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Algemene inleiding 
 
Aanleiding voor het maken van de richtlijn  
Aanleiding voor het herzien van de richtlijn 
In Nederland worden er een groeiend aantal borstvergrotende operaties per jaar uitgevoerd 
met behulp van een borstprothese om esthetische redenen. 
  
De richtlijn Borstvergroting (2014) is aan herziening toe aangezien deze richtlijn is verouderd 
en niet opgesteld volgens de huidige standaard en werkwijze (richtlijnen 2.0). 
Ontwikkelingen vanuit wetenschappelijk onderzoek, alsmede de informatie die volgt uit de 
in april 2015 gestarte registratie van borstprotheses in Nederland, geven aanleiding tot het 
herzien en opnieuw toetsen van deze richtlijn. Onderzoek omtrent de relatie tussen 
borstprotheses, Breast Implant Associated - Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL) en 
onbegrepen systemische klachten en de tegenstrijdigheden in deze onderzoeken hebben de 
voorlichtende functie van de specialist bemoeilijkt. De discussie is maatschappelijk relevant. 
Er is een breed gedragen behoefte aan een eenduidig antwoord op het gebied van veiligheid 
van protheses. 
 
Doel van de richtlijn 
Doel van de herziening 
Het doel is de ontwikkeling van een multidisciplinaire evidence-based richtlijn voor 
borstprothese chirurgie voor cosmetische redenen. De richtlijn Mammareconstructie is in 
2015 volledig herzien, echter is er geen literatuursearch gedaan wat betreft de specifieke 
veiligheid van borstprotheses. 
 
De herziening van de richtlijn zal hulp bieden bij het ordenen en samenvatten van 
wetenschappelijk bewijs wat betreft de voornaamst optredende knelpunten bij 
borstprothese chirurgie om esthetische redenen. Op basis hiervan zal een aanbeveling voor 
het te voeren beleid worden opgesteld zodat de geleverde zorg, kwaliteit, veiligheid en 
effectiviteit geoptimaliseerd wordt. Tevens zal er aandacht zijn voor antibioticagebruik en 
radiologische follow-up. Daarnaast is er behoefte aan voorlichtingsmateriaal voor de cliënt. 
Het is van het grootste belang dat de esthetische cliënt haar keuze kan onderbouwen op 
basis van voorlichting die zij ontvangt van de behandelaar, een proces waarbij deze richtlijn 
de leidraad zal zijn. Zorgkosten die hieruit voortvloeien kunnen worden beperkt, te denken 
valt aan een advies in antibioticabeleid en radiologische follow-up.  
 
De centrale onderwerpen bij de ontwikkeling van de richtlijn Borstprothesechirurgie zijn: 
1. Veiligheid borstprotheses. 
2. Voorlichtingsmateriaal voor de esthetische cliënt. 
3. Type prothese. 
4. Infectiepreventie bij borstprothese chirurgie. 
5. Beleid bij infectie. 
6. Radiologische follow-up bij borstprothese chirurgie. 
 
Afbakening van de richtlijn 
Om welke patiëntengroep gaat het? 
De patiëntenpopulatie bestaat uit cliënten met een (wens tot plaatsing van een) 
borstprothese uit esthetische overwegingen. Het plaatsen van borstprotheses om 
reconstructieve redenen valt buiten deze richtlijn. Hiervoor is gekozen omdat dit twee 
verschillende patiëntengroepen zijn, die niet onder één noemer kunnen worden 
samengevoegd.  
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Om welke borstprotheses gaat het? 
Deze richtlijn heeft alleen betrekking op borstprotheses met een CE-certificering.  
 
In het voortraject van de ontwikkeling van de richtlijn zal moeten worden bekeken of 
bepaalde knelpunten/vragen voorkomen bij de gehele populatie van mensen met een 
prothese, of dat bepaalde risico’s zich enkel voordoen bij specifieke subgroepen.  
 
Wat zijn de mogelijke interventies/therapieën of (diagnostische) testen? 

 In de richtlijn zal de veiligheid van verschillende typen borstprotheses beschreven 
worden. 

 De risico’s op korte en lange termijn van de prothese:  
o Infectie prothese; 
o Ruptuur prothese;  
o Kapselvorming prothese;  
o Anaplastisch Large Cell Lymfoma (ALCL); 
o Onbegrepen systemische klachten. 

 Optimalisatie van het operatieve proces: 
o Spoelen van de borstholte; 
o Minimaliseren van het aantal deurbewegingen; 
o Wisselen van handschoenen voorafgaand aan het plaatsen van de 

borstprothese; 
o Afdekken van de tepelhoven; 
o Gebruik maken van een sleeve. 

 Het te volgen beleid indien er een infectie optreedt. 

 Follow-up na borstprothese chirurgie/bevolkingsonderzoek (lichamelijk en 
radiologisch onderzoek) waarbij mogelijk interfererend effect van borstprothese op 
mammografie expliciet besproken zal worden. 

 
In de analyse van de knelpunten is het belangrijk om mee te wegen in hoeverre 
bovenstaande onderwerpen afhankelijk zijn van:  

 Het type prothese (texturering, vorm en vulmateriaal). 

 Voorzorgsmaatregelen tijdens het operatieve proces. 
 
Wat zijn de belangrijkste en voor de cliënt relevante uitkomstmaten? 
Voor de cliënt is de volgende informatie van belang: 

 Informatie over voor- en nadelen van de gekozen behandeling en de keuze voor het 
type prothese. 

 De meest voorkomende complicaties bij de behandeling. 

 Hoe de procedure er uit ziet, realistisch beeld van het mogelijke resultaat en 
informatie over het follow-up traject. 

Het is van belang dat de cliënt haar keuze kan onderbouwen op basis van de voorlichting die 
zij ontvangt van de behandelaar. De informatie uit de chirurgische bijsluiter zal worden 
gebruikt als input voor het opstellen van een patiëntenfolder in B1 taalniveau. Verder zal 
informatieverstrekking via thuisarts.nl beschikbaar zijn. 
 
Beoogde gebruikers van de richtlijn 
De richtlijn is primair bedoeld voor behandelend medisch specialisten en andere 
zorgprofessionals die betrokken zijn bij de bij zorgverlening rondom borstprothese chirurgie; 
plastisch chirurg, algemeen chirurg, patholoog, radioloog, microbioloog, psycholoog en 
andere betrokken zorgverleners. Tevens zal er een breed draagvlak vanuit de betrokken 
patiëntenorganisaties zijn.  
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Definities en begrippen 
Wat zijn de belangrijkste definities die in deze richtlijn gebruikt worden? 
Patiënt: in principe wordt in deze richtlijn gesproken over een gezonde vrouw die wel/niet 
de keus maakt om een borstvergrotende operatie middels een borstprothese te ondergaan. 
Het betreft dus geen persoon die een ziekte, aandoening of letsel heeft, aldus is gekozen om 
het woord patiënt niet te gebruiken. Daarnaast is het zo dat binnen de genderchirurgie 
tevens mannen een borstprothese operatie ondergaan wanneer zij in een transitie-traject 
zitten naar vrouw. Daarom is ook hier gekozen om het woord vrouw te gebruiken.  
 
Aangezien het om niet-medische behandelingen gaat kan men ook spreken van cliënt.  
 
Definities: 

 Mamma-augmentatie: borstvergroting. 

 BIA-ALCL: Breast Implant Associated - Anaplastic Large Cell Lymphoma.  

 Texturering prothese: structuur van oppervlak van prothese onderverdeeld in nano-, 
micro- en macrotextuur. Deze termen zijn medisch niet expliciet gedefinieerd.  

 Sleeve: kegelvormige huls gelijkend op een banketzak met gladde binnencoating 
waardoor de prothese middels een no-touch-techniek zonder wrijving in de pocket 
kan worden geplaatst. 

 
Literatuurlijst 
NVPC Richtlijn Borstvergroting (2014) URL: 

https://www.nvpc.nl/uploads/stand/NVPC140404DOC-FN-
Richtlijn_borstvergroting_herziene_versie_4_april_2014131.pdf Bezocht op 8 januari 
2020. 

https://www.nvpc.nl/uploads/stand/NVPC140404DOC-FN-Richtlijn_borstvergroting_herziene_versie_4_april_2014131.pdf
https://www.nvpc.nl/uploads/stand/NVPC140404DOC-FN-Richtlijn_borstvergroting_herziene_versie_4_april_2014131.pdf
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Verantwoording 
 
Methodologie richtlijnontwikkeling 
Geldigheid 
Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep in stand gehouden. 
Uiterlijk in 2025 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Plastische 
Chirurgie (NVPC) of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Op modulair niveau is een 
onderhoudsplan beschreven. Bij het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep per 
module een inschatting gemaakt over de maximale termijn waarop herbeoordeling moet 
plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn bij een 
toekomstige herziening (update). De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen 
indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.  
 
De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie is regiehouder van deze richtlijn en 
eerstverantwoordelijke op het gebied van de actualiteitsbeoordeling van de richtlijn. De 
andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de 
richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de regiehouder over relevante 
ontwikkelingen binnen hun vakgebied.  
 
Initiatief 
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie 
 
Autorisatie 
De richtlijn is geautoriseerd door: 
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie  
Nederlandse Vereniging voor Radiologie 
Nederlandse Vereniging voor Pathologie 
Nederlandse Internisten Vereniging 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 
Patiëntenfederatie Nederland 
 
Algemene gegevens 
De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie 
Medisch Specialisten (www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut) en werd gefinancierd uit 
de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De financier heeft geen enkele 
invloed gehad op de inhoud van de richtlijn. 
 
Doel en doelgroep 
Doel 
Deze richtlijn is bedoeld om een multidisciplinair evidence-based beleid voor de zorg voor 
vrouwen met esthetische borstprothese chirurgie. 
 
Doelgroep  
De richtlijn is geschreven voor medisch specialisten en andere zorgprofessionals die 
betrokken zijn bij de bij zorgverlening rondom borstprothese chirurgie. Dit zijn onder andere 
plastisch chirurgen, chirurgen, radiologen, pathologen, internisten en microbiologen.  
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Samenstelling werkgroep 
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2018 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, 
bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de 
zorg voor vrouwen met esthetische borstprothese chirurgie (zie hiervoor de samenstelling 
van de werkgroep).  
 
De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De 
werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.  
 
Belangenverklaringen 
De KNMG-code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling 
is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar 
directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële 
belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, 
reputatiemanagement, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een overzicht van de belangen van 
werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in 
onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het 
secretariaat van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. 
 

Werkgroeplid  Functie Nevenfuncties Gemelde 
belangen  

Ondernomen 
actie 

Smits Plastisch chirurg Bestuurslid NVEPC, 
Reputatiegroep 

Geen Geen actie 

Van der Pot Plastisch chirurg Geen Geen Geen actie 

Lopez Penha Plastisch chirurg Lid richtlijn commissie en kwaliteit 
commissie NVPC 

Geen Geen actie 

Zaal Plastisch chirurg Geen Geen Geen actie 

De Boer AIOS plastische 
chirurgie 

Geen Geen Geen actie 

Duvivier Radioloog Screeningsradioloog en lid 
mammasectie 

Geen Geen actie 

De Jong Hematopatholoog Associate editor Histopathology 
(betaald) 
Wetenschappelijk voorzitter 
Lunenburg Lymphoma Biomarker 
Consortium (onbetaald) 
Lid thesauruscommissie PALGA 
(betaald) 
Voorzitter European Association 
for Haematopathology (onbetaald) 

Geen Geen actie 

Nanayakkara Internist Geen Geen Geen actie 

Luiten Oncologisch 
chirurg 

Consultant Agendia BV Geen Geen actie 

Ekkelenkamp Arts-microbioloog Schrijver/essayist Geen Geen actie 

Van de Grift AIOS psychiatrie  lid DSD werkgroep; algemeen lid 
ter bevordering van zorg voor 
mensen met disorder of 
sex development (onbetaald) 
wetenschappelijk adviseur 
kwartiermaker transgenderzorg, 
extern adviseur t.a.v. 
methodologie veldonderzoek 
(betaald) 
bestuurslid kunstenaarsverblijf in 
GGZ, Het Vijfde Seizoen 
(onbetaald) 

Geen Geen actie 

Ensink Adviseur 
patiëntenbelang 

Geen Geen Geen actie 
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Smorenburg 
(klankbordgroep) 

Internist  Voorzitter landelijke richtlijn 
Borstkanker 

Geen Geen actie 

 
Inbreng patiëntenperspectief 
Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door een afgevaardigde van de 
Patiëntenfederatie in de werkgroep. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar 
voorgelegd aan de Patiëntenfederatie. 
 
Implementatie 
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de 
implementatie van de richtlijn (module) en de praktische uitvoerbaarheid van de 
aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in 
de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden bij de 
aanverwante producten. De werkgroep heeft besloten geen indicatoren te ontwikkelen bij 
de huidige richtlijn, omdat er of geen substantiële barrières konden worden geïdentificeerd 
die implementatie van de aanbeveling zouden kunnen bemoeilijken, of omdat er al 
voldoende ondersteunende maatregelen actief zijn in de zorgpraktijk. 
 
Werkwijze 
AGREE 
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische 
Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is 
gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; 
Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is. Voor een stap-
voor-stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt wordt verwezen naar 
het stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het 
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. 
 
Knelpuntenanalyse 
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de 
adviseur de knelpunten. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door de Nederlandse 
Vereniging voor Plastische Chirurgie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Zorginstituut 
Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Meldpunt 
Klachten Siliconen bij de Invitational conference. Een verslag hiervan is opgenomen onder 
aanverwante producten.  
 
Uitgangsvragen en uitkomstmaten 
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur 
concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de 
werkgroep de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de 
werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de vrouw relevant zijn, waarbij 
zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep waardeerde 
deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom 
aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en 
onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten 
welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.  
 
Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur 
Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen, systematische 
reviews, en literatuur over patiëntenvoorkeuren en patiëntrelevante uitkomstmaten 
(patiëntenperspectief). Vervolgens werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand 
van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in 
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(verschillende) elektronische databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan 
de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd 
gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de 
via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De 
geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De 
databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te 
vinden in de module met desbetreffende uitgangsvraag. De zoekstrategie voor de 
oriënterende zoekactie en patiëntenperspectief zijn opgenomen onder aanverwante 
producten. 
 
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies 
Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde 
methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of 
bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de Risk of Bias (RoB) 
tabellen. De gebruikte RoB instrumenten zijn gevalideerde instrumenten die worden 
aanbevolen door de Cochrane Collaboration: AMSTAR - voor systematische reviews; 
Cochrane - voor gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek; Newcastle-Ottowa - voor 
observationeel onderzoek.  
 
Samenvatten van de literatuur 
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk 
weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden 
beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij een voldoende aantal studies en 
overeenkomstigheid (homogeniteit) tussen de studies werden de gegevens ook kwantitatief 
samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5.  
 
Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs  
A) Voor interventievragen (vragen over therapie of screening) 
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. 
GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ 
(zie http://www.gradeworkinggroup.org/). 
 
GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, 
redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er 
bestaat over de literatuurconclusie (Schünemann, 2013).  
 

GRADE Definitie 

Hoog  er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er resultaten van 
nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Redelijk*  er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig 
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Laag  er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig 
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Zeer laag  er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 de literatuurconclusie is zeer onzeker. 

*in 2017 heeft het Dutch GRADE Network bepaald dat de voorkeursformulering voor de op een na hoogste 
gradering ‘redelijk’ is in plaats van ‘matig’ 
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B) Voor vragen over diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose 
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd eveneens bepaald volgens de GRADE-
methode: GRADE-diagnostiek voor diagnostische vragen (Schünemann, 2008), en een 
generieke GRADE-methode voor vragen over schade of bijwerkingen, etiologie en prognose. 
In de gehanteerde generieke GRADE-methode werden de basisprincipes van de GRADE-
methodiek toegepast: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante 
uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van 
bewijskracht op basis van de vijf GRADE-criteria (startpunt hoog; downgraden voor risk of 
bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias). 
 
Formuleren van de conclusies 
Voor elke relevante uitkomstmaat werd het wetenschappelijk bewijs samengevat in een of 
meerdere literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs werd bepaald volgens de 
GRADE-methodiek. De werkgroepleden maakten de balans op van elke interventie (overall 
conclusie). Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor 
de vrouw afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald door de laagste bewijskracht 
gevonden bij een van de cruciale uitkomstmaten. Bij complexe besluitvorming waarin naast 
de conclusies uit de systematische literatuuranalyse vele aanvullende argumenten 
(overwegingen) een rol spelen, werd afgezien van een overall conclusie. In dat geval werden 
de gunstige en ongunstige effecten van de interventies samen met alle aanvullende 
argumenten gewogen onder het kopje 'Overwegingen'.  
 
Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling) 
Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs 
ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals de expertise van de 
werkgroepleden, de waarden en voorkeuren van de vrouw (patient values and preferences), 
kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken. Deze aspecten 
worden, voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld en beoordeeld 
(gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’.  
 
Formuleren van aanbevelingen 
De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het 
beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van 
de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het 
wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de 
overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-
methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse 
een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke 
aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van 
alle relevante argumenten tezamen. 
 
Randvoorwaarden (Organisatie van zorg) 
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening 
gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het 
verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en 
infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een 
specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste 
uitgangsvraag.  
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Indicatorontwikkeling 
Gelijktijdig met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn heeft de werkgroep overwogen om 
interne kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen om het toepassen van de richtlijn in de praktijk 
te volgen en te versterken. Meer informatie over de methode van indicatorontwikkeling is 
op te vragen bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. De werkgroep 
heeft besloten geen indicatoren te ontwikkelen bij de huidige richtlijn, omdat er of geen 
substantiële barrières konden worden geïdentificeerd die implementatie van de aanbeveling 
zouden kunnen bemoeilijken of omdat er geen harde aanbevelingen gedaan konden worden 
door ontbreken van literatuur met hoge bewijskracht. 
 
Kennislacunes 
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan 
de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is 
door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is om 
de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een overzicht van de onderwerpen waarvoor 
(aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is als aanbeveling in de bijlage 
Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten). 
 
Commentaar- en autorisatiefase 
De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) 
organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken 
met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn 
aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de 
deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor 
autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd. 
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Module 1 Veiligheid van de prothese  
 
Uitgangsvraag 
Welke veiligheidsaspecten dienen in overweging te worden genomen bij de keuze voor het 
plaatsten van een cosmetische borstprothese? 
 
Inleiding 
Er is veel onduidelijkheid over de veiligheid van borstprotheses. Er worden allerlei klachten 
en aandoeningen in verband gebracht met borstprotheses, maar het is onduidelijk of dat 
terecht is, of er een oorzakelijk verband aan te tonen is, op welke schaal die klachten en 
aandoeningen voorkomen en bij welke type prothese dat gebeurt. Deze module moet een 
overzicht geven van de beschikbare literatuur op gebied van veiligheid van protheses.  
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag: 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van een cosmetische borstprothese vergeleken met 
geen borstprothese bij volwassen vrouwen? 

 
PICO 
P: (Patiënten) vrouwen; 
I: (Interventie) primaire cosmetische borstprotheses; 
C: (Controle) geen borstprotheses; 
O: (Outcome) breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL) en 

systemische klachten. 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte BIA-ALCL en systemische klachten voor de besluitvorming cruciale 
uitkomstmaten. Belangrijke uitkomstmaten werden niet gedefinieerd.  
 
De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 
BIA-ALCL: De werkgroep hanteerde de in de studies gebruikte definities.  
Systemische klachten: De werkgroep hanteerde systemische klachten gerapporteerd in de 
geïncludeerde artikelen.  
 
De werkgroep hanteerde de onderstaande grenzen voor klinische relevantie en vergeleek de 
resultaten met deze grenzen: relatief risico (RR) < 0,80 of > 1,25) (GRADE recommendation) 
of Standardized mean difference (SMD=0,2 (klein); SMD=0,5 (matig); SMD=0,8 (groot). De 
gestandaardiseerd incidentie ratio werd op dezelfde manier beoordeeld als het RR.  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Embase.com) is op 20 augustus 2019 met 
relevante zoektermen gezocht naar systematische reviews en vergelijkend onderzoek in het 
Engels gepubliceerd vanaf 2009. Er werd niet gezocht naar studies vóór 2009 omdat de 
werkgroep van mening is dat de zorg is veranderd en de studies van voor 2009 minder 
relevant kunnen zijn voor de huidige praktijk. In deze zoekstrategie is gelijktijdig voor drie 
verschillende vergelijkingen over de veiligheid van borstprotheses gezocht. De zoek-
verantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie 
leverde 551 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende 
selectiecriteria: vergelijkend (observationeel of gerandomiseerd) onderzoek naar de 
veiligheid van de prothese bij volwassen vrouwen zonder geschiedenis van 
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mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst ten 
opzichte van vrouwen een zonder borstprothese. Op basis van titel en abstract werden in 
eerste instantie 76 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden 
vervolgens 70 studies geëxcludeerd (zie exclusie tabel onder het tabblad Verantwoording) 
en 6 studies definitief geselecteerd.  
 
Resultaten 
Zes onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studie-
karakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling van 
de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk-of-biastabellen. 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Systematische reviews 
De systematische review van Balk (2016) werd als uitgangspunt genomen. De review 
includeerde studies die lange-termijn gezondheidsuitkomsten vergeleken bij vrouwen met 
en zonder siliconen borstprotheses. In deze review werden verschillende systemische 
klachten beschreven. De uitkomstmaat BIA-ALCL werd niet beschreven. De review 
includeerde longitudinale studies die een vergelijking maakten tussen vrouwen met en 
zonder borstprothese en lange-termijn gezondheidsuitkomsten rapporteerden. Studies 
waarin werd aangegeven dat < 50% van de vrouwen een siliconen borstprothese ontvingen 
werden geëxcludeerd, evenals studies bij vrouwen met specifieke symptomen of bij 
vrouwen die werden gezien op een specifieke afdeling (bijvoorbeeld reumatologie), omdat 
deze vrouwen niet representatief waren voor de algemene bevolking. Er werd gezocht naar 
relevante literatuur in Medline, Embase en Ovid Healthstar tot en met juni 2015 en in de 
Cochrane database tot en met maart 2015. In totaal vergeleken 32 studies het voorkomen 
van connective tissue disease, reumatische aandoeningen en auto-immuunziektes bij 
vrouwen met en zonder siliconen borstprotheses. Een meta-analyse werd uitgevoerd voor 
de uitkomstmaat reumatoïde artritis, Sjögren syndroom en Raynaud syndroom. Van de 32 
studies zijn er 29 vóór 2009 gepubliceerd en werden daarom niet meegenomen in deze 
literatuursamenvatting. De Mentor postapproval study (2014) werd niet meegenomen in 
deze literatuursamenvatting omdat deze studie een vergelijking maakte tussen vrouwen met 
een zoutwater gevulde versus siliconen borstprothese. De studies van Lee (2011) en Rubin 
(2010) vergeleken beiden de frequentie van verschillende aandoeningen in vrouwen met en 
zonder een borstprothese. De studie van Lee (2011) includeerde 3.950 vrouwen met een 
borstprothese en 19.897 vrouwen zonder een borstprothese en had een follow-up duur van 
4 jaar. Ongeveer 32% van de vrouwen in deze studie ontving een borstprothese in verband 
met een borstreconstructie. De studie van Rubin (2010) includeerde 1.241 vrouwen met een 
borstprothese en 85.350 vrouwen zonder borstprothese en had een follow-up duur van 5 
jaar. De vrouwen met een borstprothese hadden geen geschiedenis van mammacarcinoom. 
 
Observationele studies 
De retrospectieve cohort studie van Coroneos (2019) beschreef de uitkomsten op lange-
termijn in vrouwen met borstprotheses. Deze studie maakte gebruik van de data verzameld 
binnen de large postapproval studies (LPAS), waarin prospectief de uitkomsten van prothese 
gerelateerde uitkomsten werden gemonitord voor zoutwater gevulde en siliconen 
borstprotheses van twee verschillende fabrikanten (Allergan en Mentor). De data verzameld 
in deze studie is gebaseerd op zelf-gerapporteerde klachten van vrouwen. De totale cohort 
bestond uit 99.993 vrouwen die borstprotheses hebben ontvangen voor een cosmetische 
vergroting of borstreconstructie. In totaal ontving 72% van de vrouwen borstprotheses 
vanwege een primaire cosmetische vergroting, 15% vanwege een revisie cosmetische 
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vergroting, 10% vanwege een primaire reconstructie en 3% vanwege een revisie 
reconstructie. De follow-up was twee jaar voor Allergan protheses en zeven jaar voor 
Mentor protheses, waarbij grote aantallen (>35%) lost-to-follow-up werden gerapporteerd 
In deze studie werden verschillende systemische klachten beschreven. De uitkomstmaat 
BIA-ALCL werd niet beschreven. De uitkomsten werden niet apart beschreven voor vrouwen 
met een primaire cosmetische vergroting. De frequentie van het aantal events in de studie 
werd vergeleken met het aantal events in de algemene populatie, en beiden 
gestandaardiseerd naar een frequentie per 10.000 persoon jaren. Door deze frequenties op 
elkaar te delen ontstaat het ‘standardized incidence ratio’ (SIR).  
 
De studie van De Boer (2018) onderzocht absolute risico’s op het ontstaan van BIA-ALCL in 
de borst bij vrouwen met een borstprothese. De studie includeerde 43 vrouwen met BIA-
ALCL in de borst en rapporteerde hoeveel van deze vrouwen een borstprothese hadden 
ontvangen. Het absoluut risico werd berekend ten opzichte van de algemene bevolking. 
Deze studie includeerde niet specifiek vrouwen met een primaire cosmetische 
borstvergroting, maar includeerde ook vrouwen die een borstreconstructie ondergingen. De 
mediane duur tot het ontwikkelen van BIA-ALCL na het krijgen van een borstprothese was 
13 jaar. De uitkomstmaat systemische klachten werd niet beschreven. 
 
De cross-sectionele studie van Watad (2018) onderzocht of er een associatie was tussen 
siliconen borstprotheses en verschillende auto-immuunziektes en reumatische 
aandoeningen in een grote population-based database. De studie includeerde 24.651 
vrouwen met een borstprothese en 98.604 gematchte vrouwen zonder een borstprothese. 
In deze studie werden verschillende systemische klachten beschreven. De uitkomstmaat 
BIA-ALCL werd niet beschreven. Deze studie includeerde niet specifiek vrouwen met een 
primaire cosmetische borstvergroting, maar ook vrouwen met een geschiedenis van 
mammacarcinoom waarbij een borstreconstructie is toegepast. De data werden verzameld 
vanaf het moment dat de borstprothese werd geplaatst (na 1998) en duurde tot de diagnose 
van een auto-immuunziekte of reumatische aandoening gesteld was of tot het einde van de 
studie periode (2015). De datum van het plaatsen van de prothese werd niet geregistreerd, 
waardoor het onduidelijk is of de klachten al bestonden voor het inbrengen van de 
borstprothese. De gemiddelde follow-up duur werd niet beschreven.  
 
De cohort studie van Singh (2017) beschreef het voorkomen van zeldzame uitkomsten na 
het plaatsten van een borstprothese en maakte een vergelijking tussen vrouwen met een 
borstprothese en de algemene populatie. De totale cohort bestond uit 55.279 vrouwen, 
waarvan 42.873 vrouwen een primaire cosmetische borstvergroting hadden ondergaan. 
Vrouwen die een borstvergroting ondergingen waren 22 jaar of ouder, vrouwen met en 
borstreconstructie 18 jaar of ouder. Transgenders en vrouwen die eerder siliconen 
borstprotheses hadden ontvangen werden geëxcludeerd. De follow-up varieerde tussen de 5 
en 8 jaar. In deze studie werden verschillende systemische klachten beschreven. De 
vergelijking van het voorkomen van deze aandoeningen werd specifiek gemaakt in vrouwen 
die een eerste borstprothese ontvingen om cosmetische redenen. De uitkomstmaat BIA-
ALCL werd niet beschreven. 
 
De cohort studie van Doren (2017) vergeleek de incidentie van BIA-ALCL in de borst in 
vrouwen met getextureerde protheses met de incidentie in de algemene bevolking. De 
studie identificeerde 100 cases uit de Amerikaanse literatuur met breast implant-associated 
BIA-ALCL. Deze studie includeerde niet specifiek vrouwen met een primaire cosmetische 
borstvergroting, maar includeerde ook vrouwen die een borstreconstructie ondergingen. De 
gemiddelde duur tot het ontwikkelen van BIA-ALCL na het krijgen van een borstprothese 
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was 10,7 jaar (standaard deviatie 4,6 jaar). In deze studie werd de incidentie van BIA-ALCL 
vergeleken met de algemene populatie. De uitkomstmaat systemische klachten werd niet 
beschreven.  
 
Resultaten 
BIA-ALCL (cruciaal) 
Het voorkomen van BIA-ALCL werd in twee studies beschreven. In de studie van De Boer 
(2018) werd een cumulatief risico op BIA-ALCL in de borst in de algemene vrouwelijke 
Nederlandse bevolking van 0,35 per 1.000.000 vrouwen bij een leeftijd van 75 jaar 
gerapporteerd. Bij vrouwen met een borstprothese was dit risico 29 per 1.000.000 vrouwen 
bij een leeftijd van 50 jaar en 82 per 1.000.000 vrouwen bij een leeftijd van 70 jaar. Het 
relatieve risico werd berekend aan de hand van een case-control studie waarbij als cases 
vrouwen met BIA-ALCL in de borst werden geïncludeerd en als controles vrouwen met 
andere typen lymfomen in de borst. Dit leverde een Odss Ratio (OR) van ≥400 voor vrouwen 
om BIA-ALCL in de borst te ontwikkelen wanneer er sprake is van een borstprothese, in 
vergelijking met geen borstprothese. 
 
In de studie van Doren (2017) was het risico op BIA-ALCL 3 per 100.000.000 per jaar in de 
algemene Amerikaanse bevolking. Bij vrouwen met een borstprothese was dit risico 203 per 
100.000.000 personen jaren. Het risico voor vrouwen met een borstprothese was dus 67,6 
keer hoger in vrouwen met een borstprothese ten opzichte van de algemene bevolking. 
Beide studies geven een klinisch relevant verschil aan in het nadeel van een borstprothese 
bij vrouwen met borstprotheses vanwege alle voorkomende redenen (cosmetisch en in het 
kader van borstkanker of borstkankerrisico). Er is geen specifieke informatie beschikbaar 
over de specifieke doelgroep van deze richtlijn.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat BIA-ALCL is gebaseerd op observationele studies en 
start daarom op laag. Er is afgewaardeerd vanwege beperkingen in de onderzoeksopzet (risk 
of bias) omdat correctie voor potentiële confounders ontbrak en vanwege beperkingen in de 
extrapoleerbaarheid (indirectheid) vanwege de inclusie van vrouwen met een 
borstreconstructie. De bewijskracht komt hiermee uit op zeer laag.  
 
Systemische klachten (cruciaal) 
Het voorkomen van systemische klachten bij vrouwen met siliconen borstprotheses werd in 
vijf studies beschreven (Coroneos, 2019; Lee, 2011; Rubin, 2010; Singh, 2017 en Watad, 
2018). In de tabellen 1.1 tot en met 1.5 zijn de resultaten van deze studies samengevat.  
 
De studie van Coroneos (2019) rapporteerde resultaten voor de fabrikant Mentor en 
Allergan. Een klinisch relevant verschil werd gerapporteerd voor reumatoïde artritis, 
systemische lupus erythematodes, Sjögren syndroom, sclerodermie, fibromyalgie, kanker, 
neurologische aandoeningen, multiple sclerose en myositis. Inconsistentie werd opgemerkt 
tussen de twee verschillende fabrikanten, waarbij de resultaten van Mentor een hoger risico 
vond op deze aandoeningen in vrouwen met siliconen borstprotheses en Allergan een lager 
risico. De studie van Lee (2011) rapporteerde een klinisch relevant verschil voor reumatoïde 
artritis en systemische lupus erythematodes in het nadeel van siliconen borstprotheses. De 
studie van Rubin (2010) rapporteerde een klinisch relevant verschil voor systemische lupus 
erythematodes in het nadeel van siliconen borstprotheses. De studie van Singh (2017) 
rapporteerde een klinisch relevant verschil voor Sjögren syndroom in het nadeel van 
siliconen borstprotheses. De studie van Watad (2018) rapporteerde een hoger risico op 
fibromyalgie, multiple sclerose, Sjögren syndroom, sclerodermie en sarcoïdose in vrouwen 
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met een siliconen borstprothese, ten opzichte van vrouwen zonder siliconen borstprothese. 
Deze gerapporteerde verschillen zijn klinisch relevant.  
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Tabel 1.1 Resultaten van de studie van Coroneos (2019) met betrekking tot systemische klachten in vrouwen met een augmentatie of reconstructie 

 Vrouwen met SBP*  Vrouwen zonder SBP* SIR met 95% BI 

Reumatoïde artritis     

 Mentor  32,2  5,4  5,96 (5,35-6,62) 

 Allergan  0,8 5,4 0,15 (0,04-0,38) 

Systemische lupus erythematodes     

 Mentor  6,0  5,4 1,11 (0,86-1,41) 

 Allergan  0,6 5,4 0,11 (0,2-0,32) 

Sjögren syndrome    

 Mentor  5,7 0,7 8,14 (6,24-10,44) 

Sclerodermie    

 Mentor  4,2 0,6 7,00 (5,12-9,34) 

Fibromyalgie    

 Mentor  28,4 112,8 0,25 (0,22-0,28) 

 Allergan  1,8 112,8 0,02 (0,01-0,03) 

Kanker    

 Mentor  63,8 41,3 1,54 (1,42-1,68) 

 Allergan  16,0 41,3 0,39 (0,31-0,48) 

Neurologische aandoening    

 Mentor  35,8 22,5 1,59 (1,44-1,76) 

 Allergan  3,6 22,5 0,16 (0,09-0,25) 

Multiple sclerose    

 Mentor  4,3 2,5 1,72 (1,26-2,29) 

Myositis    

 Mentor  1,5 0,8 1,88 (1,09-3,00) 

SBP: siliconen borstprothese, SIR: gestandaardiseerd incidentie ratio, BI: betrouwbaarheidsinterval.  
*De incidentie wordt weergegeven per 10.000 personen jaren. 
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Tabel 1.2 Resultaten van de studie van Lee (2011) met betrekking tot systemische klachten in vrouwen met een augmentatie of reconstructie. 

 Vrouwen zonder SBP  
(N=19.897) 
N (%) 

Vrouwen met SBP  
(N=3.950) 
N (%) 

risico met 95% BI*  

Reumatoïde artritis 32 (0,2) 12 (0,3) RR 1,30 (0,56-3,03)* 

Sjögren syndrome 6 (0,03) 0 NA 

Dermatomyositis en polymyositis 1 (0,005) 0 NA 

Sclerodermie 4 (0,03) 1 (0,03) OR 0,88 (0,10-7,87) 

Systemische lupus erythematodes  2 (0,01) 2 (0,1) OR 5,04 (0,71-35,8) 

SBP: siliconen borstprothese, SIR: gestandaardiseerd incidentie ratio, BI: betrouwbaarheidsinterval.  
*Gecorrigeerd voor leeftijd, BMI, roken, hormone replacement therapy en historie van borstkanker. 

 
Tabel 1.3 Resultaten van de studie van Rubin (2010) met betrekking tot systemische klachten in vrouwen met een augmentatie 

 Vrouwen zonder SBP  
(N=85.350) 
N (%) 

Vrouwen met SBP  
(N=1.241) 
N (%) 

OR met 95% BI  

Reumatoïde artritis 4545 (5,3) 67 (5,4) 1,01 (0,98-1,05) 

Systemische lupus erythematodes  462 (0,5) 15 (1,2) 2,28 (1,36-3,83) 

SBP: siliconen borstprothese, OR: odds ratio, BI: betrouwbaarheidsinterval.  

 
Tabel 1.4 Resultaten van de studie van Singh (2017) met betrekking tot systemische klachten in vrouwen met een primaire augmentatie. 

 Vrouwen zonder SBP*  
 

Vrouwen met SBP met 95% BI* 
(N=4.648)  

SIR 

Systemische lupus erythematodes  54,40 4,4 (0,2-20,8) 0,1 

Sjögren syndrome 6,90 8,8 (1,6-27,6) 1,3 

Dermatomyositis en polymyositis 0,96 0,0 (0,0-13,1) 0,0 

Sclerodermie 6,10 0,0 (0,0-13,1) 0,0 

Multiple sclerose 24,60 4,2 (0,2-20,8) 0,2 

Morphea 2,70 0,8 (0,0-3,5) 0,3 

SBP: siliconen borstprothese, SIR: gestandaardiseerd incidentie ratio, BI: betrouwbaarheidsinterval.  
*De incidentie wordt weergegeven per 100.000 personen jaren. 
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Tabel 1.5 Resultaten van de studie van Watad (2018) met betrekking tot systemische klachten in vrouwen met een augmentatie of reconstructie 

 Vrouwen zonder SBP  
(N=98.604) 
N (%) 

Vrouwen met SBP  
(N=24.651) 
N (%) 

Gecorrigeerd  
OR* met 95% BI  

Auto-immuunziektes en reumatische ziektes 22.634 (23,0) 6.510 (26,41)  1,22 (1,18-1,26) 

Systemische lupus erythematodes  457 (0,46) 117 (0,47) 1,05 (0,84-1,30) 

Hypothyroidism 10.870 (11,02) 2.979 (12,08) 1,10 (1,05-1,16) 

Psoriasis 4594 (4,66) 1293 (5,25) 1,13 (1,05-1,21) 

Hyperthyroidism 2945 (2,99) 870 (3,53) 1,16 (1,07-1,26) 

Psoriatic arthritis 201 (0,20) 54 (0,22) 1,17 (0,85-1,61) 

Reumatoïde artritis 970 (0,98) 278 (1,13) 1,19 (1,03-1,38) 

Vasculitis 115 (0,12) 32 (0,13) 1,22 (0,80-1,87) 

Ankylosing spondylitis 155 (0,16) 41 (0,17) 1,23 (0,85-1,79) 

Fibromyalgie 6.106 (6,19) 1.997 (8,10) 1,37 (1,29-1,45) 

Multiple sclerosis 303 (0,31) 93 (0,38) 1,41 (1,11-1,80) 

Sjögren syndrome 344 (0,35) 123 (0,50) 1,58 (1,26-1,97) 

Sclerodermie 242 (0,25) 101 (0,41) 1,63 (1,26-2,11) 

Sarcoidosis 187 (0,19) 93 (0,38) 1,98 (1,50-2,60) 

SBP: siliconen borstprothese, OR: odds ratio, BI: betrouwbaarheidsinterval.  
*Er werd gecorrigeerd voor leeftijd, sociaal economische status, roken en geschiedenis van mammacarcinoom.  
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Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat systemische klachten is gebaseerd op observationele 
studies en start daarom op laag. Er is afgewaardeerd vanwege beperkingen in de 
studieopzet (risk of bias) vanwege het ontbreken van een correctie voor potentiële 
confounders. Daarnaast hebben sommige studies beperkingen in de extrapoleerbaarheid 
(indirectheid), is er sprake van heterogeniteit van de puntschatter (inconsistentie) en is er in 
veel gevallen sprake van een laag aantal events en overschrijdt het 95% BI de grenzen voor 
klinische besluitvorming (imprecisie). De bewijskracht komt hiermee uit op zeer laag.  
 
Conclusies 

Zeer laag 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van specifieke studies waarin het risico op BIA-ALCL 
van volwassen vrouwen zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie 
vanwege cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst ten opzichte 
van vrouwen zonder borstprothese vergeleken wordt, is het niet mogelijk 
een conclusie te trekken voor deze uitkomstmaat.  
 
Bronnen: (De Boer, 2018; Doren, 2017) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of volwassen vrouwen zonder geschiedenis van 
mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese 
is geplaatst een hoger risico hebben op systemische klachten ten opzichte 
van vrouwen zonder borstprothese.  
 
Bronnen: (Balk, 2017; Coroneos, 2019; Singh, 2017; Watad, 2018) 

 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
BIA-ALCL 
Op basis van de beschikbare literatuur beoordeeld met de GRADE-methodiek is er geen 
uitspraak mogelijk of vrouwen met een cosmetische borstprothese een hoger risico hebben 
op het krijgen van BIA-ALCL. De GRADE-methodiek is echter niet toegesneden op 
beoordeling van wetenschappelijke gegevens over zeer zeldzame complicaties van relatief 
frequente ingrepen zoals BIA-ALCL, omdat de wetenschappelijk verantwoorde risico-studies 
gespecialiseerde observationele studies vergen. Bovendien zijn studies, die de specifieke 
doelgroep van deze richtlijn onderzoeken, niet alleen niet beschikbaar, maar 
wetenschappelijk methodologisch ook niet mogelijk.  
 
Verder werden op basis van het voorgeschreven design ook twee studies (Loch-Wilkinson, 
2017; Magnusson, 2019) geëxcludeerd. In deze studies zijn alleen cases met BIA-ALCL 
geïncludeerd en wordt een hoger risico toegeschreven aan macro getextureerde prothesen 
zie submodule 3.2 Envelop van de prothese). Deze studies zijn geëxcludeerd vanwege het 
feit dat dit geen vergelijkend onderzoek is, omdat er geen vergelijking gemaakt wordt met 
vrouwen zonder protheses. De studies bevatten echter wel informatie die meegenomen 
moet worden bij het doen van aanbevelingen.  
 
Vanuit de case-controle studie (De Boer, 2018) komt een duidelijk verhoogd relatief risico 
(OR ≥ 400) naar voren, met een attributief risico van 100% en daarmee is een direct verband 
tussen borstprotheses en BIA-ALCL onderbouwd, zoals ook zeer sterk gesteund wordt door 
de bovengenoemde, op formele gronden geëxcludeerd studies. Op basis van de studie van 
de Boer (2018) is het absolute risico op BIA-ALCL is echter laag; 82 BIA-ALCL casus per 
1.000.000 vrouwen bij een leeftijd van 70 jaar voor protheses in alle voorkomende settings, 
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waaronder vrouwen met cosmetische protheses en zonder voorgeschiedenis van 
borstkanker. Over het specifieke risico voor de doelgroep van deze richtlijn zijn geen 
gegevens beschikbaar en kan geen specifiekere uitspraak gedaan worden. Bij een klinische 
verdenking op BIA-ALCL wordt geadviseerde het huidige NVPC-werkprotocol en algoritme 
ten aanzien van diagnostiek te volgen (richtlijnen, 2018)  
 
Systemische klachten 
Op basis van de beschikbare literatuur is het onduidelijk of vrouwen met een cosmetische 
borstprothese een hoger risico hebben op systemische klachten. In vijf studies werd het 
risico op systemische klachten bij vrouwen met een borstprothese vergeleken met de 
algemene bevolking. Het bleef onduidelijk of er echt een oorzakelijk verband is met het 
hebben van een borstprothese. Studies verschillen in de definitie van systemische klachten, 
waardoor studies verschillende klachten rapporteren. De overall bewijskracht voor de 
cruciale uitkomstmaten komt hierdoor uit op zeer laag. Dit komt doordat de conclusies zijn 
gebaseerd op observationele studies. Deze studies hadden beperkingen in de 
onderzoeksopzet wat mogelijk kan leiden tot bias. De studies includeerden bijvoorbeeld 
vrouwen met een borstreconstructie en hielden geen rekening met potentiële confounders. 
Er ligt hier een kennislacune, die mogelijk beantwoord kan worden door een grote 
observationele studie waarbij specifiek wordt gekeken naar vrouwen met een primaire 
plaatsing van een borstprothese, waarbij rekening wordt gehouden met potentiële 
confounders.  
 
Op basis van de beschikbare literatuur zijn er geen subgroepen geïdentificeerd waarvoor 
voor- en nadelen van de interventie of de bewijskracht anders uitvallen. De werkgroep 
merkt op dat er mogelijk een groter risico is op het ontwikkelen van systemische klachten bij 
vrouwen met auto-immuunziekten of uitgebreide allergieën, echter de causale 
wetenschappelijk onderbouwing hiervoor ontbreekt. 
 
De werkgroep is van mening dat een groot aantal van de systemische klachten 
gerapporteerd bij vrouwen met borstprothesen in bovengenoemde studies, ook in 
wisselende orde van grootte voorkomen in de algemene populatie. Dit belet het bepalen van 
significant verhoogde, verschillende relatieve risico's tussen beide groepen. 
 
Waarden en voorkeuren van vrouwen (en eventueel hun verzorgers) 
Het plaatsen van een borstprothese vanwege cosmetische redenen kan bij de vrouw 
resulteren in het vergroten van de kwaliteit van leven door een toename van het 'body 
image', positieve lichaamsperceptie, meer zelfvertrouwen en een grotere (seksuele) 
aantrekkelijkheid. BreastQ uitkomsten tonen een voordeel in lichaamsbeleving en kwaliteit 
van leven na de implantatie (McCarthy, 2012). 
 
Voor de vrouw is het belangrijk om dit gezondheidsvoordeel af te wegen tegen een 
specifieke maar zeldzame kans op BIA-ALCL, en mogelijke systemische gezondheidsklachten. 
Het is van belang de vrouw hierin van de juiste informatie te voorzien en in te gaan op 
vragen.  
 
Kosten (middelenbeslag)  
Cosmetische protheses worden meestal door de vrouw betaald. Bij vrouwen met 
klierweefsel kleiner dan 1 cm en het ontbreken van een inframammair plooi, wordt een 
cosmetisch prothese soms vanuit de zorgverzekering vergoed. 
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De behandeling van BIA-ALCL wordt vergoed door de verzekering. In mei 2018 concludeerde 
het Zorginstituut dat er bij vrouwen met borstprothesen met aanhoudende systemische 
klachten, en gebleken onvoldoende verbetering van de systemische klachten met andere, 
gerichte behandelingen, sprake is van een medische noodzaak voor het verwijderen van het 
siliconen borstprothese zonder het plaatsen van nieuwe protheses. Dit geldt uitsluitend voor 
anderszins uitbehandelde vrouwen die voorafgaand aan de explantatie onder behandeling 
zijn (geweest) voor hun systemische klachten door een medisch specialist, zoals een internist 
of klinisch immunoloog. Verder moeten de klachten aantoonbaar fysiek en/of sociaal 
disfunctioneren veroorzaken.  
 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Het plaatsen van een cosmetisch borstprothese hoort bij de zorg die een plastisch chirurg 
aanbiedt. De werkgroep voorziet dan ook geen problemen op het gebied van 
aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. 
 
