
SAMENVATTING VAN DE HOOFDSTUKKEN 

Siliconen borstimplantaten worden al decennia lang gebruikt voor borstvergroting of 

borstreconstructie na borstkanker. Wanneer het implantaat in het lichaam wordt gebracht, vormt 

zich in de loop der tijd een kapsel rond het implantaat. Dit is een normale reactie van het lichaam 

op elk soort implantaat, ook op borstimplantaten. Dit kapsel is dun en zacht en heeft geen 

invloed op de vorm van de borst. Echter, in sommige gevallen verhardt en krimpt het kapsel 

rond het implantaat. Dit wordt kapselcontractie genoemd. Kapselcontractie brengt een scala 

van klachten met zich mee zoals (ernstige) borstpijn, verandering van de vorm en het volume 

van de borst en bewegingsbeperkingen. Deze klachten hebben een negatieve invloed op de 

esthetische uitkomst en de kwaliteit van leven na een borstvergroting of borstreconstructie met 

implantaat. In de meerderheid van de gevallen is een her-operatie nodig om het kapsel te 

verwijderen en meestal is vervanging of verwijdering van de prothese noodzakelijk. 

Kapselcontractie wordt aangeduid met de Baker classificatie die varieert van een score 1 tot 4. 

Volgens deze score is een Baker type I&II een normale, soepele borst. Baker type III & IV is 

een harde, pijnlijke borst met zichtbare vervorming. 

De omvang van het probleem uit zich in een prevalentie van 5-19% na borstvergroting, maar in 

veel grotere percentages bij borstreconstructies na borstkanker met gerapporteerde prevalenties 

van 19-25%. Kapselcontractie is hiermee de belangrijkste complicatie na borstreconstructie met 

borstimplantaten en vormt de meest frequente reden voor een her-operatie, waarbij men moet 

bedenken dat ook de uiteindelijke uitkomst meestal inferieur blijft. In de loop der jaren zijn er 

veel veranderingen aangebracht in het ontwerp van de implantaten in een poging deze 

complicatie te verminderen, echter met weinig resultaat. Tot op heden is de exacte oorzaak van 

kapselcontractie onbekend.  

Pathofysiologische factoren  

Er bestaan wel aanwijzingen dat bacteriële infectie een rol speelt bij het ontstaan van 

kapselcontracturen (hoofdstuk 2). Verschillende studies suggereren dat in gecontraheerde 

kapsels beduidend meer bacteriën aanwezig zijn. In het grootste deel van de gevallen gaat het 

dan om de huidbacterie Staphylococcus epidermidis. Echter, door het gebruik van laag 

sensitieve methoden om de aanwezigheid van bacteriën vast te stellen kunnen aan deze studies 

geen harde conclusies worden verbonden. Het is onbekend of contaminatie via de huid 

plaatsvindt of dat het borstweefsel zelf ook een bron van bacteriën is.  



Er is tevens gekeken naar het effect van systemische en lokale antibiotica op het ontstaan van 

contracturen. Hoewel deze studies een indicatie laten zien dat er een preventief effect bestaat 

van behandeling met antibiotica op het ontstaan van kapselcontracturen, kunnen door de matige 

kwaliteit van de studies (te kleine patiënten aantallen, korte follow-up) ook hier geen harde 

uitspraken over worden gedaan.  

Een tweede hypothese is dat het immunologisch profiel van de patiënt een rol zouden spelen 

(hoofdstuk 2). Normaliter is het menselijk immuunsysteem in staat een infectie zonder 

problemen en complicaties op te ruimen. Echter, chronische activiteit of een overreactie van 

het immuunsysteem kan schade aan eigen cellen en organen teweegbrengen. Een dergelijke 

reactie of activiteit kan verschillende oorzaken hebben, zoals chronische ziekten, of door 

genetische variatie in het immuunsysteem. De immunologische respons is enkele malen voor 

kapselcontractie onderzocht, maar zonder duidelijke uitkomst.  

Risicofactoren 

Daarnaast zouden allerlei patiënt-, chirurgische- en implantaat gerelateerde factoren een rol 

spelen bij het ontstaan van kapselcontractie (hoofdstuk 5 en addendum), echter voor geen van 

deze factoren is een hard verband met kapselcontractie aangetoond. 

Onduidelijkheid over de oorzaak van kapselcontractie en het belang van dit klinische probleem 

zijn de aanleiding voor dit proefschrift. Het doel van de studies beschreven in dit proefschrift 

was om de oorzaak van kapselcontractie te onderzoeken. Wij hebben ons daarbij enerzijds 

gericht op pathofysiologische factoren zoals een (low grade) infectie als ook op de 

immuunrespons van de patiënt. Ook hebben wij ons verdiept in de verschillende patiënt-, 

chirurgische- en implantaat gerelateerde factoren die een mogelijke rol spelen bij het ontstaan 

van kapselcontractie. 

