BORSTCHIRURGIE
INLICHTINGEN
Voor al uw vragen kunt U dagelijks
bij ons terecht op nummer
014/416689.
De kleinere ingrepen worden verricht in onze privekliniek Vogelzang
3 , 2300 Turnhout.
De operaties onder narcose worden
verricht in het AZ Turnhout , Campus Sint Jozef , Steenweg op Merksplas te Turnhout.

SIMPLICITY IS THE
ULTIMATE
SOPHISTICATION

Alle borstchirurgie wordt verricht in
het AZ Turnhout campus Sint Jozef,
Steenweg op Merksplas , 2300 Turnhout.

Enkel de beste technieken
en de beste materialen zijn
goed genoeg voor onze
patienten.

Clinica d’oro
Vogelzang 3 bus 11
2300 Turnhout
014/416689
Www.plastischechirurgie-turnhout.be
Www.clinicadoro.be

Dr. Vermeylen is de ontwikkelaar van de VERSO
borstreduktie techniek en
heeft hiervoor internationale erkenning.

DR. JAN VERMEYLEN
PLASTISCH CHIRURG
VOGELZANG 3 B11
2300 TURNHOUT

014/416689
WWW.PLASTISCHECHIRURGIETURNHOUT.BE
WWW.CLINICADORO.BE

BORSTCHIRURGIE

Onze missie bestaat uit een duurzame relatie aangaan met mensen
door hun onze
“state of the art”
expertise en behandelingen , zowel chirurgisch als
niet chirurgisch,
aan te bieden bij
hun keuze naar
esthetische en
reconstructieve
verbeteringen.
Wij willen onze patienten continu
verrassen door onze eerlijke en
innovatieve aanpak.

Alle borstchirurgie wordt verricht
in het
AZ Turnhout campus Sint Jozef,
Steenweg op Merksolas , 2300
Turnhout.

Borstvergroting :
Wij maken hoofdzakelijk gebruik van cohesive gel
prothesen bij het uitvoeren van een borstvergroting.
De firma geeft hierop een levenslange garantie. De
cohesive gel prothesen voelen erg natuurlijk aan.

Voor

Voor de juiste maatbepaling geven wij onze patienten
gratis het bsizer systeem mee. Hierdoor kan de patiente excact de maat bepalen welke bij haar het beste past.

Borstlifting :
Bij een borstlifting kan gebruik gemaakt worden
van het eigen borstweefsel om terug meer volume
in de bovenpool te creeeren. Doch in andere gevallen maken we gebruik van een cohesive gel prothese in combinatie met een borstlift techniek om
het gewenste resultaat te bereiken. Welke techniek
het beste is wordt bij iedere patiente individueel
besproken.

Borstverkleining :
Dr. Vermeylen is de uitvinder van de VERSO
borstreductie techniek. Deze techniek heeft als
grote voordeel dat er zeer korte litteken worden
gemaakt, dat er een relatief korte herstelperiode nodig is en dat de complicatie percentages
erg laag zijn. Dr. Vermeylen heeft deze techniek
reeds op verschillenden internationale congressen mogen voorstellen.
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