Daarnaast adviseert de werkgroep om de aanbevelingen en persberichten van de NVPC over 
dit onderwerp te volgen; wegens de actualiteit van dit onderwerp kunnen aanpassingen van 
aanbevelingen vanuit IGJ en VWS regelmatig plaatsvinden. 
 
Aanbevelingen 

Informeer vrouwen die een borstprothese overwegen actief over breast implant-associated 
anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL) als specifieke, maar zeldzame complicatie. 

 

Informeer vrouwen die een borstprothese overwegen over het voorkomen van onbegrepen 
systemische gezondheidsklachten en dat het causale verband echter onduidelijk is. 
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Evidencetabellen 
 
Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies 
Based on AMSTAR checklist (Shea, 2007; BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist (Moher, 2009; PLoS Med 6: e1000097; 
doi:10.1371/journal.pmed1000097) 

 

Study  
 
 
 
 
First 
author, 
year 

Appropriate 
and clearly 
focused 
question?1 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature 
search?2 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
included and 
excluded 
studies?3 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
relevant 
characteristics 
of included 
studies?4 
 
 
Yes/no/unclear 

Appropriate adjustment for 
potential confounders in 
observational studies?5 
 
 
 
 
Yes/no/unclear/notapplicable 

Assessment of 
scientific 
quality of 
included 
studies?6 
 
 
Yes/no/unclear 

Enough 
similarities 
between 
studies to make 
combining them 
reasonable?7 
 
Yes/no/unclear 

Potential risk of 
publication bias 
taken into 
account?8 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Potential 
conflicts of 
interest 
reported?9 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Balk, 
2017 

Yes 
 
Long-term 
health 
outcomes in 
women with 
and without 
breast implants.  

Yes, Medline, 
Embase and 
Ovid Healthstar 
were searched.  

No, excluded 
studies were 
not referenced.  

No, not all 
relevant 
characteristics 
are reported.  

No, studies were rarely 
adequately adjusted for 
potential confounders. 

Yes Unclear 
whether women 
with 
reconstructions 
are included in 
the studies. 

No No, only for the 
SR itself.  
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Risk of bias table for intervention studies (observational: non-randomized clinical trials, cohort and case-control studies) 
Research question: Wat zijn de (on)gunstige effecten van een cosmetisch borstprothese vergeleken met geen borstprothese bij volwassen vrouwen. 

Study 
reference 
 
(first author, 
year of 
publication) 

Bias due to a non-representative or ill-
defined sample of patients?1 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to insufficiently long, or incomplete 
follow-up, or differences in follow-up between 
treatment groups?2  
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to ill-defined or 
inadequately measured outcome 
?3 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
adjustment for all important 
prognostic factors?4 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Coroneos, 
2019 

Unclear, characteristics compared to the 
general population are not shown.  

Unlikely, the outcome is calculated as rate per 
10.000 person years. This is similar for the two 
groups.  

Unlikely, the diagnoses can be 
directly abstracted from the 
patient charts (retrospective 
study).  

Likely, correction for potential 
confounders is not performed. 
Descriptive study. 

Watad, 2018 Unlikely, differences between the two groups 
exist, however multivariable analyses were 
performed.  

Unlikely, this is a cross-sectional study, so the 
length in follow-up is not relevant.  

Unlikely, diagnoses based on ICD-9 
codes can be directly abstracted 
from the patient charts 
(retrospective study).  

Unlikely, multivariable models 
were included. 

Singh, 2017 Unclear, characteristics compared to the 
general population are not shown.  

Unlikely, the outcome is calculated as rate per 
10.000 person years. This is similar for the two 
groups.  

Unlikely, the diagnoses can be 
directly abstracted from the 
patient charts (retrospective 
study).  

Likely, correction for potential 
confounders is not performed. 
Descriptive study. 

De Boer, 2018 Unlikely, patients were identified through the 
population-based nationwide Dutch 
pathology registry. The controls were the 
general Dutch female population, obtained 
from Statistics Netherlands (CBS).  

Likely, retrospective data on the prevalence of 
breast implants were not available owing to the 
absence of a breast implant registration, which 
started only in 2016 in the Netherlands and lack of 
reliable and complete historical implant sales data.  

Unlikely, the diagnoses can be 
directly abstracted from the 
patient charts (retrospective 
study).  

Likely, the analyses were not 
adjusted for potential 
confounders.  

Doren, 2017 Unclear, only cases with ALCL were included. 
As a control, rates from the general 
population were used. Characteristics 
compared to the general population are not 
shown.  

Unlikely, the cases were selected based on their 
outcome, and this is compared with the incidence 
in the general population.  

Unlikely, the diagnoses were 
confirmed pathologically.  

Likely, correction for potential 
confounders is not performed. 
Descriptive study.  
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Evidence table for systematic review of RCTs and observational studies (intervention studies)  
Research question: Wat zijn de (on)gunstige effecten van een cosmetisch borstprothese vergeleken met geen borstprothese bij volwassen vrouwen. 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Intervention (I) Comparison / control 
(C) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

Balk, 
2016 
 
*From 
the 
individual 
studies.  
 

SR and meta-
analysis of 
cohort / case-
control studies 
 
Literature search 
up to (June 
2015) 
 
A: Lee, 2011 
B: Rubin, 2010 
 
Study design: 
cohort 
(prospective / 
retrospective), 
case-control 
 
Setting and 
Country: 
A: observational 
study, USA 
B: observational 
cohort study, 
USA 
 
Source of 
funding and 
conflicts of 
interest: 
Primary Funding 
Source: The 
Plastic Surgery 

Inclusion criteria 
SR: Articles for 
longitudinal 
studies that 
compared 
women with 
and without 
breast implants 
and reported 
long-term 
health 
outcomes of 
interest.  
 
Exclusion 
criteria SR: We 
excluded 
studies of only 
women with 
specific signs or 
symptoms (for 
example, joint 
pain) or only 
women seen in 
a specialty clinic 
(for example, 
evaluated 
by a 
rheumatologist)
, who do not 
represent the 
general 
population. 

Describe intervention: 
 
Women with breast 
implants.  
 
 

Describe control: 
 
Women without breast 
implants.  
 

End-point of follow-up: 
 
A: 4 years 
B: 5 years 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
(intervention/control) 
Not reported. 
 

Outcome measure-1 
 
Effect measure: Absolute 
numbers and effect size 
with 95% CI.  
 
Dermatomyositis en 
Polymyositis.  
A: 0/3950 (0%) implant  
1/19897 ( 0.005%) no 
implant  
Follow-up 4 years.  
 
RA 
A: 12/3950 (0,3%) 
implant 
32/19897 (0,2%) no 
implant 
Adjusted RR: 1,3 (0,56-
3,04) 
Follow-up 4 years 
Adjusted for age, BMI, 
smoking, HRT, history of 
breast cancer. 
B: 67/1241 (5,4%) implant 
4545/85350 (5,3) 
OR 1,01 (0,98-1,05) 
Follow-up not 
determined, no 
adjustment for 
confounders. 
 
Sjörgen syndroom: 

Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: The 
evidence remains 
inconclusive about any 
association between 
silicone gel implants and 
long-term health 
outcomes. 
Better evidence is needed 
from existing large 
studies, 
which can be reanalyzed 
to clarify the strength of 
associations between 
silicone gel implants and 
health outcomes. 
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Foundation 
(PSF). The PSF 
coordinated 
discussions with 
the Advisory 
Panel and 
review of the full 
report and the 
manuscript. The 
research team 
independently 
conducted the 
review and 
retained final 
determination of 
the review 
method, 
content, 
conclusions, and 
decision to 
publish. 

2 studies 
included 
 
Important 
patient 
characteristics 
at baseline: 
N, mean age 
A: 57  
B: 50-79 
 
% Silicone:  
A: 70 %  
B: 67% 
 
Augmentation 
or 
reconstruction 
A: *31.8% 
reconstruction. 
B: *1.257 
women with 
implants and no 
prior history of 
breast cancer 
(controls are 
86.686 women 
without 
implants and no 
prior history of 
breast cancer).  
 
Groups 
comparable at 
baseline? Not 
reported. 

A: 0/3950 (0%) implant  
6/19897 ( 0,03%) no 
implant  
Follow-up 4 years.  
 
Sclerodermie: 
A: : 1/3950 (0,03%) 
implant  
4/19897 ( 0,03%) no 
implant  
OR 0,88 (0,10-7,87) 
Follow-up 4 years.  
 
SLE: 
A: : 2/3950 (0,1%) 
implant  
2/19897 ( 0,01%) no 
implant  
OR 5,04 (0,71-35,8) 
Follow-up 4 years.  
B: 15/1220 (1,2%) implant 
462/85127 (0,5%) no 
implant 
OR 2,28 (1,36-3,83) 
Follow-up not 
determined, no 
adjustment for 
confounders. 
 
Pooled effect (random 
effects model / fixed 
effects model): 
…. (95% CI …to…) favoring 
…. 
Heterogeneity (I2):  
Not reported for these 
two studies.  
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Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies (cohort studies, case-control studies, 
case series)) 
This table is also suitable for diagnostic studies (screening studies) that compare the effectiveness of two or more tests. This only applies if the test is included as part of a test-and-treat 
strategy - otherwise the evidence table for studies of diagnostic test accuracy should be used. 
Research question: Wat zijn de (on)gunstige effecten van een cosmetisch borstprothese vergeleken met geen borstprothese bij volwassen vrouwen. 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics 2  Intervention (I) Comparison / control (C) 3 

 
Follow-up Outcome measures and 

effect size 4  
Comments 

Coroneos, 
2019 

Type of study: 
Retrospective 
cohort study of 
prospectively 
collected data 
 
Setting and 
country: 
Multicenter, USA 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: The 
authors report no 
conflicts of 
interest. Funding 
is not reported in 
the article.  

Inclusion criteria: 
Women 22 years of age 
or older 
receiving unilateral or 
bilateral silicone or 
saline implants for 
primary or revision 
breast augmentation, 
and women 18 years of 
age or older for primary 
or revision breast 
reconstruction following 
cancer resection, 
trauma, or congenital 
absence. 
 
Exclusion criteria: 
Not reported. 
 
N total at baseline: 
Intervention (silicone):  
Mentor: 41,975 
Control (saline): 
Mentor: 1,030 
 
Important  
prognostic factors2: 
Indication: 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Mentor breast implants 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Incidence rates in the 
general population.  

Length of 
follow-up: 
Mentor: 7 years 
 
Loss-to-follow-
up: 
While LPAS 
were designed 
accounting for 
35% loss to 
follow-up, this 
was exceeded in 
some 
subgroups. 
 
Incomplete 
outcome data:  
Not reported 

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available):  
 
Table 3: SIR for women 
(reconstruction and 
augmentation) with mentor 
implants compared to the 
general population.  
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Primary augmentation: 
72% 
Revision augmentation: 
15% 
Primary reconstruction: 
10% Revision 
reconstruction: 3% 
 
Groups comparable at 
baseline? Not reported. 

Watad, 
2018 

Type of study: 
Cross-sectional 
study 
 
Setting and 
country: Israel 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: Conflict 
of interest: None 
declared. 

Inclusion criteria: 
Eligibility criteria for this 
study were: (i) 
identification of a 
woman as SBI recipient 
from at least one source, 
(ii) first documented 
with SBIs before 1 
January 2016 (index 
date), (iii) at least 16 
years old at the time first 
documented 
with SBIs and (iv) MHS 
member as of 1 January 
2016. 
The SBI-free group 
included women with no 
record indicating 
the presence of SBIs who 
were MHS members as 
of the index date. 
 
Exclusion criteria: 
Patients with missing 
data on socioeconomic 
status (SES) or 
membership of less than 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Silicone breast implants 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Silicone breast implant free 
women 

Length of 
follow-up: 
NA cross-
sectional study.  
 
Loss-to-follow-
up: 
NA 
 
Incomplete 
outcome data:  
NA 
 
 

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
 
autoimmune/rheumatic 
disorders. 
 
The adjusted OR between 
SBIs and being diagnosed 
with any 
autoimmune/rheumatic 
disorders was 1.22 (95% CI 
1.18–1.26). 
 
The strongest association 
with SBIs (OR>1.5, p<0.001) 
was recorded for Sjogren’s 
syndrome, systemic sclerosis 
(SSc) and sarcoidosis 
(OR of 1.58, 1.63 and 1.98, 
respectively). 
 
Similar results were 
calculated when analysis was 
limited to women with no 
breast cancer history.  
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12 months before the 
index date were 
excluded from the 
analysis. 
 
N total at baseline: 
Intervention: 24.651 
Control: 98.604 
 
Important prognostic 
factors2: 
Age ± SD: 
I: 47 (40-57) 
C: 47 (40-58) 
 
Groups comparable at 
baseline? No, SBI 
recipients were more 
likely to be ever smokers 
and have a history of 
breast cancer and other 
comorbidities (aside 
from diabetes) in 
comparison with the SBI-
free group. 

Singh, 
2017 

Type of study: 
Postapproval 
study 
 
Setting and 
country: 
multicenter, USA 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: Dr. 

Inclusion criteria: 
Eligible subjects were 
women aged 22 years or 
older for primary 
augmentation and 
revision augmentation, 
and 18 years or older for 
primary 
reconstruction or 
revision-reconstruction. 
All 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Women with silicone breast 
implants, primary 
augmentation.  
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
General population  

Length of 
follow-up: 
Minimal 5 year 
follow-up, 
maximum 
follow-up was 8 
years. The final 
follow-up rate is 
not yet known 
because follow-
up through year 

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
 
Standardized incidence ratios 
compared to the general 
population: 
 
Lupus: 0,1 
Morphea: 0,3 
Sclerodema: 0,0 
Sjörgen syndrome: 1,1 
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Janevicius is the 
president of JCC, 
a firm specializing 
in coding 
consulting 
services for 
surgeons, 
government 
agencies, 
attorneys, and 
other 
entities. Dr. Singh 
currently serves 
and Dr. Picha 
previously 
served as chair of 
the Data and 
Safety Monitoring 
Board (DSMB) for 
Allergan’s BIFS-
001 study. 
Dr. Picha is an 
employee of 
American Medical 
Technology, 
Applied Medical 
Technology, and 
Abeon Medical, 
serves as a 
consultant and 
advisory board 
member for 
Allergan plc, is a 
member of the 
DSMB for BIFS-
001, 

enrolled subjects were 
required to be fluent and 
literate in English or 
Spanish and to receive 
one implant or matching 
implants (both silicone 
or both saline). Silicone 
implants were required 
to be Natrelle round 
devices. 
 
Exclusion criteria: 
Subjects who currently 
had saline implants were 
excluded from the study 
if they had previously 
received silicone 
implants. 
Subjects were also 
excluded if they were 
transgender 
or if they were deemed 
by the investigator to 
be unsuitable for long-
term observation. 
N total at baseline: 
42,873 subjects 
underwent 
primary augmentation 
(29,148 silicone and 
13,725 saline). 
 
Important prognostic 
factors2: 
The safety population 
comprised 55,279 

10 is still 
ungoing. 
 
Loss-to-follow-
up: 
Not reported 
 
Incomplete 
outcome data:  
Nor reported 
 



34 
Richtlijn Borstprothesechirurgie 

serves as an 
advisor for 
Intellirod and 
Mutual Capital 
Partners, and is 
an advisory board 
member for 
Intellirod. 
B. Hardas, A. 
Schumacher, and 
D. K. Murphy 
are employees 
and stockholders 
of Allergan plc. 

women (primary 
augmentation, 
n = 42,873; revision-
augmentation,  
n = 6837; primary 
reconstruction, 
n = 4828; and revision-
reconstruction,  
n = 741). 
 
Groups comparable at 
baseline? Not reported 
separately for saline 
versus. silicone. 

De Boer, 
2018 

Type of study: 
Observational 
study 
 
Setting and 
country: 
Population-based 
study, NL 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: Conflict 
of Interest 
Disclosures: None 
reported. 

Inclusion criteria: 
Cases: primary breast-
ALCL cases. 
Controls: The general 
female Dutch 
population.  
 
Exclusion criteria: 
Cases: All patients with a 
previously reported 
lymphoma diagnosis 
prior to lymphoma 
diagnosis in the breast.  
 
N total at baseline: 
Intervention: 43 (ALCL) 
 
Important prognostic 
factors2: 
Age: 
Cases: median 59 (24-87 
years) 
 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Women with breast implants. 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Women without breast 
implants 

Length of 
follow-up: Not 
reported 
 
Loss-to-follow-
up: 
NA 
 
Incomplete 
outcome data:  
Not reported. 
 
 

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
ALCL 
 
Absolute risk: 
The cumulative risk of 
breast-ALCL in the general 
population increased with 
age and reached about 0.35 
per million at an attained age 
of 75 years.  
 
Cumulative risks of breast-
ALCL in women with implants 
were 29 per million at 50 
years and 82 per million at 
70 years. The number of 
women with implants 
needed to 
cause 1 breast-ALCL case 
before age 75 years was 
6920. 
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Groups comparable at 
baseline? Yes, 
cumulative risk of 
breast-ALCL was derived 
from the age-specific 
prevalence of breast 
implants in Dutch 
women, estimated from 
an examination of 3000 
chest x-rays and time 
trends from implant 
sales. 

  

Doren, 
2017 

Type of study: 
Retrospective 
cohort study  
 
Setting and 
country: 
retrospective 
review of cases, 
USA. 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: The 
authors have no 
financial interest 
to declare in 
relation to the 
content of this 
article. 

Inclusion criteria: 
We included 
only those cases that 
had been pathologically 
confirmed by strict 
criteria as breast 
implant– 
associated ALCL and had 
clinical, therapeutic, 
and follow-up data. 
 
Exclusion criteria: 
Not reported. 
 
N total at baseline: 
Intervention: 100 
Control: NA (General 
population rates) 
 
Important prognostic 
factors2: 
Mean age cases: 53.2 
(+/- 12.3) 
 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Textured breast implants 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
General population 

Length of 
follow-up: 
NA, cases were 
identified based 
on outcome 
(ALCL).  
 
Loss-to-follow-
up: 
NA 
 
Incomplete 
outcome data:  
NA 
 
 

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
 
The incidence of cases in 
textured breast implants was 
2.03 per 1 million person-
years (i.e., 203 cases of 
breast 
implant–associated ALCL per 
100 million personyears), 
which was 67.6 times higher 
than the incidence of 
primary ALCL in the breast, 
based on 
Surveillance, Epidemiology, 
and End Results data 
reporting an incidence rate 
of 3 per 100 million per year 
(p < 0.0001). 
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Mean interval from 
implant to diagnosis:  
10.7 (+/- 4.6) 
 
Forty-nine percent of 
patients received breast 
implants for 
cosmetic augmentation 
and 44 percent received 
implants for 
postmastectomy breast 
reconstruction; 7 
percent received 
implants for unknown 
reasons.  
 
Groups comparable at 
baseline? Not reported. 
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Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Blount, 2013 Relevant voor andere module 

Codner, 2011 Relevant voor andere module 

Jacobson, 2012 Relevant voor andere module 

Bachour, 2018 Relevant voor andere module 

Somogyi, 2015 Relevant voor andere module 

Stevens, 2016 Relevant voor andere module 

Calobrace, 2018 Relevant voor andere module 

Khanna, 2018 Relevant voor andere module 

Haws, 2015 Relevant voor andere module 

Namnoum, 2013 Relevant voor andere module 

Stevens, 2018 Relevant voor andere module 

Stevens, 2015 Relevant voor andere module 

Stevens, 2012 Relevant voor andere module 

Singh, 2016 Descriptive study 

Cifuentes, 2017 Geen origineel artikel 

Eaves, 2015 Letter to the editor 

Cheng, 2011 Letter to the editor 

Motegi, 2013 Letter to the editor 

De Vita, 2013 Letter to the editor 

Khan, 2011 Letter to the editor 

Keramidas, 2009 Letter to the editor 

Collett, 2019 Narrative review 

Scarpa, 2015 Narrative review 

Headon, 2015 Narrative review 

Jewell, 2011 Narrative review 

Lipworth, 2011 Narrative review 

Lipworth, 2009 Narrative review 

Rastogi, 2019 Narrative review 

Nahabedian, 
2019 Narrative review 

Liu, 2015 Review includeert alleen studies van vóór 2009, dit is niet meer relevant 

Zingaretti, 2019 
Review rapporteert geen uitkomstmaten van individuele studies, in dit geval zouden de 
individuele studies alsnog nagezocht moeten worden. 

Leberfinger, 
2017 

Review rapporteert geen uitkomstmaten van individuele studies, in dit geval zouden de 
individuele studies alsnog nagezocht moeten worden. 

Wohlgemuth, 
2019 Short communication 

Ramos-Gallardo, 
2017 Systematic review van case reports en case-series 

Schaub, 2010 Verouderd review, includeerd alleen studies van voor 2009 

Alderman, 2016 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Gryskiewicz, 
2014 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Lund, 2016 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Kappel, 2012 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Roxo, 2015 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Cruz, 2010 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Pan, 2012 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat (leukemia, non-hodgekin lymfoma) 

Silva, 2011 Voldoet niet aan de PICO - de verkeerde vergelijking wordt gemaakt 

Baek, 2014 Voldoet niet aan de PICO - geen vergelijkend onderzoek (controle groep ontbreekt). 

El-Haddad, 2018 
Voldoet niet aan de PICO - geen vergelijkend onderzoek (geen uitkomstmaten voor smooth 
versus. textured) 

Roberts, 2019 
Voldoet niet aan de PICO - geen vergelijkend onderzoek (geen uitkomstmaten voor smooth 
versus. textured) 

Laurent, 2016 
Voldoet niet aan de PICO - geen vergelijkend onderzoek, geen aparte resultaten voor 
augmentatie en reconstructie - augmentatie alleen maar silicone en textured 

Ruffenach, 2019 
Voldoet niet aan de PICO - history of 32 cases, geen vergelijking die overeenkomt met onze 
PICO 
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Largent, 2012 
Voldoet niet aan de PICO - Onjuiste patiëntengroep (de ALCL cases zijn allemaal vrouwen met 
een historie van borstkanker) 

Van Slyke, 2018 Voldoet niet aan de PICO: alle patiënten ondergaan explantatie 

Shauly, 2019 Voldoet niet aan de PICO: andere vergelijking (3 verschillende textures) 

Handel, 2013 Voldoet niet aan de PICO: andere vergelijkingen (calculation methods) 

Lapid, 2014 Voldoet niet aan de PICO: geen vergelijkende studie 

Maxwell, 2012 Voldoet niet aan de PICO: geen vergelijkende studie (1 type prothese) 

Cunningham, 
2009 Voldoet niet aan de PICO: geen vergelijkende studie (1 type prothese) 

McCarthy, 2019 Voldoet niet aan de PICO: onjuiste patiëntenpopulatie (alleen ALCL) 

Picha, 2015 Voldoet niet aan de PICO: onjuiste patiëntpopulatie (reconstruction) 

Largent, 2013 
Voldoet niet aan de PICO: vergelijking van high/extra high profile breast implants compared 
to low- to moderate- profile breast implants. Dit gaat weer om iets anders dan het oppervlak.  

Duxbury, 2016 
Voldoet niet aan de PICO: vergelijking van textured silicone en polyurethane-coated silicone, 
maakt dus niet de juiste vergelijking. 

Lazzeri, 2011 Voldoet niet aan de PICO: vergelijkt bepaalde types ALCL 

Derby, 2015 
Voldoet niet aan PICO: andere uikomstmaat (coefficient of friction) voor de vergelijking 
smooth en textured. 

Tzur, 2018 Voldoet niet aan PICO: andere uitkomstmaat (desmoid tumor) 

Doren, 2015 Voldoet niet aan PICO: andere vergelijking >> tussen drie fabrikanten 

Jewell, 2010 Voldoet niet aan PICO: andere vergelijking Allergan versus. Mentor 

Dancey, 2012 Voldoet niet aan PICO: andere vergelijkingen (risk factors) 

Seigle-Murandi, 
2017 Voldoet niet aan PICO: andere vergelijkingen (shape) 

Williams, 2009 Voldoet niet aan PICO: gaat over de toxiciteit van bepaalde stoffen 

Maijers, 2014 Voldoet niet aan PICO: geen vergelijkend onderzoek (controlegroep mist) 

Dessy, 2013 Voldoet niet aan PICO: onderzoekt een 'adjustable implant' 

Pompeo, 2015 Voldoet niet aan PICO: onjuiste patiëntpopulatie (maar 5% heeft primaire augmentatie) 

Labadie, 2018 Voldoet niet aan PICO: SR van case reports 

 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
2009 – aug 
2019 
 

1  exp *Mammaplasty/ or exp Breast Implantation/ or exp Breast Implants/ or (breast* adj3 
(implant* or augmentation or enlargement* or prosthe*)).ti,kw. or (mammoplasty or 
mammaplasty or cpg device or ideal implant* or memoryshape or natrelle or sientra).ti,kw. 
or ((cosmetic or esthetic or aesthetic) adj3 breast*).ti,kw. (15602) 

2  exp Silicone Gels/ or exp Polyurethanes/ or (silicon* or saline* or smooth* or monoblock* 
or hydrogel* or polyurethan*).ti,ab,kw. or ((micro or macro or nano) adj2 
texture*).ti,ab,kw. or (microtexture* or macrotexture* or nanotexture* or 
textured).ti,ab,kw. (488390) 

3  exp Infection/ or infect*.ti,ab,kw. or complicat*.ti,ab,kw. (2921389) 

4  1 and 2 (3132) 

5  limit 4 to (english language and yr="2009-Current") (1203) 

6  (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase 
iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* 
or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) (1887975) 

7  (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review Literature 
as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or 
psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not 
humans/)) (408123) 

8  Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically controlled 
study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) (3244785) 

9  5 and 7 (50) 

10  5 and 6 not 9 (100) 

551 
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11  5 and 8 not (9 or 11) (316) 

12  9 or 10 or 11 (466) 

 

= 466 (465 uniek) 

Embase 
(Elsevier) 

('breast reconstruction'/exp/mj OR 'breast augmentation'/exp OR 'breast implant'/exp OR 
((breast NEAR/3 (implant* OR augmentation OR enlargement OR prosthe*)):ti) OR 
mammoplasty:ti OR mammaplasty:ti OR 'cpg device':ti OR 'ideal implant*':ti OR 
memoryshape:ti OR natrelle:ti OR sientra:ti OR (((cosmetic OR esthetic OR aesthetic) 
NEAR/3 breast*):ti)) 

 

AND (silicone breast implant'/exp/mj OR 'silicone gel'/exp OR 'polyurethan'/exp OR 
silicon*:ti,ab OR saline:ti,ab OR smooth:ti,ab OR monoblock*:ti,ab OR hydrogel:ti,ab OR 
polyurethan*:ti,ab OR (((micro OR macro OR nano) NEAR/2 texture*):ti,ab) OR 
microtexture*:ti,ab OR macrotexture*:ti,ab OR nanotexture*:ti,ab OR textured:ti,ab) 

 

AND (english)/lim AND (2009-2019)/py NOT 'conference abstract':it 

 

Gebruikte filters: 

 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti) OR 
((meta NEAR/1 analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt 
OR 'systematic review'/de) NOT (('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp) NOT 'human'/exp) 

 

RCT’s: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) 
NOT 'conference abstract':it 

 

Observationeel onderzoek: ‘major clinical study’/exp OR 'clinical study'/de OR 'case control 
study'/de OR 'family study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective study'/de OR 
('prospective study'/de NOT 'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort analysis'/de OR 
((cohort NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti AND ((up NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR 
((observational NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

 

= 380 (377 uniek) 
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Module 2 Voorlichting 
 
Deze module is opgedeeld in twee submodules: 
2.1 Voorlichting en communicatie 
2.2  Voorlichting bevolkingsonderzoek 
 

Submodule 2.1 Voorlichting en communicatie 
 
Uitgangsvraag 
Op welke wijze dient de voorlichting aan de vrouw - en haar eventuele partner - 
voorafgaand aan het plaatsen van een borstprothese op cosmetische indicatie, i.e. 
cosmetische borstvergroting, te worden vormgegeven? 
 
Inleiding 
De vrouwelijke borst speelt een grote rol bij het schoonheidsideaal van vrouwen in onze 
samenleving. Het zelfbeeld van de vrouw kan bij afwijken hiervan negatief worden 
beïnvloed, met psychische klachten en lagere kwaliteit van leven tot gevolg. Bij de wens om 
te voldoen aan een ideaalbeeld kan het verzoek tot cosmetische borstvergroting ontstaan, 
onafhankelijk van de uitgangssituatie. Men dient onderscheid te maken tussen enerzijds een 
geïsoleerde zorgvraag en een bredere esthetische zorgvraag. Bij vrouwen met een 
hypoplasie van de mammae kan er sprake zijn van een onderliggend schaamtegevoel 
waarbij een ondersteunende rol van het behandelteam van belang is. Een grotere borst 
verkregen door cosmetische borstvergroting op basis van een borstprothese, kan bijdragen 
aan een beter zelfbeeld, toegenomen zelfvertrouwen en kwaliteit van leven. Anderzijds kan 
de wens tot borstvergroting ontstaan bij een borstvolume wat in se niet onderdoet voor het 
gemiddeld borstvolume. Met name vrouwen die een vergroting wensen naar 
buitenproportionele maten, al of niet gemotiveerd door professionele motieven, kan enige 
terughoudendheid op zijn plaats zijn, evenals bij vrouwen waarbij de zorgvraag gemotiveerd 
wordt vanuit onrealistische verwachtingen ten aanzien van het resultaat. Het 
Kwaliteitskader Cosmetische Zorg stelt dat het de verantwoordelijkheid van de zorgverlener 
is te onderzoeken wat het probleem en/of de wens van de vrouw is. 
 
Zoeken en selecteren 
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht. De overwegingen en aanbevelingen zijn 
gebaseerd op basis van expert opinion en is specifiek voor de Nederlandse situatie.  
 
Samenvatting literatuur 
Niet van toepassing. 
 
Wijze van informeren  
Het informeren van de vrouw dient te geschieden middels een poliklinisch face-to-face 
contact. Er bestaat veel praktijkvariatie in de manier van voorlichten. De verschillen zitten 
niet alleen in de aard van de informatie, de hoeveelheid tijd die hiervoor wordt genomen, 
maar ook of en op welke wijze men zich ervan vergewist dat een vrouw de juiste informatie 
tot zich heeft genomen zodat ze haar beslissing weloverwogen kan nemen.  
 
Het eerste contact dient altijd door een plastisch chirurg te worden gedaan. Het verdient 
aanbeveling om na het aanbieden van de noodzakelijke informatie door de behandelaar een 
bedenktijd in te lassen (zogenaamde cooling off periode). Na de cooling off periode dient de 
vrouw de gelegenheid te krijgen om (eventueel telefonisch) vervolgvragen ten aanzien van 
de ingreep aan de behandelaar of desgewenst consulent te stellen.  
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In het medisch dossier worden contactmomenten alsmede de verschillende items 
vastgelegd die met de vrouw zijn besproken. Tevens dient op herkenbare wijze een 
informed consent te worden vastgelegd; hierbij wordt niet gebruik gemaakt van een apart 
getekend juridisch informed consent, maar van zorgvuldige statusvoering over de 
informatievoorziening en besluitvoering.  
 
Ter bescherming van de rechten en veiligheid van de vrouw is door de NVPC reeds in 2013 
een leidraad opgesteld waaraan NVPC‐leden zich dienen te houden: de leidraad “Plastische 
Chirurgie en Esthetische Behandelingen in Particuliere Klinieken”. Hierin zijn basale zaken 
voor NVPC‐leden opgesteld met onder andere een verplichte cooling off periode van 1 week 
voor de vrouw en het verbod op het uitoefenen van tijdsdruk door bijvoorbeeld een 
prijsaanbieding, evenals het stunten met prijzen voor augmentatie. De spelregels zijn 
vastgelegd in een landelijke veldnorm via de Stichting Reclame Code, bekend onder de Code 
medische Cosmetische Behandelingen uitgevoerd door Artsen (CCBA). De werkgroep sluit 
zich aan bij voornoemde normen en NVPC-leidraad. In aanvulling stelt het Kwaliteitskader 
Cosmetische Zorg (2019) dat reclame primair informerend dient te zijn en niet misleidend is. 
 
Het doel van de voorlichting is om gezamenlijke besluitvorming te optimaliseren. Bij een 
volledige informatievoorziening wordt op een evenwichtige manier aandacht besteed aan 
de potentiele risico’s, (verwachte) uitkomsten, complicaties en teleurstellingen. Het gebruik 
van informatiebronnen waaronder erkende websites, keuzenhulpen en brochures kan 
hierbij waardevol zijn. Voorbeelden van borstprotheses die de vrouw kan aanraken kunnen 
bijdragen aan een beter begrip. Verpleegkundig specialisten kunnen een toegevoegde 
waarde leveren bij het informeren en het controleren of de informatie ook goed is begrepen 
vooraleer wordt besloten tot een cosmetische borstvergroting. Tijdens het traject dient er 
duidelijkheid te bestaan over de officiële kwalificatie van de betrokken zorgverlener(s). 
 
Patiëntenselectie 
Vrouwen met een of meerdere co-mobiliteiten of factoren, zoals rookgedrag, auto-
immuunziektes, overgewicht, COPD en diabetes mellitus, cardiale pathologie, die kunnen 
bijdragen aan een groter risico op complicaties tijdens of na de ingreep moeten over dit 
verhoogde risico worden geïnformeerd. In selecte gevallen kan met redenen onderbouwd - 
en vastgelegd - na gezamenlijk overleg worden geadviseerd om af te zien van cosmetische 
borstvergroting. Wanneer een vrouw geïnformeerd beslist om ondanks risicofactoren toch 
augmentatie te willen ondergaan, wordt dit ook vastgelegd. 
 
In geval van een belaste familieanamnese met betrekking tot mammacarcinoom of indien er 
sprake is van een doorgemaakt mammacarcinoom in het verleden dient er recent, minder 
dan 1 jaar oud, afbeeldend onderzoek te zijn verricht. Bij twijfel dient een oncologisch 
chirurg te worden geraadpleegd.  
 
Bij aanwezigheid van borstprotheses worden sommige borstdelen maar op 1 foto afgebeeld 
met de standaard opnames in 2 richtingen. Sommige borstdelen worden niet of gedeeltelijk 
afgebeeld, met name bij grote protheses (zie module 2.2). Hierdoor kan de vroegdiagnostiek 
mogelijk nadelig worden beïnvloed. Een MRI mamma wordt alleen uitgevoerd als hier een 
indicatie voor is.  
 
Met name vrouwen met een genmutatie, i.e. BRCA1-2 of CHEK2, die weloverwogen kiezen 
voor halfjaarlijkse controle middels alternerend mammografie en MRI-mamma in plaats van 
profylactische ablatio beiderzijds, dienen te worden geïnformeerd over een mogelijk delay in 
vroegdiagnostiek middels het jaarlijkse mammogram.  



42 
Richtlijn Borstprothesechirurgie 

Voor borstvergroting bij transgender vrouwen wordt ten aanzien van de indicatiestelling, 
voorlichting en besluitvorming ook verwezen naar de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg – 
Somatisch, gezien het hier primair om een reconstructieve ingreep gaat. 
 
Wat moet minimaal aan bod komen in de informatievoorziening 
De onderstaande overwegingen gelden in principe voor het overgrote deel van de vrouwen 
waarop de uitgangsvraag betrekking heeft. Voor de subgroepen zoals in de voorgaande 
paragraaf vermeld zijn echter afwijkende en/of aanvullende overwegingen van belang met 
betrekking tot de voor- en nadelen van de interventie. Deze afwijkende en/of aanvullende 
overwegingen worden bij de betreffende aspecten expliciet benoemd. De richtlijncommissie 
is van mening dat, conform de eerder beschreven leidraad, een verzwaarde informatieplicht 
van toepassing is voordat tot cosmetische mamma-augmentatie besloten wordt. Van belang 
hieromtrent zijn (1) dat er een cooling off periode wordt gehanteerd van tenminste één 
week, waarbij de vrouw de kans krijgt om in tweede instantie (eventueel telefonisch) 
aanvullende vragen te stellen aan haar behandelaar, en (2) formele goedkeuring wordt 
vastgelegd door zorgvuldige statusvoering over de contactmomenten, besproken 
onderwerpen en concluderende overwegingen. 
 
Met vrouwen die een cosmetische borstvergroting met een borstprothese overwegen, 
dienen inhoudelijk minimaal onderstaande aspecten te worden besproken: 

 Algemene informatie over nazorg, de herstelperiode en eventuele complicaties 
waaronder infectie, nabloedingen en de kans op blijvende pijnklachten. De informatie 
dient te worden onderbouwd met evidence/cijfers om het in een reëel perspectief te 
plaatsen. Eventuele re-interventies en littekens kunnen aanleiding geven tot een 
slechter uiteindelijk cosmetisch resultaat waardoor extra ingrepen noodzakelijk of 
gewenst kunnen zijn. 

 Specifieke complicaties waaronder:  
o ruptuur van de prothese binnen het natuurlijk gevormde kapsel (inwendige 

prothese ruptuur), ruptuur van silicone buiten het kapsel (uitwendige 
protheseruptuur) en het ontwikkelen van siliconomen in mamma, oksel of 
elders in het lichaam. Sommigen vrouwen kunnen hiervan systemische klachten 
ondervinden; 

o de mogelijkheid op een symptomatische kapselcontractuur op lange termijn; 
o zeer geringe kans op het ontwikkelen van anaplastisch grootcellig lymfoom 

(incidentie: 1 op 7.000 tegen de tijd dat de leeftijd van 75 jaar is bereikt) met 
name bij protheses met grove uitwendige textuur; 

o sommige vrouwen schrijven lichamelijke klachten en ziektes, bijvoorbeeld het 
onverklaarbare systemische klachten, toe aan hun borstprotheses. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft tot nu toe geen overtuigende causale relatie 
aangetoond.  

 Geen enkel type borstimplantaat garandeert een levenslange levensduur. Houdt er 
rekening mee dat als u voor borstprothesen kiest, u bij eventuele heroperaties in de 
toekomst mogelijk met extra kosten te maken krijgt.  

 Bij een siliconen borstprothese kan in 30% van de gevallen een stil ruptuur aanwezig 
zijn. Dit wil zeggen dat er een ruptuur kan zijn zonder dat de vrouw daar iets van 
merkt. 

 Er kan animation deformity optreden (bij dual plane of submusculair). 

 Er kan zichtbare plooivorming ontstaan bij dunne bedekking, en ook een palpabele 
protheserand is mogelijk. 

 Het uitvoeren van diagnostische puncties bij verdachte afwijkingen in de mamma kan 
door de aanwezigheid van borstprotheses lastiger worden waarbij accidentele 
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beschadiging kan optreden met de noodzaak tot revisie. Voornoemde mag echter 
geen reden zijn om hiervan af te zien.  

 Ondanks het feit dat de protheses met de grootste zorg worden uitgekozen en 
ingebracht, kan het uiteindelijk resultaat soms toch niet aan de verwachtingen 
voldoen en aanleiding zijn tot negatieve psychologische uitkomsten waaronder 
teleurstelling, ontevredenheid en/of persisteren van klachten. 

 De vrouw moet voorgelicht worden over deelname en mogelijke beperkingen bij 
deelname aan het bevolkingsonderzoek (zie module Voorlichting 
bevolkingsonderzoek). 

Behandelaren worden geacht de NVPC chirurgische bijsluiter siliconen borstprotheses, 
alsmede de folder over Dutch Breast Implant Registry (DBIR) aan vrouwen mee te geven. Op 
basis van deze informatie kunnen vrouwen beslissen over de ingreep en over opname in de 
DBIR-registratie. Volgens het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg wordt van zorgverleners 
verlangd dat zij inzicht geven in de kwaliteit, eerdere ervaringen en wachttijden van door 
hun verleende zorg. 
 
Financiële aspecten 
Cosmetische borstvergroting wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Het 
uitoefenen van tijdsdruk door bijvoorbeeld een prijsaanbieding is verboden. Verwijdering 
van de prothese en eventuele revisie komt eveneens voor eigen rekening. Uitzondering 
hierop is de explantatie op medisch noodzakelijke gronden. Transparantie over de totale 
kosten is gewenst zodat er keuzes tussen behandelaars/-centrum kunnen worden gemaakt. 
 
Aanbevelingen 

De plastisch chirurg moet zelf in ieder geval het eerste consult doen. 
 

Bespreek minimaal de volgende aspecten met vrouwen die een cosmetische borstvergroting 
met een borstprothese overwegen tijdens een poliklinisch face-to-face contact: 

 Algemene informatie over nazorg, de herstelperiode en eventuele complicaties 
waaronder infectie, nabloedingen en de kans op blijvende pijnklachten. De informatie 
dient te worden onderbouwd met evidence/cijfers om het in een reëel perspectief te 
plaatsen. Eventuele re-interventies en littekens kunnen aanleiding geven tot een 
slechter uiteindelijk cosmetisch resultaat waardoor extra ingrepen noodzakelijk of 
gewenst kunnen zijn. 

 Specifieke complicaties waaronder:  
o ruptuur van de prothese binnen het natuurlijk gevormde kapsel (inwendige 

prothese ruptuur), ruptuur van silicone buiten het kapsel (uitwendige 
protheseruptuur) en het ontwikkelen van siliconomen in mamma, oksel of elders 
in het lichaam. Sommigen vrouwen kunnen hiervan systemische klachten 
ondervinden; 

o de mogelijkheid op storende overmatige kapselvorming op lange termijn; 
o zeer geringe kans op het ontwikkelen van anaplastisch grootcellig lymfoom 

(incidentie: 1 op 7.000 tegen de tijd dat de leeftijd van 75 jaar is bereikt) met 
name bij protheses met grove uitwendige textuur; 

o sommige vrouwen schrijven lichamelijke klachten en ziektes bijvoorbeeld 
onbegrepen systemische klachten toe aan hun borstprotheses. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft tot nu toe geen overtuigende causale relatie aangetoond.  

 Geen enkel type borstimplantaat garandeert een levenslange levensduur. Houdt er 
rekening mee dat als u voor borstprothesen kiest, u bij eventuele heroperaties in de 
toekomst mogelijk met extra kosten te maken krijgt.  
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 Het uitvoeren van diagnostische puncties bij verdachte afwijkingen in de mamma kan 
door de aanwezigheid van borstprotheses lastiger worden waarbij accidentele 
beschadiging kan optreden met de noodzaak tot revisie. Voornoemde mag echter geen 
reden zijn om hiervan af te zien.  

 Ondanks het feit dat de protheses met de grootste zorg worden uitgekozen en 
ingebracht kan het uiteindelijk resultaat soms toch niet aan de verwachtingen voldoen 
en aanleiding zijn tot negatieve psychologische uitkomsten waaronder teleurstelling, en 
ontevredenheid en/of persisteren van klachten. 

 De vrouw moet voorgelicht worden over deelname en mogelijke beperkingen bij 
deelname aan het bevolkingsonderzoek (zie module Voorlichting bevolkingsonderzoek). 

 

Informeer vrouwen met één of meerdere co-morbiditeiten of risicofactoren voor 
complicaties over dit verhoogde risico. In selecte gevallen kan met onderbouwde en 
vastgelegde redenen na gezamenlijk overleg worden geadviseerd om af te zien van 
cosmetische borstvergroting. Wanneer een vrouw geïnformeerd beslist om ondanks 
risicofactoren toch augmentatie te willen ondergaan, wordt dit ook vastgelegd. 

 

Neem de verplichte “cooling off” periode van 1 week in acht.  
 

Wijs de vrouw erop dat een tweede contactmoment raadzaam is. Dit tweede 
contactmoment kan ook telefonisch plaatsvinden. 

 

Informed consent wordt vastgelegd door middel van zorgvuldige statusvoering over de 
contactmomenten, verstrekte informatie bijvoorbeeld over het type prothese en 
concluderende overwegingen. 

 

Verstrek de vrouw de chirurgische bijsluiter siliconen borstprotheses van de NVPC, alsmede 
de folder over opname in de DBIR-registratie. 

 

Oefen geen tijdsdruk uit op de vrouw door bijvoorbeeld een prijsaanbieding.  
 

Wees transparant over de kosten, kwaliteit en wachttijden zodat vrouwen zelf kunnen 
kiezen tussen behandelaars of behandelcentra. 
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Submodule 2.2 Voorlichting bevolkingsonderzoek 
 
Uitgangsvraag 
Welke voorlichting moet worden gegeven aan vrouwen met een borstprothese, zonder 
borstkanker in de voorgeschiedenis, over deelname aan het bevolkingsonderzoek? 
 
Inleiding 
Er is onduidelijkheid voor vrouwen met een mamma-augmentatie of het hebben van een 
borstprothese gevolgen heeft voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. Een uniforme 
voorlichting zodat de vrouwen met een gerust hart kunnen deelnemen aan het 
bevolkingsonderzoek is wenselijk. Voorafgaand aan het plaatsen van een prothese is het 
bespreken van de mogelijke nadelen hiervan bij deelname aan de screening zeer gewenst.  
 
Zoeken en selecteren 
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht. De overwegingen en aanbevelingen zijn 
gebaseerd op basis van expert opinion, bestaande folders en rapporten en is specifiek voor 
de Nederlandse situatie.  
 
Samenvatting literatuur 
Niet van toepassing. 
 
Overwegingen 
Bij vrouwen met een mamma-augmentatie kan onduidelijkheid bestaan of het hebben van 
een borstprothese negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor deelname aan het 
bevolkingsonderzoek. Het is van belang de navolgende mogelijke implicaties hiervan bij 
deelname aan screening voorafgaand aan het plaatsen van een prothese te bespreken. 
 
Verrichten van een mammografie 
Het verrichten van een mammografie binnen de screening is voor geen enkele 
borstprothese gecontra-indiceerd. De kans op het scheuren van een intacte prothese door 
het maken van een mammografie is zeer klein en daarom is er dan ook geen bezwaar is deel 
te nemen aan het bevolkingsonderzoek. De werkgroep staat achter dit standpunt.  
 