  

 

 

 

 

 



Bevindingen proefschrift 

Hoofdstuk 1 is een algemene introductie over de klinische presentatie van kapselcontractie. 

Daarnaast wordt een uiteenzetting gegeven over de verschillende pathofysiologische 

ontstaanswijze als ook de verschillende risicofactoren die zijn gerelateerd aan het ontstaan van 

kapselcontractie.  

Hoofdstuk 2 is een review over de pathofysiologie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van 

kapselcontractie. Enerzijds wordt  een samenvatting gegeven van de beschikbare literatuur over 

de rol van bacteriële infectie op het ontstaan van kapselcontractie. Anderzijds wordt de tot nu 

toe bekende immunologische cascade die betrokken is bij kapselvorming in kaart gebracht.  

In hoofdstuk 3 onderzochten wij of een bacteriële infectie, hetzij bacteriën in de borst zelf of 

bacteriën van buitenaf, een rol spelen bij het ontstaan van kapselcontractie. Met behulp van een 

nieuwe, zeer sensitieve methode kunnen we zeer betrouwbaar vaststellen of er sprake is van 

bacteriële infectie. Deze nieuwe methode (IS-pro methode) heeft vele voordelen in vergelijking 

met de conventionele kweektechniek: zowel het soort als het aantal bacteriën kunnen zeer 

nauwkeurig worden bepaald in één enkele test. Hierbij wordt niet gericht gezocht naar één type 

bacterie, maar worden alle aanwezige bacteriën in kaart gebracht. Daarnaast kunnen restanten 

van bacteriën worden aangetoond. Vijftig borsten met een gecontraheerde (Baker III&IV, 

n=22) en niet gecontraheerde (Baker I&II, n=28) kapsels werden verkregen tijdens het 

verwijderen of vervangen van mammaprothesen. Voordat de huid werd schoongemaakt met 

Betadine werd een huidstrijkje van 3x3 cm verkregen van de plaats van incisie. Steriel weefsel 

(5 mm) werd verkregen uit het verwijderde klierweefsel en kapsels. Wij vonden op de huid van 

de borst voornamelijk Streptococcus spp. terwijl het klierweefsel van de borst voornamelijk 

steriel bleek. Lage aantallen Streptococcus spp. (4 species in 4 kapsels) werden op 

gecontraheerde en niet-gecontraheerde kapsels gevonden. Tevens was er geen relatie tussen de 

aanwezigheid van bacteriën en de Baker score. Deze bevindingen suggereren dat de lage 

aantallen bacteriën op borstkapsels zeer waarschijnlijk afkomstig zijn van contaminatie van de 

kapsels door contact met de huid tijdens het verwijderen van de implantaten. Hogere aantallen 

zouden worden verwacht als bacteriën daadwerkelijk op de borstkapsels aanwezig zouden zijn. 

Echter, hoewel het kapsel de meest waarschijnlijke plaats van een potentiële bacteriële infectie 

is, is het ook mogelijk dat bacteriën aanwezig zijn in andere gebieden zoals op de prothese zelf 

en/of de omgeving van de prothese (klierweefsel/vet/spier). Toekomstige studies moeten de 

aanwezigheid van bacteriën op het gehele kapsel, prothese en omgeving onderzoeken. 



In hoofdstuk 4 analyseren wij of de immunologische respons die wordt gezien in 

kapselcontractie in gang wordt gezet door bacteriën of door andere factoren. Toll Like 

Receptoren (TLRs) zijn receptoren op immuuncellen die onder andere door bacteriën kunnen 

worden geactiveerd  en zo een immuuncascade teweeg kunnen brengen. De expressie van TLR 

1-10 is bepaald in hetzelfde cohort als in hoofdstuk 3. Een expressie van alle TLRs werd gezien 

na een gemiddelde follow-up van 11 jaar. Een hogere expressie van TLRs 2 en 6 werd gezien 

in gecontraheerde kapsels in vergelijking met niet-gecontraheerde kapsels. Deze resultaten 

suggereren dat bacteriën niet betrokken zijn bij de activatie van de immuun cascade die leidt 

tot kapselcontractie. Het is zeer onwaarschijnlijk dat bacteriën na gemiddeld 11 jaar na 

implantatie nog aanwezig zijn en TLRs triggeren. Dit wordt tevens bevestigd door de steriele 

samples in hoofdstuk 3. Mogelijk spelen andere liganden zoals damage associated molecular 

patterns (DAMPS) een belangrijke rol bij de activatie van TLRs, aangezien deze wel na een 

lange periode TLRs kunnen stimuleren.  

