 

De eerste week geen contact met water / sauna / stoombad en niet krabben of 
eventuele korstjes aftrekken. 3 dagen geen sport.

Na 1 week ziet u het uiteindelijke resultaat.

U krijgt alle nazorg instructies en een voorschrift voor uw zalf mee naar huis.

Binnenkort is er een terugbetaling 
van het RIZIV bij DP.
Uni-lateraal: 97,14 EURO
Bi-lateraal: 194,27 EURO 

We werken met lokale verdoving

- GEEN pijn en geen oncomfortabel gevoel dankzij onze lokale verdoving
- Vergelijkbaar als een prikje bij de tandarts
- U kiest vrijblijvend deze optie op het moment van uw behandeling (+30 EURO)

Geen nickel, AZO, zware metalen…
Zelfs mensen met zware allergieën 
worden naar ons doorverwezen. 
Indien u anti-depressiva of schild-
klier hormonen neemt gelieve dit te 
melden.
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Een belangrijke stap in uw proces,  
niet alleen visueel maar ook emotioneel!

Terugbetaling van uw TepelPigmentatie:

Terugbetaling door het RIZIV is enkel wanneer uw borstreconstructie ook werd terugbetaald onder  
1 van deze RIZIV code’s, indien dit niet het geval is kan u steeds terugbetaling aanvragen bij uw hospitaal 
verzekering (afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten) 

Uni-lateraal
Nieuw nummer voor verhoogde terugbetaling uni-lateraal: 252792-252803

Bi-lateraal
Nieuw nummer voor verhoogde terugbetaling bi-lateraal: 252814-252825

 Tepeltatoeage

Uni-lateraal: 200 EURO 
Bi-lateraal: 400 EURO

DP - A Name you can trust! Wij werken samen met verschillende artsen over héél België

Voor meer informatie over uw terug- 
betaling kan u steeds bellen  
op 0476 68 97 99
of mailen Karen@dermatopigmentatie.be 

Tepelreconstructie door schaduw techniek