Borstfoto’s die niet altijd goed kunnen worden beoordeeld 
Wanneer de ratio tussen de diameter van de prothese en de diameter van de borst gemeten 
op de cranio-caudale (CC) opname groter is dan 0,8 wordt middels een schrijven aan de 
vrouwen in de screening gemeld dat een beduidend deel van het borstklierweefsel niet 
beoordeeld kan worden. Bij een ratio van 0,8 gaat 38% van het klierweefsel schuil achter de 
pre-pectoraal geplaatste prothese uitgaande van een mammografie in CC en medio-laterale 
(MLO) richting. Bij een kleine groep vrouwen met pre-pectoraal geplaatste borstprothesen 
kunnen de foto’s niet betrouwbaar worden beoordeeld (LRCB, 2018). De vrouw krijgt hier 
dan een aparte brief over. Bij deelname aan het bevolkingsonderzoek worden deze vrouwen 
hierover geïnformeerd. Er wordt vooralsnog geen beperkte beoordeelbaarheid aangegeven 
aan retro-pectoraal geplaatste prothesen.  
 
Aanbevelingen 
Rationale/ balans tussen de argumenten voor en tegen de interventie 
Voor het screenen naar borstkanker is zowel voor vrouwen met als zonder prothese het 
mammogram het aangewezen onderzoek naar keuze.  
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Informeer een vrouw met een (toekomstige) cosmetische borstprothese dat er geen 
bezwaar is om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. 

 

Geef hierbij aan dat: 
• Het risico op protheseruptuur tijdens een mammografie zeer klein is. 
• De vrouw aan de laborant(e) moet vertellen dat ze een borstprothese heeft, zodat hier 

rekening mee kan worden gehouden. 
• Indien er naar verhouding met het mammaklierweefsel een dermate grote prothese 

geplaatst wordt, kan er veel klierweefsel schuil gaan achter de prothese (in beide 
richtingen). Hierdoor kan het betreffende klierweefsel niet beoordeeld worden. De 
vrouw kan hiervan via het bevolkingsonderzoek een aparte uitslag brief ontvangen. 

• De vrouw zelf kan beslissen of ze wel of niet wil deelnemen aan het 
bevolkingsonderzoek. 
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Module 3 Type prothese  
 
Deze module is opgedeeld in twee submodules: 
3.1 Vulling van de prothese 
3.2  Envelop van de prothese 
 

Submodule 3.1 Vulling van de prothese  
 
Uitgangsvraag 
Welk type prothese vulling (siliconen versus andere vulling) heeft de voorkeur bij het 
plaatsen van een cosmetische borstprothese? 
 
Inleiding 
Er is veel onduidelijkheid over de veiligheid van borstprotheses. Er worden allerlei klachten 
en aandoeningen in verband gebracht met borstprotheses, maar het is onduidelijk of dat 
terecht is, of er een oorzakelijk verband aan te tonen is, op welke schaal die klachten en 
aandoeningen voorkomen en bij welke type protheses dat gebeurt. Deze module moet een 
overzicht geven van de beschikbare literatuur op gebied van veiligheid van protheses.  
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag: 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van een borstprothese met siliconen vulling 
vergeleken met een borstprothese met een zoutoplossing (saline) bij volwassen 
vrouwen met een cosmetische borstprothese. 

 
PICO 
P:  volwassen vrouwen met een cosmetische borstprothese, waarbij sprake is van het 

plaatsen van een eerste prothese; 
I:  borstprothese gevuld met siliconen; 
C:  borstprothese met ander type vulling, zoals zoutwater (saline) of monoblock hydrogel; 
O:  totaal aantal complicaties, kapselvorming, scheuren van de prothese, breast implant-

associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL), systemische klachten, infectie 
van de prothese, verwijderen van de prothese (elke reden) en heroperatie (elke 
reden);  

 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte kapselvorming, scheuren van de prothese en heroperatie (elke reden) 
voor de besluitvorming cruciale uitkomstmaten; BIA-ALCL, systemische klachten, totaal 
aantal complicaties, infectie van de prothese en verwijderen van de prothese (elke reden) 
voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in 
de studies gebruikte definities.  
 
De werkgroep hanteerde de onderstaande grenzen voor klinische relevantie en vergeleek de 
resultaten met deze grenzen: RR < 0,80 of > 1,25) (GRADE recommendation) of Standardized 
mean difference (SMD=0,2 (klein); SMD=0,5 (matig); SMD=0,8 (groot).  
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Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Embase.com) is op 20 augustus 2019 met 
relevante zoektermen gezocht naar systematische reviews en vergelijkend onderzoek in het 
Engels gepubliceerd vanaf 2009. Er werd niet gezocht naar studies vóór 2009 omdat de zorg 
is veranderd en de studies van voor 2009 minder relevant zijn voor de huidige praktijk. In 
deze zoekstrategie is gelijktijdig voor drie verschillende vergelijkingen over de veiligheid van 
borstprotheses gezocht. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad 
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 551 treffers op. Studies werden 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: vergelijkend (observationeel of 
gerandomiseerd) onderzoek naar het type vulling van de prothese bij volwassen vrouwen 
zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een 
borstprothese is geplaatst. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 76 
studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 69 
studies geëxcludeerd (zie exclusie tabel onder het tabblad Verantwoording), en 5 studies 
definitief geselecteerd.  
 
Resultaten 
Zeven onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste 
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling 
van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk-of-biastabellen.  
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Systematische reviews 
De systematische review van Bachour (2018) werd als uitgangspunt genomen. De review 
includeerde studies die een zoutwater prothese vulling met een siliconen borstprothese 
vulling vergeleken bij vrouwen die een cosmetische borstvergroting of borstreconstructie 
ondergingen. De review keek specifiek naar de uitkomstmaat kapselvorming. De overige 
uitkomstmaten (scheuren van de prothese, BIA-ALCL, systemische klachten, infectie van de 
prothese, verwijderen van de prothese (elke reden) en heroperatie (elke reden)) werden 
niet beschreven in dit review. Prospectieve en retrospectieve originele studies die de 
uitkomstmaat kapselvorming beschreven in combinatie met verschillende variabelen 
gerelateerd aan de vrouw, de operatie of de prothese werden geïncludeerd. Niet-origineel 
onderzoek (abstracts, case report, reviews, editorial, communication, correspondence, 
discussions en brieven) werd geëxcludeerd. Er werd gezocht naar relevante literatuur in 
Medline, Embase en de Cochrane database tot en met oktober 2016. Zeven studies 
rapporteerden de uitkomstmaat kapselvorming voor de vergelijking zoutwater versus 
siliconen borstprothese vulling. Een meta-analyse werd niet uitgevoerd omdat de 
studiepopulaties erg heterogeen waren. Vier van de zeven studies zijn vóór 2009 
gepubliceerd en werden daarom niet meegenomen in deze literatuursamenvatting. De drie 
retrospectieve studies van Blount (2013); Jacobson (2012) en Codner (2011) includeerden 
vrouwen die een cosmetische borstvergroting hadden ondergaan en vergeleken het 
voorkomen van kapselvorming bij vrouwen met een zoutwater versus siliconen 
borstprothese vulling. De studies van Blount (2013) en Codner (2011) definieerde 
kapselvorming als Baker graad 3 en 4, de studie van Jacobson (2012) definieerde 
kapselvorming als Baker graad 2 tot en met 4. De cohort studie van Blount (2013) 
includeerde 843 vrouwen. 397 vrouwen hadden protheses met een zoutwater vulling 
(controle) en 446 vrouwen hadden protheses met een siliconen vulling (interventie). De 
gemiddelde follow-up was 14,9 maanden (14,5 maanden voor de vrouwen met een siliconen 
vulling en 15,1 maanden voor vrouwen met een zoutwatervulling). De cohort studie van 
Jacobson (2012) includeerde 336 vrouwen. 132 vrouwen hadden protheses met een 
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zoutwater vulling (controle) en 204 vrouwen hadden protheses met een siliconen vulling 
(interventie). De gemiddelde follow-up was 392,6 dagen en varieerde tussen de 0 en 2230 
dagen. De cohort studie van Codner (2011) includeerde 812 vrouwen. 482 vrouwen hadden 
protheses met een zoutwater vulling (controle) en 330 vrouwen hadden protheses met een 
siliconen vulling (interventie). De follow-up duur varieerde tussen de 0 en 174 maanden met 
een gemiddelde follow-up duur van 26 maanden.  
 
De studies van Blount (2013) en Codner (2011) beschreven naast de uitkomstmaat 
kapselvorming ook de uitkomstmaat heroperaties (elke reden). De overige uitkomstmaten 
(scheuren van de prothese, BIA-ALCL, systemische klachten, infectie van de prothese en het 
verwijderen van de prothese (elke reden)) werden niet beschreven.  
 
De systematische review van Balk (2016) includeerde studies die lange-termijn 
gezondheidsuitkomsten vergeleken bij vrouwen met en zonder siliconen borstprotheses. In 
deze review werd de uitkomstmaat systemische klachten gerapporteerd. De overige 
uitkomstmaten (kapselvorming, scheuren van de prothese, heroperatie (elke reden), BIA-
ALCL, infectie van de prothese en het verwijderen van de prothese (elke reden)) werden niet 
beschreven. De review includeerde longitudinale studies die een vergelijking maakten tussen 
vrouwen met en zonder borstprothese en lange-termijn gezondheidsuitkomsten 
rapporteerden. Studies waarin werd aangegeven dat < 50% van de vrouwen een siliconen 
borstprothese ontvingen werden geëxcludeerd, evenals studies bij vrouwen met specifieke 
symptomen of bij vrouwen die werden gezien op een specifieke afdeling (bijvoorbeeld 
reumatologie), omdat deze vrouwen niet representatief waren voor de algemene bevolking. 
Er werd gezocht naar relevante literatuur in Medline, Embase en Ovid Healthstar tot en met 
juni 2015 en in de Cochrane database tot en met maart 2015. In totaal vergeleken 32 studies 
het voorkomen van connective tissue disease, reumatische aandoeningen en auto-
immuunziektes bij vrouwen met en zonder siliconen borstprotheses. Van de 32 studies zijn 
er 29 vóór 2009 gepubliceerd en werden daarom niet meegenomen in deze 
literatuursamenvatting. Eén van de drie overgebleven studies (Mentor postapproval study 
(2014) maakte de vergelijking tussen vrouwen met en zoutwater gevulde versus siliconen 
borstprothese en werd meegenomen in deze literatuursamenvatting. De Mentor 
postapproval study (2014) includeerde vrouwen die borstprotheses hadden ontvangen voor 
een cosmetische vergroting (84%) of borstreconstructie (16%). De follow-up duur bedroeg 5 
jaar. In totaal ontvingen 41.451 vrouwen een siliconen borstprothese en 1.039 vrouwen een 
zoutwater gevulde borstprothese. 
 
Observationele studies 
De retrospectieve cohort studie van Coroneos 2019 beschreef lange-termijn uitkomstmaten 
bij vrouwen met borstprotheses. Deze studie maakte gebruik van de data verzameld binnen 
de large postapproval studies (LPAS), waarin prospectief de uitkomsten van prothese 
gerelateerde uitkomsten werden gemonitord voor zoutwater gevulde en siliconen 
borstprotheses van twee verschillende fabrikanten (Allergan en Mentor). De totale cohort 
bestond uit 99.993 vrouwen die borstprotheses hadden ontvangen voor een cosmetische 
vergroting of borstreconstructie. In totaal ontvingen 83.317 vrouwen siliconen 
borstprotheses en 16.676 vrouwen zoutwater gevulde protheses. Van de 99.993 vrouwen 
ontving 72% van de vrouwen de protheses vanwege een primaire cosmetische vergroting, 
15% vanwege een revisie cosmetische vergroting, 10% vanwege een primaire reconstructie 
en 3% vanwege een revisie reconstructie. De follow-up was twee jaar voor Allergan 
protheses en drie jaar voor Mentor protheses. De uitkomsten kapselvorming, het scheuren 
van de prothese, heroperatie en het verwijderen van de prothese werden beschreven in de 
studie. Alleen voor de vrouwen die een Mentor prothese hebben ontvangen is een aparte 
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analyse gedaan voor de indicatie primaire augmentatie. De data van de Allergan studie is 
dan ook niet opgenomen in deze richtlijn. De overige uitkomstmaten (BIA-ALCL, systemische 
klachten en infectie van de prothese) werden niet beschreven.  
 
De retrospectieve cohort studie van Somogyi (2015) beschreef de uitkomsten na 
cosmetische borstvergrotingen in één chirurgische praktijk. De studie onderzocht het effect 
van het type prothese en de chirurgische techniek op het totaal aantal complicaties en 
heroperaties. De totale cohort bestond uit 1539 vrouwen, 515 vrouwen hadden protheses 
gevuld met zoutwater (controle) en 1024 vrouwen hadden protheses met een siliconen 
vulling (interventie). Alle vrouwen waren 18 jaar of ouder en ondergingen een cosmetische 
borstvergroting. Een aantal vrouwen hadden een mastopexie ondergaan in het verleden en 
ondergingen op een later moment alsnog een borstvergroting. Het aantal vrouwen dat dit 
betrof is onbekend. De studie vergeleek het effect van verschillende variabelen, waaronder 
de vulling van de protheses op het totaal aantal complicaties en heroperaties. De follow-up 
varieerde tussen de 0 en 155 maanden met een mediane follow-up duur van 18 maanden. 
Wat betreft de vergelijking tussen zoutwater en siliconen vulling werd er een vergelijking 
gemaakt voor de uitkomstmaat totaal aantal complicaties en totaal aantal heroperaties. 
Kapselvorming (gedefinieerd als Baker graad 2 tot en met 4) en het scheuren van de 
prothese werden beiden meegenomen onder de noemer totaal aantal complicaties. Omdat 
kapselvorming de meest voorkomende complicatie was werd deze uitkomstmaat ook apart 
beschreven. De overige uitkomstmaten (scheuren van de prothese, BIA-ALCL, systemische 
klachten en infectie van de prothese) werden niet beschreven.  
 
De studie van Singh (2017) beschreef de uitkomsten na het plaatsen van een borstprothese 
en maakte een vergelijking tussen siliconen en zoutwater prothese vulling. De totale cohort 
bestond uit 55.279 vrouwen, waarvan 42.873 vrouwen een primaire mammavergroting 
hebben ondergaan. Vrouwen die een borstvergroting ondergingen waren 22 jaar of ouder, 
vrouwen met en borstreconstructie 18 jaar of ouder. Transgenders en vrouwen die 
momenteel zoutwater gevulde protheses hebben maar hiervoor siliconen borstprotheses 
hadden ontvangen werden geëxcludeerd. De follow-up varieerde tussen de 5 en 8 jaar. Wat 
betreft de vergelijking tussen zoutwater en siliconen vulling werd er een vergelijking 
gemaakt voor de uitkomstmaat systemische klachten. In deze studie werden verschillende 
systemische klachten beschreven. Dit werd gedaan voor de volledige groep vrouwen, maar 
ook apart voor vrouwen die een primaire augmentatie ondergingen. De overige 
uitkomstmaten (kapselvorming, scheuren van de prothese, BIA-ALCL, infectie van de 
prothese, het verwijderen van de prothese (elke reden) en heroperatie (elke reden)) werden 
niet beschreven.  
 
Resultaten 
Kapselvorming (cruciaal) 
De uitkomstmaat kapselvorming werd gerapporteerd in 3 studies waarin de definitie Baker 
graad 3 tot 4 werd gebruikt. In figuur 1 worden de resultaten van deze drie studies 
gepresenteerd. In totaal kregen 107 van de 1.809 vrouwen (5,9%) met een zoutwater vulling 
kapselvorming ten opzichte van 1412 van de 26.894 vrouwen (5,3%) met een siliconen 
vulling (relatief risico (RR) 0,75; 95% BI 0,40 tot 1,40).  
 
De studie van Jacobson (2012) en Somogyi (2015) definieerde kapselvorming als Baker graad 
2 tot en met 4. De resultaten van deze twee studies konden niet gepooled worden vanwege 
verschillen in rapportage van de events. De studie van Jacobson (2012) includeerde 70 
vrouwen met een zoutwater prothese vulling en 113 vrouwen met een siliconen 
borstprothese vulling en rapporteerde een RR van 2,62 met een 95% BI van 0,29 tot 23,70 in 
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het voordeel van zoutwater gevulde protheses. De studie van Somogyi (2015) includeerde 
1024 vrouwen een borstprothese met een siliconen vulling en 515 vrouwen een 
borstprothese met een zoutwater vulling. Somogyi (2015) rapporteerde geen absolute 
aantallen, maar alleen een hazard ratio (HR) HR 1,19 (95% BI 0,51 tot 2,78). Dit is geen 
klinisch relevant verschil. 
 
Figuur 3.1 Kapselvorming bij siliconen of zoutwater gevulde borstprotheses in volwassen vrouwen met een 
cosmetische borstprothese 

 
 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; CI: 
betrouwbaarheidsinterval 

 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kapselvorming is gebaseerd op observationele 
studies en start daarom op laag. Er is met één niveau afgewaardeerd vanwege beperkingen 
in de studieopzet (risk of bias) omdat er verschil is in follow-up tussen vrouwen met een 
zoutwater en siliconen borstprothese vulling en het ontbreken van een correctie voor 
potentiële confounders. Daarnaast hebben enkele studies beperkingen in de 
extrapoleerbaarheid (indirectheid), is er sprake van heterogeniteit van de puntschatters 
(inconsistentie) en omvat het 95% CI de waarde van geen effect (imprecisie). De 
bewijskracht komt hiermee uit op zeer laag.  
 
Scheuren van de prothese (cruciaal) 
Het scheuren van de prothese werd maar in één studie beschreven. De studie van Coroneos 
(2019) includeerde 26.118 vrouwen met een siliconen borstprothese vulling en 93 vrouwen 
met een zoutwater prothese vulling. In 0,2% van de vrouwen met een siliconen vulling 
scheurde de prothese ten opzichte van 8,2% in vrouwen met een zoutwatervulling. Vrouwen 
met een siliconen borstprothese vulling hadden dus een beduidend lager risico op het 
scheuren van de prothese ten opzichte van vrouwen met een zoutwater prothese vulling (RR 
0,02 95% BI 0,02 tot 0,03). Dit verschil is klinisch relevant.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat totaal aantal complicaties is gebaseerd op een 
observationele studie en start daarom op laag. Er is met één niveau afgewaardeerd vanwege 
beperkingen in de studieopzet (risk of bias) vanwege de verschillen in follow-up tussen 
zoutwater en siliconen vullingen en het ontbreken van een correctie voor potentiële 
confounders. De bewijskracht komt hiermee uit op zeer laag.  
 
Heroperatie (cruciaal) 
De uitkomstmaat heroperatie werd gerapporteerd in 4 studies beschreven. In figuur 3.2 
worden de resultaten van drie van deze studies gepresenteerd. In totaal kregen 295 van de 
1.808 vrouwen (16,3%) met een zoutwater vulling kapselvorming ten opzichte van 2970 van 
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de 26.894 vrouwen (11,0%) met een siliconen vulling (odds ratio (OR) 0,83; 95% BI 0,34 tot 
2,03). Dit verschil is niet klinisch relevant.  
 
Figuur 3.2 Heroperaties bij siliconen of zoutwater gevulde borstprotheses in volwassen vrouwen met een 
cosmetische borstprothese 

 
 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; CI: 
betrouwbaarheidsinterval 

 
De studie van Somogyi (2015) includeerde 1024 vrouwen een borstprothese met een 
siliconen vulling en 515 vrouwen een borstprothese met een zoutwater vulling. De 
resultaten van deze studie konden niet gepooled worden omdat deze studie geen absolute 
aantallen rapporteerde, maar alleen een HR van 0,71 (95% BI 0,49 tot 1,04). Dit is een 
klinisch relevant verschil.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat totaal aantal complicaties is gebaseerd op 
observationele studies en start daarom op laag. Er is met één niveau afgewaardeerd 
vanwege beperkingen in de studieopzet (risk of bias) vanwege de verschillen in follow-up 
tussen zoutwater en siliconen en het ontbreken van een correctie voor potentiële 
confounders. Daarnaast hebben sommige studies beperkingen in de extrapoleerbaarheid 
(indirectheid) , is er sprake van heterogeniteit van de puntschatter (inconsistentie) en omvat 
het 95% BI de waarde van geen effect (imprecisie). De bewijskracht komt hiermee uit op 
zeer laag.  
 
BIA-ALCL (belangrijk) 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat BIA-ALCL gerapporteerd.  
 
Systemische klachten (belangrijk) 
Het voorkomen van systemische klachten bij vrouwen met siliconen of zoutwater gevulde 
borstprotheses werd in twee studies beschreven (Balk, 2016; Singh, 2017). In tabel 3.3 en 
3.4 zijn de resultaten van deze twee studies samengevat. 
 
De studie van Singh (2017) rapporteerde een klinisch relevant verschil voor mixed 
connective tissue disease in het nadeel van siliconen borstprotheses. Ook werd in deze 
studie een klinisch relevant verschil gerapporteerd voor chronisch vermoeidheidssyndroom 
en multiple sclerose in het nadeel van zoutwater gevulde borstprotheses. In de studie van 
Balk (2016) werden de resultaten van de Mentor postapproval study (2014) gerapporteerd. 
Een klinisch relevant verschil werd gerapporteerd voor de aandoening reumatoïde artritis, 
sclerodermie en Sjögren syndroom in het nadeel van siliconen borstprotheses.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat systemische klachten is gebaseerd op een 
observationele studie en start daarom op laag. Er is afgewaardeerd vanwege beperkingen in 
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de studie opzet (risk of bias) omdat er een verschil was in follow-up tussen zoutwater en 
siliconen borstprotheses in de studie van Singh (2017) en omdat er in de postapproval study 
van Mentor (2014) niet werd gecorrigeerd voor mogelijke confounders. Daarnaast is er 
afgewaardeerd vanwege het gering aantal events en omvat het betrouwbaarheidsinterval 
de waarde van geen effect (imprecisie). De resultaten van de postapproval study van Mentor 
(2014) hebben mogelijk een beperkte extrapoleerbaarheid (inconsistentie) vanwege de 
inclusie van vrouwen die een reconstructie hebben ondergaan. De bewijskracht komt 
hiermee uit op zeer laag.  
 
Tabel 3.3 Resultaten van de studie van Singh (2017) met betrekking tot systemische klachten in vrouwen met 
een primaire augmentatie 

 Vrouwen met zoutwater 
gevulde borstprothese* 

Vrouwen met 
siliconen 
borstprothese* 

Gecorrigeerd RR 
silicone met 90% BI 

Behçet syndrome 0,00 0,07 NA 

Chronisch 
vermoeidheidssyndroom 

0,51 0,15 0,57 (0,17-1,91)a 

CREST syndrome 0,00 0,15 NA 

Connective tissue disorder, 
not otherwise specified 

0,84 0,97 1,19 (0,46-3,06)b 

Fibromyalgie 3,89 3,66 0,91 (0,59-1,43)c 

Systemische lupus 
erythematodes 

0,84 0,67 0,90 (0,31-2,60)d 

Mixed connective tissue 
disease 

0,17 0,22 1,26 (0,20-7,78)e 

Morphea 0,00 0,07 NA 

Multiple sclerose  0,84 0,74 0,50 (0,20-1,27)f 

Overige neurologische 
aandoeningen (naast MS) 

3,68 4,13 0,83 (0,53-1,30)g 

Polymyalgia rheumatica 0,00 0,15 NA 

Relapsing polychondritis 0,17 0,00 NA 

Reumatoïde artritis 0,68 1,19 0,90 (0,35-2,32)h 

Sclerodermie 0,00 0,00 NA 

Sjörgen syndroom 0,00 0,75 NA 

RR = relatief risico; BI = betrouwbaarheidsinterval; *Events per 10.000 subject jaren. aGecorrigeerd voor BMI, 
burgerlijke staat, locatie van de prothese, incisie plaats, incisie grootte, opleidingsniveau, ras, roken, prothese 
grootte en oppervlak van de prothese. bGecorrigeerd voor burgerlijke staat, BMI, incisie plaats, beroep, incisie 
grootte en prothese grootte. cGecorrigeerd voor burgerlijke staat, incisie plaats en roken. dGecorrigeerd voor 
incisie grootte, roken, incisie plaats, BMI, opleidingsniveau, prothese grootte en burgerlijke staat. 
eGecorrigeerd voor ras, burgerlijke staat, incisie grootte, beroep, incisie plaats, prothese grootte, 
opleidingsniveau, BMI, roken en oppervlak van de prothese. fGecorrigeerd voor burgerlijke staat, beroep, 
incisie plaats, incisie grootte, prothese grootte, BMI en ras. gGecorrigeerd voor burgerlijke staat, incisie plaats, 
prothese grootte, incisie grootte en leeftijd. hGecorrigeerd voor burgerlijke staat, incisie grootte, beroep, BMI, 
prothese grootte, leeftijd, locatie van de prothese en opleidingsniveau.  

 
Tabel 3.4 Resultaten van de studie van de Mentor postapproval study (2014) met betrekking tot systemische 
klachten in vrouwen met een augmentatie of reconstructie 

 Vrouwen met zoutwater 
gevulde borstprothese* 
(N=1.039) 

Vrouwen met siliconen 
borstprothese* 
(N=41.451) 
N (%) 

RR silicone met 95% BI  

Fibromyalgie Geen data 137 (0,3) 1,08 (0,74-1,58) 

reumatoïde artritis Geen data 160 (0,4) 1,46 (1,06-2,02) 

Sclerodermie Geen data 20 (0,05) 2,95 (0,85-10,30) 

Sjögren syndrome Geen data 30 (0,1) 6,64 (2,01-21,90) 

Systemische lupus 
erythematodes  

Geen data 23 (0,1) 1,02 (0,82 tot 1,27) 

Deze resultaten komen uit het review van Balk 2016. RR = relatief risico; BI = betrouwbaarheidsinterval 
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Totaal aantal complicaties (belangrijk) 
Het totaal aantal complicaties werd maar in één studie beschreven. In de studie van Somogyi 
(2015) werd het totaal aantal complicaties beschreven bij vrouwen die een cosmetische 
borstvergroting ondergingen. De studie beschreef alleen een hazard ratio (HR) en geen 
absolute aantallen. In totaal ontvingen 1024 vrouwen een borstprothese met een siliconen 
vulling en 515 vrouwen een borstprothese met een zoutwater vulling. Vrouwen met een 
siliconen vulling hadden een hoger risico op het krijgen van een complicatie ten opzichte van 
vrouwen met een zoutwater vulling (hazard ratio (HR) 1,24, 95% BI 0,82 tot 1,87). Echter, dit 
verschil was niet klinisch relevant.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat totaal aantal complicaties is gebaseerd op een 
observationele studie en start daarom op laag. Er is met een niveau afgewaardeerd vanwege 
beperkingen in de studie opzet (risk of bias) omdat een correctie voor potentiële 
confounders ontbrak, vanwege beperkingen in de extrapoleerbaarheid (indirectheid) en 
omdat het 95% BI de waarde van geen effect omvat (imprecisie). De bewijskracht komt 
hiermee uit op zeer laag.  
 
Infectie van de prothese (belangrijk) 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “infectie van de prothese” gerapporteerd.  
 
Het verwijderen van de prothese 
Het verwijderen van de prothese werd maar in één studie beschreven. De studie van 
Coroneos (2019) includeerde 26.118 vrouwen met een siliconen borstprothese vulling en 93 
vrouwen met een zoutwater vulling. In 5,0% van de vrouwen met een siliconen vulling moest 
de prothese worden verwijderd ten opzichte van 6,2% in vrouwen met een zoutwater 
vulling. Vrouwen met een siliconen borstprothese vulling hadden een lager risico op een 
verwijdering van de prothese (RR 0,80; 95% BI 0,62-1,03). Dit is geen klinisch relevant 
verschil.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat totaal aantal complicaties is gebaseerd op een 
observationele studie en start daarom op laag. Er is met één niveau afgewaardeerd vanwege 
beperkingen in de studieopzet (risk of bias) vanwege de verschillen in follow-up tussen 
zoutwater en siliconen vullingen en het ontbreken van een correctie voor potentiële 
confounders. Daarnaast omvat het 95% BI de waarde van geen effect (imprecisie). De 
bewijskracht komt hiermee uit op zeer laag.  
 
Conclusies 
Kapselvorming 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of volwassen vrouwen zonder geschiedenis van 
mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese 
is geplaatst een hoger risico hebben op een kapselvorming bij een siliconen 
borstprothese vulling ten opzichte van een zoutwater vulling.  
 
Bronnen: (Blount, 2013; Codner, 2011; Jacobson, 2012; Somogyi, 2015; 
Coroneos, 2019)  

 
Het scheuren van de prothese 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of volwassen vrouwen zonder geschiedenis van 
mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese 
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is geplaatst een hoger risico hebben op het scheuren van de prothese bij een 
siliconen borstprothese vulling ten opzichte van een zoutwater vulling.  
 
Bronnen: (Coroneos, 2019)  

 
Heroperatie 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of volwassen vrouwen zonder geschiedenis van 
mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese 
is geplaatst een hoger risico hebben op een heroperatie bij een siliconen 
borstprothese vulling ten opzichte van een zoutwater vulling.  
 
Bronnen: (Blount, 2013; Codner, 2011; Somogyi, 2015; Coroneos, 2019)  

 
BIA-ALCL 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin een siliconen borstprothese 
vulling wordt vergeleken met een zoutwater gevulde prothese vulling bij 
volwassen vrouwen zonder een geschiedenis van mammacarcinoom bij wie 
vanwege cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst en 
gerapporteerd wordt over BIA-ALCL was het niet mogelijk een conclusie te 
trekken voor deze uitkomstmaat.  

 
Systemische klachten 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of volwassen vrouwen zonder geschiedenis van 
mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese 
is geplaatst een hoger risico hebben op systemische klachten bij een siliconen 
borstprothese vulling ten opzichte van een zoutwater vulling.  
 
Bronnen: (Balk, 2016; Singh, 2017)  

 
Totaal aantal complicaties 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of volwassen vrouwen zonder geschiedenis van 
mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese 
is geplaatst een hoger risico hebben op een complicatie bij een siliconen 
borstprothese vulling ten opzichte van een zoutwater vulling. 
 
Bronnen: (Somogyi, 2015)  

 
Infectie van de prothese 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin een siliconen 
borstprothesesiliconen borstprothese vulling wordt vergeleken met een 
zoutwater gevulde prothese vulling bij volwassen vrouwen zonder een 
geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen 
een borstprothese is geplaatst en gerapporteerd wordt over infectie van de 
prothese was het niet mogelijk een conclusie te trekken voor deze 
uitkomstmaat.  

 
Het verwijderen van de prothese 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of volwassen vrouwen zonder geschiedenis van 
mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese 
is geplaatst een hoger risico hebben op een verwijdering van de prothese bij 
een siliconen borstprothese vulling ten opzichte van een zoutwater vulling.  
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Bronnen: (Coroneos, 2019)  

 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Op basis van de beschikbare literatuur is het onduidelijk welk type prothese vulling de 
voorkeur heeft bij het plaatsen van een cosmetische borstprothese. In vijf studies werd de 
cruciale uitkomstmaat kapselvorming gerapporteerd, in 1 studie de cruciale uitkomstmaat 
scheuren van de prothese en in vier studies de uitkomstmaat heroperatie. Echter waren 
deze verschillen minimaal en bleef het onduidelijk of er daadwerkelijk een verschil is in risico 
tussen silicone en zoutwater vullingen.  
 
De overall bewijskracht voor de cruciale uitkomstmaten komt uit op zeer laag. Dit komt 
doordat de conclusies zijn gebaseerd op observationele studies. Deze studies rapporteerden 
voornamelijk ruwe data en corrigeerden niet voor mogelijke confounding. Daarnaast was er 
een verschil in follow-up duur tussen vrouwen met een zoutwater vulling protheses en 
vrouwen met een siliconen borstprothese vulling, sprake van heterogeniteit van de 
puntschatters en omvatte het 95% BI regelmatig de waarde van geen effect waardoor de 
bewijskracht op zeer laag uitkomt. Er ligt hier een kennislacune, die mogelijk beantwoord 
kan worden door een gerandomiseerd onderzoek. Echter zijn de complicaties zeldzaam 
waardoor er een grote studiepopulatie nodig zal zijn om dit vraagstuk te beantwoorden.  
 
Op basis van de beschikbare literatuur zijn er geen subgroepen geïdentificeerd waarvoor de 
voor- en nadelen van de interventie of de bewijskracht anders uitvallen.  
 
Borstprotheses kunnen watergevuld of siliconengel gevuld zijn. Zij hebben bijna altijd een 
siliconen omhulsel welke glad of getextureerd kan zijn of in andere gevallen een 
Polyurethaan omhulsel. Alle borstprotheses kunnen variëren in breedte, projectie en vulling. 
De watergevulde borstprotheses hebben een ventiel welke geacht wordt meest kwetsbare 
deel van de prothese te zijn. Siliconengel borstprotheses voelen meer natuurlijk aan en 
plooien beduidend minder onder een dunnere huid. Zoutwatergevulde protheses kunnen 
ook kouder aanvoelen en meer klotsen. Vrouwen ervaren dit als onprettig en minder 
natuurlijke look and feel (Alderman, 2016). Indien er een ruptuur optreedt bij een zoutwater 
gevulde borstprothese, is dit direct zichtbaar omdat de borst als het ware leegloopt. Bij de 
siliconengel gevulde borstprotheses kan er een zogenaamde stil ruptuur optreden.  
 
Waarden en voorkeuren van vrouwen (en eventueel hun verzorgers) 
Een cosmetische borstvergroting geeft vrouwen meer vrouwelijk gevoel, meer zekerheid en 
zij voelen zich seksueel aantrekkelijker (McCarthy, 2012). Look and feel en op maat gekozen 
borstprotheses spelen hierin een cruciale rol. Vrouwen willen een zo natuurlijk mogelijk 
uitziende borst die ook zo natuurlijk mogelijk aanvoelt. Plooien, randen zien en voelen wordt 
als zeer nadelig beschouwd. Een borstprothese heeft geen levenslange houdbaarheid en 
vrouwen die een cosmetische borstvergroting ondergaan, kunnen in de toekomst met 
financiële risico’s te maken krijgen. Siliconen gevulde protheses zijn vorm stabieler ten 
opzichte van zoutwater gevulde borstprotheses. Zoutwatergevulde borstprotheses worden 
nog maar minder dan 5% van alle cosmetische borstvergrotingen in Europa gebruikt, omdat 
look and feel inferieur is aan siliconen gevulde borstprotheses. Cosmetische tevredenheid 
van siliconen gevulde protheses zijn door natuurlijkere zachtheid en beweeglijkheid groter 
dan zoutwatergevulde protheses. Watergevulde protheses zullen in de loop der tijd diffusie 
geven en voor ondervulling zorgen waardoor plooien en rimpels meer zichtbaar en voelbaar 
zullen zijn en meer wrijving geven van de envelop waardoor kans op slijtage scheuren groter 
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is. Het ventiel op de zoutwater gevulde protheses geven verplaatst meer kans op 
scheurvorming. Bij een siliconen borstprothese kan in 30% van de gevallen een stil ruptuur 
aanwezig zijn. Dit wil zeggen dat er een ruptuur kan zijn zonder dat de vrouw daar iets van 
merkt (Hölmich, 2005). Hillard et al. toonden in hun review artikel aan dat er geen 
gezondheidsrisico’s zijn bij vrouwen met een geruptureerde siliconen borstprothese (Hillard, 
2017). Bij zoutwater gevulde prothese is dit klinisch altijd direct zichtbaar omdat de prothese 
leegloopt. Dit is cosmetisch dan ook weer een nadeel omdat je duidelijk een asymmetrie ziet 
en reactie in de borst kan krijgen van de zoutoplossing die lekt in de borst. Omhulsel van de 
prothese is vrijwel altijd van siliconen of het nu zoutwater gevulde of siliconen gevulde 
borstprotheses zijn. Alleen polyurethaan protheses hebben geen siliconen omhulsel maar 
wel weer een siliconen vulling. 
 
Kosten (middelenbeslag)  
In Nederland zijn er relatief veel verschillende merken borstprotheses op de markt. Immers, 
alle CE goedgekeurde protheses mogen gebruikt worden. Prijzen van borstprotheses 
verschillen per merk, kliniek en ziekenhuis. De verschillen tussen zoutwater gevuld en 
siliconen gevuld schelen niet of nauwelijks van elkaar. 
 
Een ruptuur van een zoutwater gevulde prothese is direct klinisch zichtbaar, omdat de borst 
leegloopt. Bij siliconen gel protheses is een echo of beter nog een MRI nodig om een ruptuur 
aan te tonen dan wel uit te sluiten. De kosten van deze onderzoeken zijn dus hoger en 
belasting voor de vrouw en ziekenhuis zijn groter bij siliconen gevulde borstprotheses. 
 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
In Nederland wordt in de dagelijkse praktijk bijna altijd siliconen borstprotheses gebruikt. De 
werkgroep voorziet daarom geen problemen op het gebied van aanvaardbaarheid, 
haalbaarheid en implementatie 
 
Aanbevelingen 
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies 
Op basis van de beschikbare literatuur is het onduidelijk welk type prothese vulling de 
voorkeur heeft bij het plaatsen van een cosmetische borstprothese. De siliconen 
borstprotheses voelen natuurlijker aan dan zoutwater gevulde protheses. Zoutwater 
gevulde protheses zullen in de loop der tijd diffusie geven en voor ondervulling zorgen 
waardoor plooien en rimpels meer zichtbaar en voelbaar zullen zijn. In Nederland wordt 
daarom in de dagelijkse praktijk bijna altijd gebruik gemaakt van siliconen borstprotheses.  
 

Plaats bij voorkeur een prothese met een siliconen vulling bij een vrouw die om cosmetische 
redenen een borstprothese krijgt. 

 

Plaatsing van andere typen protheses is niet bewezen veiliger, bespreek daarom met de 
vrouw ook de mogelijke alternatieven. 
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Bijlagen bij submodule 3.1 
 
Evidencetabellen 
 
Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies 
Based on AMSTAR checklist (Shea, 2007; BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist (Moher, 2009; PLoS Med 6: e1000097; 
doi:10.1371/journal.pmed1000097) 

Study  
 
 
 
 
 
First 
author, 
year 

Appropriate 
and clearly 
focused 
question? 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature 
search? 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
included and 
excluded 
studies? 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
relevant 
characteristics 
of included 
studies? 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Appropriate adjustment for 
potential confounders in 
observational studies? 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear/notapplicable 

Assessment of 
scientific 
quality of 
included 
studies? 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Enough 
similarities 
between 
studies to make 
combining 
them 
reasonable? 
 
Yes/no/unclear 

Potential risk 
of publication 
bias taken into 
account? 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Potential 
conflicts of 
interest 
reported? 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Balk, 
2017 

No 
 
Focus on 
implants 
versus. no 
implants 

No, not 
relevant to this 
study question.  

No, excluded 
studies were 
not referenced.  

No, not all 
relevant 
characteristics 
are reported.  

No, studies were rarely 
adequately adjusted for 
potential confounders. 

Yes NA, we only 
included one 
study from the 
review. 

No. No, only for the 
SR itself. 

Bachour, 
2018 

Yes.  
 
Capsular 
contracture is 
the only 
outcome that is 
reported. 

Yes, medline, 
Embase and 
Cochrane 
library were 
searched. 

Unclear, 
excluded 
articles are not 
referenced.  

No, information 
on potential 
confounders 
are not 
reported. 

No, adjustment for 
confounding was not 
performed in 2/3 studies 

No Yes, primary 
augmentation 
patients.  
 
The definition 
of het outcome 
is not the same 
in the three 
studies.  

No Unclear, only 
reported for 
the SR.  
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Risk of bias table for intervention studies (observational: non-randomized clinical trials, cohort and case-control studies) 

Study 
reference 
 
(first author, 
year of 
publication) 

Bias due to a non-representative or ill-defined sample 
of patients?1 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to insufficiently long, or 
incomplete follow-up, or differences in 
follow-up between treatment groups?2  
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to ill-defined or 
inadequately measured outcome 
?3 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
adjustment for all important 
prognostic factors?4 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Blount, 2013 Unclear, study characteristics are not described for 
saline versus. silicone implants.  

Likely, the mean follow-up for saline 
implants was a little bit longer compared 
to the follow-up of silicone implants.  

Unlikely, capsular contracture and 
reoperation rate is objective as it 
was extracted from the patient 
records (retrospective study).  

Likely, multivariable analyses 
were not performed for the 
outcome reoperation rate.  

Codner, 2011 Unclear, study characteristics are not described for 
saline versus. silicone implants.  

Likely, the mean follow-up for saline 
implants was twice as long compared to 
the follow-up of silicone implants.  

Unlikely, capsular contracture and 
reoperation rate is objective as it 
was extracted from the patient 
records (retrospective study).  

Likely, multivariable analyses 
were not performed for the 
outcome reoperation rate and 
capsular contracture. 

Jacobson, 
2012 

Unclear, study characteristics are not described for 
saline versus. silicone implants.  

Unclear, the mean follow-up for saline 
versus. silicone implants was not 
reported.  

Unlikely, capsular contracture is 
objective as it was extracted from 
the patient records (retrospective 
study).  

Likely, multivariable analyses 
were not performed. 

Coroneos, 
2019 

Unclear, patients with augmentation and 
reconstruction were selected. Two cohorts of patients 
are described in the paper. Only for one of the two 
cohort, they separated these indications for the breast 
implants. Unclear whether there was a difference 
between the silicone or saline group regarding the 
indication.  

Likely, the follow-up for the silicone 
implants was more complete compared 
to the saline implants. This may lead to 
attrition bias.  

Unlikely, capsular contracture, 
rupture and reoperations is 
objective as it was extracted from 
the patient records (retrospective 
study).  

Likely, correction for potential 
confounders is not performed. 
Descriptive study. 

Somogyi, 
2015 

Unclear, some patients had undergone a mastopexy in 
the past (not as a planned, staged procedure for 
augmentation mastopexy) were included as primary 
augmentation. However, unclear whether this was 
particularly in the saline or silicone group.  

Unclear, follow-up is not described for 
saline versus. silicone implant fill, as this 
was not the primary focus of the 
analysis.  

Unlikely, capsular contracture is 
objective as it was extracted from 
the patient records (retrospective 
study).  

Likely, correction for potential 
confounders is not performed.  

Singh, 2017 Unlikely, minimal differences were observed between 
women with silicone versus. saline implants (Singh, 
2016).  

Unclear, the mean follow-up for silicone 
implants seems to be longer compared 
to the follow-up of saline implants. 
However, this is not specific for women 
with primary augmentation.  

Unlikely, the syndromes and 
cancers are clinical diagnoses and 
therefore objective outcomes.  

Unlikely, multivariable model is 
included with correction for the 
known confounders in the study.  
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Evidence table for systematic review of RCTs and observational studies (intervention studies)  
Research question: Wat zijn de (on)gunstige effecten van een borstprothese met silicone vulling vergeleken met een borstprothese met een zoutoplossing bij vrouwen met een cosmetische 
borstprothese? 

Study reference Study characteristics Patient characteristics  Intervention 
(I) 

Comparison 
/ control (C) 

Follow-up Outcome measures 
and effect size  

Comments 

Bachour, 2018 
 
Study 
characteristics 
and results are 
extracted from 
the SR (unless 
stated 
otherwise). 
 
*Study 
characteristics 
and results 
deducted from 
the individual 
study.  

SR and meta-analysis of 
cohort and case-control 
studies 
 
Literature search up to 
(October 2016) 
A: Blount 2013 
B: Jacobson 2012 
C: Codner 2011 
 
Study design:  
A: Cohort retrospective. 
B: Retrospective chart 
review. 
C: Cohort retrospective. 
 
Setting and Country: 
*A: Single centre, USA. 
 
 
Source of funding and 
conflicts of interest: 
None reported. 
 

Inclusion criteria SR: 
 
Original studies were 
included if they mentioned 
capsular contracture as an 
outcome of breast 
implantation in either 
cosmetic breast 
augmentation or breast 
reconstruction in oncological 
patients. Prospective and 
retrospective studies were 
included. 
 
English and Dutch languages 
were accepted. 
 
Exclusion criteria SR: 
Isolated abstracts, case 
reports, reviews, editorials, 
communications, 
correspondence, 
discussions, and letters were 
excluded. 
 
7 studies included, 3 
published after 2009. 
 
Important patient 
characteristics at baseline: 
*A: The average age was 
33,5 (range 17-84 years) 

Describe 
intervention: 
 
Silicone 
implants 
 

Describe 
control: 
 
Saline 
implants 
 

End-point of follow-up: 
A: mean follow-up 14.9 
months. *The mean follow-
up for saline was 14.5 
months and for silicone 15.1 
months.  
B: mean follow-up 392.6 
days; range: 0-2330 days.  
B: mean follow-up 26 
months.  
*The follow-up was 
different for silicone versus 
saline implants: mean 
silicone: 1,3 years, median 6 
months. Mean saline: 2.8 
years, median 12 months.  
 
For how many participants 
were no complete outcome 
data available?  
(intervention/control) 
A: not reported 
B: not reported 
C: not reported 
 
 
 

Outcome measure-1 
A: Capsular 
contracture (Baker 
grade 3-4).  
17/397 (4.3%) 
(saline)  
6/446 (1.3%) 
(silicone) 
 
*Saline implants 
were 7,89 times 
more likely to lead to 
grade III or IV CC 
than silicone 
(p=0.027, 95% CI: 
1.26-49.00) = 
adjusted RR.  
 
B: Capsular 
contracture (Baker 
grade 2-4).  
1/70 (1.5%) (saline)  
4/113 (3.5%) 
(silicone) 
*Data from paper – 
per patient instead 
of per implant. 
 
C: Capsular 
contracture (Baker 
grade 3-4).  

Authors’ 
conclusion: 
Because of highly 
inconsistent 
results, the 
authors cannot 
support the 
believe that saline 
filling protects 
from capsular 
contracture.  
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N, mean age 
A: Saline 397, Silicone 446  
B: Saline 132, Silicone 204 
C: Saline 482, Silicone 330 
 
Study population 
A-C: primary augmentation 
mammoplasty 
 
Groups comparable at 
baseline? 
Not reported. 

23/482 (4.8%) 
(saline) 
22/330 (6.7%) 
(silicone) 
 
Effect measure: p-
value adjusted OR 
(95% CI): 
A: 0.032 (S) 
B: 0.41 (NS) 
C: 0.162 (NS) 
 
Meta-analysis was 
not performed. 