In hoofdstuk 5 en addendum geven wij een overzicht van alle onderzochte patiënt-, 

chirurgische- en implantaat gerelateerde risicofactoren op het ontstaan van kapselcontracturen.  

De Poly Implant Prothèse (PIP) implantaten werden in 2010 uit de markt gehaald wegens het 

gebruik van industrieel siliconen waardoor er een hoog risico op implantaatruptuur ontstond. 

Dit resulteerde in een groot aantal asymptomatische vrouwen die een her-operatie ondergingen. 

In hoofdstuk 6 onderzochten wij de implantaat dynamiek van deze PIP borstimplantaten. 

Tevens trachtten wij om de voorspellers van gelbleed en implantaatruptuur en de voorspellers 

van kapselvorming in de PIP-implantaten te bepalen. Wij includeerden tachtig vrouwen met 

152 PIP-implantaten die een her-operatie ondergingen in 2012. Bij lichamelijk onderzoek werd 

in 13,6% van de vrouwen kapselcontractie vastgesteld. Er werd gelbleed gezien in 42% van de 

implantaten en ruptuur bij 25% van de gevallen. In intacte implantaten werd er zowel een 

postoperatieve toename als een afname gezien in het volume van de implantaten. Er was een 

correlatie tussen gelbleed en toename van de postoperatieve implantaat volume. Tevens was er 

een relatie tussen post-operatieve toename van het implantaatvolume en de ontwikkeling van 

kapselcontractie. Bovendien leidt implantaatruptuur tot een hogere kans op het ontwikkelen van 

kapselcontractie. Dit onderzoek laat zien dat de PIP-implantaten zeer permeabel zijn geweest. 

Dit werd met name geïllustreerd door de bevinding dat er zowel een postoperatieve toename 

als een afname werd gezien in het volume van de implantaten. Het doel van hoofdstuk 7 was 

om te onderzoeken wat de oorzaak van deze volumeverandering was, door de chemische 

samenstelling van drie geëxplanteerde PIP-implantaten te onderzoeken. Macroscopisch waren 



alle drie implantaten geel van kleur. In alle drie de implantaten kwam naar voren dat in de 

envelop de normaal aanwezige shell-barrière laag ontbrak. De gel bevatte een lage hoeveelheid 

aan cyclosiloxanes. Verder bevatte de gel een aanzienlijke hoeveelheid water. Tevens werden 

in de drie implantaten verschillende componenten gezien die hoogstwaarschijnlijk 

eiwitsubstanties betroffen. Deze studie toont aan dat de compositie van de PIP implantaten door 

implantatie verandert. De aanwezigheid van water in de implantaten kan de verandering in 

dichtheid in de tijd verklaren.  Blijkbaar migreren met het water ook andere componenten zoals 

eiwitten door de poriën van de envelop het implantaat in. Het lijkt erop dat deze implantaten 

niet alleen siliconen ‘bleeden’, maar ook bestanddelen van het omliggende weefsel het 

implantaat in migreren. 

Een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van kapselvorming is radiotherapie. Het is echter 

onbekend wat het effect is van adjuvante radiotherapie op de implantaten zelf. In hoofdstuk 8 

en addendum onderzochten wij het effect van radiotherapie op de mechanische eigenschappen 

van borstimplantaten. Dit betrof een experimenteel onderzoek met 32 siliconen 

borstimplantaten (Silimed n=16 & Mentor n=16). Van elk merk werd de helft van de 

implantaten (n=8) bestraald met een dosis van 60 Gray. De andere helft (n=8) werd niet 

bestraald. De sterkte van de envelop van het implantaat en de elasticiteit en viscositeit van de 

gel werden onderzocht doormiddel van respectievelijk een trekproef, hysteresis en reologie test. 

Het verschil in mechanische eigenschappen tussen de bestraalde en niet-bestraalde implantaten 

van beide merken werd bepaald. Deze studie toonde aan de mechanische eigenschappen van 

borstimplantaten niet worden beïnvloed door radiotherapie. Desalniettemin laten klinische 

studies zien dat er vaker implantaat gerelateerde complicaties ontstaan na adjuvante 

radiotherapie in vergelijking met implantaten die niet worden bestraald. Dit suggereert dat er 

wellicht andere factoren zijn, zoals een veranderde weefselreactie of kapselvorming rondom 

het borstimplantaat, mogelijk in combinatie met schade aan het implantaat, die deze 

complicaties veroorzaken.  

In hoofdstuk 9  is een synthese van dit proefschrift. Hierin worden er aanbevelingen gedaan 

voor toekomstig onderzoek.  

 

 