Balk, 2016 
 
 

SR and meta-analysis of 
cohort / case-control 
studies 
 
Literature search up to 
(June 2015) 
 
A: Mentor postapproval 
study, 2014 
 
Study design: cohort  
 
Setting and Country: 
A: observational study, 
Canada 
 
Source of funding and 
conflicts of interest: 
Primary Funding Source: 
The Plastic Surgery 
Foundation (PSF). The PSF 
coordinated discussions 
with the Advisory Panel 

Inclusion criteria SR: Articles 
for longitudinal studies that 
compared women with and 
without breast implants and 
reported long-term health 
outcomes of interest.  
 
Exclusion criteria SR: We 
excluded studies of only 
women with specific signs or 
symptoms (for example, 
joint pain) or only women 
seen in a specialty clinic (for 
example, evaluated 
by a rheumatologist), who 
do not represent the 
general population. 
 
1 study included. 
 
Important patient 
characteristics at baseline: 
N, mean age 

Describe 
intervention: 
 
Women with 
silicone 
implants.  
 
 

Describe 
control: 
 
Women with 
saline 
implants.  
 

End-point of follow-up: 
 
A: 5 years 
 
For how many participants 
were no complete outcome 
data available?  
(intervention/control) 
Not reported. 
 
 
 

Outcome measure-1 
Reumatoïde artritis  
(RR 1,46; 95% BI 
1,06 tot 2,02).  
 
Fibromyalgie 
(RR 1,08; 95% BI 
0,74 tot 1,58).  
 
Sclerodermie 
(RR 2,95; 95% BI 
0,85 tot 10,30).  
 
Sjörgen syndroom 
(RR 6,64; 95% BI 
2,01 tot 21,90).  
 
Systemische lupus 
erythematodes (SLE)  
(RR 1,02; 95% BI 
0,82 tot 1,27). . 
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and review of the full 
report and the manuscript. 
The research team 
independently conducted 
the review and retained 
final determination of the 
review 
method, content, 
conclusions, and decision 
to publish. 

A: =>30 (79%) 
 
% Augmentatio:  
A: 84% 
 
Groups comparable at 
baseline? Not reported. 

 
Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies (cohort studies, case-control studies, 
case series)) 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 2  

Intervention (I) Comparison / control (C) 3 

 
Follow-up Outcome 

measures and 
effect size 4  

Comments 

Blount, 
2013 

Type of study: 
Cohort 
retrospective 
 
Setting and 
country: Single 
centre, USA. 
 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: Dr 
Alfonso is a paid 
member of the 
speaker’s bureau 
for Life- Cell, Inc 
(Bridgewater, New 
Jersey). 
 

Inclusion criteria: 
All patients who 
underwent primary 
augmentation 
mammaplasty 
between January 
1999 and January 
2009 were 
reviewed. We 
collected data only 
for those patients 
who underwent 
primary 
augmentation 
mammaplasty with 
no associated 
reconstructive, 
revision, or adjunct 
rejuvenative 
procedures. 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Silicone implants 
 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Saline implants 

Length of follow-up: 
The mean follow-up 
period for all patients 
was 14.9 
months (14.5 months 
for the silicone gel 
cohort and 15.1 
months for the saline 
cohort). 
 
Loss-to-follow-up: 
Not reported.  
 
Incomplete outcome 
data:  
Capsular contracture 
Intervention:  
Silicone: 9 patients 
 
Control:  

Outcome 
measures and 
effect size 
(include 95%CI 
and p-value if 
available):  
 
Capsular 
contracture 
(Baker grade 3-4).  
17/397 (4.3%) 
(saline)  
6/446 (1.3%) 
(silicone) 
 
*Saline implants 
were 7,89 times 
more likely to lead 
to grade III or IV 
CC than silicone 

The outcome capsular 
contracture is 
included in the SR of 
Bachour.  
 
 



65 
Richtlijn Borstprothesechirurgie 

The authors 
received no 
financial support 
for the research, 
authorship, and 
publication of this 
article. 

 
Exclusion criteria: 
Not reported. 
 
N total at baseline: 
Intervention 
(silicone): 457 (53%)  
Control (saline): 399 
(47%) 
 
Important  
prognostic factors2: 
The average age of 
the patients in our 
study was 33.5 
years (range, 17-68 
years). 
 
Groups comparable 
at baseline? 
Characteristics of 
the group in total 
reported.  

Saline: 2 patients 
 
Reoperation rates 
Intervention:  
Silicone: 9 patients 
 
Control:  
Saline: 3 patients 
 

(p=0.027, 95% CI: 
1.26-49.00) = 
adjusted RR.  
 
Reoperation 
86/396 (21.7%%) 
(saline)  
34/446 (7.6%) 
(silicone) 
 
*A multivariable 
model was not 
included for this 
reoperations.  
 
 
 

Codner, 
2011 

Type of study: 
Cohort 
retrospective 
 
Setting and 
country: Single 
centre, USA. 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: Mentor 
Corporation 
provided funding 

Inclusion criteria: 
The study focused 
solely on patients 
who had cosmetic 
primary breast 
augmentation 
(either alone or in 
conjunction with 
mastopexy. Mentor 
implants.  
 
Exclusion criteria: 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Silicone implants (Mentor) 
 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Saline implants (Mentor) 

Length of follow-up: 
Actual patient follow-
up based on office 
visits ranged from 0 
to 14.5 years (174 
months). The mean 
length of follow-up 
for all patients was 
2.2 
years (26 months). 
The rate of follow-up 
at 6 years for all 
patients was 31.5 
percent. The follow-

Outcome 
measures and 
effect size 
(include 95%CI 
and p-value if 
available):  
 
Capsular 
contracture 
(Baker grade 3-4).  
Capsular 
contracture 
(Baker grade 3-4).  

The outcome capsular 
contracture is 
included in the SR of 
Bachour.  
 
Of the patients 
undergoing breast 
augmentation, 
78 percent had 
augmentation alone 
and 22 percent (n = 
178) underwent 
simultaneous 
augmentation/ 
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to Dr. Codner 
from June of 2008 
to be the primary 
investigator for 
this research 
project. Dr. 
Codner 
receives 
educational grants 
and is a paid 
consultant 
for Mentor 
Corporation and 
receives royalties 
for 
books published 
by Quality Medical 
Publishing and 
Elsevier Publishing 
Company. Dr. 
Foad Nahai 
receives 
royalties for books 
published by 
Quality Medical 
Publishing. Dr. 
Farzad Nahai 
receives royalties 
from Elsevier 
Publishing 
Company and is a 
consultant 
for Ethicon. Dr. 
Hester is clinical 
advisor for 

Exclusion criteria 
included the use of 
other brands 
of implants and 
secondary (or 
subsequent) breast 
augmentation 
surgery. 
 
N total at baseline: 
Intervention 
(silicone): 482 
(59.4%) 
Control (saline): 330 
(40.6%) 
 
Important  
prognostic factors2: 
 
Groups comparable 
at baseline? 
Characteristics of 
the group in total 
reported.  

up for patients with 
saline and silicone 
implants was 
different. The mean 
follow-up for 
patients with silicone 
implants was 1.3 
years, with a median 
of 6 months. The 
mean follow-up for 
patients with saline 
implants was 2.8 
years, with a median 
of 12 months. 
 
Loss-to-follow-up: 
Not reported.  
 
Incomplete outcome 
data:  
Capsular contracture 
Intervention: 9 
patients 
Control: 2 patients 
 
Reoperation rates 
Intervention: 9 
patients 
Control: 3 patients 
 

23/482 (4.8%) 
(saline) 
22/330 (6.7%) 
(silicone) 
*At 1 year.  
 
35/482 (7.35%) 
(saline) 
30/330 (9.10%) 
(silicone) 
*Total period. The 
difference was 
not statistically 
significant (p = 
0.162) (Fig. 4). 
 
Reoperation 
100/482 (20.7%) 
(saline)  
115/330 (34,8%) 
(silicone) 
P<0.01 
 
 
 

mastopexy surgery. 
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Silimed. Drs. Foad 
Nahai, Hester, and 
Codner were 
investigators for 
the U.S. Food and 
Drug 
Administration 
Premarket 
Approval Mentor 
Core Gel study 
and Allergan 410 
study. 

Coroneos, 
2019 

Type of study: 
Retrospective 
cohort study of 
prospectively 
collected data 
 
Setting and 
country: 
Multicenter, USA 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: The 
authors report no 
conflicts of 
interest. Funding 
is not reported in 
the article.  

Inclusion criteria: 
Women 22 years of 
age or older 
receiving unilateral 
or bilateral silicone 
or saline implants 
for primary or 
revision breast 
augmentation, and 
women 18 years of 
age or older for 
primary or revision 
breast 
reconstruction 
following cancer 
resection, trauma, 
or congenital 
absence. 
 
Exclusion criteria: 
Not reported. 
 
N total at baseline: 
Intervention 
(silicone):  

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Round silicone implants 
(Allergan and Mentor). 
 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Round saline implants 
(Allergan and Mentor). 

Length of follow-up: 
Allergan: 2 years 
Mentor: 3 years 
 
Loss-to-follow-up: 
Intervention:  
Silicone: 39.5% 2-
year Allergan 
Silicone: 78.9% 3-
year Mentor  
 
Control:  
Saline: 54.9% 2-year 
Allergan 
Saline: 90.4% 3-year 
(Mentor) 
 
Incomplete outcome 
data:  
Intervention:  
Silicone: 39.5% 2-
year Allergan 
Silicone: 78.9% 3-
year Mentor  
 

Outcome 
measures and 
effect size 
(include 95%CI 
and p-value if 
available): 
*Mentor reports 
separate data per 
indication, 
Allergan reports 
all indications 
combined. 
 
Rupture 
Allergan: At 2 
years, rupture is 
higher for saline 
implants (2.5%) 
versus (0.5%) 
silicone. P<0.001. 
*All indications 
combined. 
Mentor: At 3 
years, rupture is 
higher for saline 

 
 
 



68 
Richtlijn Borstprothesechirurgie 

Allergan: 41,342  
Mentor: 41,975 
Control (saline): 
Allergan: 15,646  
Mentor: 1,030 
 
Important  
prognostic factors2: 
Indication: 
Primary 
augmentation: 72% 
Revision 
augmentation: 15% 
Primary 
reconstruction: 10% 
Revision 
reconstruction: 3% 
 
Groups comparable 
at baseline? 
Table 2 compares 
silicone and saline 
for mentor, and 
there are some 
differences: age, 
ethnicity, marital 
status.  

Control:  
Saline: 54.9% 2-year 
Allergan 
Saline: 90.4% 3-year 
(Mentor) 
 

implants (8.2%) 
versus. 0.2%).  
*Specific for 
primary 
augmentation. 
 
Capsular 
contracture 
Allergan: Capsular 
contracture 
(grade III/IV) is 
higher for silicone 
(5%) versus. 
saline (2.8%). 
P<0.001. *All 
indications 
combined. 
Mentor: At 3 
years, capsular 
contracture is 
higher for saline 
implants (7.2%) 
versus. 5.3%). 
*Specific for 
primary 
augmentation. 
 
Reoperation 
Allergan: 
Reoperation is 
higher for silicone 
(6.5%) versus. 
saline (4.5%). 
P<0.001. *All 
indications 
combined. 
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Mentor: At 3 
years, the 
reoperation rate 
is higher for saline 
implants (11.7%) 
versus. 10.8%). 
*Specific for 
primary 
augmentation. 
 
Explantation 
Allegan: 
Explantation is 
higher for silicone 
(3.4%) versus. 
saline (2.4%). 
P<0.001. *All 
indications 
combined. 
Mentor: At 3 
years, the 
reoperation rate 
is higher for saline 
implants (6.2%) 
versus. 5.0%). 
*Specific for 
primary 
augmentation. 
 
Infection 
Comparison data 
not reported.  

Somogyi, 
2015 

Type of study: 
retrospective 
cohort study 
 

Inclusion criteria: 
The current study 
looked at all 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Silicone implant fill. 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Saline implant fill.  

Length of follow-up: 
Endpoints of interest 
included time to 
complication and 
time to reoperation.  

Outcome 
measures and 
effect size 
(include 95%CI 

Conclusion: We found 
no significant 
difference between 
saline and silicone 
devices.  
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Setting and 
country: 
Retrospective 
review of a single 
surgeon’s 
prospectively 
maintained 
database. Canada 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: Dr. 
Brown is a 
consultant for 
Allergan Medical 
and is a speaker 
for LifeCell Corp 
Dr. Somogyi does 
not have any 
financial 
information to 
disclose.  

patients older than 
18 years who 
underwent primary 
breast 
augmentation. 
Some patients who 
had undergone a 
mastopexy in the 
past (not as a 
planned, staged 
procedure for 
augmentation 
mastopexy) were 
included as primary 
augmentation 
patients. 
 
Exclusion criteria: 
Exclusion criteria 
included tuberous 
or congenital breast 
deformity (type III 
or IV), 
reconstructive 
surgery, secondary 
or revision surgery, 
unilateral 
augmentation, 
or the need for a 
concurrent 
mastopexy. 
N total at baseline: 
Total implant fill = 
1539  
Intervention: 1024 
Control: 515 
 

  
Rates at 1 year and 6 
years were reported. 
Follow-up ranged 
from 0-155 months. 
Average 18 months. 
 
Loss-to-follow-up: 
Not reported. 
 
Incomplete outcome 
data:  
Not reported. 
 
Patients who did not 
have a complication 
or reoperation, 
respectively, were 
censored at the last 
follow-up.  

and p-value if 
available): 
 
Overall 
complications 
HR 1.24 (0.82-
1.87) p=0.3 
 
Overall 
reoperation 
HR 0.71 (0.49-
1.04) p=0.08. 
Voor silicone 
versus. saline 
vulling.  
 
Capsular 
contracture* 
HR 1.19 (0.51-
2.78) p=0.69. 
 
*Capsular 
contracture = 
Baker Grade II-IV. 
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Groups comparable 
at baseline? Not 
reported. 

Singh, 
2017 

Type of study: 
Postapproval 
study 
 
Setting and 
country: 
multicenter, USA 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: Dr. 
Janevicius is the 
president of JCC, 
a firm specializing 
in coding 
consulting services 
for 
surgeons, 
government 
agencies, 
attorneys, and 
other 
entities. Dr. Singh 
currently serves 
and Dr. Picha 
previously 
served as chair of 
the Data and 
Safety Monitoring 
Board (DSMB) for 
Allergan’s BIFS-
001 study. 
Dr. Picha is an 
employee of 

Inclusion criteria: 
Eligible subjects 
were women aged 
22 years or older 
for primary 
augmentation and 
revision 
augmentation, 
and 18 years or 
older for primary 
reconstruction or 
revision-
reconstruction. All 
enrolled subjects 
were required to be 
fluent and literate 
in English or 
Spanish and to 
receive one implant 
or matching 
implants (both 
silicone or both 
saline). Silicone 
implants were 
required to be 
Natrelle round 
devices. 
 
Exclusion criteria: 
Subjects who 
currently 
had saline implants 
were excluded from 
the study 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Silicone implants.  
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Saline implants.  

Length of follow-up: 
Minimal 5 year 
follow-up, maximum 
follow-up was 8 
years. The final 
follow-up rate is not 
yet known because 
follow-up through 
year 10 is still 
ungoing. 
 
Loss-to-follow-up: 
Intervention: 
N (%) 
Reasons (describe) 
 
Control:  
N (%) 
Reasons (describe) 
The follow-up rate 
for the 5-year visit 
was 60.5% for 
subjects with silicone 
implants and 52.9% 
for silicone implants. 
However, this is not 
specific for primary 
augmentation. 
 
Incomplete outcome 
data:  
Intervention: 
N (%) 
Reasons (describe) 

Outcome 
measures and 
effect size 
(include 95%CI 
and p-value if 
available): 
 
Primary 
augmentation 
group = Table 5 
(links) 
 
 
RR and aRR 
reported.  

Conclusion: Silicone 
implants did not 
significantly increase 
the risk of any 
targeted adverse 
event compared with 
saline implants.  
 
Post-approval of 
silicone breast 
implants: Breast 
Implant Follow-Up 
Study = a large 10-
year study evaluating 
the long term safety 
following primary 
augmentation, 
revision-
augmentation, 
primary 
reconstruction, and 
revision 
reconstruction. 
Natrelle round silicone 
implants versus. 
national norms and 
versus. saline 
implants.  
 
Singh 2016 is een 
eerder gepubliceerd 
artikel over deze 
studie.  
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American Medical 
Technology, 
Applied Medical 
Technology, and 
Abeon Medical, 
serves as a 
consultant and 
advisory board 
member for 
Allergan plc, is a 
member of the 
DSMB for BIFS-
001, 
serves as an 
advisor for 
Intellirod and 
Mutual Capital 
Partners, and is an 
advisory board 
member for 
Intellirod. 
B. Hardas, A. 
Schumacher, and 
D. K. Murphy 
are employees 
and stockholders 
of Allergan plc. 

if they had 
previously received 
silicone implants. 
Subjects were also 
excluded if they 
were transgender 
or if they were 
deemed by the 
investigator to 
be unsuitable for 
long-term 
observation. 
N total at baseline: 
42,873 subjects 
underwent 
primary 
augmentation 
(29,148 silicone and 
13,725 saline). 
 
Important 
prognostic factors2: 
The safety 
population 
comprised 55,279 
women (primary 
augmentation, 
n = 42,873; 
revision-
augmentation,  
n = 6837; primary 
reconstruction, 
n = 4828; and 
revision-
reconstruction,  
n = 741). 
 

 
Control:  
N (%) 
Reasons (describe) 
Unknown, as follow-
up through year 10 is 
still ongoing.  
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Groups comparable 
at baseline? Not 
reported separately 
for saline versus. 
silicone. 
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Exclusietabel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Stevens, 2016 Relevant voor andere module 

Calobrace, 2018 Relevant voor andere module 

Khanna, 2018 Relevant voor andere module 

Haws, 2015 Relevant voor andere module 

Namnoum, 2013 Relevant voor andere module 

Watad, 2018 Relevant voor andere module 

De Boer, 2018 Relevant voor andere module 

Doren, 2017 Relevant voor andere module 

Stevens, 2018 Relevant voor andere module 

Stevens, 2015 Relevant voor andere module 

Stevens, 2012 Relevant voor andere module 

Singh, 2016 Descriptive study 

Cifuentes, 2017 Geen origineel artikel 

Eaves, 2015 Letter to the editor 

Cheng, 2011 Letter to the editor 

Motegi, 2013 Letter to the editor 

De Vita, 2013 Letter to the editor 

Khan, 2011 Letter to the editor 

Keramidas, 2009 Letter to the editor 

Collett, 2019 Narrative review 

Scarpa, 2015 Narrative review 

Headon, 2015 Narrative review 

Jewell, 2011 Narrative review 

Lipworth, 2011 Narrative review 

Lipworth, 2009 Narrative review 

Rastogi, 2019 Narrative review 

Nahabedian, 2019 Narrative review 

Liu, 2015 Review includeert alleen studies van vóór 2009, dit is niet meer relevant 

Zingaretti, 2019 Review rapporteert geen uitkomstmaten van individuele studies, in dit geval zouden de 
individuele studies alsnog nagezocht moeten worden. 

Leberfinger, 2017 Review rapporteert geen uitkomstmaten van individuele studies, in dit geval zouden de 
individuele studies alsnog nagezocht moeten worden. 

Wohlgemuth, 2019 Short communication 

Ramos-Gallardo, 2017 Systematic review van case reports en case-series 
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Schaub, 2010 Verouderd review, includeerd alleen studies van voor 2009 

Alderman, 2016 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Gryskiewicz, 2014 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Lund, 2016 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Kappel, 2012 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Roxo, 2015 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Cruz, 2010 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Pan, 2012 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat (leukemia, non-hodgekin lymfoma) 

Silva, 2011 Voldoet niet aan de PICO - de verkeerde vergelijking wordt gemaakt 

Baek, 2014 Voldoet niet aan de PICO - geen vergelijkend onderzoek (controle groep ontbreekt). 

El-Haddad, 2018 Voldoet niet aan de PICO - geen vergelijkend onderzoek (geen uitkomstmaten voor smooth 
versus. textured) 

Roberts, 2019 Voldoet niet aan de PICO - geen vergelijkend onderzoek (geen uitkomstmaten voor smooth 
versus. textured) 

Laurent, 2016 Voldoet niet aan de PICO - geen vergelijkend onderzoek, geen aparte resultaten voor 
augmentatie en reconstructie - augmentatie alleen maar silicone en textured 

Ruffenach, 2019 Voldoet niet aan de PICO - history of 32 cases, geen vergelijking die overeenkomt met onze 
PICO 

Largent, 2012 Voldoet niet aan de PICO - Onjuiste patiëntengroep (de BIA-ALCL cases zijn allemaal 
vrouwen met een historie van borstkanker) 

Van Slyke, 2018 Voldoet niet aan de PICO: alle patiënten ondergaan explantatie 

Shauly, 2019 Voldoet niet aan de PICO: andere vergelijking (3 verschillende textures) 

Handel, 2013 Voldoet niet aan de PICO: andere vergelijkingen (calculation methods) 

Lapid, 2014 Voldoet niet aan de PICO: geen vergelijkende studie 

Maxwell, 2012 Voldoet niet aan de PICO: geen vergelijkende studie (1 type prothese) 

Cunningham, 2009 Voldoet niet aan de PICO: geen vergelijkende studie (1 type prothese) 

McCarthy, 2019 Voldoet niet aan de PICO: onjuiste patiëntenpopulatie (alleen BIA-ALCL) 

Picha, 2015 Voldoet niet aan de PICO: onjuiste patiëntpopulatie (reconstruction) 

Largent, 2013 Voldoet niet aan de PICO: vergelijking van high/extra high profile breast implants 
compared to low- to moderate- profile breast implants. Dit gaat weer om iets anders dan 
het oppervlak.  

Lazzeri, 2011 Voldoet niet aan de PICO: vergelijkt bepaalde types BIA-ALCL 

Derby, 2015 Voldoet niet aan PICO: andere uikomstmaat (coefficient of friction) voor de vergelijking 
smooth en textured. 

Tzur, 2018 Voldoet niet aan PICO: andere uitkomstmaat (desmoid tumor) 

Doren, 2015 Voldoet niet aan PICO: andere vergelijking >> tussen drie fabrikanten 

Jewell, 2010 Voldoet niet aan PICO: andere vergelijking Allergan versus. Mentor 

Dancey, 2012 Voldoet niet aan PICO: andere vergelijkingen (risk factors) 

Seigle-Murandi, 2017 Voldoet niet aan PICO: andere vergelijkingen (shape) 
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Williams, 2009 Voldoet niet aan PICO: gaat over de toxiciteit van bepaalde stoffen 

Maijers, 2014 Voldoet niet aan PICO: geen vergelijkend onderzoek (controlegroep mist) 

Dessy, 2013 Voldoet niet aan PICO: onderzoekt een 'adjustable implant' 

Pompeo, 2015 Voldoet niet aan PICO: onjuiste patiëntpopulatie (maar 5% heeft primaire augmentatie) 

Labadie, 2018 Voldoet niet aan PICO: SR van case reports 

 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
2009 – aug 
2019 

1  exp *Mammaplasty/ or exp Breast Implantation/ or exp Breast Implants/ or (breast* 
adj3 (implant* or augmentation or enlargement* or prosthe*)).ti,kw. or 
(mammoplasty or mammaplasty or cpg device or ideal implant* or memoryshape or 
natrelle or sientra).ti,kw. or ((cosmetic or esthetic or aesthetic) adj3 breast*).ti,kw. 
(15602) 
2  exp Silicone Gels/ or exp Polyurethanes/ or (silicon* or saline* or smooth* or 
monoblock* or hydrogel* or polyurethan*).ti,ab,kw. or ((micro or macro or nano) adj2 
texture*).ti,ab,kw. or (microtexture* or macrotexture* or nanotexture* or 
textured).ti,ab,kw. (488390) 
3  exp Infection/ or infect*.ti,ab,kw. or complicat*.ti,ab,kw. (2921389) 
4  1 and 2 (3132) 
5  limit 4 to (english language and yr="2009-Current") (1203) 
6  (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ 
or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled 
trial or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. 
or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1887975) 
7  (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* 
or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or 
(animals/ not humans/)) (408123) 
8  Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or 
Cohort analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study 
or studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically 
controlled study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen 
ook longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) (3244785) 
9  5 and 7 (50) 
10  5 and 6 not 9 (100) 
11  5 and 8 not (9 or 11) (316) 
12  9 or 10 or 11 (466) 
 
= 466 (465 uniek) 

551 

Embase 
(Elsevier) 

('breast reconstruction'/exp/mj OR 'breast augmentation'/exp OR 'breast 
implant'/exp OR ((breast NEAR/3 (implant* OR augmentation OR enlargement OR 
prosthe*)):ti) OR mammoplasty:ti OR mammaplasty:ti OR 'cpg device':ti OR 'ideal 
implant*':ti OR memoryshape:ti OR natrelle:ti OR sientra:ti OR (((cosmetic OR esthetic 
OR aesthetic) NEAR/3 breast*):ti)) 
 
AND (silicone breast implant'/exp/mj OR 'silicone gel'/exp OR 'polyurethan'/exp OR 
silicon*:ti,ab OR saline:ti,ab OR smooth:ti,ab OR monoblock*:ti,ab OR hydrogel:ti,ab 
OR polyurethan*:ti,ab OR (((micro OR macro OR nano) NEAR/2 texture*):ti,ab) OR 
microtexture*:ti,ab OR macrotexture*:ti,ab OR nanotexture*:ti,ab OR textured:ti,ab) 
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AND (english)/lim AND (2009-2019)/py NOT 'conference abstract':it 
 
Gebruikte filters: 
 
Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti) OR ((meta NEAR/1 analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT (('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp) NOT 'human'/exp) 
 
RCT’s: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR 
placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it 
 
Observationeel onderzoek: ‘major clinical study’/exp OR 'clinical study'/de OR 'case 
control study'/de OR 'family study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective 
study'/de OR ('prospective study'/de NOT 'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort 
analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti AND ((up NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR 
((epidemiologic NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' NEAR/1 (study 
OR studies)):ab,ti) 
 
= 380 (377 uniek) 
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Submodule 3.2 Envelop van de prothese  
 
Uitgangsvraag 
Welk type siliconen envelop (glad versus getextureerd) heeft de voorkeur bij het plaatsen 
van een cosmetische borstprothese? 
 
Inleiding 
Er is veel onduidelijkheid over de veiligheid van borstprotheses. Er worden allerlei klachten 
en aandoeningen in verband gebracht met borstprotheses, maar het is onduidelijk of dat 
terecht is, of er een oorzakelijk verband aan te tonen is, op welke schaal die klachten en 
aandoeningen voorkomen en bij welke type protheses dat gebeurt. Deze module moet een 
overzicht geven van de beschikbare literatuur op gebied van veiligheid verschillende 
enveloppen/omhulsels van borstprotheses. 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag: 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van een borstprothese met een gladde siliconen 
envelop vergeleken met een getextureerde (ruwe structuur) siliconen envelop (nano-, 
micro,- of macro textuur) bij vrouwen met een cosmetische borstprothese.  

 
PICO 
P:  volwassen vrouwen met een cosmetische borstprothese, waarbij sprake is van het 

plaatsen van een eerste prothese;  
I:  gladde siliconen envelop;  
C:  getextureerde (micro- en macrotextuur) siliconen envelop; 
O:  totaal aantal complicaties, kapselvorming, scheuren van de prothese, breast implant-

associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL), systemische klachten, infectie 
van de prothese, verwijderen van de prothese (elke reden) en heroperatie (elke 
reden).  

 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte BIA-ALCL en kapselvorming voor de besluitvorming cruciale 
uitkomstmaten; en totaal aantal complicaties, scheuren van de prothese, systemische 
klachten, infectie van de prothese, verwijderen van de prothese (elke reden) en heroperatie 
(elke reden) voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in 
de studies gebruikte definities.  
 
De werkgroep hanteerde de onderstaande grenzen voor klinische relevantie en vergeleek de 
resultaten met deze grenzen: RR < 0,80 of > 1,25) (GRADE recommendation) of Standardized 
mean difference (SMD=0,2 (klein); SMD=0,5 (matig); SMD=0,8 (groot).  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Embase.com) is op 20 augustus 2019 met 
relevante zoektermen gezocht naar systematische reviews en vergelijkend onderzoek in het 
Engels gepubliceerd vanaf 2009. Er werd niet gezocht naar studies vóór 2009 omdat de zorg 
is veranderd en de studies van voor 2009 minder relevant zijn voor de huidige praktijk. In 
deze zoekstrategie is gelijktijdig voor drie verschillende vergelijkingen over de veiligheid van 
borstprotheses gezocht. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad 
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Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 551 treffers op. Studies werden 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: vergelijkend (observationeel of 
gerandomiseerd) onderzoek naar de envelop van de prothese bij volwassen vrouwen zonder 
geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een 
borstprothese is geplaatst. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 76 
studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 68 
studies geëxcludeerd (zie exclusie tabel onder het tabblad Verantwoording), en 6 studies 
definitief geselecteerd.  
 
Resultaten 
Zes onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste 
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling 
van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk-of-biastabellen.  
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Systematische reviews 
De systematische review van Bachour (2018) werd als uitgangspunt genomen. De review 
includeerde studies die een gladde envelop met een getextureerde envelop vergeleken bij 
vrouwen die een cosmetische borstvergroting of borstreconstructie ondergingen. De review 
keek specifiek naar de uitkomstmaat kapselvorming. De overige cruciale en belangrijke 
uitkomstmaten (scheuren van de prothese, BIA-ALCL, systemische klachten, infectie van de 
prothese, verwijderen van de prothese (elke reden) en heroperatie (elke reden)) werden 
niet beschreven in dit review. Prospectieve en retrospectieve originele studies die de 
uitkomstmaat kapselvorming beschreven in combinatie met verschillende variabelen 
gerelateerd aan de vrouw, de operatie of de prothese werden geïncludeerd. Niet-origineel 
onderzoek (abstracts, case report, reviews, editorial, communication, correspondence, 
discussions en brieven) werd geëxcludeerd. Er werd gezocht naar relevante literatuur in 
Medline, Embase en de Cochrane database tot en met oktober 2016. Achttien studies 
rapporteerden de uitkomstmaat kapselvorming voor de vergelijking gladde versus 
getextureerde envelop. Een meta-analyse werd niet uitgevoerd omdat de studiepopulaties 
erg heterogeen waren. Vijftien van de 18 studies zijn vóór 2009 gepubliceerd en werden 
daarom niet meegenomen in deze literatuursamenvatting. De drie retrospectieve studies 
van Blount (2013); Jacobson (2012) en Stevens (2016) includeerden vrouwen die een 
cosmetische borstvergroting hadden ondergaan en vergeleken het voorkomen van 
kapselvorming bij vrouwen met een gladde versus getextureerde envelop. De studie van 
Blount (2013) en Stevens (2016) definieerde kapselvorming als Baker graad 3 en 4, de studie 
van Jacobson (2012) definieerde kapselvorming als Baker graad 2 tot en met 4. De cohort 
studie van Blount (2013) includeerde 730 vrouwen. 551 vrouwen hadden protheses met een 
gladde envelop en 179 vrouwen hadden protheses met een getextureerde envelop. De 
gemiddelde follow-up was 14,9 maanden. De cohort studie van Jacobson (2012) includeerde 
183 vrouwen. 170 vrouwen hadden een borstprothese met een gladde envelop en 13 
vrouwen hadden protheses met een getextureerde envelop. De gemiddelde follow-up was 
392,6 dagen en varieerde tussen de 0 en 2230 dagen. De studie van Stevens (2016) 
includeerde 1.788 vrouwen (3.506 borstprotheses) waarvan 1.858 borstprotheses met een 
gladde envelop en 1.648 borstprotheses met een getextureerde envelop. De follow-up duur 
was 9 jaar.  
 
De studie van Blount (2013) beschreef naast de uitkomstmaat kapselvorming ook de 
uitkomstmaat heroperaties (elke reden). De overige uitkomstmaten (scheuren van de 
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prothese, BIA-ALCL, systemische klachten, infectie van de prothese en het verwijderen van 
de prothese (elke reden)) werden niet beschreven.  
 
Observationele studies 
De studie van Haws (2015) maakte gebruik van de ‘Sientra Core Study’. De studie 
onderzocht de veiligheid en effectiviteit van de Sientra protheses en rapporteerde de 
uitkomstmaat scheuren van de prothese. In 55% van de populatie van de ‘Sientra Core 
Study’ werd elke 2 jaar een MRI gemaakt om een mogelijke scheuring van de borstprothese 
te detecteren. Deze scans werden door twee radiologen beoordeeld, waarvan er één 
geblindeerd was. De overige uitkomstmaten (kapselvorming, BIA-ALCL, systemische 
klachten, infectie van de prothese en het verwijderen van de prothese (elke reden)) werden 
niet beschreven. De gemiddelde follow-up was 6,6 jaar. De totale cohort bestond uit 935 
vrouwen die 1.792 borstprotheses ontvingen voor een primaire of revisie cosmetische 
vergroting. 52% van deze vrouwen had een borstprothese met een gladde envelop en 48% 
een borstprothese met een getextureerde envelop.  
 
De retrospectieve cohort studie van Somogyi (2015) beschreef de uitkomsten na 
cosmetische borstvergrotingen in één chirurgische praktijk. De studie onderzocht het effect 
van het type prothese en de chirurgische techniek op het totaal aantal complicaties en 
heroperaties. De totale cohort bestond uit 1.024 vrouwen, 236 vrouwen hadden protheses 
met een gladde envelop en 788 vrouwen hadden protheses met een getextureerde envelop. 
Alle vrouwen waren 18 jaar of ouder en ondergingen een cosmetische borstvergroting. Een 
aantal vrouwen had een mastopexie ondergaan in het verleden en ondergingen op een later 
moment alsnog een borstvergroting. Het aantal vrouwen dat dit betrof is onbekend. De 
studie vergeleek het effect van verschillende variabelen, waaronder de envelop van de 
protheses, op het totaal aantal complicaties en heroperaties. De follow-up duur varieerde 
tussen de 0 en 155 maanden met een mediane follow-up duur van 18 maanden. Wat betreft 
de vergelijking tussen een gladde en getextureerde envelop werd er een vergelijking 
gemaakt voor de uitkomstmaat totaal aantal complicaties en totaal aantal heroperaties. 
Kapselvorming (gedefinieerd als Baker graad 2 tot en met 4) en het scheuren van de 
prothese werden beiden meegenomen onder de noemer totaal aantal complicaties. Omdat 
kapselvorming de meest voorkomende complicatie was werd deze uitkomstmaat ook apart 
beschreven. De overige uitkomstmaten (BIA-ALCL, systemische klachten en infectie van de 
prothese) werden niet beschreven.  
 
De cohort studie van Calobrace (2018) beschreef het voorkomen van kapselvorming bij 
vrouwen met een primaire cosmetische borstvergroting en maakte onderscheid tussen een 
gladde en een getextureerde envelop. De totale cohort bestond uit 2.565 vrouwen (5.122 
borstprotheses) die allemaal een primaire cosmetische vergroting hadden ondergaan. In 
totaal hadden 3.168 protheses een gladde envelop en 1.954 protheses een getextureerde 
envelop. Alle vrouwen waren 18 jaar of ouder en ondergingen een primaire cosmetische 
borstvergroting. Vrouwen met een gevormde prothese of vrouwen met een ‘transaxillary’ of 
‘mastopexie’ incisie werden geëxcludeerd. De follow-up duur was 10 jaar. Kapselvorming 
werd gedefinieerd als Baker graad 3 en 4. De overige uitkomstmaten (scheuren van de 
prothese, BIA-ALCL, systemische klachten, infectie van de prothese, verwijderen van de 
prothese (elke reden) en heroperatie (elke reden)) werden niet beschreven.  
 
De cohort studie van Khanna (2018) beschreef het voorkomen van heroperaties bij vrouwen 
met een primaire cosmetische borstvergroting en maakte onderscheid tussen een gladde en 
een getextureerde envelop. De totale cohort bestond uit 319 vrouwen met Inspira 
borstprotheses, 205 vrouwen kregen een TruForm 2 borstprothese met een gladde envelop 
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en 99 vrouwen een Truform 2 borstprothese met een getextureerde envelop. De overige 15 
vrouwen ontvingen een Truform 1 borstprothese en werden niet meegenomen in de 
analyses. Alle vrouwen ondergingen een primaire cosmetische borstvergroting en waren 20 
jaar of ouder. Vrouwen die een borstvergroting kregen vanwege Poland Syndroom of 
amastia of een borstreconstructie ondergingen werden geëxcludeerd. De follow-up duur 
was tussen de 2 en 4 jaar, met een mediane duur van 2,9 jaar. De uitkomstmaten 
heroperatie (elke reden) en kapselvorming (Baker graad 3 en 4) werden gerapporteerd. De 
overige uitkomstmaten (scheuren van de prothese, BIA-ALCL, systemische klachten, infectie 
van de prothese en verwijderen van de prothese (elke reden)) werden niet beschreven.  
 
De cohort studie van Namnoum (2013) beschreef het voorkomen van kapselvorming bij 
vrouwen met een primaire cosmetische borstvergroting en maakte onderscheid tussen een 
gladde en getextureerde envelop. De totale cohort bestond uit 4.412 vrouwen met 8.811 
borstprotheses, 536 borstprotheses hadden een ronde gladde envelop (6,1%), 371 
borstprotheses hadden een ronde getextureerde envelop (4,2%) en 7904 borstprotheses 
hadden een voorgevormde getextureerde envelop (89,7%). Alle vrouwen ondergingen een 
primaire cosmetische borstvergroting en waren 20 jaar of ouder. De gemiddelde follow-up 
duur was 37 maanden en varieerde tussen de 0 en 124 maanden. De uitkomstmaat 
kapselvorming en heroperatie werd gerapporteerd. De overige uitkomstmaten (scheuren 
van de prothese, BIA-ALCL, systemische klachten, infectie van de prothese, verwijderen van 
de prothese (elke reden)) werden niet beschreven.  
 
Resultaten 
BIA-ALCL (cruciaal) 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “BIA-ALCL” gerapporteerd.  
 
Kapselvorming (cruciaal)  
Baker graad 2 tot 4 
De studies van Jacobson (2012) en Somogyi (2015) definieerde kapselvorming als Baker 
graad 2 tot en met 4. De resultaten van deze twee studies konden niet gepooled worden 
vanwege verschillen in rapportage van de effectmaat. De studie van Jacobson (2012) 
includeerde 13 vrouwen met een getextureerde envelop en 170 vrouwen met een gladde 
envelop. In 5 van de 170 vrouwen (2,9%) was er sprake van kapselvorming, ten opzichte van 
geen van de 13 vrouwen (0,0%). Een RR kon daarom niet worden berekend. De studie van 
Somogyi (2015) includeerde 236 vrouwen met een borstprothese met een gladde envelop 
en 788 vrouwen met een borstprothese met een getextureerde envelop. Vrouwen met een 
gladde envelop hadden een hoger risico op kapselvorming ten opzichte van vrouwen met 
een getextureerde envelop (HR 4,17; 95% BI 1,39 tot 12,45). Het gerapporteerde verschil is 
klinisch relevant. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kapselvorming is gebaseerd op observationele 
studies en start daarom op laag. Er is afgewaardeerd vanwege beperkingen in de 
studieopzet (risk of bias) omdat een correctie voor potentiële confounders ontbreekt. 
Daarnaast heeft een studie beperkingen in de extrapoleerbaarheid (indirectheid) omdat er 
ook vrouwen werden geïncludeerd die eerder een mastopexie hadden gehad. De 
bewijskracht komt hiermee uit op zeer laag.  
 
Baker graad 3 tot 4 
De studies van Stevens (2016), Calobrace (2018), Khanna (2018), Blount (2013) en 
Namnoum (2013) definieerde kapselvorming als Baker graad 3 en 4. De resultaten van twee 
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van de vijf studies konden gepooled, de overige studies niet worden vanwege verschillen in 
rapportage van de effectmaat.  
 
In figuur 3.5 worden de resultaten van deze twee studies gepresenteerd. In totaal kregen 18 
van de 756 vrouwen met een gladde envelop kapselvorming (2,4%), ten opzichte van 8 van 
de 278 vrouwen met een getextureerde envelop (2,9%) (RR 0,83; 95% BI 0,36 tot 1,90). Dit 
verschil is niet klinisch relevant.  
 
Figuur 3.5 Kapselvorming bij een gladde versus getextureerde envelop van de borstprothese in volwassen 
vrouwen met een cosmetische borstprothese 

 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; 
CI: betrouwbaarheidsinterval 

 
In de studie van Stevens (2016) trad kapselvorming op in 308 van de 1858 borstprotheses 
met een gladde envelop (16,6%), ten opzichte van 132 van de 1648 borstprotheses met een 
getextureerde envelop (8,0%) (RR 2,28; 95% BI 1,84 tot 2,83). Dit verschil is klinisch relevant. 
De studie van Calobrace (2018) rapporteerde een gecorrigeerde odds ratio (OR) met 95% BI. 
In totaal trad kapselvorming op bij 8,2% van de borstprotheses met een gladde envelop, ten 
opzichte van 3,7% bij borstprotheses met een getextureerde envelop (gecorrigeerde OR 4,5; 
95% BI 3,00 tot 6,71). Het gerapporteerde verschil is klinisch relevant.  
 
De studie van Namnoum (2013) includeerde 4.412 vrouwen (8.811 borstprotheses). De 
studie rapporteerde geen absolute aantallen, alleen een relatief risico (RR) voor 
kapselvorming. Een borstprothese met een gladde envelop werd als referentie genomen. 
Vrouwen met een ronde getextureerde borstprothese hadden een lager risico op 
kapselvorming (gecorrigeerde RR 0,35 (95% BI 0,23 tot 0,53). Vrouwen met een anatomisch 
gevormde getextureerde borstprothese hadden ook een lager risico op kapselvorming 
(gecorrigeerd RR 0,16 (95% BI 0,10 tot 0,25). Deze gerapporteerde verschillen zijn klinisch 
relevant.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kapselvorming is gebaseerd op observationele 
studies en start daarom op laag. Er is afgewaardeerd vanwege beperkingen in de 
studieopzet (risk of bias) omdat een correctie voor potentiële confounders ontbreekt in 
twee van de vijf studies en vanwege een laag aantal events (imprecisie). Daarnaast is er 
sprake van heterogeniteit van de puntschatters (inconsistentie). De bewijskracht komt 
hiermee uit op zeer laag.  
 
Systemische klachten (belangrijk) 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “systemische klachten” gerapporteerd.  
 
Totaal aantal complicaties (belangrijk) 
Het totaal aantal complicaties werd maar in één studie beschreven. In de studie van 
Somogyi (2015) werd het totaal aantal complicaties beschreven bij vrouwen die een 
cosmetische borstvergroting ondergingen. De studie beschreef alleen een hazard ratio (HR) 
en geen absolute aantallen. In totaal ontvingen 236 vrouwen een borstprothese met een 
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gladde envelop en 788 vrouwen een borstprothese met een getextureerde envelop. 
Vrouwen met een gladde envelop hadden een hoger risico op het krijgen van een 
complicatie ten opzichte van vrouwen met een getextureerde envelop (hazard ratio (HR) 
1,36; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,73 tot 2,52). Het gerapporteerde verschil is 
klinisch relevant.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat totaal aantal complicaties is gebaseerd op een 
observationele studie en start daarom op laag. Er is afgewaardeerd vanwege beperkingen in 
de studie opzet (risk of bias) omdat een correctie voor potentiële confounders ontbrak, 
vanwege beperkingen in de extrapoleerbaarheid (indirectheid) omdat er ook vrouwen 
werden geïncludeerd die eerder een mastopexie hadden gehad. Daarnaast bevat het 95% BI 
de waarde van geen effect omvat (imprecisie). De bewijskracht komt hiermee uit op zeer 
laag.  
 
Scheuren van de prothese (belangrijk) 
De uitkomstmaat “scheuren van de prothese” werd slechts in één studie gerapporteerd. De 
studie van Haws (2015) includeerde 935 vrouwen die 1.792 borstprotheses ontvingen, 52% 
van de vrouwen ontving een borstprothese met een gladde envelop en 48% van de vrouwen 
ontving een borstprothese met een getextureerde envelop. In totaal scheurde 36 van de 936 
borstprotheses met een gladde envelop (3,8%), ten opzichte van 7 van de 856 
borstprotheses met een getextureerde envelop (0,8%) (RR 4,70; 95% BI 2,10 tot 10,51). Het 
gerapporteerde verschil is klinisch relevant.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat scheuren van de prothese is gebaseerd op een 
observationele studie en start daarom op laag. Er is afgewaardeerd vanwege beperkingen in 
de studieopzet (risk of bias) vanwege het ontbreken van een correctie voor potentiële 
confounders, vanwege beperkingen in de extrapoleerbaarheid (indirectheid) omdat er ook 
vrouwen werden geïncludeerd die een revisie vergroting hadden ondergaan en vanwege het 
klein aantal events (imprecisie). De bewijskracht komt hiermee uit op zeer laag.  
 
Infectie van de prothese (belangrijk) 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “infectie van de prothese” gerapporteerd.  
 
Heroperatie (elke reden) (belangrijk) 
De uitkomstmaat heroperatie werd gerapporteerd in vier studies beschreven. De resultaten 
van deze twee van de vier studies konden gepoold, de overige studies niet worden vanwege 
verschillen in rapportage van de effectmaat.  
 
In Figuur 3.6 worden de resultaten van deze twee studies gepresenteerd. In totaal kregen 
106 van de 756 vrouwen met een gladde envelop een heroperatie (14,0%), ten opzichte van 
28 van de 278 vrouwen met een getextureerde envelop (10,0%) (RR 1,39; 95% BI 0,93 tot 
2,07). Dit verschil is klinisch relevant.  
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Figuur 3.6 Het aantal heroperaties bij een gladde versus getextureerde envelop van de borstprothese in 
volwassen vrouwen met een cosmetische borstprothese 

 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; 
CI: betrouwbaarheidsinterval 

 
De studie van Somogyi (2015) includeerde 236 vrouwen een borstprothese met een gladde 
envelop en 788 vrouwen met een borstprothese met een getextureerde envelop. De studie 
beschreef alleen een hazard ratio (HR) en geen absolute aantallen. Vrouwen met een gladde 
envelop hadden een hoger risico op een heroperatie ten opzichte van vrouwen met een 
getextureerde envelop (hazard ratio (HR) 2,09; 95% BI 1,14 tot 3,83). Het gerapporteerde 
verschil is klinisch relevant. De studie van Namnoum (2013) includeerde 4.412 vrouwen en 
8.811 borstprotheses. De studie rapporteerde geen absolute aantallen, alleen risk ratio’s 
voor het optreden van kapselvorming. Een borstprothese met een gladde envelop werd als 
referentie genomen. Vrouwen met een ronde getextureerde borstprothese hadden een 
lager risico op een heroperatie (gecorrigeerde RR 0,75; 95% BI 0,54 tot 1,03). Vrouwen met 
een gevormde getextureerde borstprothese hadden ook een lager risico op een heroperatie 
(gecorrigeerde RR 0,48; 95% BI 0,34 tot 0,66). Deze gerapporteerde verschillen zijn klinisch 
relevant.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat totaal aantal complicaties is gebaseerd op 
observationele studies en start daarom op laag. Er is afgewaardeerd vanwege beperkingen 
in de studieopzet (risk of bias) vanwege het ontbreken van een correctie voor potentiële 
confounders. Daarnaast heeft een studie beperkingen in de extrapoleerbaarheid 
(indirectheid) omdat er ook vrouwen werden geïncludeerd die eerder een mastopexie 
hadden gehad en is er sprake van heterogeniteit van de puntschatter (inconsistentie). De 
bewijskracht komt hiermee uit op zeer laag.  
 
Het verwijderen van de prothese 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “verwijderen van de prothese” gerapporteerd.  
 
Conclusies 
BIA-ALCL 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin een gladde borstprothese wordt 
vergeleken met een getextureerde borstprothese bij volwassen vrouwen 
zonder een geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische 
redenen een borstprothese is geplaatst en gerapporteerd wordt over BIA-
ALCL was het niet mogelijk een conclusie te trekken voor deze uitkomstmaat.  

 
Kapselvorming  

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of volwassen vrouwen zonder geschiedenis van 
mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese 
is geplaatst een hoger risico hebben op kapselvorming bij een borstprothese 
met een gladde envelop ten opzichte van een borstprothese met een 
getextureerde envelop. 
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Bronnen: (Bachour, 2018; Blount, 2013; Calobrace, 2018; Jacobson, 2012; 
Khanna, 2018; Namnoum, 2013; Somogyi, 2015; Stevens, 2016)  

 
Systemische klachten 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin een gladde borstprothese wordt 
vergeleken met een getextureerde borstprothese bij volwassen vrouwen 
zonder een geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische 
redenen een borstprothese is geplaatst en gerapporteerd wordt over 
systemische klachten was het niet mogelijk een conclusie te trekken voor 
deze uitkomstmaat.  

 
Totaal aantal complicaties 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of volwassen vrouwen zonder geschiedenis van 
mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese 
is geplaatst een hoger risico hebben op een complicatie bij een borstprothese 
met een gladde envelop ten opzichte van een borstprothese met een 
getextureerde envelop. 
 
Bronnen: (Somogyi, 2015)  

 
Het scheuren van de prothese 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of volwassen vrouwen zonder geschiedenis van 
mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese 
is geplaatst een hoger risico hebben op het scheuren van de prothese bij een 
borstprothese met een gladde envelop ten opzichte van een borstprothese 
met een getextureerde envelop. 
 
Bronnen: (Haws, 2015)  

 
Infectie van de prothese 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin een gladde borstprothese wordt 
vergeleken met een getextureerde borstprothese bij volwassen vrouwen 
zonder een geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische 
redenen een borstprothese is geplaatst en gerapporteerd wordt over infectie 
van de prothese was het niet mogelijk een conclusie te trekken voor deze 
uitkomstmaat.  

 
Het verwijderen van de prothese 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin een gladde borstprothese wordt 
vergeleken met een getextureerde borstprothese bij volwassen vrouwen 
zonder een geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische 
redenen een borstprothese is geplaatst en gerapporteerd wordt over het 
verwijderen van de prothese was het niet mogelijk een conclusie te trekken 
voor deze uitkomstmaat.  

 
Heroperatie 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of volwassen vrouwen zonder geschiedenis van 
mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese 
is geplaatst een hoger risico hebben op een heroperatie bij een 
borstprothese met een gladde envelop ten opzichte van een borstprothese 
met een getextureerde envelop. 
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Bronnen: (Khanna, 2018; Namnoum, 2013; Somogyi, 2015)  

 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Op basis van de beschikbare literatuur vanaf 2009 is het onduidelijk welk type envelop de 
voorkeur heeft bij het plaatsen van cosmetische borstprotheses als het gaat over veiligheid.  
Er zijn gladde of nano, micro en macrogetextureerde protheses. Precieze definiëring hiervan 
ontbreekt tot op heden, maar op Europees niveau wordt gewerkt aan een uniforme 
classificering voor typen textuur.  
 
In acht studies werd de cruciale uitkomstmaat kapselvorming vergeleken bij vrouwen met 
een gladde versus getextureerde envelop. Kapselvorming ontstaat zeer waarschijnlijk 
multifactorieel, waarbij de volgende factoren een rol kunnen spelen: de plaatsing van de 
incisie, de plaatsing van de prothese (subglandulair, subpectoraal of subfasciaal), type 
prothese, het gebruik van antibiotica, het toepassen van een minimal touch techniek 
(handschoenenwissel of het gebruik van een sleeve), het plaatsen van een drain, de duur 
van de operatie, een eventuele blunt dissectie, maar ook het roken door de vrouw. De 
studie van Barnsley (2006) toonde in zijn meta-analyse echter aan dat kapselvorming 
beduidend meer voorkomt bij gladde borstprotheses ten opzichte van een getextureerde 
borstprothese. Na 2006 zijn er vrijwel geen dergelijke vergelijkende studies meer gedaan. 
Sindsdien wordt in de praktijk door de meeste plastisch chirurgen een getextureerde 
borstprothese geplaatst.  
 
Voor de cruciale uitkomstmaat BIA-ALCL is geen literatuur gevonden die specifiek de 
incidentie vergeleek bij vrouwen met een gladde versus getextureerde envelop. Studies die 
focussen op de epidemiologie van BIA-ALCL (Doren, 2017; Loch-Wilkinson, 2017; de Boer, 
2018; Magnusson, 2019), laten zien dat er een relatief groter aantal BIA-ALCL casus 
gerelateerd zijn aan macrogetextureerde Biocell protheses in vergelijking tot andere 
getextureerde dan wel gladde protheses. Het is aannemelijk dat er bij deze typen een 
verhoogd risico is, echter zijn er geen unbiased en population-based studies waarin het 
absolute risico per prothese vergeleken kan worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat er 
onvoldoende wetenschappelijk onderbouwing was om over te kunnen gaan tot een bevel 
binnen de Nederlandse markt. Aangezien Biocell protheses sinds 2018 in Nederland niet 
meer geleverd mogen worden, omdat de CE-certificering niet werd verlengd, zijn verdere 
besluitvorming of aanbevelingen over dit specifieke type prothese achterhaald. De 
alternatieven voor macrogetextureerde prothesen hebben ook specifieke voor- of nadelen, 
en hiervoor is het van belang een afweging te maken tussen bekende risico's/nadelen en de 
voordelen.  
 
Ook wat betreft de belangrijke uitkomstmaten blijft het onduidelijk welk type envelop de 
voorkeur heeft bij het plaatsen van een cosmetische borstprothese met betrekking tot de 
veiligheid van de prothese. Voor de uitkomstmaten systemische klachten, infectie van de 
prothese en het verwijderen van de prothese was geen literatuur gevonden die het 
voorkomen vergeleek bij vrouwen met een gladde versus getextureerde envelop. In één 
studie was het scheuren van de prothese vergeleken bij vrouwen met een gladde versus 
getextureerde envelop, net als voor de uitkomstmaat totaal aantal complicaties. In vier 
studies werd de uitkomstmaat heroperaties gerapporteerd voor de vergelijking bij vrouwen 
met een gladde versus getextureerde envelop.  
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De overall bewijskracht kon niet worden gegradeerd, omdat voor de cruciale uitkomstmaat 
BIA-ALCL in de context van vrouwen met cosmetische protheses en zonder voorgeschiedenis 
van borstkanker geen literatuur was gevonden. Er ligt hier een kennislacune, die mogelijk 
beantwoord kan worden door een gerandomiseerd onderzoek. Echter zijn de complicaties 
zeldzaam waardoor er een grote studiepopulatie nodig zal zijn om dit vraagstuk te 
beantwoorden.  
 
Op basis van de beschikbare literatuur zijn er nog geen specifieke subgroepen 
geïdentificeerd waarvoor de voor- en nadelen van de interventie of de bewijskracht anders 
uitvallen. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van BIA-ALCL zeer snel gaan en 
besluitvorming frequent wordt bijgesteld, wordt aangeraden voor dit onderwerp de meest 
recente besluitvorming van IGJ, RIVM en VWS te raadplegen. 
 
Waarden en voorkeuren van vrouwen (en eventueel hun verzorgers) 
Een vrouw merkt qua ‘look en feel’ geen verschil tussen een gladde of een getextureerde 
envelop. Ook is er geen verschil in levensduur. Gladde protheses kunnen wel meer 
bottoming out (verzakking in onderkant borst) geven en vergen meer chirurgische precisie 
bij plaatsing. 
 
Kosten  
Over het algemeen zijn gladde protheses iets goedkoper dan getextureerde protheses. 
 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
In Europa worden ongeveer 20% glad en 80% getextureerde protheses gebruikt. Sinds eind 
2018 zijn de macrogetextureerde protheses van Biocell van de markt gehaald omdat de CE-
certificering niet werd verlengd. Over het ontstaan van BIA-ALCL bij andere typen 
getextureerde borst protheses en BIA-ALCL is nog veel onduidelijk. Jarenlang is men ervan 
overtuigd geweest dat gladde protheses meer kapselvorming zouden geven. Omhulsel van 
de prothese zou meer bepalend zijn voor kapselvorming dan bijvoorbeeld plaatsing 
prothese. Aangezien alle andere factoren (naast type omhulsel) die kapselvorming kunnen 
veroorzaken door elkaar lopen in de studies, is het lastig hier harde conclusies aan te 
verbinden. 
 
Wel is het zo dat gladde protheses meer chirurgische precisie eisen in verband met meer 
kans op uitzakken van de onderkant van de borsten.  
 
Aanbeveling 
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies 
Op basis van de beschikbare literatuur is het onduidelijk welk type envelop de voorkeur 
heeft bij het plaatsen van een cosmetische borstprothese als het gaat over de veiligheid van 
de prothese wat betreft de uitkomstmaten scheuren en BIA-ALCL. Een meta-analyse uit 2006 
(Barnsley) toonde echter aan dat kapselvorming beduidend meer voorkomt bij gladde 
borstprotheses ten opzichte van een getextureerde borstprotheses. Het is aannemelijk dat 
macrogetextureerde prothesen, waaronder die van Biocell, een verhoogd risico op BIA-ALCL 
met zich meebrengen, maar er zijn geen vergelijkende studies die specifiek de risico’s tussen 
overige verschillende typen texturering onderzocht hebben. Gladde protheses vereisen 
meer chirurgische precisie in verband met meer kans op uitzakken van de onderkant van de 
borsten. 
 
Bespreek met de vrouw de voor- en nadelen van een prothese met een gladde of 
getextureerde envelop en maak samen de keuze voor het type envelop. 
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Bijlagen bij submodule 3.2 
 
Evidencetabellen 
 
Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies 
Based on AMSTAR checklist (Shea, 2007; BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist (Moher, 2009; PLoS Med 6: e1000097; 
doi:10.1371/journal.pmed1000097) 

Study  
 
 
 
 
 
First 
author, 
year 

Appropriate 
and clearly 
focused 
question? 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature 
search? 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
included and 
excluded 
studies? 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
relevant 
characteristics 
of included 
studies? 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Appropriate adjustment for 
potential confounders in 
observational studies? 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear/notapplicable 

Assessment of 
scientific 
quality of 
included 
studies? 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Enough 
similarities 
between 
studies to make 
combining 
them 
reasonable? 
 
Yes/no/unclear 

Potential risk of 
publication bias 
taken into 
account? 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Potential 
conflicts of 
interest 
reported? 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Bachour, 
2018 

Yes.  
 
Capsular 
contracture is 
the only 
outcome that is 
reported. 

Yes 
 
Medline, 
Embase and 
Cochrane 
library were 
searched. 

Unclear 
 
Excluded 
articles are not 
referenced.  

No 
 
Information on 
potential 
confounders 
are not 
reported. 

No 
 
Adjustment for confounding 
was not performed in X/X 
studies 

No Yes, primary 
augmentation 
patients.  
 
The definition of 
het outcome is 
not the same in 
the three 
studies.  

No Unclear, only 
reported for 
the SR.  

 
Risk of bias table for intervention studies (observational: non-randomized clinical trials, cohort and case-control studies) 

Study 
reference 
 
(first author, 
year of 
publication) 

Bias due to a non-representative or ill-defined sample 
of patients? 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to insufficiently long, or 
incomplete follow-up, or differences 
in follow-up between treatment 
groups?2 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to ill-defined or inadequately 
measured outcome ? 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
adjustment for all important 
prognostic factors? 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 
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Blount, 2013 Unclear, study characteristics are not described for 
smooth versus. textured implants.  

Unclear, follow-up is not described 
for smooth versus. textured 
envelope.  

Unlikely, reoperation rate and capsular 
contracture is objective as this can be 
directly abstracted from the patient 
charts (retrospective study).  

Reoperation 
Likely, multivariable analyses 
were not performed for 
reoperation rate.  
Capsular contracture 
Unlikely, multivariable 
analyses were performed for 
this outcome.  

Jacobson, 
2012 

Unclear, study characteristics are not described for 
smooth versus. textured envelope.  

Unclear, follow-up is not described 
for smooth versus. textured 
envelope.  

Unlikely, and capsular contracture is 
objective as this can be directly 
abstracted from the patient charts 
(retrospective study).  

Likely, correction for potential 
confounders is not performed.  

Stevens, 2016 Unclear, study characteristics are not described for 
smooth versus. textured envelope.  

Unclear, follow-up is not described 
for smooth versus. textured 
envelope.  

Unlikely, capsular contracture was 
defined according to Baker grade 3 and 
4.  

Likely, correction for potential 
confounders is not performed.  

Somogyi, 2015 Unclear, some patients had undergone a mastopexy in 
the past (not as a planned, staged procedure for 
augmentation mastopexy) were included as primary 
augmentation. However, unclear whether this was 
particularly in the saline or silicone group.  

Unclear, follow-up is not described 
for smooth versus. textured 
envelope, as this was not the primary 
focus of the analysis.  

Unlikely, capsular contracture is 
objective as this can be directly 
abstracted from the patient charts 
(retrospective study).  

Likely, correction for potential 
confounders is not performed.  

Haws, 2015 Unclear, study characteristics are not described for 
smooth versus. textured envelope.  

Unclear, follow-up is not described 
for smooth versus. textured 
envelope, as this was not the primary 
focus of the analysis.  

Unlikely, rupture is evaluated by two 
radiologists. One was a local radiologist 
and the other was a blinded central 
expert radiologist. 

Likely, correction for potential 
confounders is not performed.  

Calobrace, 
2018 

Unclear, study characteristics are not described for 
smooth versus. textured envelope.  

Unclear, loss to follow-up was not 
described. 

Unlikely, capsular contracture was 
defined as Baker grade III or IV.  

Unlikely, correction for 
potential confounders was 
included.  

Khanna, 2018 Unlikely, the characteristics were generally consistent 
between the two groups.  

Unclear, follow-up is not described 
for smooth versus. textured 
envelope.  

Unlikely, capsular contracture was 
defined as Baker grade III or IV.  

Likely, correction for potential 
confounders is not performed.  

Namnoum, 
2013 

Unclear, study characteristics are not described for 
smooth versus. textured envelope.  

Unclear, follow-up is not described 
for smooth versus. textured 
envelope.  

Unlikely, capsular contracture was 
defined as Baker grade III or IV.  

Unlikely, correction for 
potential confounders was 
included. 
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Evidence table for systematic review of RCTs and observational studies (intervention studies)  
Study reference Study 

characteristics 
Patient characteristics  Intervention (I) Comparison 

/ control (C) 
 

Follow-up Outcome 
measures and 
effect size  

Comments 

Bachour, 2018 
 
Study characteristics 
and results are 
extracted from the SR 
(unless stated 
otherwise). 
 
*Study characteristics 
and results deducted 
from the individual 
study.  

SR and meta-
analysis of cohort 
and case-control 
studies 
 
Literature search 
up to (October 
2016) 
A: Blount 2013 
B: Jacobson 2012 
C: Stevens 2016 
 
Study design:  
A: Cohort 
retrospective. 
B: Retrospective 
chart review. 
C: Cohort 
retrospective. 
 
Setting and 
Country: 
*A: Single centre, 
USA. 
 
 
Source of funding 
and conflicts of 
interest: 
None reported. 
 

Inclusion criteria SR: 
 
Original studies were included if they 
mentioned capsular contracture as an 
outcome of breast implantation in either 
cosmetic breast augmentation or breast 
reconstruction in oncological patients. 
Prospective and retrospective studies were 
included. 
 
English and Dutch languages were accepted. 
 
Exclusion criteria SR: Isolated abstracts, case 
reports, reviews, editorials, 
communications, correspondence, 
discussions, and letters were excluded. 
 
18 studies included, 3 published after 2009. 
 
Important patient characteristics at 
baseline: 
*A: The average age was 33,5 (range 17-84 
years) 
 
N, mean age 
A:  
B:  
C:  
 
Study population 
A-B: primary augmentation mammoplasty 
C: unclear 
 

Describe 
intervention: 
 
Getextureerde 
envelop 
 

Describe 
control: 
 
Gladde 
envelop 
 

End-point of follow-up: 
A: mean follow-up 14.9 
months.  
B: mean follow-up 392.6 
days; range: 0-2330 days 
C: 9 year evaluation 
 
For how many participants 
were no complete outcome 
data available?  
(intervention/control) 
A: not reported 
B: not reported 
C: not reported 
 
 
 

Outcome 
measure-1 
A: smooth 
13/551 
Textured: 
5/179 
B: smooth: 
5/316 
Textured: 0/20  
C: 16.6% in 
smooth 
8% in textured 
implants 
 
Effect 
measure: p-
value adjusted 
OR (95% CI): 
A: 0.815 NS 
B: NA 
C: S 
 
Meta-analysis 
was not 
performed. 
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Groups comparable at baseline? 
Not reported. 

 
Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies (cohort studies, case-control studies, case 
series)) 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics 2  Intervention (I) Comparison / control (C) 3 

 
Follow-up Outcome measures and 

effect size 4  
Comments 

Blount, 
2013 

Type of study: 
Cohort 
retrospective 
 
Setting and 
country: Single 
centre, USA. 
 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: Dr 
Alfonso is a paid 
member of the 
speaker’s 
bureau for Life- 
Cell, Inc 
(Bridgewater, 
New Jersey). 
 
The authors 
received no 
financial 
support for the 
research, 
authorship, and 
publication of 
this article. 

Inclusion criteria: 
All patients who 
underwent primary 
augmentation 
mammaplasty 
between January 1999 
and January 2009 were 
reviewed. We collected 
data only for those 
patients who 
underwent primary 
augmentation 
mammaplasty with no 
associated 
reconstructive, revision, 
or adjunct rejuvenative 
procedures. 
 
Exclusion criteria: 
Not reported. 
 
N total at baseline: 
Intervention (smooth): 
551  
Control (textured): 179 
 
Important  
prognostic factors2: 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Smooth implants 
 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Textured implants 

Length of 
follow-up: 
The mean 
follow-up 
period for all 
patients was 
14.9 
months (14.5 
months for the 
silicone gel 
cohort and 
15.1 
months for the 
saline cohort). 
 
Loss-to-follow-
up: 
Not reported.  
 
Incomplete 
outcome data:  
Capsular 
contracture 
Intervention:  
Silicone: 9 
patients 
 
Control:  

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available):  
 
Capsular contracture 
(Baker grade 3-4).  
We did not find a 
significant 
association between CC 
rate and shell type 
(textured 
versus smooth implants; 
2.7% and 2.4%, 
respectively, 
P = .815). 
 
2.40% cc smooth = 13/551 
2.70% cc textured = 5/179 
 
Reoperation 
We did, however, see a 
significantly lower rate 
of reoperation in textured 
versus smooth devices 
(8.2% 
and 13.8%, respectively, P 
= .032). 
 

The outcome 
capsular 
contracture is 
included in the 
SR of Bachour.  
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The average age of the 
patients in our study 
was 33.5 years (range, 
17-68 years). 
 
Groups comparable at 
baseline? 
Characteristics of the 
group in total reported.  

Saline: 2 
patients 
 
Reoperation 
rates 
Intervention:  
Silicone: 9 
patients 
 
Control:  
Saline: 3 
patients 

13.8% reoperation 
smooth =76/551. 
 
8,20% reoperation 
textured 
=15/179 

Somogyi, 
2015 

Type of study: 
retrospective 
cohort study 
 
Setting and 
country: 
Retrospective 
review of a 
single surgeon’s 
prospectively 
maintained 
database. 
Canada 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: Dr. 
Brown is a 
consultant for 
Allergan 
Medical and is a 
speaker for 
LifeCell Corp Dr. 
Somogyi does 
not have any 

Inclusion criteria: The 
current study looked at 
all 
patients older than 18 
years who underwent 
primary 
breast augmentation. 
Some patients who 
had undergone a 
mastopexy in the past 
(not as a 
planned, staged 
procedure for 
augmentation 
mastopexy) were 
included as primary 
augmentation 
patients. 
 
Exclusion criteria: 
Exclusion criteria 
included tuberous or 
congenital breast 
deformity (type III or 
IV), reconstructive 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Smooth implant 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Textured envelope  

Length of 
follow-up: 
Endpoints of 
interest 
included time 
to 
complication 
and time to 
reoperation.  
 
Rates at 1 year 
and 6 years 
were reported. 
Follow-up 
ranged from 0-
155 months. 
Average 18 
months. 
 
Loss-to-follow-
up: 
Not reported. 
 
Incomplete 
outcome data:  

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
 
Overall complications 
HR 1,36, 95% BI 0,73 tot 
2,52. 
 
Overall reoperation 
HR 2,09 (95% BI 1,14 tot 
3,83).  
 
Capsular contracture* 
HR 4,17 (95% BI 1,39 tot 
12,45 
 
*Capsular contracture = 
Baker Grade II-IV. 

De 1024 vrouwen 
die worden 
meegenomen zijn 
waarschijnlijk de 
vrouwen die 
allemaal een 
siliconen 
borstprothese 
hebben.  
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financial 
information to 
disclose.  

surgery, secondary or 
revision surgery, 
unilateral 
augmentation, 
or the need for a 
concurrent mastopexy. 
 
N total at baseline: 
Total implant fill = 1024  
Intervention: 236 
Control: 788 
 
Groups comparable at 
baseline? Not reported. 

Not reported. 
 
Patients who 
did not have a 
complication 
or reoperation, 
respectively, 
were censored 
at the last 
follow-up.  

Haws, 
2015 

Type of study: 
prospective 
cohort study. 
 
Setting and 
country: USA,  
 
Funding and 
conflicts of 
interest: Conflict 
of Interest 
Disclosures: Drs 
Haws, Alizadeh, 
and Kaufman 
are clinical 
investigators in 
Sientra’s clinical 
trials and 
received 
standard 
research 
support 

Inclusion criteria: Not 
reported >> see Stevens 
2012.  
 
Exclusion criteria: 
Not reported >> see 
Stevens 2012.  
 
N total at baseline: 
1792 implants in 935 
primary and revision 
augmentation.  
 
Important prognostic 
factors2: 
52% smooth 
48% textured 
 
Median patient age was 
38 years (18-71 years) 
with the majority of 
patients being caucasian 
and married.  

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Smooth implants 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Textured implants 

Length of 
follow-up:  
Fifty-five 
percent of the 
analysis 
population 
was enrolled in 
an additional 
MRI substudy 
and underwent 
MRI scans 
every two 
years. 
 
Average 
follow-up of 
6,6 years. Not 
reported 
separately for 
the 
comparison. 
 

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
 
Rupture 
7/856 textured rupture 
(0.8%)  
36/936 smooth rupture 
(3.8%) 
*per device and not per 
patient.  
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for conducting 
their studies. 
This supplement 
was funded by 
Sientra, Inc. 
(Santa Barbara, 
CA). The authors 
did not receive 
compensation 
for writing the 
manuscript. 
 

 
Median body mass 
index was 20.8 (15.9-
35.0). 
 
Groups comparable at 
baseline? The groups 
are not compared for 
the comparison 
between smooth and 
textured envelopes.  

Loss-to-follow-
up: 
Not reported. 
 
Incomplete 
outcome data:  
Devices with 
inconsistent 
or 
indeterminate 
MRI results 
that were not 
yet explanted 
were excluded 
from this 
analysis. Not 
reported for 
smooth versus. 
textured 
implants.  

Stevens, 
2016 

Type of study: 
prospective 
cohort 
 
Setting and 
country: 
multicentre 
clinical trial, 
USA. 
 
Funding and 
conflicts of 
interest:Drs 
Stevens, 
Calobrace, 
Harrington, 

Inclusion criteria: 
All patients in the study 
were required to have 
follow-up office visits at 
6–10 weeks and 
annually through year 
10. 
 
Exclusion criteria: 
Not reported. 
 
N total at baseline: 
The study enrolled 
1,788 patients 
and 3,506 implants 
across 4 cohorts, 
including, 1,116 primary 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Smooth implants 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Textured implants 

Length of 
follow-up: 
9 years 
 
Loss-to-follow-
up: 
Not reported. 
 
Incomplete 
outcome data:  
Not reported. 
 
 

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
 
Textured devices (8.0%, 
95% CI, 6.2%, 10.4%) had 
a statistically significant 
decrease in capsular 
contracture compared to 
smooth devices (16.6%, 
95% CI, 14.2%, 19.5%). 

Sientra core 
study 
 
 



 

96 
Richtlijn Borstprothesechirurgie 

Alizadeh, and 
Zeidler are 
clinical 
investigators in 
Sientra’s clinical 
trials and 
received 
standard 
research 
support for 
conducting their 
studies. Ms. 
d0Incelli is an 
employee of 
Sientra. The 
authors did not 
receive 
compensation 
for writing the 
manuscripts. No 
funding was 
received for lab 
costs, author 
stipends, 
medical writing, 
or traveling. 
 
The authors 
received no 
financial 
support for the 
research, 
authorship, and 
publication of 
this article. 

augmentation, 363 
revisionaugmentation, 
225 primary 
reconstruction, and 
84 revision-
reconstruction patients. 
 
Important prognostic 
factors2: 
The use of smooth 
(53%) and textured 
(47%) devices revealed 
a relatively 
even distribution among 
the patients enrolled 
across all cohorts. 
 
Primary augmentation: 
57,8% smooth, 42,2% 
textured. 
 
Groups comparable at 
baseline? The groups 
are not compared based 
on this comparison. 
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Calobrace, 
2018 

Type of study: 
cohort study 
 
Setting and 
country: 10-year 
analysis, USA.  
 
Funding and 
conflicts of 
interest:Drs. 
Calobrace, 
Stevens, Capizzi, 
and Cohen are 
clinical study 
investigators for 
Sientra and 
receive standard 
research 
support for 
conducting 
their studies. 
The authors 
have no 
financial interest 
to declare in 
relation to the 
content of this 
article and 
received no 
financial 
support in the 
preparation of 
this article. Ms. 
Godinez is a 
Sientra 
employee. Dr. 

Inclusion criteria: 
Primary augmentation 
 
Exclusion criteria: 
Patients who received 
shaped implants or had 
transaxillary or 
mastopexy incisions.  
 
N total at baseline: 
The subset of data for 
this analysis includes 
5.122 implants in 2565 
primary augmentation 
patients. 
 
Intervention: 3168 
Control: 1954 
 
Important prognostic 
factors2: 
Median patient age at 
the time of enrolment 
was 36 years (range 18-
66).  
 
The majority was 
Caucasian. 
 
The median BMI was 
20.8 kg/m².  
 
Groups comparable at 
baseline? Groups are 
not compared based on 
this comparison.  

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Smooth envelope 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Textured envelope 

Length of 
follow-up: 
All paitents 
were 
monitored at 
1-year 
intervals for a 
period of 10 
years.  
 
Loss-to-follow-
up: 
Not reported. 
 
Incomplete 
outcome data:  
Not reported. 
 
 

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
 
Capsular contracture 
based on the Baker scale 
(III and IV). 
 
Per breast basis: 
Smooth:  
Total = 3168 (8.2% CC) 
Textured:  
Total = 1954 (3.7% CC) 
Unadjusted OR (95%CI): 
2,2 (1,58-3,08). 
 
Adjusted OR for smooth 
surface = 4,5 (3,00 – 
6,71).  
P=0,0001).  
 
Backwards elimination 
was used (multivariable 
models) to correct for 
potential confounders.  

10-year Sientra 
study. 
 
Briefly, these 
limitations 
include the 
nonrandomized 
design and the 
exclusion of 
some potential 
risk factors 
(eg,genetic 
disposition, 
nipple shields, 
and blood 
loss). 
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Beckstrand is a 
Sientra 
consultant. 

Khanna, 
2018 

Type of study: 
Cohort study. 
 
Setting and 
country: 
Retrospective 
multicenter, 
Canada 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: 
 
Dr Khanna 
received a grant 
from Allergan 
for work related 
to this study, 
personal fees 
from Allergan 
for participation 
as an advisory 
board speaker, 
and nonfinancial 
support from 
Establishment 
Labs for a 
pending breast 
implant clinical 
trial. Drs 
Mosher and 
Whidden have 
been 

Inclusion criteria: 
Women aged 22 years 
and older who had 
primary breast 
augmentation (either 
bilateral or unilateral) 
24 to 48 months 
before data collection 
were eligible if they had 
been operated 
on by the investigating 
surgeon with an infra-
mammary 
approach with 
implantation of a 
smooth or textured 
Natrelle Inspira TruForm 
1 or TruForm 2 device. 
The implant placement 
had to be subfascial, 
submuscular, dual 
plane, or subglandular. 
 
Exclusion criteria: 
Patients were excluded 
if they had breast 
augmentation 
for Poland Syndrome or 
amastia, 
postmastectomy breast 
reconstruction, revision 
or secondary breast 
reconstruction, 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Smooth envelope 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Textured envelope 

Length of 
follow-up: 
Between 2 and 
4 years, mean 
2.9 years.  
 
Loss-to-follow-
up: 
Not reported. 
 
Incomplete 
outcome data:  
Not reported. 
 
 

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
 
Reoperation rate: At 
follow-up, 30 women 
(9.4%) had undergone 
reoperation, including 19 
(9.3%) in the smooth 
TruForm 2 subgroup and 
9 (9.1%) in the textured 
TruForm 2 subgroup. The 
other two women had 
TruForm 1 implants. 
 
17 patients had 
reoperation without 
explantation:  
Smooth: 11 
Textured: 4 
 
The implant was removed 
without replacement in 1 
patient in the Textured 
TruForm 2 
subgroup. 
 
Capsular contracture:  
5/205 smooth 
3/99 textured 
Beiden grade III/IV 
 
 
 

RANBI-I Study 
 
The most 
common reasons 
for reoperation 
were implant 
malposition 
(36.7%), capsular 
contracture 
(33.3%), and the 
patient’s request 
for a change in 
implant size or 
style (20.0%). 
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reimbursed 
from Allergan 
Canada for 
administrative 
support for data 
collection 
related to this 
study and have 
received 
personal fees 
from Allergan 
Canada for 
serving as a 
consultant. Dr 
Nguyen has 
received 
personal fees 
from Allergan 
for work related 
to this study and 
a grant from 
Allergan for his 
participation as 
a speaker at a 
meeting 
unrelated to this 
study. Dr Garzon 
and Ms Bhogal 
are Allergan 
employees and 
stockholders. 
 
This study was 
sponsored by 
Allergan plc 
(Dublin, 
Ireland). 

augmentation using an 
axillary or peri-areolar 
approach, 
mastopexy 
augmentation, or had 
received an implant 
other than Natrelle 
Inspira at the initial 
breast augmentation. 
 
Women diagnosed with 
premalignant or 
malignant breast 
disease and those 
undergoing surgical 
procedures of the 
breast unrelated to 
primary breast 
augmentation that 
could 
adversely affect 
aesthetic outcome were 
also excluded. 
 
N total at baseline: 
319  
Intervention: 205 
Control: 99 
 
Important prognostic 
factors2: 
Mean age 34.7 years 
(range 20-60) and 
median BMI 21.1.  
 
Groups comparable at 
baseline? Demographic 
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Writing and 
editorial support 
was provided to 
the authors by 
Barry 
Weichman, PhD, 
of Peloton 
Advantage 
(Parsippany, NJ) 
and was funded 
by Allergan plc. 
Neither 
honoraria nor 
other forms of 
payment were 
made for 
authorship. 
Allergan plc 
participated 
in the 
development of 
the study design 
and in the 
collection, 
analysis, and 
interpretation of 
data. 

characteristics were 
generally consistent 
between the 
subgroups that received 
smooth or textured 
TruForm 2 
implants. 
 
 

Namnoum, 
2013 

Type of study: 
Cohort study 
 
 
Setting and 
country: USA 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: The 

Inclusion criteria: 
Reported in a previous 
publication. 
 
Primary augmentation. 
 
Exclusion criteria: 
Reported in a previous 
publication. 
 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Textured implants (silicone 
filled, round + shaped 
textured. 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Smooth implants (silicone 
filled, round) 
 

Length of 
follow-up: 
Person years of 
follow-up 
14.528. 
 
Scheduled 
follow-up 
annually at 1-
10 years.  

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
 
Hazard ratios (relative 
risk: RR) with 95% CI.  
 
Capsular contracture 
Baker grade 3 and 4.  
Capsular contracture 

Core and 410 
clinical trials 
(non-
randomized) 
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material for this 
publication 
originates from 
the clinical 
studies of breast 
implants 
conducted and 
funded by 
Allergan, 
Inc, Irvine, CA. 
 
Dr. Namnoum is 
a consultant for 
Allergan, Inc. Dr. 
Largent is an 
employee and 
stock option/ 
stock holder of 
Allergan, Inc. 
Drs. Kaplan and 
Oefelein are 
former 
employees of 
Allergan, Inc. Dr. 
Brown is a 
consultant for 
Allergan, Inc., 
and is a speaker 
for LifeCell 
Corporation. 

N total at baseline: 
4412 patients. 
Intervention: 536 
Control: 371 + 7904 
 
Important prognostic 
factors2: 
Mean age: 35 (range 18-
82).  
 
Mean BMI: 20.7 (range 
13-40). 
 
Groups comparable at 
baseline? Not reported. 
 

 
Mean duration 
of follow-up 37 
months (range 
0-124). 
 
Loss-to-follow-
up: 
Not reported. 
 
Incomplete 
outcome data:  
Not reported. 
 
 

was significantly reduced 
with textured 
surface/round/ 
silicone-filled devices 
(adjusted model, RR: 0.35 
(95% CI: 0.23, 0.53), p < 
0.001), and with textured 
surface/shaped/highly 
cohesive silicone-filled 
devices (adjusted model, 
RR: 0.16 (95% CI: 0.10, 
0.25), p <0.001), versus 
smooth surface/ 
round/silicone-filled 
devices. 
 
Number needed-to-treat 
analyses showed that for 
every 8.8 patients (95% 
CI: 7.4, 12.4) treated with 
textured 
surface/round/silicone-
filled devices, and 6.7 
patients (95% CI:6.2, 7.6) 
treated with textured 
surface/shaped/ 
Highly cohesive silicone-
filled devices, rather than 
smooth 
surface/round/silicone-
filled devices, one 
occurrence of 
Baker grade 3e4 capsular 
contracture would be 
prevented over 10 years 
of follow-up. 
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Heroperatie 
Smooth: ref 
Textured round: 0,75 
(0,54 – 1,03) 
Textured gevormd: 0,48 
(0,34 tot 0,66).  

1st author,  
year of 
publication 

Type of study: 
 
Setting and 
country: 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: 

Inclusion criteria: 
 
Exclusion criteria: 
 
N total at baseline: 
Intervention:  
Control: 
 
Important prognostic 
factors2: 
For example 
age ± SD: 
I: 
C: 
 
Sex:  
I: % M 
C: % M 
 
Groups comparable at 
baseline? 
 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
 

Length of 
follow-up: 
 
 
Loss-to-follow-
up: 
Intervention: 
N (%) 
Reasons 
(describe) 
 
Control:  
N (%) 
Reasons 
(describe) 
 
Incomplete 
outcome data:  
Intervention: 
N (%) 
Reasons 
(describe) 
 
Control:  
N (%) 
Reasons 
(describe) 

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
 

 

1st author,  
year of 
publication 

Type of study: 
 
Setting and 
country: 

Inclusion criteria: 
 
Exclusion criteria: 
 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
 

Length of 
follow-up: 
 
 

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
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Funding and 
conflicts of 
interest: 

N total at baseline: 
Intervention:  
Control: 
 
Important prognostic 
factors2: 
For example 
age ± SD: 
I: 
C: 
 
Sex:  
I: % M 
C: % M 
 
Groups comparable at 
baseline? 
 

 
 

Loss-to-follow-
up: 
Intervention: 
N (%) 
Reasons 
(describe) 
 
Control:  
N (%) 
Reasons 
(describe) 
 
Incomplete 
outcome data:  
Intervention: 
N (%) 
Reasons 
(describe) 
 
Control:  
N (%) 
Reasons 
(describe) 
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Exclusietabel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Codner, 2011 Relevant voor andere module 

Coroneos, 2019 Relevant voor andere module 

Singh, 2017 Relevant voor andere module 

Balk, 2016 Relevant voor andere module 

Watad, 2018 Relevant voor andere module 

De Boer, 2018 Relevant voor andere module 

Doren, 2017 Relevant voor andere module 

Stevens, 2018 Artikel beschrijft dezelfde studie als geïncludeerde studie (Stevens 2016) 

Stevens, 2015 Artikel beschrijft dezelfde studie als geïncludeerde studie (Stevens 2016) 

Stevens, 2012 Artikel beschrijft dezelfde studie als geïncludeerde studie (Stevens 2016) 

Singh, 2016 Descriptive study 

Cifuentes, 2017 Geen origineel artikel 

Eaves, 2015 Letter to the editor 

Cheng, 2011 Letter to the editor 

Motegi, 2013 Letter to the editor 

De Vita, 2013 Letter to the editor 

Khan, 2011 Letter to the editor 

Keramidas, 2009 Letter to the editor 

Collett, 2019 Narrative review 

Scarpa, 2015 Narrative review 

Headon, 2015 Narrative review 

Jewell, 2011 Narrative review 

Lipworth, 2011 Narrative review 

Lipworth, 2009 Narrative review 

Rastogi, 2019 Narrative review 

Nahabedian, 2019 Narrative review 

Liu, 2015 Review includeert alleen studies van vóór 2009, dit is niet meer relevant 

Zingaretti, 2019 
Review rapporteert geen uitkomstmaten van individuele studies, in dit geval zouden de 
individuele studies alsnog nagezocht moeten worden. 

Leberfinger, 2017 
Review rapporteert geen uitkomstmaten van individuele studies, in dit geval zouden de 
individuele studies alsnog nagezocht moeten worden. 

Wohlgemuth, 2019 Short communication 

Ramos-Gallardo, 2017 Systematic review van case reports en case-series 

Schaub, 2010 Verouderd review, includeerd alleen studies van voor 2009 
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Alderman, 2016 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Gryskiewicz, 2014 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Lund, 2016 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Kappel, 2012 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Roxo, 2015 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Cruz, 2010 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat 

Pan, 2012 Voldoet niet aan de PICO - andere uitkomstmaat (leukemia, non-hodgekin lymfoma) 

Silva, 2011 Voldoet niet aan de PICO - de verkeerde vergelijking wordt gemaakt 

Baek, 2014 Voldoet niet aan de PICO - geen vergelijkend onderzoek (controle groep ontbreekt). 

El-Haddad, 2018 
Voldoet niet aan de PICO - geen vergelijkend onderzoek (geen uitkomstmaten voor smooth 
versus. textured) 

Roberts, 2019 
Voldoet niet aan de PICO - geen vergelijkend onderzoek (geen uitkomstmaten voor smooth 
versus. textured) 

Laurent, 2016 
Voldoet niet aan de PICO - geen vergelijkend onderzoek, geen aparte resultaten voor 
augmentatie en reconstructie - augmentatie alleen maar silicone en textured 

Ruffenach, 2019 
Voldoet niet aan de PICO - history of 32 cases, geen vergelijking die overeenkomt met onze 
PICO 

Largent, 2012 
Voldoet niet aan de PICO - Onjuiste patiëntengroep (de ALCL cases zijn allemaal vrouwen 
met een historie van borstkanker) 

Van Slyke, 2018 Voldoet niet aan de PICO: alle patiënten ondergaan explantatie 

Shauly, 2019 Voldoet niet aan de PICO: andere vergelijking (3 verschillende textures) 

Handel, 2013 Voldoet niet aan de PICO: andere vergelijkingen (calculation methods) 

Lapid, 2014 Voldoet niet aan de PICO: geen vergelijkende studie 

Maxwell, 2012 Voldoet niet aan de PICO: geen vergelijkende studie (1 type prothese) 

Cunningham, 2009 Voldoet niet aan de PICO: geen vergelijkende studie (1 type prothese) 

McCarthy, 2019 Voldoet niet aan de PICO: onjuiste patiëntenpopulatie (alleen ALCL) 

Picha, 2015 Voldoet niet aan de PICO: onjuiste patiëntpopulatie (reconstruction) 

Largent, 2013 

Voldoet niet aan de PICO: vergelijking van high/extra high profile breast implants 
compared to low- to moderate- profile breast implants. Dit gaat weer om iets anders dan 
het oppervlak.  

Duxbury, 2016 
Voldoet niet aan de PICO: vergelijking van textured silicone en polyurethane-coated 
silicone, maakt dus niet de juiste vergelijking. 

Lazzeri, 2011 Voldoet niet aan de PICO: vergelijkt bepaalde types ALCL 

Derby, 2015 
Voldoet niet aan PICO: andere uikomstmaat (coefficient of friction) voor de vergelijking 
smooth en textured. 

Tzur, 2018 Voldoet niet aan PICO: andere uitkomstmaat (desmoid tumor) 

Doren, 2015 Voldoet niet aan PICO: andere vergelijking >> tussen drie fabrikanten 

Jewell, 2010 Voldoet niet aan PICO: andere vergelijking Allergan versus. Mentor 

Dancey, 2012 Voldoet niet aan PICO: andere vergelijkingen (risk factors) 
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Seigle-Murandi, 2017 Voldoet niet aan PICO: andere vergelijkingen (shape) 

Williams, 2009 Voldoet niet aan PICO: gaat over de toxiciteit van bepaalde stoffen 

Maijers, 2014 Voldoet niet aan PICO: geen vergelijkend onderzoek (controlegroep mist) 

Dessy, 2013 Voldoet niet aan PICO: onderzoekt een 'adjustable implant' 

Pompeo, 2015 Voldoet niet aan PICO: onjuiste patiëntpopulatie (maar 5% heeft primaire augmentatie) 

Labadie, 2018 Voldoet niet aan PICO: SR van case reports 

 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
2009 – aug 
2019 

1  exp *Mammaplasty/ or exp Breast Implantation/ or exp Breast Implants/ or (breast* 
adj3 (implant* or augmentation or enlargement* or prosthe*)).ti,kw. or 
(mammoplasty or mammaplasty or cpg device or ideal implant* or memoryshape or 
natrelle or sientra).ti,kw. or ((cosmetic or esthetic or aesthetic) adj3 breast*).ti,kw. 
(15602) 

2  exp Silicone Gels/ or exp Polyurethanes/ or (silicon* or saline* or smooth* or 
monoblock* or hydrogel* or polyurethan*).ti,ab,kw. or ((micro or macro or nano) adj2 
texture*).ti,ab,kw. or (microtexture* or macrotexture* or nanotexture* or 
textured).ti,ab,kw. (488390) 

3  exp Infection/ or infect*.ti,ab,kw. or complicat*.ti,ab,kw. (2921389) 

4  1 and 2 (3132) 

5  limit 4 to (english language and yr="2009-Current") (1203) 

6  (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ 
or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled 
trial or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. 
or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1887975) 

7  (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* 
or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or 
(animals/ not humans/)) (408123) 

8  Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or 
Cohort analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study 
or studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically 
controlled study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen 
ook longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) (3244785) 

9  5 and 7 (50) 

10  5 and 6 not 9 (100) 

11  5 and 8 not (9 or 11) (316) 

12  9 or 10 or 11 (466) 

 

= 466 (465 uniek) 

551 

Embase 
(Elsevier) 

('breast reconstruction'/exp/mj OR 'breast augmentation'/exp OR 'breast 
implant'/exp OR ((breast NEAR/3 (implant* OR augmentation OR enlargement OR 
prosthe*)):ti) OR mammoplasty:ti OR mammaplasty:ti OR 'cpg device':ti OR 'ideal 
implant*':ti OR memoryshape:ti OR natrelle:ti OR sientra:ti OR (((cosmetic OR esthetic 
OR aesthetic) NEAR/3 breast*):ti)) 

 

AND (silicone breast implant'/exp/mj OR 'silicone gel'/exp OR 'polyurethan'/exp OR 
silicon*:ti,ab OR saline:ti,ab OR smooth:ti,ab OR monoblock*:ti,ab OR hydrogel:ti,ab 
OR polyurethan*:ti,ab OR (((micro OR macro OR nano) NEAR/2 texture*):ti,ab) OR 
microtexture*:ti,ab OR macrotexture*:ti,ab OR nanotexture*:ti,ab OR textured:ti,ab) 

 

AND (english)/lim AND (2009-2019)/py NOT 'conference abstract':it 
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Gebruikte filters: 

 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti) OR ((meta NEAR/1 analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT (('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp) NOT 'human'/exp) 

 

RCT’s: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR 
placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it 

 

Observationeel onderzoek: ‘major clinical study’/exp OR 'clinical study'/de OR 'case 
control study'/de OR 'family study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective 
study'/de OR ('prospective study'/de NOT 'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort 
analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti AND ((up NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR 
((epidemiologic NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' NEAR/1 (study 
OR studies)):ab,ti) 

 

= 380 (377 uniek) 
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Module 4 Infectiepreventie 
 

Deze module is opgedeeld in vier submodules: 
4.1 Preoperatieve antibiotica 
4.2  Deurbeweging en handschoenenwissel 
4.3  Gebruik van een sleeve en afdekken tepels 
4.4  Spoelen van de holte 
 

Submodule 4.1 Preoperatieve antibiotica 
 
Uitgangsvraag 
Leidt profylactisch antibioticagebruik bij het plaatsen van borstprotheses omwille van een 
augmentatie tot minder infecties? 
 
Inleiding 
De praktijkvariatie rondom het gebruik van profylactische antibiotica bij het plaatsen 
van een borstprothese is groot, omdat duidelijke richtlijnen ontbreken: niet iedere 
plastisch chirurg gebruikt antibiotische profylaxe, en bij hen die het wel gebruiken 
bestaat er variatie in keuze van het middel, dosering, toedieningsweg en duur van de 
profylaxe. Zowel het toedienen van profylaxe als het niet toedienen van profylaxe zou 
potentieel kunnen leiden tot risico’s voor de vrouw, zoals een grotere kans op infectie 
van de prothese of bijwerkingen van het antibioticagebruik. 
 
In deze module wordt het wetenschappelijk bewijs voor het gebruik van antibiotica profylaxe 
rondom esthetische borstprothese chirurgie geanalyseerd: wel antibioticaprofylaxe versus geen 
antibioticaprofylaxe, en langdurig gebruik (> 24 uur) versus kortdurend (<24 uur) of eenmalig. De 
potentiële voor- en nadelen van (langdurige) antibiotica profylaxe zullen worden afgewogen. 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht 
naar de volgende zoekvragen: 
1. Wat zijn de (on)gunstige effecten van antibioticagebruik rondom de operatie bij het plaatsen 
van borstprotheses omwille van een augmentatie in vergelijking met geen antibiotica gebruik? 
 
P:  volwassen vrouwen zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie borstprotheses 

zijn geplaatst omwille van een augmentatie; 
I: antibioticagebruik tijdens de plaatsing van de prothese (intraveneus binnen een uur tot 

aan de incisie, indien oraal in principe 2 uur voor operatie); 
C:  geen antibioticagebruik of placebo; 
O:  infectie van de prothese, heroperatie vanwege infectie, heroperatie (elke reden), 

verwijderen van prothese vanwege infectie, verwijderen van de prothese (elke reden). 

 
2. Wat zijn de (on)gunstige effecten van kortdurend antibioticagebruik (max. 24 uur) rondom de 
operatie bij het plaatsen van borstprotheses omwille van een augmentatie in vergelijking met 
langdurig antibioticagebruik van > 24 uur? 
 
P:  volwassen vrouwen zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie borstprotheses 

zijn geplaatst omwille van een augmentatie; 
I:  kortdurend antibioticagebruik (<24 uur) tijdens de plaatsing van de prothese (intraveneus 

binnen een uur tot aan de incisie, indien oraal in principe 2 uur voor operatie); 
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C: langdurend antibioticagebruik (> 24 uur) tijdens de plaatsing van de prothese (intraveneus 
binnen een uur tot aan de incisie, indien oraal in principe 2 uur voor operatie); 

O:  infectie van de prothese, heroperatie vanwege infectie, heroperatie (elke reden), 

verwijderen van prothese vanwege infectie, verwijderen van de prothese (elke reden). 

 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte infectie van de prothese een voor de besluitvorming cruciale 

uitkomstmaat; en heroperatie vanwege infectie, heroperatie (elke reden), verwijderen van 

prothese vanwege infectie, verwijderen van de prothese (elke reden) voor de besluitvorming 

belangrijke uitkomstmaten. 

 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de 
studies gebruikte definities.  
 
De werkgroep hanteerde de onderstaande grenzen voor klinische relevantie en vergeleek de 
resultaten met deze grenzen: RR < 0,80 of > 1,25) (GRADE recommendation) of Standardized 
mean difference (SMD=0,2 (klein); SMD=0,5 (matig); SMD=0,8 (groot).  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Elsevier) is op 22 mei 2019 met relevante 
zoektermen gezocht naar systematische reviews en gerandomiseerd onderzoek in het Engels 
vanaf 1980. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuur zoekactie leverde 450 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: vergelijkend (observationeel of gerandomiseerd) onderzoek naar het 
antibiotica gebruik tijdens de plaatsing van een prothese bij volwassen vrouwen zonder 
geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een borstprothese is 
geplaatst. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 69 studies voorgeselecteerd. 
Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 67 studies geëxcludeerd (zie exclusie 
tabel onder het tabblad Verantwoording), en 2 studies definitief geselecteerd.  
 
Resultaten 
Twee onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studie 
karakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence tabellen. De beoordeling van de 
individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk-of-bias tabellen. 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Er werd één systematisch review geïncludeerd (Huang, 2015), deze resultaten werden aangevuld 
met één aanvullende studie (Keramidas, 2016) gepubliceerd na de zoek datum van de 
systematische review. 
 
De systematische review van Huang (2015) includeerde studies die verschillende 
antibioticaprofylaxe-protocollen vergeleken of antibioticaprofylaxe vergeleek met een 
controlegroep bij het plaatsen van een borstprothese om cosmetische redenen of vanwege een 
reconstructie na een mammacarcinoom. Daarnaast moesten de studies uitkomstmaten 
rapporteren over de infectiegraad en/of de mate van kapselcontractie. Artikelen werden 
geëxcludeerd wanneer er geen borstprotheses waren ingebracht bij de operatie, zoals bij een 
borstverkleining, het een retrospectief cohort studie betrof zonder controlegroep, antibiotica 
voor behandelingsdoeleinden werden gebruikt in plaats van als profylaxe, het aantal vrouwen 
met een infectie en/of de mate van kapselcontractie niet duidelijk werd vermeld in de studie en 
wanneer studies alleen risicopatiënten includeerden, zoals patiënten met eerdere radiotherapie. 
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In totaal werden er dertien studies geïncludeerd in de systematische review, waarvan er vier 
voldeden aan de PICO’s voor deze literatuursamenvatting. De overige studies werden 
geëxcludeerd, omdat ze vrouwen includeerden die een borstreconstructie hadden ondergaan. 
Van deze vier studies waren er drie retrospectieve cohort studies (Mirzabeigi,2012; Khan, 2010; 
LeRoy,1991) en één een prospectieve cohort studie (Gylbert, 1990).  
 
Mirzabeigi (2012) vergeleek perioperatieve antibiotica plus postoperatieve antibiotica 
gedurende drie dagen met alleen perioperatieve antibiotica. Hiervoor werden 127 vrouwen 
geïncludeerd in de interventiegroep (peri- en post-) en 130 in de controlegroep (peri-). Het 
antibioticum dat primair werd gebruikt als interventie was een intraveneuze dosis van één gram 
cefalosporine, 60 minuten voor de eerste incisie. De uitkomstmaat infectie werd gedefinieerd als 
een positieve bacteriekweek. Wanneer een steriele kweek niet mogelijk was, werden er ook 
klinische indicatoren van een infectie gebruikt, zoals pijn, erytheem, koorts, leukocyten en/of 
een andere lokale inflammatoire respons symptomatologie.  
 
Khan (2010) vergeleek perioperatieve antibiotica plus postoperatieve antibiotica gedurende vijf 
dagen met alleen perioperatieve antibiotica. Hiervoor werden 1.219 vrouwen geïncludeerd in de 
interventiegroep (peri- en post-) en 409 vrouwen in de controlegroep (peri-). De interventie 
bestond uit een eenmalige intraveneuze dosis cefalosporine plus een orale kuur voor vijf dagen. 
De controle behandeling bestond uit of een eenmalige intraveneuze dosis cefalosporine of een 
eenmalige intraveneuze dosis cefalosporine met een orale kuur voor een tijdsbestek van 24 uur. 
De uitkomstmaat infectie werd klinisch vastgesteld door de aanwezigheid van pijn, afscheiding, 
zwelling en roodheid van de borsten.  
 
LeRoy (1991) vergeleek het gebruik van perioperatieve plus postoperatieve antibiotica met geen 
antibioticagebruik. Hiervoor werden 60 vrouwen geïncludeerd in de interventiegroep (peri- en 
post-) en 132 in de controlegroep (geen antibiotica). De interventie bestond uit een eenmalige 
intraveneuze toediening van cefalosporine met een orale kuur van ten minste 24 uur. Een 
definitie van de uitkomstmaat infectie werd niet gerapporteerd.  
 
Gylbert (1990) vergeleek perioperatieve antibiotica met een placebo. Hiervoor werden 38 
vrouwen geïncludeerd in de interventiegroep en 34 in de controlegroep. De interventie bestond 
uit een intraveneuze toediening van 20 mL benzylpenicilline en 20 mL dicloxacilline opgelost in 
500 mL fysiologisch zoutoplossing, één uur voor de operatie. De controle bestond uit een 
intraveneuze toediening van 40 mL steriel water in 500 mL fysiologisch zoutoplossing, één uur 
voor de operatie. Een positieve bacteriekweek van een aerobe of anaerobe bacterie werd 
gebruikt als een proxy voor de uitkomstmaat infectie. Resultaten van de uitkomstmaat infectie 
werd gerapporteerd per borst in plaats van per vrouw.  
 
De aanvullende prospectieve cohort studie (Keramidas, 2016) vergeleek het effect van 
antibiotica profylaxe met een controlegroep op de incidentie van infectie en kapselcontractuur 
na een primaire bilaterale borstvergroting.  
 
De interventie bestond uit een eenmalige intraveneuze dosis van cefalosporine tijdens de 
inductie van de narcose. Het gekozen antibioticum was 750 mg cefuroxim zoals vermeld stond in 
de algemene richtlijn. De controlegroep kreeg geen antibioticum toegediend.  
 
In totaal werden er 90 vrouwen geïncludeerd in de interventiegroep en 90 vrouwen in de 
controlegroep. De gemiddelde leeftijd was 31 jaar (range 21 tot 45) in de interventiegroep en 29 
jaar (range 19 tot 45) in de controlegroep was. Verder was de gemiddelde body mass index in 
beide groepen 26 en waren er in de interventiegroep 13 vrouwen die tussen de 14 en 20 
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sigaretten rookten per dag en in de controlegroep 15 vrouwen die tussen de 2 en 21 sigaretten 
rookten per dag. De cohort werd voor één jaar gevolgd.  
 
Resultaten 
PICO 1 - kortdurend versus langdurend antibiotica gebruik 
1. Infectie van de prothese 
De uitkomstmaat “infectie van prothese” werd gerapporteerd in twee studies. 14 van de 1.346 
vrouwen (1%) in de interventiegroep en 4 van de 539 vrouwen (0,7%) in de controlegroep kreeg 
een infectie (risico verschil -0,00, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) -0,04 tot 0,03). Dit is geen 
klinisch relevant verschil. 
 
Figuur 4.1 Infectie van prothese bij kortdurende versus langdurende antibiotica in volwassen vrouwen 

 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; CI: 
betrouwbaarheidsinterval 

 
2. Heroperatie vanwege infectie 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “heroperatie vanwege infectie” gerapporteerd.  
 
3. Heroperatie (elke reden)  
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “heroperatie (elke reden)” gerapporteerd.  
 
4. Verwijderen van prothese vanwege infectie 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “verwijderen van prothese vanwege infectie” 
gerapporteerd.  
 
5. Verwijderen van de prothese (elke reden) 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “verwijderen van de prothese (elke reden)” 
gerapporteerd.  
 
PICO 2 - wel versus geen antibiotica gebruik  
1. Infectie van de prothese 
De uitkomstmaat “infectie van prothese” werd in de systematische review van Huang (2015) en 
in de studie van Keramidas (2016) gerapporteerd. In totaal werden 150 vrouwen geïncludeerd in 
de interventiegroep en 222 vrouwen in de controlegroep. Het risicoverschil was -0,01 (95% BI -
0,04 tot 0,01) in het voordeel van de interventiegroep. Dit verschil is niet klinisch relevant.  
 
Figuur 4.2 Infectie van prothese bij wel of geen gebruik van antibiotica in volwassen vrouwen 

 
Z: p-waarde van het gepoolde effect; df: degrees of freedom (vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; CI: 
betrouwbaarheidsinterval 
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Verder rapporteerde Gylbert (1990) het aantal borsten met een aerobe of anaerobe bacterie. 
Resultaten werden gerapporteerd per borst en niet per vrouw. In de interventiegroep werd in 5 
van de 76 borsten (6,6%) een bacterie gevonden en in de controlegroep werd in 54 van de 68 
borsten (79,4%) een bacterie gevonden. Er werd een risicoverschil van 73% gevonden met een 
betrouwbaarheidsinterval van 62% tot 84%, in het voordeel van de interventie.  
 
2. Heroperatie vanwege infectie 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “heroperatie vanwege infectie” gerapporteerd.  
 
3. Heroperatie (elke reden)  
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “heroperatie (elke reden)” gerapporteerd.  
 
4. Verwijderen van prothese vanwege infectie 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “verwijderen van prothese vanwege infectie” 
gerapporteerd.  
 
5. Verwijderen van de prothese (elke reden) 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “verwijderen van de prothese (elke reden)” 
gerapporteerd.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
PICO 1 - kortdurend versus langdurend antibiotica gebruik 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat “infectie van prothese” is afkomstig uit een 
observationele studie en begint zodoende op laag. De bewijskracht is met 1 niveau verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (geen correctie voor confounding) en het zeer 
geringe aantal events (imprecisie). De bewijskracht komt uiteindelijk uit op zeer laag.  
 
Vanwege het ontbreken van studies die de uitkomsten “heroperatie vanwege infectie”, 
“heroperatie (elke reden)”, “verwijderen van prothese vanwege infectie” en “verwijderen van de 
prothese (elke reden)” rapporteren is de bewijskracht voor de uitkomsten “heroperatie vanwege 
infectie”, “heroperatie (elke reden)”, “verwijderen van prothese vanwege infectie” en 
“verwijderen van de prothese (elke reden)” rapporteren, kon de bewijskracht niet gegradeerd 
worden. 
 
PICO 2 - wel of geen antibiotica gebruik  
De bewijskracht voor de uitkomstmaat “infectie van prothese” is afkomstig uit een 
observationele studie en begint zodoende op laag. De bewijskracht is met 1 niveau verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (geen correctie voor confounding) en het zeer 
geringe aantal events (imprecisie). De bewijskracht komt uiteindelijk uit op zeer laag.  
 
Vanwege het ontbreken van studies die de uitkomsten “heroperatie vanwege infectie”, 
“heroperatie (elke reden)”, “verwijderen van prothese vanwege infectie” en “verwijderen van de 
prothese (elke reden)” rapporteren is de bewijskracht voor de uitkomsten “heroperatie vanwege 
infectie”, “heroperatie (elke reden)”, “verwijderen van prothese vanwege infectie” en 
“verwijderen van de prothese (elke reden)” rapporteren, kon de bewijskracht niet gegradeerd 
worden. 
 
Conclusies 
PICO 1 - kortdurend versus langdurend antibiotica gebruik 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van langdurig antibioticagebruik (> 24 uur) 
in vergelijking met kortdurend antibioticagebruik (max. 24 uur), bij het 
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plaatsen van borstprotheses omwille van een augmentatie, op de kans op het 
ontwikkelen van een infectie.  
 
Bronnen: (Mirzabeigi, 2012; Khan, 2010)  

 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin kortdurend antibioticagebruik 
(max. 24 uur) rondom de operatie bij het plaatsen van borstprotheses 
omwille van een augmentatie wordt vergeleken met langdurig 
antibioticagebruik (>24 uur) en gerapporteerd wordt over heroperatie of 
verwijderen van de prothese was het niet mogelijk om een conclusie te 
trekken voor deze uitkomstmaten. 

 
PICO 2 – wel of geen antibiotica gebruik  

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van het gebruik van antibiotica rondom de 
operatie op de kans op een infectie van de prothese na het plaatsen van 
borstprotheses omwille van een augmentatie.  
 
Bronnen: (Keramidas, 2016; LeRoy, 1991)  

 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin antibioticagebruik rondom het 
plaatsen van borstprotheses omwille van een augmentatie wordt vergeleken 
met geen antibioticagebruik en gerapporteerd wordt over heroperatie of 
verwijderen van de prothese, was het niet mogelijk om een conclusie te 
trekken voor deze uitkomstmaten. 

 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
De onderstaande overwegingen en aanbevelingen gelden voor het overgrote deel van de 
populatie waarop de uitgangsvraag betrekking heeft. 
 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Op basis van de beschikbare literatuur is het onduidelijk of antibioticaprofylaxe de kans op een 
infectie van een prothese na een mamma-augmentatie verlaagt vergeleken met geen gebruik 
van antibioticaprofylaxe. Ook is het onduidelijk of langdurend antibioticagebruik de kans op een 
infectie verlaagt vergeleken met kortdurend antibiotica gebruik. Er waren geen studies die 
verschillende antibiotica met elkaar vergeleken en er was geen informatie beschikbaar over het 
effect van antibioticaprofylaxe op heroperaties of het verwijderen van de prothese.  
 
De overall bewijskracht is zeer laag. Dit komt doordat de conclusies zijn gebaseerd op 
observationele studies. Deze studies rapporteerden ruwe data en corrigeerden niet voor 
confounding. Daarnaast was er een zeer gering aantal events (imprecisie), waardoor de 
bewijskracht op zeer laag uitkomt. Er ligt hier een kennislacune, die mogelijk beantwoord kan 
worden door een gerandomiseerd onderzoek. Echter, is de incidentie van infecties laag, 
waardoor er een grote studiepopulatie nodig zal zijn om dit vraagstuk te beantwoorden.  
 
In settings met lage infectiepercentages is de toegevoegde waarde van peri-operatieve 
antibiotica om infecties te voorkomen waarschijnlijk beperkt of verwaarloosbaar. Het is echter 
de vraag of de centra die deelnamen aan de gepubliceerde studies representatief zijn voor het 
geheel aan klinieken dat protheses plaatst. Het is mogelijk dat in situaties met een hoger risico 
op infectie er wel een significant preventief effect is van peri-operatieve antibioticaprofylaxe. 
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Hoewel de incidentie van postoperatieve infecties na een mamma-augmentatie in de 
beschikbare literatuur laag is (0,25% tot 1,2%), zijn de consequenties van een infectie bij een 
borstprothese zoals heropname, langdurige antibioticagebruik of heroperatie belastend. 
Vanwege het gebrek aan bewijs in de beschikbare literatuur voor het gebruik van 
antibioticaprofylaxe bij mamma-augmentaties sluit de werkgroep zich aan bij de adviezen in de 
SWAB richtlijn peri-operatieve profylaxe (2019). Hier wordt het advies gegeven om bij schone 
procedures waarbij protheses worden ingebracht, eenmalig perioperatief cefazoline intraveneus 
(iv.) toe te dienen. De dosering is afhankelijk van de duur van de ingreep, namelijk 1000 mg bij 
ingrepen korter dan 60 minuten en 2000 mg bij ingrepen langer dan 60 minuten.  
 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en eventueel hun verzorgers) 
De vrouw ondervindt weinig nadeel bij een eenmalige perioperatieve intraveneuze toediening 
van antibiotica. Hiervoor hoeven geen extra medische handelingen worden uitgevoerd, want 
voor de inductie van anesthesie is een infuus al noodzakelijk. Daarnaast wordt de ligduur 
hierdoor niet verlengd. In het kader van een antibiotica-allergie geeft de SWAB richtlijn peri-
operatieve profylaxe (2019) alternatieven aan. Bijwerkingen van antibiotica worden over het 
algemeen ervaren bij orale inname en niet bij intraveneuze toediening.  
 
De aanbeveling vanuit de SWAB richtlijn wordt gerechtvaardigd geacht ondanks de afwezigheid 
van voldoende bewijs voor antibioticaprofylaxe bij mamma-augmentaties, aangezien de vrouw 
weinig nadeel ervaart bij een eenmalige intraveneuze toediening van antibiotica rondom de 
operatie, terwijl niet uit te sluiten valt dat er in bepaalde settings met hogere 
infectiepercentages mogelijk wel een infectie mee wordt voorkomen. 
 
Kosten (middelenbeslag)  
Kosten eenmalig antibiotica perioperatief: 
De gemiddelde kosten van eenmalig perioperatieve intraveneuze antibiotica zijn €2,96 per 
injectie van 1000 mg cefazoline. Bij ingrepen langer dan 60 minuten wordt er 2000 mg 
aanbevolen en zijn de kosten dus €5,92 (Farmacotherapeutisch Kompas). 
 
Kosten kortdurend antibioticagebruik (24 uur) 
Bij kortdurend antibioticagebruik wordt er 2000 mg cefazoline (iv.) bij inductie gegeven en 
aanvullend twee doseringen van 1000 mg binnen 24 uur. Dit zijn dus vier doseringen van 1000 
mg cefazoline, waarvan de kosten €11,84 zijn (Farmacotherapeutisch Kompas). 
 
Kosten langdurend antibioticagebruik (5 dagen/ 7 dagen) 
Bij langdurend antibioticagebruik worden tabletten amoxicilline-clavulaanzuur gegeven. De 
gemiddelde prijs per tablet amoxicilline-clavulaanzuur van 500/125 mg is €2,06 euro. Met drie 
doseringen per dag gedurende vijf dagen bedragen de kosten €30,90, voor zeven dagen 
bedragen de kosten €43,26 (Farmacotherapeutisch Kompas). 
 
Mamma-augmentaties worden over het algemeen in twee settings gedaan, namelijk in een privé 
kliniek waarbij de vrouw dezelfde dag wordt ontslagen en naar huis gaat en in een ziekenhuis 
waarbij de vrouw over het algemeen één nacht in het ziekenhuis blijft. Toediening van 24 uur iv. 
antibiotica gebruik zou voor sommige vrouwen een verlengde ziekenhuisopname betekenen. 
Een verlengde kuur orale antibiotica heeft geen invloed op de opnameduur maar brengt 
potentieel wel vervelende bijwerkingen met zich mee en een groter risico op 
resistentieontwikkeling van bacteriën.  
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De extra kosten van eenmalig perioperatieve antibiotica zijn dermate laag in verhouding tot de 
kosten van een heropname, heroperatie of langdurig antibioticagebruik, dat deze acceptabel 
worden geacht ook in afwezigheid van bewijs van effectiviteit.  
 
Aanvaardbaarheid voor de overige relevante stakeholders 
De werkgroep voorziet geen bezwaren vanuit overige relevante stakeholders, omdat de 
aanbeveling aansluit bij de huidige SWAB richtlijn peri-operatieve profylaxe (2019). 
 
Haalbaarheid en implementatie 
Het feit dat er voldoende bewijs ontbreekt in de huidige literatuur uit zich in de variatie 
waarmee plastische chirurgen momenteel wel of geen antibiotica voorschrijven rondom 
mamma-augmentaties, variërend van geen antibioticagebruik tot perioperatief 
antibioticaprofylaxe (iv.) gevolgd door 7 dagen orale inname. 
 
In principe geeft de voorgestelde aanbeveling geen problemen met zich mee om het gebied van 
implementatie of de haalbaarheid hiervan. Het betreft één handeling, het toedienen van 
antibiotica (iv.) bij de inductie van de anesthesie. De werkgroep voorziet geen bezwaren vanuit 
andere collega´s.  
 
Aanbevelingen 
Rationale/ balans tussen de argumenten voor en tegen de interventie 
Op basis van de beschikbare literatuur is het onduidelijk of antibioticaprofylaxe de kans op een 
infectie van een prothese na een mamma-augmentatie verlaagt vergeleken met geen gebruik 
van antibioticaprofylaxe. De overall bewijskracht hiervoor is zeer laag.  
 
Vanwege het gebrek aan bewijs sluit de werkgroep zich aan bij de adviezen in de SWAB richtlijn 
peri-operatieve profylaxe (2019).De aanbeveling vanuit de SWAB richtlijn wordt gerechtvaardigd 
geacht ondanks de afwezigheid van voldoende bewijs voor antibioticaprofylaxe bij mamma-
augmentaties, aangezien de vrouw weinig nadeel ervaart bij een eenmalige intraveneuze 
toediening van antibiotica rondom de operatie. De extra kosten van eenmalig perioperatieve 
antibiotica zijn dermate laag in verhouding tot de kosten van een heropname, heroperatie of 
langdurig antibioticagebruik, dat deze acceptabel worden geacht ook in afwezigheid van bewijs 
van effectiviteit. In principe geeft de voorgestelde aanbeveling geen problemen met zich mee op 
het gebied van implementatie of de haalbaarheid hiervan. Het betreft één handeling, het 
toedienen van antibiotica (iv.) bij de inductie van de anesthesie. De werkgroep voorziet geen 
bezwaren vanuit andere collega´s.  
 

Geef perioperatief eenmalig cefazoline (iv.) bij een mamma-augmentatie met prothese, 
namelijk 1000 mg bij ingrepen korter dan 60 minuten en 2000 mg bij ingrepen langer dan 60 
minuten.  

 

Geef perioperatief eenmalig clindamycine (iv.) bij een mamma-augmentatie met prothese, 
namelijk 600 mg als de vrouw allergisch is voor cefazoline. 
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Bijlagen bij submodule 4.1 
 
Evidencetabellen 

Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies 
Based on AMSTAR checklist (Shea, 2007; BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist (Moher, 
2009; PLoS Med 6: e1000097; doi:10.1371/journal.pmed1000097) 

Study  
 
 
 
 
 
 
 
 
First author, 
year 

Appropriate and 
clearly focused 
question? 
 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature 
search? 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
included and 
excluded 
studies? 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
relevant 
characteristics 
of included 
studies? 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Appropriate 
adjustment for 
potential 
confounders in 
observational 
studies? 
 
 
 
Yes/no/unclear/
notapplicable 

Assessment of 
scientific 
quality of 
included 
studies? 
 
 
 
 
Yes/no/unclea
r 

Enough 
similarities 
between 
studies to 
make 
combining 
them 
reasonable? 
 
Yes/no/unclear 

Potential risk 
of publication 
bias taken 
into account8 
 
 
 
 
 
Yes/no/uncle
ar 

Potential 
conflicts of 
interest 
reported? 
 
 
 
 
 
Yes/no/uncle
ar 

Huang, 2015  Yes; The purpose 
of this systematic 
review was to 
synthesis the 
current evidence 
on both systemic 
and topical 
antibiotic 
prophylaxis 
in prosthesis-
based breast 
surgery. By 
comparing 
postoperative 
complications 
such as SSI and 
CC, we verified 
that 
extended 
systemic 
antibiotic 

Yes No, no reference 
of excluded 
studies 

Yes No, no 
adjustment was 
performed in the 
individual studies  

Yes No, antibiotic 
regimens differ 
among studies 

Yes Systematic 
review: Yes 
Included 
studies: 
unclear 
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prophylaxis and 
topical antibiotic 
irrigation were 
beneficial for 
patients 
underwent 
prosthesis-based 
breast surgery. 

 
Risk of bias table for intervention studies (observational: non-randomized clinical trials, cohort and 
case-control studies) 

Study reference 
 
(first author, year of 
publication) 

Bias due to a non-representative or ill-
defined sample of patients?1 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to insufficiently long, or 
incomplete follow-up, or differences 
in follow-up between treatment 
groups?2  
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to ill-defined or inadequately 
measured outcome ?3 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate adjustment for 
all important prognostic factors?4 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Keramidas, 2016 Unlikely Unclear, number of patients loss to 
follow-up is not reported. 

Unlikely Likely 

 
Evidence table for systematic review of RCTs and observational studies (intervention studies)  

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Intervention (I) Comparison / control 
(C) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

Huang,  
2015 
 
 

SR and meta-
analysis of RCTs 
and cohort 
studies 
 
Literature search 
up to June 2014 
 
A: Mirzabeigi, 
2012 
B: Khan, 2010 
C: LeRoy, 1991 
D: Gylbert, 1990 
 
Study design: 
Prospecitve 

Inclusion criteria 
SR: (1) 
Patients who 
underwent 
breast surgery 
in which 
prosthesis were 
involved, 
including 
aesthetic 
augmentation 
and 
reconstructive 
mammoplasty; 
(2) Both 
prospective and 

Describe intervention: 
 
A: Pre + postoperative 
3 d  
(Cefazolin/clindamycin/
ciprofloxacin/azithrom
ycin) 
 
B: Peri + postoperative 
5 d 
(Cephalosporin + oral 5 
days) 
 
C: Pre + postoperative 
(Cephalosporin + oral 
>24h) 

Describe control: 
 
A: Preoperative  
 
B: Perioperative 
(Cephalosporin / 
Cephalosporin + oral 
<24h) 
 
C: None 
 
D: Placebo 
(40 mL sterile water) 
 

End-point of follow-up: 
 
A: 6-42 months 
B: NR 
C: 1.5 – 36 months 
D: 12 months (median 
follow-up time) 
 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
Not reported 
 
 

1. Infection of prosthetic 
 
Effect measure: RD (95% 
CI): 
A: -0.02 (-0.05, 0.01) 
B: 0.01 (0.00,0.02) 
C: -0.01 (-0.04, 0.02) 
D: Not reported 
 
2. Reoperation due to 
infection 
Not reported 
 
3. Reoperation (due to 
any reason) 
Not reported 

Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: Our 
review demonstrates that 
extended systemic 
antibiotic 
prophylaxis (24 h 
postoperatively) will 
significantly reduce SSI 
risk, 
especially in implant 
breast reconstruction. 
Topical antibiotic 
irrigation 
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double-blind 
RCT, 
Retrospective 
CT, 
Retrospective 
RCT 
 
Source of 
funding and 
conflicts of 
interest: 
None 
 

retrospective 
studies were 
included; (3) 
Intervention 
group and 
control group 
had different 
antibiotic 
prophylaxis 
regimens 
including 
placebo and 
blank control. 
Antibiotics 
could be used as 
systemic or 
topical; (4) 
Study 
outcome 
demonstrated 
infection rate 
and/or capsule 
contracture 
rate. 
 
Exclusion 
criteria SR: (1) 
Studies that did 
not involve 
breast 
prosthesis, such 
as breast 
reduction; (2) 
Retrospective 
studies that did 
not have a 
control 
group; (3) 
Antibiotics for 
treatment 

 
D: Preoperative  
(20 mL benzylpenicillin 
+ 20 mL dicloxacillin) 

  
4. Removal of the 
prosthetic due to 
infection 
Not reported 
 
5. Removal of the 
prosthetic (due to any 
reason) 
Not reported 
 
 

would decrease CC risk, 
while might not be able 
to reduce 
infection rate. 
Cephalosporin is 
generally recommended 
as antibiotic 
prophylactic regimen 
which covers the most 
commonly identified 
implant-associated 
bacteria. Risk factors such 
as chest 
irradiation and diabetes 
should be take into 
consideration when 
prescribing antibiotic 
prophylaxis. 
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purpose but not 
prophylaxis 
purpose; (4) The 
number of 
patients who 
developed 
infection and/ 
or capsule 
contracture was 
not clearly 
stated in the 
study; (5) 
Studies that 
included high-
risk patients 
only, such as 
patients with 
previous 
radiotherapy. 
 
4 studies 
included 
 
Important 
patient 
characteristics 
at baseline: 
Number of 
patients 
A:  
I: 127 patients 
C: 130 patients 
 
B: 
I: 1219 patients 
C: 409 patients 
 
C:  
I: 60 patients 
C: 132 patients 
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D:  
I: 38 patients 
C: 34 patients 
 
Age, years 
(range) 
A:  
I: 37,4 
C: 36,8 
 
B: 
I: NR 
C: NR 
 
C:  
I: 32 (18-50) 
C: 28 (18-55) 
 
D:  
I + C: 33 (19-55) 
 
Groups 
comparable at 
baseline? 
Unclear 

 
Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies 
(cohort studies, case-control studies, case series))1 
This table is also suitable for diagnostic studies (screening studies) that compare the effectiveness of two or more tests. This only applies if the test is 
included as part of a test-and-treat strategy – otherwise the evidence table for studies of diagnostic test accuracy should be used. 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Intervention (I) Comparison / control 
(C)  

Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

Keramida
s,  
2016 

Type of study: 
Prospective 
cohort study 
 
Setting and 
country: Not 
reported 
 

Inclusion 
criteria: 
underwent 
primary bilateral 
breast 
augmentation 
from September 
2004 to 

Describe intervention: 
Only one dose of 
cephalosporin was 
given 
during the induction of 
general anesthesia. The 
antibiotic of choice 

Describe control:  
No antibiotics were 
given; 
 
 

Length of follow-up: 
1 year 
 
Loss-to-follow-up: 
Not reported  
 
 
 

Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
 
Wound infection, n: 
I: 0 
C: 1  
 

Authors conclusion: The 
number of patients who 
underwent primary breast 
augmentation without 
antibiotics (n=90) was 
insufficient to draw any 
definitive conclusions. 
However, the present 
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Funding and 
conflicts of 
interest: The 
authors have 
no financial 
disclosures or 
conflicts 
of interest to 
declare. 

November 2010 
who consented 
 
Exclusion 
criteria: Patients 
with diabetes, 
peripheral 
vascular disease, 
paraplegia and 
previous breast 
surgery 
 
N total at 
baseline: 
Intervention: 90 
Control: 90 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
Age, mean 
(range): 
I: 31 (21 – 45) 
C: 29 (19 – 45) 
 
Body mass 
index, kg/m2, 
mean: 
I: 26 
C: 26 
 
Smokers. 
Cigarettes/day, 
n (range): 
I: 13 (14-20) 
C: 15 (12 – 21) 
 
Implant volume, 
mL, mean 
(range): 

was 750 mg of 
cefuroxime as common 
guidance. 
 
 
 
 

Implant infection, n: 
I: 0 
C: 0 
 
Hematoma, n: 
I: 0 
C: 0 
 
Capsular contracture, n: 
I: 0 
C: 0 
 

prospective study 
demonstrated 
that prophylactic use of 
antibiotics in breast 
augmentation had no 
significant effect on 
infection and capsular 
contracture rates. Further 
randomized 
clinical trials, in 
combination with 
guidelines from aesthetic 
plastic surgery societies, 
appear to be warranted. 
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I: 270 (200 – 
375) 
C: 290 (200 – 
400) 
 
Groups were 
comparable at 
baseline. Yes. 
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Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Gigliofiorito, 2014 Reactie op Hardwicke (2013) 

Hardwicke, 2013 Geen onderscheidt gemaakt tussen borstreductie en protheses 

Sajid, 2012 Studies geïncludeerd met vrouwen met verschillende chirugische handelingen 
ondergaan, dus zowel reconstructie als mastectomie. Verkeerde populatie. Geen 
protheses voor cosmetische redenen. 

Elhassan, 2019 Geen profylaxe 

Philips, 2016 Verkeerde populatie 

Barr, 2016 Verkeerde populatie 

Hardwicke, 2014 Reactie 

Philips, 2013 Verkeerde populatie 

Lynch, 2018 Geen profylaxe 

Zapata-Copete, 2017 Verkeerde populatie 

Horsnell, 2017 Geen profylaxe 

Drinane, 2017 Geen profylaxe 

Wang, 2016 Verkeerde populatie 

McHugh, 2011 Geen profylaxe 

Philips, 2016 Verkeerde populatie 

Steiert, 2013 Narrative review 

Franchelli, 2012 Verkeerde populatie 

Veiga, 2009 Geen profylaxe 

Olsen, 2008 Verkeerde populatie 

Ng, 2007 Survey over het gebruik van antibiotica profylaxe in general practice 

Gutowski, 1997 Voldoet niet aan PICO: gaat over saline protheses 

Franchelli, 1993 Verkeerde populatie 

Exner, 1992 Geen vergelijkende studie 

Vieira, 2016 Verkeerde populatie 

Mendes, 2015 Geen profylaxe 

Lewin, 2015 Verkeerde populatie 

Drinane, 2013 Geen profylaxe 

Gravante, 2008 Niet systematische review 

Scuderi, 2006 Verkeerde populatie 

Zambacos, 2004 In vitro studie 

Mahabir, 2004 Geen profylaxe 

Embrey, 1999 Voldoet niet aan PICO: vergelijkt interventie tegen capsulaire contractie 

Burkhardt, 1995 Geen profylaxe 

Santorelli, 2019 Voldoet niet aan PICO: vergelijkt 2 protocollen met elkaar 

Newman 2018 Voldoet niet aan deze PICO funnel versus geen funnel 

Sherif 2017 Voldoet niet aan PICO: AB bij infectie (niet profylactisch) 

Henderson 2017 Voldoet niet aan PICO: The commonest procedure was immediate reconstruction 
(58%; 70/121), geen uitkomsten gerapporteerd maar alleen wel/ geen gebruik van 
preventieve maatregelen 

Benito-Ruiz 2017 Voldoet niet aan PICO (nipple shield versus geen nipple shield) 

Swanson 2016 Voldoet niet aan PICO: geen vergelijking van AB gebruik 

Flugstad 2016 Voldoet niet aan PICO: funnel versus geen funnel 

Drinane 2016 Voldoet niet aan deze PICO: spoelen met AB versus spoelen met saline 

Townley 2015 Voldoet niet aan PICO: implant-based breast reconstruction 

Cohen 2015 Voldoet niet aan PICO: gekeken welke bacteriën aanwezig zijn bij infectie --> mogelijk 
wel nuttig voor overwegingen 

Harris 2014 Voldoet niet aan PICO: geen vergelijking van AB gebruik 

Giordano 2013 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Blount 2013 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Wixtrom 2012 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Mazzocchi 2012 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Spear 2010 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Huang 2010 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Feldman 2010 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Pfeiffer 2009 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 
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Carlesimo 2009 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Wiener 2007 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Scuderi 2007 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Adams 2006 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Kainer 2005 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Spear 2003 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Hunter 1996 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Hoflehner 1994 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Brand 1993 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Shad 1982 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

Burkhardt 1981 gepubliceerd voor zoekdatum Huang (met bredere PICO) 

 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
1980 – mei 
2019 
 

1 exp *Mammaplasty/ or exp Breast Implantation/ or exp *Breast Implants/ or 
(augmentation or mammoplasty or mammaplasty or breast enlargement or 
breast implant* or cpg device or ideal implant* or memoryshape or natrelle or 
sientra or easthetic breast surgery or breast implant surgery).ti. (26869) 

2 exp *Antibiotic Prophylaxis/ or exp *Wound Healing/ or exp *Povidone-Iodine/ 
or exp *Chlorhexidine/ or exp *Anti-Infective Agents/ or antibiotic*.ti. or 
antiinfective.ti. or (prophyla* or irrigat* or flush* or iodine or chlorhexidine or 
keller or funnel or sleeve or nipple guard* or nipple shield* or wound protect* or 
door movement* or operating room* or airflow or air flow or 14 step* or 14 
point*).ti,ab,kw. (1312834) 

3 exp Infection/ or infect*.ti,ab,kw. or complicat*.ti,ab,kw. (2880663) 

4 1 and 2 and 3 (576) 

5 limit 4 to (english language and yr="1980 -Current") (539) 

6 (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ 
or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind 
Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii 
or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or 
randomized controlled trial or multicenter study or clinical trial).pt. or 
random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj 
(blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not (animals/ not 
humans/) (1859890) 

7 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. 
or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or 
embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or 
cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and "review"/)) not 
(Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (395576) 

8 Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or 
Controlled Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or 
studies)).tw. or Cohort analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or 
(observational adj (study or studies)).tw. or Longitudinal.tw. or 
Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. 
or Cross-sectional studies/ or historically controlled study/ or interrupted time 
series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook longitudinale, prospectieve 
en retrospectieve studies) (3186827) 

9 5 and 7 (22) 

10 5 and 6 (81) 

11 10 not 9 (68) 

12 5 and 8 (313) 

13 12 not 9 not 11 (256) 

14 9 or 11 or 13 (346) 

 

= 346 

450 
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Embase 
(Elsevier) 

('breast reconstruction'/exp/mj OR 'breast augmentation'/exp OR 'breast 
implant'/exp/mj OR augmentation:ti OR mammoplasty:ti OR mammaplasty:ti OR 
'breast enlargement':ti OR 'breast implant*':ti OR 'cpg device':ti OR 'ideal 
implant*':ti OR memoryshape:ti OR natrelle:ti OR sientra:ti OR 'easthetic breast 
surgery':ti OR 'breast implant surgery':ti)  

AND  

('antibiotic prophylaxis'/exp/mj OR antibiotic*:ti OR antiinfective:ti OR 
prophyla*:ti,ab OR 'wound care'/exp/mj OR 'povidone iodine'/exp/mj OR 
'chlorhexidine'/exp/mj OR 'antiinfective agent'/exp/mj OR irrigat*:ti,ab OR 
flush*:ti,ab OR iodine:ti,ab OR chlorhexidine:ti,ab OR 'keller procedure'/exp OR 
'nipple shield'/exp OR 'wound protector'/exp OR keller:ti,ab OR funnel:ti,ab OR 
sleeve:ti,ab OR 'nipple guard*':ti,ab OR 'nipple shield*':ti,ab OR 'wound 
protect*':ti,ab OR 'door movement*':ti,ab OR 'operating room*':ti,ab OR 
airflow:ti,ab OR 'air flow':ti,ab OR '14 step*':ti,ab OR '14 point*':ti,ab)  

AND 

('infection'/exp OR infect*:ti,ab OR complicat*:ti,ab)  

AND  

(1980-2019)/py AND (english)/lim NOT 'conference abstract':it 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti) OR ((meta NEAR/1 analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT (('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp) NOT 'human'/exp) 

= 29 

 

RCT’s: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp 
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp 
OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti 
OR 'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR 
placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it 

= 77 

 

Observationeel onderzoek: ‘major clinical study’/exp OR 'clinical study'/de OR 
'case control study'/de OR 'family study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 
'retrospective study'/de OR ('prospective study'/de NOT 'randomized controlled 
trial'/de) OR 'cohort analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 
OR (case:ab,ti AND ((control NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti 
AND ((up NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross 
sectional' NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

= 181 

 

= 287 
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Submodule 4.2 Deurbewegingen en handschoenenwissel 
 
Uitgangsvraag 
Welke voorzorgsmaatregelen kunnen binnen de operatiekamer plaatsvinden om 
infectierisico’s zo klein mogelijk te houden bij het plaatsen van een borstprothese voor 
cosmetische redenen? 
De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
1. Leidt minder deurbewegingen tot minder infecties na het plaatsen van een 

borstprothese? 
2. Leidt het wisselen van de handschoenen tot minder infecties na het plaatsen van een 

borstprothese? 
 
Inleiding 
De praktijkvariatie rondom perioperatieve infectiepreventieve maatregelen bij het plaatsen 
van een borstprothese is groot. Zo bestaat er veel variatie in het toestaan van 
deurbewegingen of het wisselen van handschoenen. Het huidige beleid van NVPC rondom 
deurbewegingen/handschoenenwissel is overgenomen vanuit de richtlijn heupprothese van 
de NOV (Nederlandse Orthopeden Vereniging), het is de vraag of deze aanbeveling wel zo 
strikt van toepassing is op de plaatsing van een borstprothese.  
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag (vragen): 
1. Wat zijn de (on)gunstige effecten van extra aandacht voor deurbewegingen rondom de 
operatie voorafgaand aan het plaatsten van een borstprothese voor cosmetische redenen in 
vergelijking met geen extra aandacht voor deurbewegingen?  
 
P: volwassen vrouwen zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege 

cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst; 
I:  extra aandacht voor deurbewegingen; 
C: geen specifieke maatregel ten aanzien van deurbewegingen; 
O:  infectie van de prothese, heroperatie vanwege infectie, heroperatie (elke reden), 

verwijderen van prothese vanwege infectie, verwijderen van de prothese (elke reden), 

en kapselcontractuur. 

 
2: Wat zijn de (on)gunstige effecten van het wisselen van handschoenen tijdens de operatie 
voorafgaand aan het plaatsen van een borstprothese voor cosmetische redenen in 
vergelijking met het niet wisselen van de handschoenen?  
 
P:  volwassen vrouwen zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege 

cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst; 
I:  het wisselen van de handschoenen voorafgaand aan het inbrengen van de prothese; 
C:  het niet wisselen van de handschoenen voorafgaand aan het inbrengen van de 

prothese; 
O:  infectie van de prothese, heroperatie vanwege infectie, heroperatie (elke reden), 

verwijderen van prothese vanwege infectie, verwijderen van de prothese (elke reden) 

en kapselcontractuur. 

 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte infectie van de prothese een voor de besluitvorming cruciale 
uitkomstmaat; heroperatie vanwege infectie, heroperatie (elke reden), verwijderen van 
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prothese vanwege infectie, verwijderen van de prothese (elke reden) voor de besluitvorming 
belangrijke uitkomstmaten. 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in 
de studies gebruikte definities.  
 
De werkgroep hanteerde de onderstaande grenzen voor klinische relevantie en vergeleek de 
resultaten met deze grenzen: RR < 0,80 of > 1,25) (GRADE recommendation) of Standardized 
mean difference (SMD=0,2 (klein); SMD=0,5 (matig); SMD=0,8 (groot).  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Elsevier) is op 22 mei 2019 met relevante 
zoektermen gezocht naar systematische reviews en vergelijkend onderzoek in het Engels 
vanaf 1980. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuurzoekactie leverde 450 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: vergelijkend onderzoek (observationeel of gerandomiseerd) 
gericht op handschoenenwissel of extra aandacht voor deurbewegingen tijdens het plaatsen 
van een prothese bij volwassen vrouwen zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie 
vanwege cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst. Op basis van titel en abstract 
werden in eerste instantie 64 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige 
tekst, werden vervolgens 63 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad 
Verantwoording), en 1 studie definitief geselecteerd (Barr, 2016).  
 
Resultaten 
Eén systematisch review is opgenomen in de literatuuranalyse. Vanwege het ontbreken aan 
relevante literatuur in dit review zijn de belangrijkste studiekarakteristieken niet opgenomen 
in een evidence tabel en is de risk of bias niet beoordeeld.  
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Er werd één systematisch review geïncludeerd (Barr, 2016). Er waren geen aanvullende 
studies gepubliceerd na de zoekdatum van dit review over desbetreffende preventieve 
maatregelen.  
 
De systematische review van Barr (2016) includeerde studies over verschillende preventieve 
maatregelen om infecties tegen te gaan tijdens een operatie. In mei 2015 werd gezocht in 
Embase, Medline, Pubmed, Scopus en de Cochrane Library naar artikelen over preventieve 
maatregelen tegen infecties. De primaire focus van dit review was borstreconstructie 
vanwege mammacarcinoom. Echter als er geen bewijs was in deze populatie, werd de 
zoekstrategie verbreed naar vrouwen zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie 
vanwege cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst. Indien ook hier geen bewijs 
over te vinden was, werd er gezocht naar studies over orthopedische chirurgie en daarna 
naar alle chirurgie. Verschillende preventiemaatregelen voor infecties werden onderzocht 
en ingedeeld in drie verschillende categorieën: ‘preoperative’, ‘environmental/equipment’, 
and ‘surgical technique related’. Eén van de maatregelen die werd onderzocht in dit review 
was het aantal deurbewegingen. Echter was de conclusie van het review dat er geen 
literatuur was over het aantal deurbewegingen bij het plaatsen van een borstprothese 
(zowel voor borstreconstructie vanwege mammacarcinoom als voor borstvergroting 
vanwege cosmetische redenen). Een andere maatregel die werd onderzocht in dit review 
was het wisselen van handschoenen. Echter was er in dit review ook geen literatuur 
gevonden over het effect van wisselen van handschoenen bij het plaatsen van een 
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borstprothese (zowel voor borstreconstructie vanwege mammacarcinoom als voor 
borstvergroting vanwege cosmetische redenen). De evidencetabel is daarom niet ingevuld 
en de risk of bias kon niet beoordeeld.  
 
Resultaten 
PICO 1 - Deurbewegingen 
Geen enkele studie is geïncludeerd die het effect van deurbewegingen versus geen 
deurbewegingen heeft onderzocht bij het plaatsen van een cosmetische borstprothese. De 
bewijskracht kon daardoor niet worden gegradeerd. 
 
PICO 2 - Handschoenen wissel 
Geen enkele studie is geïncludeerd die het effect van handschoenenwissel versus geen 
handschoenenwissel heeft onderzocht bij het plaatsen van een cosmetische borstprothese. 
De bewijskracht kon daardoor niet worden gegradeerd. 
 
Conclusies 
PICO 1 - Deurbewegingen 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin extra aandacht voor 
deurbewegingen tijdens de operatie bij het plaatsen van een borstprothese 
vanwege cosmetische redenen wordt vergeleken met geen extra aandacht 
voor deurbewegingen en gerapporteerd wordt over infectie, heroperatie, 
verwijderen van de prothese en kapselcontractuur was het niet mogelijk om 
een conclusie te trekken voor deze uitkomstmaten. 

 
PICO 2 - Handschoenen 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin extra aandacht voor het wisselen 
van handschoenen tijdens de operatie bij het plaatsen van een borstprothese 
vanwege cosmetische redenen wordt vergeleken met geen extra aandacht 
voor het wisselen van handschoenen en gerapporteerd wordt over infectie, 
heroperatie, verwijderen van de prothese en kapselcontractuur was het 
niet mogelijk om een conclusie te trekken voor deze uitkomstmaten. 

 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
De onderstaande overwegingen en aanbevelingen gelden voor het overgrote deel van de 
populatie waarop de uitgangsvraag betrekking heeft. 
 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Geen enkele studie is geïncludeerd die het effect van deurbewegingen versus geen 
deurbewegingen heeft onderzocht bij het plaatsen van een borstprothese om cosmetische 
redenen. Ook is er geen enkele studie geïncludeerd die het effect van handschoenenwissel 
versus geen handschoenenwissel heeft onderzocht tijdens deze operatie. Op basis van de 
huidige literatuur kan er dan ook geen uitspraak worden gedaan over deze maatregelen.  
 
De overall bewijskracht kon niet beoordeeld door het ontbreken van studies waarin extra 
aandacht was voor deurbewegingen of handschoenenwissel tijdens de operatie bij het 
plaatsen van een borstprothese om cosmetische redenen. 
 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en eventueel hun verzorgers) 
De vrouw merkt niets tijdens het perioperatieve proces van de genomen maatregelen, 
terwijl niet uit te sluiten valt dat er in bepaalde settings met hogere infectiepercentages 
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mogelijk wel een infectie mee wordt voorkomen. Als een borstprothese geïnfecteerd raakt, 
moet de vrouw een heroperatie ondergaan. 
 
Kosten (middelenbeslag)  
Beperken van deurbewegingen is kosteloos. 
 
De kosten van handschoenen wisselen is zeer beperkt (twee paar handschoenen extra per 
borstvergroting door middel van het plaatsen van protheses).  
 
Aanvaardbaarheid voor de overige relevante stakeholders 
De werkgroep voorziet geen bezwaren vanuit overige stakeholders. 
 
Haalbaarheid en implementatie 
In bepaalde setting wordt het verrichten van een borstvergroting door middel van het 
plaatsen van protheses verricht door plastisch chirurg in opleiding, gesuperviseerd door de 
hoofdbehandelaar. Het is wenselijk dat de hoofdbehandelaar aanwezig is gedurende de 
gehele ingreep en er geen onnodige deurbewegingen hierdoor plaatsvinden.  
 
Binnen elke organisatie is dit probleemloos te implementeren en is ook omwille van de 
kwaliteit van esthetische chirurgie aan te bevelen.  
 
Het wisselen van handschoenen gediend te gebeuren direct voorafgaand aan het plaatsen 
van de prothese. Dit vindt in geval van plaatsen van twee protheses dus ook tweemaal 
plaats per operatie. De plastisch chirurg is vervolgens ook de enige die de prothese aanraakt 
alvorens plaatsing. De prothese wordt in de verpakking aangegeven door een eventuele 
operatie-assistent. Alleen degenen die de prothese plaatst wisselt zijn/haar handschoenen.  
 
Aanbeveling 
Rationale/ balans tussen de argumenten voor en tegen de interventie 
Hoewel er specifiek voor de borstprothese geen bewijs is gevonden voor de relevantie van 
infectiepreventieve perioperatieve maatregelen, is bij andere protheses wel een verschil 
gevonden in opgetreden infecties. Het is aannemelijk dat dit ook geldt voor borstprotheses. 
Gezien de beperkte moeite en lage kosten van deze maatregelen, versus de grote 
consequenties van een infectie van een om cosmetische redenen geplaatst borstprothese, is 
de aanbeveling om enkele basale maatregelen te treffen om de kans op een infectie zo klein 
mogelijk te maken, zoals een minimaal aantal deurbewegingen en tweemaal 
handschoenenwissel.  
 

Tref basale maatregelen om de kans op een infectie zo klein mogelijk te maken, zoals een 
minimum aantal deurbewegingen en bij voorkeur een handschoenenwissel direct 
voorafgaand aan het plaatsen van elke prothese. 

 
Literatuur 
Barr, S. P., Topps, A. R., Barnes, N. L. P., Henderson, J., Hignett, S., Teasdale, R. L., ... & 

Collaborative, N. B. S. R. (2016). Infection prevention in breast implant surgery–a 
review of the surgical evidence, guidelines and a checklist. European Journal of 
Surgical Oncology (EJSO), 42(5), 591-603. 
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Bijlagen bij submodule 4.2 
 
Evidencetabellen 
Er zijn geen studies gevonden die voldeden aan de PICO. 
 
Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en 
jaartal 

Redenen van exclusie 

Horsnell, 2017 Maar 1 studie voldeed aan de PICO; we werken de individuele studies uit (Wiener 2007 voor 
Nipple shields en Flugstad 2016 voor sleeve gebruik).  

Lynch, 2018 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Drinane, 2017 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Huang, 2015 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Hardwicke, 
2013 

Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Sajid, 2012 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

McHugh, 2011 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Steiert, 2013 Voldoet niet aan de PICO - etiologie van capsulaire contractuur - gericht op immunologie en 
inflammatie. 

Santorelli, 2019 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie 

Rocco, 2016 Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Phillips, 2016 Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Franchelli, 
2012 

Voldoet niet aan de PICO - borstkanker 

Gravante, 2008 Voldoet niet aan de PICO - verschillende organismen die infecties veroorzaken. 

Embrey, 1999 Voldoet niet aan de PICO - etiologie van capsulaire contractuur 

Spear, 2003 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (verschillende technieken worden vergeleken 
voor het plaatsten van borstprotheses) 

Rubin, 2014 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (hechtingen) 

Mendes, 2015 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (duur van de dressing - dag 1 versus. dag 6 
postoperatief) 

Newman, 2018 Voldoet niet aan de PICO – gaat over sleeve gebruik.  

Flugstad, 2016 Voldoet niet aan de PICO – gaat over sleeve gebruik.  

Wixtrom, 2012 Voldoet niet aan de PICO – geen vergelijkende studie over nipple shields.  

Benito-Ruiz, 
2017 

Voldoet niet aan de PICO – geen vergelijkende studie over nipple shields.  

Henderson, 
2017 

Voldoet niet aan de PICO: reconstructie en vergroting wordt samen genomen.  

Brand, 1993 Voldoet niet aan de PICO: reconstructie en vergroting wordt samen genomen.  

Calobrace, 
2018 

Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Giordano, 2013 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Pfeiffer, 2009 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Blount, 2013 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Drinane, 2013 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Drinane, 2016 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 
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Burkhardt, 
1995 

Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Adams, 2006 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Hoflehner, 
1994 

Voldoet niet aan de PICO - beschrijft verschillen protheses met en zonder contractuur 

LeRoy, 1991 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Shah, 1982 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Burkhardt, 
1981 

Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Townley, 2015 Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Feldman, 2010 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Sherif, 2017 Voldoet niet aan de PICO - prothese is al geïnfecteerd 

Scuderi, 2007 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Pittet, 2005 Voldoet niet aan de PICO - beschrijvend - infecties bij borstprotheses 

Kainer, 2005 Voldoet niet aan de PICO - vrouwen met heroperatie 

Gutowski, 1997 Voldoet niet aan de PICO - veiligheid van saline vulling 

Murphy, 2019 Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

El-Haddad, 
2018 

Voldoet niet aan de PICO - veiligheid van de vulling 

Reischies, 2017 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Olsen, 2008 Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Ng, 2007 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Scuderi, 2006 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

McCullough, 
2016 

Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Childester, 
2016 

Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Kim, 2015 Voldoet niet aan de PICO - beschrijft verschillen tussen Azië en Europa 

Kern, 2015 Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Cohen, 2015 Voldoet niet aan de PICO - gaat over infecties en antibiotica 

Weichman, 
2013 

Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Mazzocchi, 
2012 

Voldoet niet aan de PICO - long-term resultaat van Scuderi 2006 - ook ge-excludeerd) 

Spear, 2010 Voldoet niet aan de PICO - ervaringen van chirurg 

Khan, 2010 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Carlesimo, 
2009 

Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

McGuire, 2017 Voldoet niet aan de PICO - veiligheid protheses 

Gigliofiorito, 
2014 

Reply 

Zambacos, 
2004 

In vitro studie 

Hardwicke, 
2014 

Reply 

 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
1980 – 
mei 2019 
 

1 exp *Mammaplasty/ or exp Breast Implantation/ or exp *Breast Implants/ or 
(augmentation or mammoplasty or mammaplasty or breast enlargement or breast 
implant* or cpg device or ideal implant* or memoryshape or natrelle or sientra or 
easthetic breast surgery or breast implant surgery).ti. (26869) 

2 exp *Antibiotic Prophylaxis/ or exp *Wound Healing/ or exp *Povidone-Iodine/ or exp 
*Chlorhexidine/ or exp *Anti-Infective Agents/ or antibiotic*.ti. or antiinfective.ti. or 
(prophyla* or irrigat* or flush* or iodine or chlorhexidine or keller or funnel or sleeve or 
nipple guard* or nipple shield* or wound protect* or door movement* or operating 
room* or airflow or air flow or 14 step* or 14 point*).ti,ab,kw. (1312834) 

3 exp Infection/ or infect*.ti,ab,kw. or complicat*.ti,ab,kw. (2880663) 

4 1 and 2 and 3 (576) 

5 limit 4 to (english language and yr="1980 -Current") (539) 

6 (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 

450 
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Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase 
iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* 
or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) 
not (animals/ not humans/) (1859890) 

7 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) (395576) 

8 Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically 
controlled study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) (3186827) 

9 5 and 7 (22) 

10 5 and 6 (81) 

11 10 not 9 (68) 

12 5 and 8 (313) 

13 12 not 9 not 11 (256) 

14 9 or 11 or 13 (346) 

 

= 346 

Embase 
(Elsevier) 

('breast reconstruction'/exp/mj OR 'breast augmentation'/exp OR 'breast implant'/exp/mj 
OR augmentation:ti OR mammoplasty:ti OR mammaplasty:ti OR 'breast enlargement':ti 
OR 'breast implant*':ti OR 'cpg device':ti OR 'ideal implant*':ti OR memoryshape:ti OR 
natrelle:ti OR sientra:ti OR 'easthetic breast surgery':ti OR 'breast implant surgery':ti)  

AND  

('antibiotic prophylaxis'/exp/mj OR antibiotic*:ti OR antiinfective:ti OR prophyla*:ti,ab OR 
'wound care'/exp/mj OR 'povidone iodine'/exp/mj OR 'chlorhexidine'/exp/mj OR 
'antiinfective agent'/exp/mj OR irrigat*:ti,ab OR flush*:ti,ab OR iodine:ti,ab OR 
chlorhexidine:ti,ab OR 'keller procedure'/exp OR 'nipple shield'/exp OR 'wound 
protector'/exp OR keller:ti,ab OR funnel:ti,ab OR sleeve:ti,ab OR 'nipple guard*':ti,ab OR 
'nipple shield*':ti,ab OR 'wound protect*':ti,ab OR 'door movement*':ti,ab OR 'operating 
room*':ti,ab OR airflow:ti,ab OR 'air flow':ti,ab OR '14 step*':ti,ab OR '14 point*':ti,ab)  

AND 

('infection'/exp OR infect*:ti,ab OR complicat*:ti,ab)  

AND  

(1980-2019)/py AND (english)/lim NOT 'conference abstract':it 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti) OR 
((meta NEAR/1 analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt 
OR 'systematic review'/de) NOT (('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp) NOT 'human'/exp) 

= 29 

 

RCT’s: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) 
NOT 'conference abstract':it 

= 77 

 

Observationeel onderzoek: ‘major clinical study’/exp OR 'clinical study'/de OR 'case 
control study'/de OR 'family study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective 
study'/de OR ('prospective study'/de NOT 'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort 
analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti AND ((up NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

= 181 

 

= 287 
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Submodule 4.3 Gebruik van een sleeve en afdekken tepelhoven 
 
Uitgangsvraag 
Welke voorzorgsmaatregelen kunnen tijdens de operatie worden genomen om 
infectierisico’s zo klein mogelijk te houden bij het plaatsen van een borstprothese voor 
cosmetische redenen? 
De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
1. Leidt het gebruik van een sleeve tot minder infecties na het plaatsen van een 

borstprothese? 
2. Leidt het afdekken van de tepelhoven tot minder infecties na het plaatsen van een 

borstprothese? 
 
Inleiding 
De praktijkvariatie is groot wat betreft het afdekken van de tepelhoven (“nipple guards”) en 
het gebruik van een sleeve of funnel. Het is de vraag of het gebruik van een sleeve om de 
prothese in te brengen en het afdekken van de tepelhoven bijdraagt aan een verminderd 
infectierisico. In deze module worden aanbevelingen geformuleerd omtrent sleevegebruik 
en het afdekken van de tepelhoven.  
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag (vragen): 
1: Wat zijn de (on)gunstige effecten van het gebruik van een sleeve tijdens het plaatsen van 
een borstprothese voor cosmetische redenen in vergelijking met het niet gebruiken van een 
sleeve?  
 
P:  volwassen vrouwen zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege 

cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst; 
I:  het gebruik van een sleeve; 
C:  geen gebruik van de sleeve; 
O: infectie van de prothese, heroperatie vanwege infectie, heroperatie (elke reden), 

verwijderen van prothese vanwege infectie, verwijderen van de prothese (elke reden) 
en kapselcontractuur.  

 
2: Wat zijn de (on)gunstige effecten van het afdekken van de tepelhoven tijdens het plaatsen 
van een borstprothese voor cosmetische redenen in vergelijking met het niet afdekken van de 
tepelhoven.  
 
P:  volwassen vrouwen zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege 

cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst; 
I:  afdekken van de tepelhoven (bijvoorbeeld afplakken, nipple shield, nipple guards); 
C:  niet afdekken van de tepelhoven; 
O: infectie van de prothese, heroperatie vanwege infectie, heroperatie (elke reden), 

verwijderen van prothese vanwege infectie, verwijderen van de prothese (elke reden), 
kapselcontractuur. 

 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte infectie van de prothese een voor de besluitvorming cruciale 
uitkomstmaat; en heroperatie vanwege infectie, heroperatie (elke reden), verwijderen van 
prothese vanwege infectie, verwijderen van de prothese (elke reden) voor de besluitvorming 
belangrijke uitkomstmaten. 
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De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in 
de studies gebruikte definities.  
 
De werkgroep hanteerde de onderstaande grenzen voor klinische relevantie en vergeleek de 
resultaten met deze grenzen: RR < 0,80 of > 1,25) (GRADE recommendation) of Standardized 
mean difference (SMD=0,2 (klein); SMD=0,5 (matig); SMD=0,8 (groot).  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Elsevier) is op 22 mei 2019 met relevante 
zoektermen gezocht naar systematische reviews en vergelijkend onderzoek in het Engels 
vanaf 1980. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuurzoekactie leverde 450 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: vergelijkend (observationeel of gerandomiseerd) onderzoek naar 
het gebruik van nipple shields of een sleeve tijdens het plaatsen van een prothese bij 
volwassen vrouwen zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege 
cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst. Op basis van titel en abstract werden 
in eerste instantie 64 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, 
werden vervolgens 61 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad 
Verantwoording) en 3 studies definitief geselecteerd.  
 
Resultaten 
Drie vergelijkende observationele studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De 
belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. 
De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk-of-
biastabellen. 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Er werden drie vergelijkende observationele studies geïncludeerd (Flugstad, 2016; Newman 
2018; Wiener, 2007). Eén van deze studies onderzocht het effect van nipple shields, en twee 
studies onderzochten het gebruik van een sleeve tijdens het plaatsten van een 
borstprothese vanwege cosmetische redenen.  
 
Sleeve versus geen sleeve 
De retrospectieve cohort studie van Flugstad (2016) vergeleek het gebruik van de Keller 
Funnel (KF) op het ontstaan van kapselcontractuur (graad 3 of 4) wat heeft geleid tot een 
heroperatie. Hiervoor werden 1.620 vrouwen geïncludeerd in de interventiegroep (KF type 
1) en 1.177 vrouwen in de controlegroep (zonder KF). Alle vrouwen ondergingen een 
primaire borstvergroting met siliconen borstprotheses. Vrouwen die een extra procedure 
hebben ondergaan van de borst (mastopexy, fat injections, reconstuction) werden 
geëxcludeerd. De follow-up duur was 1 jaar na het plaatsten van de prothese. 
Demografische data (bijvoorbeeld BMI en leeftijd) waren niet beschikbaar voor alle 
vrouwen.  
 
De retrospectieve cohort studie van Newman (2018) vergeleek het gebruik van de Keller 
Funnel (KF) op het ontstaan van kapselvorming (graad 3 of 4). Hiervoor werden 151 vrouwen 
geïncludeerd in de interventiegroep (KF type 1 of 2) en 15 in de controlegroep (zonder KF 
maar met conventionele handschoenenwissel en ‘tegaderm barrier’ no touch 
voorzorgsmaatregelen). Alle geïncludeerde vrouwen ondergingen een borstvergroting 
vanwege cosmetische redenen. Vrouwen die bestraling of chemotherapie hebben gehad 
werden geëxcludeerd, net als vrouwen die niet zeker wisten of er sprake was van 
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kapselcontractuur en niet konden langskomen voor een klinische evaluatie. Voorafgaand 
aan de operatie werd de huid schoongemaakt met betadine, en werden de ‘pockets’ 
eenmalig gespoeld met een antibiotica oplossing (clindamycine met saline). Vrouwen 
werden geïncludeerd indien de protheses ten minste 1 jaar geleden zijn geplaatst. Vrouwen 
die 3 jaar of langer na de operatie al naar een controleafspraak geweest waren werden niet 
geïncludeerd. De gemiddelde follow-up duur voor vrouwen in deze studie was 23 maanden. 
Om confounding tegen te gaan is ervoor gezorgd dat de groepen vergelijkbaar waren. Echter 
zijn demografische kenmerken niet gerapporteerd.  
 
Afdekken van de tepelhoven versus het afdekken van de tepelhoven 
De retrospectieve cohort studie van Wiener (2007) vergeleek de incidentie van deflatie en 
kapselcontractuur (graad 2 tot 4) bij het gebruik van betadine tijdens de operatie. Hiervoor 
werden 211 vrouwen geïncludeerd in de interventiegroep (betadine pocket irrigatie, nipple 
shields en incisie met betadine gaas) en 154 vrouwen in de controlegroep (alleen betadine 
pocket irrigatie). Alle geïncludeerde vrouwen ondergingen een borstvergroting vanwege 
cosmetische redenen. Vrouwen die een reconstructie ondergingen werden geëxcludeerd. De 
mediane follow-up duur was vergelijkbaar, namelijk 10 maanden in de controle groep en 11 
maanden in de interventie groep.  
 
Resultaten 
PICO 1 - Sleeve versus geen sleeve 
1. Infectie van de prothese 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “infectie van de prothese” gerapporteerd. 
 
2. Heroperatie vanwege infectie 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “heroperatie vanwege infectie” gerapporteerd. 
 
3. Heroperatie (elke reden)  
De uitkomstmaat “heroperatie (kapselcontractuur)” werd gerapporteerd in één studie 
(Flugstad, 2016). Bij 22 van de 3240 protheses (0,68%) bij 117 vrouwen in de interventie 
groep en 35 van de 2354 protheses (1,49%) bij 1620 vrouwen in de controlegroep vond een 
heroperatie plaats vanwege kapselcontractuur (graad III of IV). Dit is een risicoverschil van 
0,81% met een number needed to treat (NNT) van 123. Dit betekent dat er bij het plaatsen 
van 123 protheses een sleeve gebruikt moet worden om één heroperatie vanwege 
kapselcontractuur te voorkomen. 
 
4. Verwijderen van prothese vanwege infectie 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “verwijderen van prothese vanwege infectie” 
gerapporteerd.  
 
5. Verwijderen van de prothese (elke reden) 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “verwijderen van de prothese (elke reden)” 
gerapporteerd.  
 
6. Kapselcontractuur 
De uitkomstmaat “kapselcontractuur” werd gerapporteerd in één studie (Newman, 2018). 
Bij 4 van de 300 protheses (1,3%) in de interventie groep en 3 van de 30 protheses (10%) in 
de controlegroep ontstond kapselcontractuur (graad III of IV). Dit is een risicoverschil van 
8,7% met een NNT van 11,5. Dit betekent dat er bij het plaatsen van 11,5 protheses een 
sleeve gebruikt moet worden om één kapselcontractuur te voorkomen. 
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PICO 2 - Afdekken van de tepelhoven versus het niet afdekken van de tepelhoven 
1. Infectie van de prothese 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “infectie van de prothese” gerapporteerd. 
 
2. Heroperatie vanwege infectie 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “heroperatie vanwege infectie” gerapporteerd. 
 
3. Heroperatie (elke reden)  
De uitkomstmaat “heroperatie (elke reden)” werd gerapporteerd in één studie (Wiener, 
2007). Bij één van de 211 vrouwen (0,5%) in de interventie groep en 5 van de 154 vrouwen 
(3,2%) in de controlegroep ontstond kapselcontractuur. In de interventiegroep vond er geen 
heroperatie plaats vanwege kapselcontractuur, in de controlegroep kreeg 17% van de 
vrouwen met kapselcontractuur een heroperatie. Daarnaast werd er in de controlegroep 1 
geval van deflatie gerapporteerd, waarvoor een heroperatie nodig was.  
 
4. Verwijderen van prothese vanwege infectie 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “verwijderen van prothese vanwege infectie” 
gerapporteerd.  
 
5. Verwijderen van de prothese (elke reden) 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “verwijderen van de prothese (elke reden)” 
gerapporteerd.  
 
6. Kapselcontractuur 
De uitkomstmaat “kapselcontractuur” werd gerapporteerd in één studie (Wiener, 2007). Bij 
één van de 211 vrouwen (0,5%) in de interventie groep en 5 van de 154 vrouwen (3,2%) in 
de controlegroep ontstond kapselcontractuur. Dit is een risicoverschil van 2,7% met een 
number needed to treat van 37. Dit betekent dat de er bij 37 vrouwen tepelhoven moeten 
worden afgedekt om één kapselcontractuur te voorkomen. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
PICO 1 - Sleeve versus geen sleeve 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten “heroperatie (kapselcontractuur)” en 
“kapselcontractuur” is afkomstig uit een observationele studie en begint op laag. De 
bewijskracht is verlaagd naar zeer laag gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (geen 
correctie voor confounding, en mogelijke bias vanwege de inclusie van een historisch 
controle sample), en het zeer geringe aantal events (imprecisie).  
 
Vanwege het ontbreken van studies die de uitkomsten “infectie van de prothese”, 
“heroperatie vanwege infectie”, “verwijderen van prothese vanwege infectie”, “verwijderen 
van de prothese (elke reden)” rapporteren, kon de bewijskracht voor deze uitkomstmaten 
niet worden gegradeerd.  
 
PICO 2 - Afdekken van de tepelhoven versus het niet afdekken van de tepelhoven 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat “kapselcontractuur” en “heroperatie (elke reden) is 
afkomstig uit een observationele studie en begint op laag. De bewijskracht is verlaagd naar 
zeer laag gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (geen correctie voor confounding, 
en mogelijke bias vanwege de inclusie van een historisch controle sample), het zeer geringe 
aantal events en breed betrouwbaarheidsinterval wat binnen de grenzen voor klinische 
besluitvorming valt en de nul waarde omvat (imprecisie).  
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Vanwege het ontbreken van studies die de uitkomsten “infectie van de prothese”, 
“heroperatie vanwege infectie”, “verwijderen van prothese vanwege infectie”, “verwijderen 
van de prothese (elke reden)” rapporteren, kon de bewijskracht voor deze uitkomstmaten 
niet worden gegradeerd.  
 
Conclusies 
PICO 1 - Sleeve versus geen sleeve 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van het gebruik van een sleeve tijdens het 
plaatsten van een borstprothese vanwege cosmetische redenen op de kans 
op een heroperatie (vanwege kapselcontractuur) in vergelijking met het 
plaatsten van de prothese zonder sleeve.  
 
Bronnen: (Flugstad, 2016)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van het gebruik van een sleeve tijdens het 
plaatsten van een borstprothese vanwege cosmetische redenen op de kans 
op kapselcontractuur in vergelijking met het plaatsten van de prothese 
zonder sleeve.  
 
Bronnen: (Newman, 2018)  

 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin het gebruik van een sleeve 
tijdens het plaatsen van een borstprothese vanwege cosmetische redenen 
wordt vergeleken met een plaatsing zonder sleeve en gerapporteerd wordt 
over infectie, heroperatie vanwege infectie en verwijderen van de prothese 
was het niet mogelijk om een conclusie te trekken voor deze uitkomstmaten. 

 
PICO 2 - Afdekken van de tepelhoven versus het niet afdekken van de tepelhoven 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van het afdekken van de tepelhoven 
tijdens het plaatsen van een borstprothese vanwege cosmetische redenen op 
de kans op kapselcontractuur in vergelijking met het niet afdekken van de 
tepelhoven.  
 
Bronnen: (Wiener, 2007)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van het afdekken van de tepelhoven 
tijdens het plaatsen van een borstprothese vanwege cosmetische redenen op 
de kans op een heroperatie (elke reden) in vergelijking met het niet afdekken 
van de tepelhoven.  
 
Bronnen: (Wiener, 2007)  

 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van vergelijkende studies waarin de tepelhoven 
werden afgedekt versus het niet afdekken van de tepelhoven tijdens het 
plaatsen van een borstprothese vanwege cosmetische redenen en 
gerapporteerd wordt over infectie en verwijderen van de prothese was het 
niet mogelijk om een conclusie te trekken voor deze uitkomstmaten. 

 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
De onderstaande overwegingen en aanbevelingen gelden voor het overgrote deel van de 
populatie waarop de uitgangsvraag betrekking heeft. 
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Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Op basis van de beschikbare literatuur is het onduidelijk of het gebruik van een sleeve of het 
afdekken van de tepelhoven de kans op een infectie van een prothese na een mamma-
augmentatie verlaagt vergeleken met geen gebruik van een sleeve of het niet afdekken van 
de tepelhoven.  
 
De overall bewijskracht is zeer laag. Dit komt doordat de conclusies zijn gebaseerd op 
observationele studies. Er waren slechts enkele observationele studies beschikbaar met 
beperkingen in de onderzoeksopzet, zoals geen correctie voor confounding en mogelijke 
bias vanwege de inclusie van een historisch controle sample). Daarnaast includeerden deze 
studies maar weinig vrouwen en was er slechts een zeer gering aantal events. Er ligt hier een 
kennislacune, die mogelijk beantwoord kan worden door een gerandomiseerd onderzoek. 
Echter is de incidentie van infecties laag, waardoor er een grote studiepopulatie nodig zal 
zijn om dit vraagstuk te beantwoorden. 
 
Gebruik maken van een sleeve tijdens het plaatsen van een borstprothese en het afdekken 
van tepelhoven levert geen nadelig effect noch risico voor de vrouw. Er is echter geen 
bewijskracht dat het gezondheidswinst oplevert dus is de werkgroep van mening dat de 
plastisch chirurg vrij is in zijn/haar keuze om deze handeling wel/ niet te verrichten.  
 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en eventueel hun verzorgers) 
De vrouw merkt niets tijdens het perioperatieve proces van de genomen maatregelen, 
terwijl niet uit te sluiten valt dat er mogelijk een infectie mee wordt voorkomen. Als een 
borstprothese geïnfecteerd raakt, moet de vrouw een heroperatie ondergaan. 
 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een sleeve kan het litteken kleiner worden gemaakt, 
echter is de techniek per behandelend specialist verschillend en dus geen meetbare of 
objectiveerbare uitkomstmaat. Er zijn in het algemeen geen gemiddeld aantal centimeters 
litteken met of zonder sleeve vastgelegd in de literatuur. 
 
Kosten (middelenbeslag)  
De kosten voor het afdekken van de tepelhoven zijn zeer laag. De kosten voor het gebruik 
van een sleeve om de prothese mee in te brengen zijn wel hoog, namelijk tussen de 40 en 65 
euro per set. De vrouw betaalt echter één prijs voor het plaatsen van de borstprotheses, 
waarin alle kosten zijn meegenomen. De vrouw kan vooraf de prijzen van verschillende 
klinieken en behandelaars vergelijken. 
 
Aanvaardbaarheid voor de overige relevante stakeholders 
De werkgroep voorziet geen bezwaren vanuit overige stakeholders. 
 
Haalbaarheid en implementatie 
In dit geval gaat het om een handeling die niet noodzakelijk verricht hoeft te worden in het 
operatieve proces. In het algemeen worden de tepelhoven afgeplakt tijdens het plaatsen 
van een borstprothese aangezien dit een kleine, goedkope handeling betreft in tegenstelling 
tot het gebruik maken van een sleeve.  
 
Aanbevelingen 
Rationale/ balans tussen de argumenten voor en tegen de interventie 
Op basis van de beschikbare literatuur is het onduidelijk of het gebruik van een sleeve of het 
afdekken van de tepelhoven de kans op een infectie van een prothese na een mamma-
augmentatie verlaagt vergeleken met geen gebruik van een sleeve of het niet afdekken van 
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de tepelhoven. Het is aan de behandelaar om te besluiten wel of geen sleeve te gebruiken. 
Gezien de beperkte moeite en lage kosten van het afplakken van de tepelhoven, versus de 
grote consequenties van een infectie van een om cosmetische redenen geplaatst 
borstprothese, is het te overwegen om enkele basale maatregelen te treffen om de kans op 
een infectie zo klein mogelijk te maken, zoals een het afplakken van de tepelhoven.  
 
Aanbeveling-1 

Het gebruik van een sleeve kan overwogen worden, maar de toegevoegde waarde is 
onduidelijk.  

 
Aanbeveling-2 

Overweeg de tepelhoven af te dekken voorafgaand aan het plaatsen van een prothese voor 
cosmetische redenen. 
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Kennislacunes 
1: Wat zijn de (on)gunstige effecten van het gebruik van een sleeve tijdens het plaatsen van 
een borstprothese voor cosmetische redenen in vergelijking met het niet gebruiken van een 
sleeve?  
 
2: Wat zijn de (on)gunstige effecten van het afdekken van de tepelhoven tijdens het plaatsen 
van een borstprothese voor cosmetische redenen in vergelijking met het niet afdekken van 
de tepelhoven? 
 
Geldigheid en Onderhoud 

Module Regiehouder(s) Jaar van 
autorisatie 

Eerstvolgende 
beoordeling 
actualiteit 
richtlijn 

Frequentie 
van 
beoordeling 
op 
actualiteit 

Wie 
houdt er 
toezicht 
op 
actualiteit 

Relevante 
factoren voor 
wijzigingen in 
aanbeveling 

Gebruik en 
een sleeve 
en 
afdekken 
van de 
tepelhoven 

NVPC 2020 2025 5-jaarlijks NVPC Infectiepercentage 
na plaatsing 
prothese om 
cosmetische 
redenen 
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Bijlagen bij submodule 4.3 
 
Evidencetabellen 
Risk of bias table for intervention studies (observational: non-randomized clinical trials, cohort and case-control studies) 

Study 
reference 
 
(first author, 
year of 
publication) 

Bias due to a non-representative or ill-
defined sample of patients? 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to insufficiently long, or 
incomplete follow-up, or differences in 
follow-up between treatment groups? 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to ill-defined or inadequately 
measured outcome ? 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate adjustment 
for all important prognostic factors? 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Newman, 
2018 

Likely - Patients without sleeve are ‘older’ 
perhaps less experienced surgeons? + Small 
control group (N=20) versus. the large case 
group (N=200). 
 
“Patients with silicone and saline implants 
in periareolar breast augmentation. To be 
included in the study, patients had to be at 
least 1 year postoperative from the date of 
implantation. Patients who had been in for 
a follow-up, 3 or more years postoperatively 
were not contacted. 
 
“Twenty patients having periareolar breast 
augmentations between July 1, 2008, and 
December 9, 2010, without a Keller funnel, 
but using conventional change in glove and 
tegaderm barrier no touch precautions, 
were followed to examine the baseline rate 
of capsular contracture for the practice. 
Before 2014, any augmentations done with 
the use of a Keller funnel were done with 
the KF-1 type Keller funnel (73 of the 
augmentations included in this study). Upon 
its release in 2014, augmentations were 

Unlikely – The follow up was similar in 
both groups.  
 
Due to the inclusion criteria, follow-up had 
to be at least one year. Patients who had 
been in follow-up 3 years or more were 
not contacted. 
 
“In group A, those having augmentations 
without a Keller funnel (n = 20), there was 
a response/follow-up rate of 75%, leaving 
15 patients included in the study results in 
group A (4 patients responded, but were 
not able to follow-up and were therefore 
excluded)”.  
 
“In group B (n = 217), there was a 
response/follow-up rate of 70% leaving 
151 patients included in the study results 
for group B (17 patients responded, but 
were not able to follow-up and were 
therefore excluded)”.  
 
“Any patient reporting they were unsure 
about whether or not they had any type of 
contracture was asked to come into the 

Unlikely – Blinding was not mentioned 
in the study. However, grade III or IV 
appear abnormal, and are clearly 
distinguishable between grade I or grade 
II judgements. Therefore, the outcome 
measure is objective, and will not result 
in detection bias.  
 
Vrouwen rapporteren zelf de 
uitkomstmaat:  
 
“Each patient included in the study was 
contacted by phone or e-mail and asked 
if they had had any complications 
regarding their breast augmentation 
including hardening, unevenness, pain, 
general discomfort, reaugmentation, 
and so on. Clinical records, photographs, 
and postaugmentation visits were 
reviewed. Patients were asked to reply 
with images if possible and were also 
sent the article “Capsular contracture: 
what is it? What causes it? How can it be 
prevented and managed?”.15 Any 
patient reporting 

Unclear 
 
Patient characteristics were not 
taken into account (BMI, roken). 
Therefore it is unclear whether the 
groups were comparable at baseline 
and whether it was required to 
adjust for potential confounders. 
 
“To control for variations, the sole 
surgical practice affecting placement 
in either group was the use of a 
funnel. All surgeries were performed 
by the same surgeon, in the 
same in-office operating suite, using 
the same antibiotic irrigation rinse 
(single antibiotic rinse of clindamycin 
or cefazolin 
depending on allergies), skin prep 
with betadine, and distribution of 
implant manufacturer”.  
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done with the KF-2 type Keller funnel (93 of 
the augmentations included in this study)”. 
 

office for clinical examination. Any patient 
who was unsure and could not come in to 
the office to be evaluated was 
excluded  from the study (n = 21)”. 

they were unsure about whether or not 
they had any type of contracture was 
asked to come into the office for clinical 
examination”. 

Flugstad, 
2016 

Likely - Patients without sleeve are ‘older’ 
perhaps less experienced surgeons?  
“Group 1 is a historical control group’.  
 
In contrast to the study of Newman, the 
control group is of similar size compared to 
the experimental group with sleeve. 

Unlikely – A one year study period after 
implant placement was chosen. The time 
period to evaluate if a reoperation due to 
capsular contracture occurred after 
primary surgery was identical for both 
groups 

Unlikely – Blinding was not mentioned 
in the study. However, the primary 
outcome was development of Grade III 
or IV capsular contracture that led to 
reoperation. This is an objective 
outcome measure, and will therefore 
not result in detection bias.  

Unclear - Demographic data was not 
collected, and therefore it remains 
unknown whether the groups were 
comparable at baseline and whether 
it is required to adjust for potential 
confounders.  

Wiener, 2007 Likely - Patients from different dates were 
included, patients in the earlier groups have 
less experienced surgeons? 

Unclear - the length of follow-up is not 
reported in the study.  

Unlikely - Blinding was not mentioned in 
the study. However, the primary 
outcome was development of Grade II - 
IV capsular contracture that led to 
reoperation. This is an objective 
outcome measure, and will therefore 
not result in detection bias.  

Unclear – No statement about 
comparability of the groups. Nothing 
is included about potential 
confounders and multivariate 
analyses were not performed. 

 
Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies (cohort studies, case-control studies, 
case series)) 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 2  

Intervention (I) Comparison / control (C) 3 

 
Follow-up Outcome 

measures and 
effect size 4  

Comments 

Newman, 
2018 

Type of study: 
Observational 
study 
 
Setting and 
country: 
Retrospective  
 
Funding and 
conflicts of 
interest: 
 

Inclusion criteria: 
Patients with 
silicone and saline 
implants in 
periareolar breast 
augmentation. 
Patients who had 
been in for a follow-
up, 3 or more years 
postoperatively 
were not 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Periareolar breast 
augmentations in which a 
Keller funnel was used for 
insertion (2011-2017) 
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Periareolar breast 
augmentation without a 
Keller funnel used for 
insertion (2008-2010). 
 
Using conventional change in 
glove and tegaderm barrier 
no touch precautions. 

Length of follow-up: 
The average 
postoperative 
follow-up time for 
patients in this 
study was 
23 months.  
 
Loss-to-follow-up: 
Intervention (group 
B) = 217 with 
augmentation after 

Outcome 
measures and 
effect size (include 
95%CI and p-value 
if available): 
 
Rate of capsular 
contracture. 
Control :  
3 grade 3 or 4 
capsular 

PICO: sleeve. 
 
All patients were skin 
prepped with 
betadine solution, 
and pockets were 
irrigated using a 
single antibiotic rinse 
(clindamycin with 
saline). 
 



 

Richtlijn Borstprothesechirurgie 
143 

The authors have 
no financial 
interest to 
declare 
in relation to the 
content of this 
article. The 
Article Processing 
Charge was paid 
for by the 
authors. 

contacted. To be 
included in the 
study, patients had 
to be at least 1 year 
postoperative from 
the date of 
implantation.  
 
Exclusion criteria: 
To eliminate the 
number of 
confounding 
variables, patients 
having any type of 
breast 
augmentation 
surgery after any 
radiation or 
chemotherapy were 
excluded from the 
study.  
 
Any patient who 
was unsure and 
could not come in to 
the office to be 
evaluated was 
excluded 
from the study (n = 
21). 
 
N total at baseline: 
Intervention: 217 
patients with Keller 
funnel (2010-2017) 

2010 with a funnel. 
They had a 
response rate of 
70%, leaving 151 
patients included in 
the study.  
Reasons (describe): 
17 responded, but 
were not able to 
follow-up and were 
therefore excluded.  
 
Control (group A) = 
20 patients without 
a Keller funnel. 
response/follow-up 
rate of 75% >> 
leaving 15 patients 
included in the 
study.  
Reasons (describe): 
4 responded but 
were not able to 
follow-up and 
therefore 
excluded).  
 
Incomplete 
outcome data:  
No incomplete 
outcome data, as 
patients were 
excluded: 
“Any patient 
reporting 

contractures (3/30 
= 10%). 
*15 patients and 
30 breasts 
implants. 
 
Intervention: 
4 grade 3 or 4 
capsular 
contractures 
(4/300=1.3%). 
*151 patients and 
300 implants. 
 
There was a 87% 
reduction in the 
incidence or 
capsular 
contracture 
(p=0.0019).  

Conclusion: This 
study shows that the 
use of a Keller funnel 
intraoperatively can 
statistically 
significantly reduce 
the occurrence of 
capsular contraction 
in periareolar breast 
augmentations, 
which is a major 
concern in this 
technique. 
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Control: 20 patients 
without Keller 
funnel (2008-2010) 
 
Important 
prognostic factors2: 
For example 
age ± SD: 
Not mentioned in 
the paper.  
 
Groups comparable 
at baseline? 
 
To control for 
variations, the sole 
surgical practice 
affecting 
placement in either 
group was the use 
of a funnel. 
All surgeries were 
performed by the 
same surgeon, in 
the 
same in-office 
operating suite, 
using the same 
antibiotic irrigation 
rinse (single 
antibiotic rinse of 
clindamycin or 
cefazolin 
depending on 
allergies), skin prep 
with betadine, 

they were unsure 
about whether or 
not they had any 
type of contracture 
was asked to come 
into the office for 
clinical 
examination. Any 
patient who was 
unsure and could 
not come in to the 
office to be 
evaluated was 
excluded from the 
study (n = 21).” 
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and distribution of 
implant 
manufacturer. 

Flugstad, 
2016 

Type of study: 
Observational 
study. 
 
Setting and 
country: 
Multicenter 
retrospective 
study. 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: Dr 
Pozner is on the 
Advisory Board 
for Allergan 
(Irvine, CA), 
Canfield 
(Fairfield, NJ), 
Merge (Chicago, 
IL), Midmark 
(Dayton, 
OH), New Beauty 
(Boca Raton, FL), 
and Valeant 
(Bridgewater, 
NJ); a Speaker for 
Alma (Buffalo 
Grove, IL), Lifecell 
(Bridgewater, 
NJ), Solta/Sound 
Surgical 
(Hayward, CA), 

Inclusion criteria: 
At nine participating 
private practice 
centers, we 
retrospectively 
reviewed the 
surgical records 
from March 2006 to 
December 2012 for 
consecutive female 
patients undergoing 
primary breast 
augmentation with 
silicone gel 
implants. The study 
sites selected were 
well established 
practices that 
performed a 
large volume of 
breast 
augmentation 
surgery, and had 
recently 
adopted the use of 
the Keller Medical 
KF-1 insertion 
funnel 
in virtually all of 
their primary 
augmentation cases. 
 
Exclusion criteria: 
To minimize the 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
The experimental group, 
augmentations with the 
insertion funnel.  
 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Historical control group, 
augmentation done without 
the insertion funnel.  

Length of follow-up: 
1 year. 
 
The time period to 
evaluate if a 
reoperation due to 
capsular 
contracture 
occurred after 
primary surgery was 
identical for both 
groups. 
 
Loss-to-follow-up: 
The true number of 
patients lost to 
follow-up is not 
known. 
 
Incomplete 
outcome data:  
Not reported.  
 
 

Outcome 
measures and 
effect size (include 
95%CI and p-value 
if available): 
 
The primary 
outcome variable 
was development 
of Baker Grade III 
or IV capsular 
contracture that 
led to reoperation. 
 
Capsulerelated 
reoperations 
occurring within 
12 months of 
implant 
placement were 
included as events 
in each group 
(events counted 
per breast).  
 
The rate of 
reoperation 
due to capsular 
contracture was 
higher without use 
of the insertion 
funnel (1.49%), 
compared to 
Group 2, 

Authors’ conclusion:  
With insertion funnel 
use in primary breast 
augmentation, a 
significant reduction 
in the incidence of 
reoperations 
performed due to 
capsular contracture 
within 12 months of 
primary breast 
augmentation was 
observed. Further 
study 
is needed using the 
funnel while more 
precisely controlling 
for the many 
variables that 
contribute to 
capsular contracture. 
A more traditional 
controlled, 
prospective study is 
needed; however, 
this study does 
provide encouraging 
preliminary 
evidence to support 
the hypothesis that 
use of the 
insertion funnel may 
significantly benefit 
breast augmentation 
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and Zeltiq 
(Pleasanton, 
CA); a 
Stockholder in 
Keller Medical 
(Stuart, FL), 
Revance 
(Newark, CA), 
and TDM (Miami, 
FL); on the 
Advisory Board 
and Stockholder 
for Cytrellis 
(Boston, MA) and 
RealSelf 
(Seattle, WA); an 
Investigator for 
Cynosure/HOYA 
(Westford, 
MA); a Board 
Member and 
Stockholder for 
the Plastic 
Surgery 
Channel (Dallas, 
TX); an 
Investigator for 
and Stockholder 
in 
Invasix (Irvine, 
CA); on the 
Clinical Advisory 
Panel for Mentor 
(Santa Barbara, 
CA); on the 
Medical Advisory 

number of 
technique-related 
factors introduced 
by various surgeons, 
revisionary breast 
augmentation, 
breast 
reconstruction, or 
breast 
augmentation, 
surgeries performed 
in combination with 
secondary surgical 
procedures of the 
breast (eg, 
mastopexy, fat 
injection) were 
excluded. 
 
N total at baseline: 
7 centers were 
included. 
Intervention: 1620 
surgeries (3240 
implants) 
Control: 1177 breast 
augmentations 
(2354 implants). 
 
Important 
prognostic factors2: 
 
Groups comparable 
at baseline? 
 

using the funnel 
(0.68%). The 
reduction in Grade 
III and IV 
capsule detection 
was 54.4%. The 
difference 
between 
Groups 1 and 2 
was statistically 
significant at 
P=0.004 using 
Fisher’s exact test. 
Logistic regression 
analysis was used 
to examine the 
effects of 
treatment (funnel 
versus no funnel) 
and 
study site 
(surgeon) on the 
incidence of 
reoperation.  
 
By logistic 
regression, the 
odds ratio for 
reoperation 
due to capsular 
contracture for 
Group 1 (no 
funnel) 
was 2.31 (95% CI: 
1.18-4.53) 
P=0.023. 

patients. 
 
 
Note: 5/7 surgeons 
reported changes in 
implant handling 
technique related to 
incorporation of the 
insertion funnel.  
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Board and 
Consultant 
for Merz (Raleigh, 
NC); a Consultant 
for and 
Stockholder 
in Sciton, Inc. 
(Palo Alto, CA); a 
Consultant and 
Speaker 
for Ulthera 
(Mesa, AZ); on 
the Advisory 
Board and an 
Investigator 
for Syneron 
(Irvine, CA); and a 
Speaker for and 
Stockholder in 
Thermi (Irving, 
TX). Dr Baxter is a 
Consultant and 
Speaker for 
Allergan (Irvine, 
CA). Dr Creasman 
is an Investor in 
Strathspey 
Crown (Newport 
Beach, CA) and 
Alphaeon (Irvine, 
CA). Dr Messa 
is a Shareholder 
in Strathspey 
Crown (Newport 
Beach, CA). 
Dr Kortesis is a 
Consultant for 

Unknown – as 
demographic data 
was not collected. 
 
“Demographic data 
such as age and BMI 
were not avail 
Able from all sites. 
Since all sites were 
high volume centers 
in different regions 
of the United States, 
the study 
population was 
thought to closely 
represent the 
population of 
breast 
augmentation 
patients as a 
whole”. 
 
We acknowledge 
that there are many 
important variables 
not directly 
analyzed in this 
protocol that may 
influence de 
velopment 
of capsular 
contracture 
including implant 
type texturing, 
incision placement, 
pocket placement, 
average 
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Mentor (Santa 
Barbara, CA); an 
Investigator for 
RXI 
(Marlborough, 
MA); and a 
Research Study 
Coordinator and 
Participant for 
Cohera 
(Pittsburgh, PA), 
Mentor, 
Sientra (Santa 
Barbara, CA), and 
RXI. Drs Flugstad, 
Egrari, Oliva, 
Martin, and 
Schlesinger have 
nothing to 
disclose. 
 
Keller Medical, 
Inc. (Stuart, 
Florida) is the 
manufacturer of 
the 
Keller Funnel and 
provided funding 
for this project. 
No surgeons 
were provided 
any direct 
compensation for 
their 
participation. 
Keller Medical 
provided 

volume, aftercare 
such as bra use, 
variations between 
centers, etc. There 
are all technique-
related factors that 
have suggested 
effects on capsule 
rates. 
Comprehensive 
data collection and 
analysis were 
assumed to remain 
unchanged at each 
site after funnel 
adoption.  
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reimbursement 
to support staff 
and/or to the 
clinical practice 
as compensation 
for the allocation 
of staff resources 
associated with 
data collection. 
Keller 
Medical also 
assisted with 
communication 
between the 
clinical 
sites, provided 
editorial services, 
and provided 
compensation 
to the bio-
statistician. Each 
author states that 
there is no 
corporate 
or financial 
conflict of 
interest related 
to Keller Medical 
or 
with the 
collection of data 
in this study. 

Wiener, 
2007 

Type of study: 
Review and 
comparison of 
the data used by 
the FDA. 

Inclusion criteria: 
A review of breast 
augmentations 
performed 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Betadine pocket irrigation 
with Betadine-soaked gauze 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Betadine pocket irrigation 
without Betadine-soaked 

Length of follow-up: 
Median follow-up 
10 versus. 11 
months.  
 

Outcome 
measures and 
effect size (include 
95%CI and p-value 
if available): 

Note: Powder-free 
gloves were used by 
the entire 
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Setting and 
country: 
 
Retrospective 
cohort study. 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: 
 
The author has 
no financial 
interest or 
association 
in any product, 
device, or 
company 
mentioned in the 
article. 

from January of 
1998 through 
September of 2005 
showed four phases 
of Betadine use 
involving 1244 
patients. Phase IV 
added 
coverage of the 
nipple-areola 
complex and 
incision 
with Betadine-
soaked gauze. All 
augmentations 
were performed 
for aesthetic 
reasons; there were 
no reconstructive 
cases. 
 
Exclusion criteria: 
not reported. 
 
N total at baseline: 
Intervention: 211 
(group 4). 
(November 2004 – 
September 2005) 
Control: 154 (group 
3) > prior to the use 
of nipple shields. 
February 2004 – 
November 2004 
 
Important 
prognostic factors2: 

coverage of the nipple areola 
complex.  
 
 

gauze coverage of the nipple 
areola complex. 
 
 

Loss-to-follow-up: 
Not reported. 
 
Incomplete 
outcome data:  
Not reported. 
 
 

 
Capsular 
contracture, for 
the purpose of this 
article, was 
defined as any 
clinically 
significant 
hardening of the 
breast, distortion 
due to con 
tracture, or 
significant 
restriction of 
implant mo 
tion in the breast 
pocket, as I used 
only round, 
smooth implants. 
This would 
correlate with 
grade 2 to grade 4 
capsular 
contracture.  
 
No. of 
contractures:  
Group 3: 5 (3.2%)  
Group 4: 1 (0.5%) 
 
The study was not 
adjusted for any 
potential 
confounders. 

operating team, and 
gloves were changed 
before 
the implant was 
handled. 
 
Note: betadine 
irrigation was used in 
this comparison.  
 
Authors’ conclusion: 
This article confirms 
other studies 
reporting that the 
use of betadine has 
no effect on the rate 
of deflation of a 
saline breast 
implant.  
 
Note: the aim of the 
study was to assess 
the safety of the use 
of Betadine with 
regard to the 
number of inflations 
and capsular 
contracture.  
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Groups comparable 
at baseline? 
Not reported. 
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Exclusietabel 
Auteur en 
jaartal 

Redenen van exclusie 

Barr, 2018 Voldoet niet aan de PICO – deurbewegingen en handschoenen wissel. Primaire focus was 
vergrotingen (vandaar voor nipple shields niet meegenomen).  

Horsnell, 2017 Maar 1 studie voldeed aan de PICO; we werken de individuele studies uit (Wiener 2007 voor 
Nipple shields en Flugstad 2016 voor sleeve gebruik).  

Lynch, 2018 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Drinane, 2017 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Huang, 2015 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Hardwicke, 
2013 

Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Sajid, 2012 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

McHugh, 2011 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Steiert, 2013 Voldoet niet aan de PICO - etiologie van capsulaire contractuur - gericht op immunologie en 
inflammatie. 

Santorelli, 2019 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (gestandaardiseerde techniek t.o.v. periode voor 
standaardisatie 

Rocco, 2016 Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Phillips, 2016 Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Franchelli, 
2012 

Voldoet niet aan de PICO - borstkanker 

Gravante, 2008 Voldoet niet aan de PICO - verschillende organismen die infecties veroorzaken. 

Embrey, 1999 Voldoet niet aan de PICO - etiologie van capsulaire contractuur 

Spear, 2003 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (verschillende technieken worden vergeleken 
voor het plaatsten van borstprotheses) 

Rubin, 2014 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (hechtingen) 

Mendes, 2015 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (duur van de dressing - dag 1 versus. dag 6 
postoperatief) 

Wixtrom, 2012 Voldoet niet aan de PICO – geen vergelijkende studie over nipple shields.  

Benito-Ruiz, 
2017 

Voldoet niet aan de PICO – geen vergelijkende studie over nipple shields.  

Henderson, 
2017 

Voldoet niet aan de PICO: reconstructie en vergroting wordt samen genomen.  

Brand, 1993 Voldoet niet aan de PICO: reconstructie en vergroting wordt samen genomen.  

Calobrace, 
2018 

Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Giordano, 2013 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Pfeiffer, 2009 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Blount, 2013 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Drinane, 2013 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Drinane, 2016 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Burkhardt, 
1995 

Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Adams, 2006 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 2) 

Hoflehner, 
1994 

Voldoet niet aan de PICO - beschrijft verschillen protheses met en zonder contractuur 

LeRoy, 1991 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Shah, 1982 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Burkhardt, 
1981 

Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Townley, 2015 Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Feldman, 2010 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Sherif, 2017 Voldoet niet aan de PICO - prothese is al geïnfecteerd 

Scuderi, 2007 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Pittet, 2005 Voldoet niet aan de PICO - beschrijvend - infecties bij borstprotheses 

Kainer, 2005 Voldoet niet aan de PICO - vrouwen met heroperatie 

Gutowski, 1997 Voldoet niet aan de PICO - veiligheid van saline vulling 

Murphy, 2019 Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

El-Haddad, 
2018 

Voldoet niet aan de PICO - veiligheid van de vulling 
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Reischies, 2017 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Olsen, 2008 Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Ng, 2007 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Scuderi, 2006 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

McCullough, 
2016 

Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Childester, 
2016 

Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Kim, 2015 Voldoet niet aan de PICO - beschrijft verschillen tussen Azië en Europa 

Kern, 2015 Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Cohen, 2015 Voldoet niet aan de PICO - gaat over infecties en antibiotica 

Weichman, 
2013 

Voldoet niet aan de PICO - borstreconstructie 

Mazzocchi, 
2012 

Voldoet niet aan de PICO - long-term resultaat van Scuderi 2006 - ook ge-excludeerd) 

Spear, 2010 Voldoet niet aan de PICO - ervaringen van chirurg 

Khan, 2010 Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

Carlesimo, 
2009 

Voldoet niet aan de PICO - andere interventie (pico 1) 

McGuire, 2017 Voldoet niet aan de PICO - veiligheid protheses 

Gigliofiorito, 
2014 

Reply 

Zambacos, 
2004 

In vitro studie 

Hardwicke, 
2014 

Reply 

 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
1980 – 
mei 2019 
 

1 exp *Mammaplasty/ or exp Breast Implantation/ or exp *Breast Implants/ or 
(augmentation or mammoplasty or mammaplasty or breast enlargement or breast 
implant* or cpg device or ideal implant* or memoryshape or natrelle or sientra or 
easthetic breast surgery or breast implant surgery).ti. (26869) 

2 exp *Antibiotic Prophylaxis/ or exp *Wound Healing/ or exp *Povidone-Iodine/ or exp 
*Chlorhexidine/ or exp *Anti-Infective Agents/ or antibiotic*.ti. or antiinfective.ti. or 
(prophyla* or irrigat* or flush* or iodine or chlorhexidine or keller or funnel or sleeve or 
nipple guard* or nipple shield* or wound protect* or door movement* or operating 
room* or airflow or air flow or 14 step* or 14 point*).ti,ab,kw. (1312834) 

3 exp Infection/ or infect*.ti,ab,kw. or complicat*.ti,ab,kw. (2880663) 

4 1 and 2 and 3 (576) 

5 limit 4 to (english language and yr="1980 -Current") (539) 

6 (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase 
iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* 
or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) 
not (animals/ not humans/) (1859890) 

7 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) (395576) 

8 Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically 
controlled study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) (3186827) 

9 5 and 7 (22) 

10 5 and 6 (81) 

11 10 not 9 (68) 

12 5 and 8 (313) 

450 
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13 12 not 9 not 11 (256) 

14 9 or 11 or 13 (346) 

 

= 346 

Embase 
(Elsevier) 

('breast reconstruction'/exp/mj OR 'breast augmentation'/exp OR 'breast implant'/exp/mj 
OR augmentation:ti OR mammoplasty:ti OR mammaplasty:ti OR 'breast enlargement':ti 
OR 'breast implant*':ti OR 'cpg device':ti OR 'ideal implant*':ti OR memoryshape:ti OR 
natrelle:ti OR sientra:ti OR 'easthetic breast surgery':ti OR 'breast implant surgery':ti)  

AND  

('antibiotic prophylaxis'/exp/mj OR antibiotic*:ti OR antiinfective:ti OR prophyla*:ti,ab OR 
'wound care'/exp/mj OR 'povidone iodine'/exp/mj OR 'chlorhexidine'/exp/mj OR 
'antiinfective agent'/exp/mj OR irrigat*:ti,ab OR flush*:ti,ab OR iodine:ti,ab OR 
chlorhexidine:ti,ab OR 'keller procedure'/exp OR 'nipple shield'/exp OR 'wound 
protector'/exp OR keller:ti,ab OR funnel:ti,ab OR sleeve:ti,ab OR 'nipple guard*':ti,ab OR 
'nipple shield*':ti,ab OR 'wound protect*':ti,ab OR 'door movement*':ti,ab OR 'operating 
room*':ti,ab OR airflow:ti,ab OR 'air flow':ti,ab OR '14 step*':ti,ab OR '14 point*':ti,ab)  

AND 

('infection'/exp OR infect*:ti,ab OR complicat*:ti,ab)  

AND  

(1980-2019)/py AND (english)/lim NOT 'conference abstract':it 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti) OR 
((meta NEAR/1 analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt 
OR 'systematic review'/de) NOT (('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp) NOT 'human'/exp) 

= 29 

 

RCT’s: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) 
NOT 'conference abstract':it 

= 77 

 

Observationeel onderzoek: ‘major clinical study’/exp OR 'clinical study'/de OR 'case 
control study'/de OR 'family study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective 
study'/de OR ('prospective study'/de NOT 'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort 
analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti AND ((up NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

= 181 

 

= 287 
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Submodule 4.4 Spoelen van de holte 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de plaats van het spoelen van de holte voorafgaand aan plaatsing van een 
borstprothese met povidon jodium oplossing of een andere antibiotische oplossing? 
 
Inleiding 
De praktijkvariatie rondom het spoelen van de holte van met povidonjodium dan wel 
antibiotica voorafgaand aan het plaatsen van een borstprothese is groot. Er zijn 
verschillende protocollen die binnen ziekenhuizen en klinieken worden nageleefd. Naast de 
vraag of spoelen een positieve uitkomst heeft speelt de vraag waarmee er gespoeld moet 
worden.  
 
In deze module worden aanbevelingen geformuleerd omtrent het spoelen van de holte 
voorafgaand aan plaatsing van een borstprothese en met welk middel dit dient te gebeuren.  
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag (vragen): 

Leidt het spoelen van de holte voorafgaand aan plaatsing van een borstprothese met 
povidon jodium oplossing of een andere antibiotische of antiseptische oplossing tot 
minder infecties na een borstprothese operatie? 

 
PICO 
P:  volwassen vrouwen zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege 

cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst; 
I:  spoelen van de holte met povidon jodium oplossing of andere antiseptische/ 

antibiotische oplossing; 
C:  niet spoelen van de holte; 
O: infectie van de prothese, heroperatie vanwege infectie, heroperatie (elke reden), 

verwijderen van prothese vanwege infectie, verwijderen van de prothese (elke reden). 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte infectie van de prothese een voor de besluitvorming cruciale 
uitkomstmaten; en heroperatie vanwege infectie, heroperatie (elke reden), verwijderen van 
prothese vanwege infectie en verwijderen van de prothese (elke reden) voor de 
besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in 
de studies gebruikte definities.  
 
De werkgroep hanteerde de onderstaande grenzen voor klinische relevantie en vergeleek de 
resultaten met deze grenzen: RR < 0,80 of > 1,25) (GRADE recommendation), Standardized 
mean difference (SMD=0,2 (klein); SMD=0,5 (matig); SMD=0,8 (groot) en bij continue 
uitkomsten SD=0,5.  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Elsevier) is op 22 mei 2019 met relevante 
zoektermen gezocht naar systematische reviews en gerandomiseerd onderzoek in het Engels 
vanaf 1980. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuurzoekactie leverde 450 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de 
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volgende selectiecriteria: vergelijkend (observationeel of gerandomiseerd) onderzoek naar 
het spoelen van de holte met antibiotische/antiseptische oplossing tijdens het plaatsen van 
een prothese bij volwassen vrouwen zonder geschiedenis van mammacarcinoom bij wie 
vanwege cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst. Op basis van titel en abstract 
werden in eerste instantie 64 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige 
tekst, werden vervolgens 63 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad 
Verantwoording), en 1 studie definitief geselecteerd. 
 
Resultaten 
Eén studie is opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en 
resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling van de individuele 
studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk-of-biastabellen. 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Lynch (2018) voerde een systematische review uit onder studies over spoelen van de holte 
voorafgaand aan plaatsing van een borstprothese met een antibiotica oplossing bij het 
inbrengen van de prothese. Het doel van de systematische review was om het bewijs 
rondom het verminderen van infecties bij borstvergrotingen door middel van antibiotica 
irrigatie te bestuderen. Gerandomiseerde gecontroleerde studies, retrospectieve en 
prospectieve cohort studies, case/control studies en cross sectionele studies werden 
geïncludeerd. Studies werden geëxcludeerd als ze voldeden aan een van de volgende 
exclusie criteria; niet humane studie, ziekte of procedure gerelateerd aan een andere 
anatomische plaats dan de borst, borst wordt niet genoemd in relatie met antibiotica 
irrigatie, commentaar brieven aan de editors en reacties van auteurs, pediatrische populatie, 
preoperatieve en postoperatieve antibiotica, een specifieke populatie (zwanger, obees), het 
gebruik van antibiotica irrigatie als behandelingsstrategie, intraluminale antibiotica irrigatie, 
artikelen in een andere taal dan Engels en case reports. De literatuursearch werd uitgevoerd 
tot september 2014 en in totaal werden er zes studies geïncludeerd in de systematische 
review. Van deze zes studies waren er vijf retrospectief (Drinane, 2014; Blount, 2013; 
Giordano, 2013; Pfeiffer, 2009; Araco, 2007) en één prospectief van design (Burkhardt, 
1986). In de interventiegroep werd de borstholte gespoeld met een antibiotica (zie 
evidencetabellen voor de samenstelling van de spoeling). De controlegroepen in de studies 
verschilden; in 2 studies kregen vrouwen geen spoeling, in 2 studies kregen vrouwen een 
zoutwater spoeling en 2 studies rapporteerden niet wat de vrouwen in de controlegroep 
kregen. 
 
Resultaten 
1. Infectie van de prothese 
De uitkomstmaat “infectie van prothese” werd gerapporteerd in drie studies uit het review 
van Lynch (2018). 31 van de 2270 patiënten (1,4%) in de interventiegroep en 48 van de 
1.476 patiënten (3,3%) in de controlegroep kreeg een infectie (gepoolde risk ratio 0,52, 95% 
betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,33 tot 0,81). Dit is een klinisch relevant verschil 
 
2. Heroperatie vanwege infectie 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “heroperatie vanwege infectie” gerapporteerd.  
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3. Heroperatie (elke reden)  
Een studie uit het review van Lynch (2018) rapporteerde de uitkomstmaat “heroperatie (elke 
reden)”. 21 van de 260 patiënten (8,1%) in de interventiegroep en 101 van de 590 patiënten 
(17,1%) in de controlegroep ondergingen een heroperatie. De risk ratio is 0,47 (95% 
betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,30 tot 0,74). Dit is een klinisch relevant verschil.  
 
4. Verwijderen van prothese vanwege infectie 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “verwijderen van prothese vanwege infectie” 
gerapporteerd.  
 
5. Verwijderen van de prothese (elke reden) 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “verwijderen van de prothese (elke reden)” 
gerapporteerd.  
 
6. Kapselvorming 
De uitkomstmaat “kapselvorming” werd gerapporteerd in vijf studies uit het review van 
Lynch (2018). 20 van de 691 patiënten (2,9%) in de interventie groep en 66 van de 1032 
patiënten (6,4%) in de controlegroep ontwikkelden kapselvorming (gepoolde risk ratio 0,36; 
95% BI 0,16 tot 0,83). Dit is een klinisch relevant verschil 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat “infectie van prothese” is afkomstig uit 
observationele studies en begint op laag. De bewijskracht voor de uitkomstmaat “infectie 
van prothese” is verlaagd naar zeer laag gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (geen 
correctie voor confounding), het zeer geringe aantal events (imprecisie) en klinische 
heterogeniteit (inconsistentie).  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat “heroperatie (elke reden)” is afkomstig uit een 
observationele studie en begint op laag. De bewijskracht voor de uitkomstmaat “heroperatie 
(elke reden)” is verlaagd naar zeer laag gezien het zeer geringe aantal events (imprecisie).  
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat “kapselvorming” is afkomstig uit observationele 
studies en begint op laag. De bewijskracht voor de uitkomstmaat “kapselvorming” is 
verlaagd naar zeer laag gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (geen correctie voor 
confounding), het zeer geringe aantal events (imprecisie) en klinische heterogeniteit 
(inconsistentie). 
 
Vanwege het ontbreken van studies die de uitkomsten “heroperatie vanwege infectie” , 
“verwijderen van prothese vanwege infectie” en “verwijderen van de prothese (elke reden)” 
rapporteren, kon de bewijskracht niet gegradeerd worden voor de uitkomsten “heroperatie 
vanwege infectie”, “verwijderen van prothese vanwege infectie” en “verwijderen van de 
prothese (elke reden)”. 
 
Conclusies 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van het spoelen van de holte met povidon 
jodium oplossing of andere antiseptische/antibiotische oplossing in 
vergelijking met het niet spoelen van de holte op de kans op een infectie van 
de prothese na het plaatsen van een borstprothese vanwege cosmetische 
redenen.  
 
Bronnen: (Lynch, 2018)  
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Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van het spoelen van de holte met povidon 
jodium oplossing of andere antiseptische/antibiotische oplossing in 
vergelijking met het niet spoelen van de holte op de kans op een heroperatie 
(elke reden) na het plaatsen van een borstprothese vanwege cosmetische 
redenen.  
 
Bronnen: (Lynch, 2018)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk wat het effect is van het spoelen van de holte met povidon 
jodium oplossing of andere antiseptische/antibiotische oplossing in 
vergelijking met het niet spoelen van de holte op de kans op kapselvorming 
na het plaatsen van een borstprothese vanwege cosmetische redenen.  
 
Bronnen: (Lynch, 2018)  

 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin het spoelen van de holte met 
povidon jodium oplossing of een andere antiseptische / antibiotische 
oplossing wordt vergeleken met het niet spoelen van de holte en 
gerapporteerd wordt over verwijderen van de prothese was het niet 
mogelijk om een conclusie te trekken voor deze uitkomst. 

 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
De onderstaande overwegingen en aanbevelingen gelden voor het overgrote deel van de 
populatie waarop de uitgangsvraag betrekking heeft. 
 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Op basis van de beschikbare literatuur is het onduidelijk of spoelen van de borstholte 
voorafgaand aan plaatsing van een borstprothese met antibiotica de kans op een infectie 
van een prothese na een mamma-augmentatie verlaagt vergeleken met geen spoeling of 
spoeling met zoutwater.  
 
De overall bewijskracht is zeer laag. Dit komt doordat de conclusies zijn gebaseerd op 
observationele studies. Deze studies rapporteerden ruwe data en corrigeerden niet voor 
confounding. Daarnaast was er een zeer gering aantal events (imprecisie), waardoor de 
bewijskracht op zeer laag uitkomt. Ook was er sprake van klinische heterogeniteit 
(verschillende oplossingen werden vergeleken met zoutwater spoeling, geen spoeling of een 
onduidelijke controlegroep). Er ligt hier een kennislacune, die mogelijk beantwoord kan 
worden door een gerandomiseerd onderzoek. Echter is de incidentie van infecties laag, 
waardoor er een grote studiepopulatie nodig zal zijn om dit vraagstuk te beantwoorden. 
 
Het is onwaarschijnlijk dat de korte incubatietijd/expositie aan antibiotica een daadwerkelijk 
bacteriedodend effect heeft. 
 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en eventueel hun verzorgers) 
Het spoelen van de holte voorafgaand aan plaatsing van een borstprothese brengt geen 
nadelige met zich mee voor de vrouw. Wel moeten bestaande allergieën in acht worden 
genomen, zodat een mogelijke allergische reactie voorkomen wordt. De werkgroep is van 
mening dat immuun-gecompromitteerde vrouwen geen andere benadering behoeven ten 
opzichte van de gezonde vrouw. 



 

Richtlijn Borstprothesechirurgie 
159 

Kosten (middelenbeslag)  
Spoelen van beide holtes voorafgaand aan plaatsing van een borstprothese voorafgaand aan 
plaatsing van de protheses kosten wanneer er gebruik gemaakt wordt van povidon-jodium 
ongeveer 0,35 euro en antibiotica 3 euro. De operatie duurt 1 minuut langer hetgeen tevens 
verwaarloosbaar risico met zich brengt. De kosten voor extra operatietijd zijn nihil.  
 
Aanvaardbaarheid voor de overige relevante stakeholders 
De werkgroep verwacht geen bezwaren vanuit overige relevante stakeholders. 
 
Haalbaarheid en implementatie 
In dit geval gaat het om een handeling die niet noodzakelijk verricht hoeft te worden in het 
operatieve proces, maar veel wel wordt gedaan. Er wordt al dusdanig veel gevarieerd dat 
aanpassing in deze aanbeveling niet tot bezwaren zal leiden. Er is geen bewijs voor 
gezondheidswinst, terwijl antibioticagebruik een mogelijk risico op resistentieontwikkeling 
van bacteriën met zich mee brengt. De werkgroep is daarom van mening dat er niet met 
antibiotica gespoeld moet worden. Ondanks dat er geen bewezen voordeel uit onderzoek is 
gebleken om de holte met een antiseptisch middel te spoelen voorafgaand aan het plaatsen 
van de prothese, wordt deze handeling wel wenselijk geacht gezien de beperkte handeling, 
lage kosten en geen nadelige neveneffecten 
 
Aanbevelingen 
Rationale/ balans tussen de argumenten voor en tegen de interventie 
Er is geen bewijs voor gezondheidswinst wanneer de holte gespoeld wordt met antibiotica 
oplossing. Er is geen bewijs voor gezondheidswinst, terwijl antibioticagebruik een mogelijk 
risico op resistentieontwikkeling van bacteriën met zich mee brengt. De werkgroep is 
daarom van mening dat er niet met antibiotica gespoeld moet worden. 
 
Ondanks dat er geen bewezen voordeel uit onderzoek is gebleken om de holte met een 
antiseptisch middel te spoelen voorafgaand aan het plaatsen van de prothese, kan er door 
de chirurg overwogen worden deze handeling wel te verrichten gezien de beperkte 
handeling, lage kosten en geen nadelige neveneffecten.  
 

Overweeg de holte te spoelen met een antisepticum oplossing voorafgaand aan het 
plaatsen van de prothese. 

 

Spoel bij voorkeur niet met een antibioticaoplossing. 
 
Literatuur 
Lynch, J. M., Sebai, M. E., R  odriguez-Unda, N. A., Seal, S., Rosson, G. D., & Manahan, M. A. 

(2018). Breast pocket irrigation with antibiotic solution at implant insertion: a 
systematic review and meta-analysis. Aesthetic plastic surgery, 42(5), 1179-1186. 
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Bijlagen bij submodule 4.4 
 
Evidencetabellen 
 
Evidence table 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Intervention (I) Comparison / control 
(C) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

Lynch, 
2018 
 
PS., study 
characteri
stics and 
results 
are 
extracted 
from the 
SR (unless 
stated 
otherwise
) 

SR and meta-
analysis of 
cohort studies) 
 
Literature search 
up to September 
2014 
 
A: Burkhardt, 
1986 
B: Pfeiffer, 2009  
C: Blount, 2013 
D: Giordano, 
2013 
E: Drinane, 2014 
F: Araco, 2007 
 
Study design: 
prospective / 
retrospective 
cohort studies 
 
Setting and 
Country: USA 
 
Source of 
funding and 
conflicts of 
interest: 

Inclusion criteria 
SR: randomized 
control trials, 
retrospective 
and prospective 
cohort studies, 
case/control 
studies and 
cross-sectional 
studies, which 
explicitly related 
antibiotic 
irrigation at the 
time of tissue 
expander or 
implant 
insertion to a 
primary 
outcome of 
interest, either 
clinical infection 
or capsular 
contracture. 
 
Exclusion 
criteria SR:  
1. Non-human 
study 

Describe intervention: 
 
A: 50,000 U bacitracin 
+ 250 mg oxacillin + 40 
mg triamcinolone 
foamed 
B: 1 g cephalothin + 1L 
saline + 1 mg 
epinephrine 
C: 1 g cefazolin, 80 mg 
gentamicin, 50, 000 
U bacitracin and 500 ml 
N saline OR 50,000 U 
bacitracin and 500 ml N 
saline 
D: 10 ml of povidone-
iodine + 750 mg 
cefuroxime + 80 mg 
gentamicin + 15 ml 
saline 
E: 50,000 U bacitracin + 
1 g 
cefazolin + 80 mg 
gentamicin + 500 ml 
saline 
F: Antibiotic irrigation 
for patients without 
allergies not specified, 
cefuroxime or 

Describe control: 
 
A: Not specified 
B: 100 ml saline + 1 mg 
epinephrine 
C: No irrigation 
D: No irrigation 
E: Saline irrigation 
F: Not specified 
 

End-point of follow-up: 
 
A: Mean of 20 months 
(range=12 to 40 months) 
B: 3 months only in 
adverse 
events 
C: 14.9 months ± 17.6 
D:  
I: 22 months ±3 
C: 24 months ±13 
E:  
I: 2.6 years 
C: 2.8 years 
F: Minimum 6 months 
 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
A: Not reported 
B: Not reported  
C: Not reported 
D:  
I: 0 patients 
C: 0 patients 
E: Not reported 
F: Not reported 

1. Infection of prosthetic 
Effect measure: RR (95% 
CI)  
B: 0.54 (0.29 to 1.00)  
D: 0.67 (0.11 to 3.94) 
F: 0.48 (0.24 to 0.95) 
 
Pooled effect random 
effects model: 
0.52 (95% CI 0.33 to 0.81) 
favoring antibiotic breast 
pocket irrigation 
Heterogeneity (I2): 0.0%  
 
2. Reoperation due to 
infection 
Not reported 
 
3. Reoperation (due to 
any reason) 
C: 
I: 8.1% 
C: 17.1%  
P<0.001 
 
4. Removal of the 
prosthetic due to 
infection 
Not reported 

Brief description of 
author’s conclusion: 
The meta-analyses 
support the use of 
antibiotic 
irrigation of the breast 
pocket. However, the 
results of 
this study are limited by 
the large proportion of 
retrospective 
studies, the small number 
of studies included, the 
lack of randomized 
controlled trials and the 
heterogeneity 
of the antibiotic and 
control regimes used. 
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This research did 
not receive any 
specific grants 
from 
funding agencies 
in the public, 
commercial, or 
not-for-profit 
sectors.  
This study did 
not receive any 
financial 
support. 

2. Disease or 
procedure 
related to an 
anatomical site 
other than the 
breast 
3. Breast 
mentioned but 
not in relation 
to antibiotic 
irrigation 
a. 
Chemotherapy 
irrigation 
b. Mastitis 
c. Breast surgery 
not involving 
prosthesis, for 
example 
i. DIEP 
ii. Reduction 
mammoplasty 
iii. Mastopexy 
with no implant 
d. Breast 
surgery 
involving 
implant where 
there are not 
new data 
on direct 
comparison of 
antibiotic 
irrigation to a 
control 

gentamicin for patients 
with allergies 
 

 
 
 

 
5. Removal of the 
prosthetic (due to any 
reason) 
Not reported 
 
 
6. Capsular contraction 
A: 0.34 
B: 0.73 
C:0.1 
D: 0.1 
E:1.04 
 
Pooled effect random 
effects model: 
0.36 (95% CI 0.16 to 0.83) 
favoring antibiotic breast 
pocket irrigation 
Heterogeneity (I2): 46.1%  
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e. Antiseptic 
irrigation only 
with control 
f. Breast feeding 
4. Commentary, 
letter to editors 
and responses 
by Authors 
5. Pediatric 
population 
6. Preoperative 
and 
postoperative 
antibiotics 
7. Specific 
population, for 
example 
a. Pregnant 
b. Obese 
8. Antibiotic 
irrigation for 
treatment of an 
existing 
infection 
9. Intraluminal 
antibiotic 
without 
antibiotic 
pocket irrigation 
a. Exclude 
subgroups 
within studies 
doing the same 
10. Articles in 
languages other 
than English 
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secondary to 
the 
difficulty in 
accessing and 
interpreting all 
such articles 
11. case reports 
 
6 studies 
included 
 
 
Important 
patient 
characteristics 
at baseline: 
 
N, mean age 
A: 52 patients, 
33 yrs  
B:  
I: 203 patients, 
34 yrs 
C: 211 patients, 
34 yrs 
C: 856 patients, 
33.5 yrs ± 8.5 
D:  
I: 165 patients, 
34.3 yrs ± 8.8 
C: 165 patients, 
35.7 yrs ± 8.0 
E:  
I: 27 patients, 
33.6 yrs (range= 
22-56) 
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C: 28 patients, 
34.9 yrs (range= 
22-50) 
F: 1902 
patients, age 
not reported (all 
patients n=3002 
age = 32 ± 12) 
 
Groups 
comparable at 
baseline? Yes 
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Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies 
Based on AMSTAR checklist (Shea, 2007; BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist (Moher, 2009; PLoS Med 6: e1000097; 
doi:10.1371/journal.pmed1000097) 

 
 

Study  
 
 
 
 
First 
author, 
year 

Appropriate 
and clearly 
focused 
question? 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature 
search? 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
included and 
excluded 
studies? 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
relevant 
characteristics 
of included 
studies? 
 
 
Yes/no/unclear 

Appropriate adjustment for 
potential confounders in 
observational studies? 
 
 
 
 
Yes/no/unclear/notapplicable 

Assessment of 
scientific 
quality of 
included 
studies? 
 
 
Yes/no/unclear 

Enough 
similarities 
between 
studies to make 
combining 
them 
reasonable? 
 
Yes/no/unclear 

Potential risk of 
publication bias 
taken into 
account? 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Potential 
conflicts of 
interest 
reported? 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Lynch, 
2018 

Yes Yes No No No Twijfel (Downs 
and Black, 
modified 
Hadgstromer) 

No No No 
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Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Horsnell, 2017 Studies geïncludeerd die niet voldeden aan de PICO 

Drinane, 2017 Studies geïncludeerd die niet voldeden aan de PICO 

Giordano, 2013 Zit in review 

Pfeiffer, 2009 Zit in review 

Blount, 2013 Zit in review 

Drinane, 2013 Studie identiek aan Drinane (2016) 

Calobrace, 2018 Voldoet niet aan PICO: Er is geen duidelijke controlegroep zonder irrigatie 

Drinane, 2016 In review 

Burkhardt, 1995 In review 

 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
1980 – 
mei 2019 
 

1 exp *Mammaplasty/ or exp Breast Implantation/ or exp *Breast Implants/ or 
(augmentation or mammoplasty or mammaplasty or breast enlargement or breast 
implant* or cpg device or ideal implant* or memoryshape or natrelle or sientra or 
easthetic breast surgery or breast implant surgery).ti. (26869) 

2 exp *Antibiotic Prophylaxis/ or exp *Wound Healing/ or exp *Povidone-Iodine/ or exp 
*Chlorhexidine/ or exp *Anti-Infective Agents/ or antibiotic*.ti. or antiinfective.ti. or 
(prophyla* or irrigat* or flush* or iodine or chlorhexidine or keller or funnel or sleeve or 
nipple guard* or nipple shield* or wound protect* or door movement* or operating 
room* or airflow or air flow or 14 step* or 14 point*).ti,ab,kw. (1312834) 

3 exp Infection/ or infect*.ti,ab,kw. or complicat*.ti,ab,kw. (2880663) 

4 1 and 2 and 3 (576) 

5 limit 4 to (english language and yr="1980 -Current") (539) 

6 (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase 
iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* 
or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) 
not (animals/ not humans/) (1859890) 

7 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) (395576) 

8 Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically 
controlled study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) (3186827) 

9 5 and 7 (22) 

10 5 and 6 (81) 

11 10 not 9 (68) 

12 5 and 8 (313) 

13 12 not 9 not 11 (256) 

14 9 or 11 or 13 (346) 

 

= 346 

450 

Embase 
(Elsevier) 

('breast reconstruction'/exp/mj OR 'breast augmentation'/exp OR 'breast implant'/exp/mj 
OR augmentation:ti OR mammoplasty:ti OR mammaplasty:ti OR 'breast enlargement':ti 
OR 'breast implant*':ti OR 'cpg device':ti OR 'ideal implant*':ti OR memoryshape:ti OR 
natrelle:ti OR sientra:ti OR 'easthetic breast surgery':ti OR 'breast implant surgery':ti)  

AND  

('antibiotic prophylaxis'/exp/mj OR antibiotic*:ti OR antiinfective:ti OR prophyla*:ti,ab OR 
'wound care'/exp/mj OR 'povidone iodine'/exp/mj OR 'chlorhexidine'/exp/mj OR 
'antiinfective agent'/exp/mj OR irrigat*:ti,ab OR flush*:ti,ab OR iodine:ti,ab OR 
chlorhexidine:ti,ab OR 'keller procedure'/exp OR 'nipple shield'/exp OR 'wound 
protector'/exp OR keller:ti,ab OR funnel:ti,ab OR sleeve:ti,ab OR 'nipple guard*':ti,ab OR 
'nipple shield*':ti,ab OR 'wound protect*':ti,ab OR 'door movement*':ti,ab OR 'operating 
room*':ti,ab OR airflow:ti,ab OR 'air flow':ti,ab OR '14 step*':ti,ab OR '14 point*':ti,ab)  
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AND 

('infection'/exp OR infect*:ti,ab OR complicat*:ti,ab)  

AND  

(1980-2019)/py AND (english)/lim NOT 'conference abstract':it 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti) OR 
((meta NEAR/1 analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt 
OR 'systematic review'/de) NOT (('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp) NOT 'human'/exp) 

= 29 

 

RCT’s: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) 
NOT 'conference abstract':it 

= 77 

 

Observationeel onderzoek: ‘major clinical study’/exp OR 'clinical study'/de OR 'case 
control study'/de OR 'family study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective 
study'/de OR ('prospective study'/de NOT 'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort 
analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti AND ((up NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

= 181 

 

= 287 
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Module 5 Beleid bij infectie 
 
Uitgangsvraag 
Wat is het te volgen beleid indien een prothese geïnfecteerd blijkt te zijn of als er verdenking 
is op een infectie? 
 
Inleiding 
Wanneer een prothese geïnfecteerd is kan er mogelijk onderscheid gemaakt worden tussen 
een oppervlakkige infectie van de wond of een peri-prosthetische infectie. Bij een peri-
prosthetische infectie is het duidelijk dat de prothese dient te worden verwijderd; het is 
onduidelijk of deze in dezelfde operatie kan worden vervangen door een nieuwe prothese, 
of dat het beter is de prothese te verwijderen en eerst de infectie uit te behandelen alvorens 
een nieuwe te plaatsen. Bij een oppervlakkige wondinfectie kan gepoogd worden om de 
vrouw te behandelen met antibiotica en de prothese in situ te houden, of er kan voor 
worden gekozen om de prothese direct te verwijderen. Het is nog onduidelijk wat het beste 
te volgen beleid is.  
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvragen: 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van behandeling met antibiotica versus het direct 
verwijderen van de prothese als er een verdenking is op een infectie? 

 
PICO 
P:  vrouwen met cosmetische prothese en infectie; 
I:  behandeling met antibiotica;  
C:  direct verwijderen van de prothese; 
O:  behoud van prothese, complicaties, patiënttevredenheid, ligduur, heropname. 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte behoud van prothese bij antibiotisch beleid een voor de 
besluitvorming cruciale uitkomstmaat; en complicaties, patiënttevredenheid, ligduur, 
heropname voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. De werkgroep definieerde 
niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte 
definities. De werkgroep hanteerde de onderstaande grenzen voor klinische relevantie en 
vergeleek de resultaten met deze grenzen: RR < 0,80 of > 1,25) (GRADE recommendation) of 
Standardized mean difference (SMD=0,2 (klein); SMD=0,5 (matig); SMD=0,8 (groot)).  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Elsevier) is op 29 juli 2019 met relevante 
zoektermen gezocht naar systematische reviews en gerandomiseerd onderzoek in het Engels 
vanaf 1994. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuurzoekactie leverde 324 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: vergelijkend (observationeel of gerandomiseerd) onderzoek naar 
beleid rondom de behandeling van een geïnfecteerde prothese bij vrouwen met een 
cosmetische prothese en infectie. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 
57 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens alle 
studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording).  
 
Resultaten 
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Geen enkele studie vergeleek behandeling met antibiotica met het direct verwijderen van de 
prothese bij vrouwen met een mamma-augmentatie en infectie. Wel was er één 
systematische review die niet-vergelijkende studies includeerde, die uitkomsten van 
verschillende behandelmodaliteiten beschreven. De resultaten van deze review zijn 
opgenomen in de literatuuranalyse ter ondersteuning van de overwegingen. De 
belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. 
De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk-of-
biastabellen. 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
De gevonden literatuur bestond uit case-series en cohort studies; deze werden ook 
samengebracht in de systematische review van Vasilakis (2019). Er werden geen studies 
gevonden waarin vrouwen met protheses na een mamma-augmentatie en periprothetische 
infectie het effect werd vergeleken van een behandeling met antibiotica met het direct 
verwijderen van de prothese, of van een explantatie en implantatie van een nieuwe 
prothese in één sessie met een wisseling in twee ingrepen met een tussenliggende periode.  
 
Vasilakis (2019) voerden in PubMed en Cochrane databases een literatuursearch uit tot 
februari 2018, waarbij zij case-series en cohort studies includeerden van vrouwen met 
geïnfecteerde borstprotheses na een cosmetische borstvergroting. Studies werden 
geïncludeerd als ze prospectieve of retrospectieve gegevens of casusreeksen rapporteerden. 
Niet-humane laboratoriumstudies werden geëxcludeerd. Verder werden alleen studies 
meegenomen waarin een prothese werd geplaatst in het kader van cosmetische 
borstvergroting. Studies over borstvergroting zonder protheses en studies waarin vrouwen 
die een borstvergroting met prothese na een mastectomie reconstructie werden 
geïncludeerd of waarin het beleid rondom complicaties niet werd beschreven, werden 
uitgesloten. In totaal voldeden vijf artikelen aan de inclusie criteria van de review (Weber, 
1987; Fodor, 2003; Basile, 2005; Khan, 2010; Sforza, 2014). 
 
Twee studies rapporteerden uitkomsten na one-stage implant salvage en 3 tot 6 jaar of > 6 
jaar follow-up bij totaal 28 vrouwen, één studie na antibioticabeleid en 2 jaar follow-up bij 8 
vrouwen en twee studies rapporteerden uitkomsten na one-stage implant salvage, two-
stage implant exchange of antibioticabeleid na > 1 jaar en > 2 jaar follow up bij 25 vrouwen. 
Totaal werden er 61 protheses behandeld. Milde en oppervlakkige infecties werden 
geëxcludeerd.  
 
Drie studies rapporteerden uitkomsten van behandeling met antibiotica en wondverzorging, 
zonder verwijdering of wisselen van de prothese. Fodor (2003) behandelden zes vrouwen 
met infecties van in totaal acht protheses door S. aureus, met systemische antibiotica en 
lokale wondverzorging, die onder andere driemaal daags spoelen inhield. In alle gevallen 
was de prothese a vue (0,5 tot 3 cm). In precies de helft van de vrouwen lukte het de 
prothese te behouden met een gemiddelde follow-up van ten minste 2 jaar. De auteurs 
beschreven niet hoelang de behandeling gemiddeld duurde. 
 
Basile (2005) beschreven zes vrouwen (zes protheses) met een infectie in de eerste twintig 
dagen. De operatiewond was in alle gevallen gesloten met milde verschijnselen of matig 
ernstige verschijnselen van infectie. Bij matig ernstige verschijnselen kon er sprake zijn van 
cellulitis, zwelling en sereuse afscheiding. Kweekresultaten werden niet gerapporteerd bij 
deze infecties. Alle zes de protheses konden behouden blijven met gebruik van systemische 
antibiotica. Bij deze vrouwen kan er echter over worden getwijfeld of het ging om infecties 
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van de prothese of oppervlakkige infectie van de wond. Bij tien vrouwen met infecties die 
optraden na twintig dagen faalde deze benadering in alle tien en diende uiteindelijk de 
prothese te worden verwijderd. In vijf gevallen ging het om infecties met S. aureus en in vijf 
gevallen om infecties met Enterobacter species.  
 
Kahn (2010) beschreven 15 vrouwen met 17 periprothetische infecties van borstprotheses. 
In zeven gevallen ging het om infecties met S. aureus, in vier om S. epidermidis, in twee om 
gramnegatieve bacteriën en in vier werd er geen verwekker aangetoond. De tijd tot het 
ontstaan van de infecties werd niet gerapporteerd. De exacte duur van follow-up was 
onduidelijk. Tien vrouwen werden conservatief behandeld met antibiotica; in twee van hen 
moest alsnog de prothese worden verwijderd vanwege contractuur van het kapsel. Bij vijf 
vrouwen was verwijdering van de prothese noodzakelijk voor behandeling van de infectie; 
het was onduidelijk of bij deze vrouwen eerst een poging was gedaan tot behandeling met 
alleen antibiotica. 
 
Vier studies rapporteerden uitkomsten na wisselen van de prothese in één sessie. 
Verwarrend is dat in deze studies meestal wordt gesproken over “salvage” van de 
borstprothese, terwijl deze wordt vervangen als onderdeel van de behandeling. Het gaat in 
feite niet om salvage van de prothese maar “salvage van de cosmetische ingreep”. De term 
“one-stage implant exchange” zou derhalve passender zijn geweest. In totaal ging het om 31 
gewisselde protheses, waarbij vervolgens in alle gevallen het nieuwe prothese behouden 
kon blijven. 
 
Resultaten 
1a. Behoud van geïnfecteerde prothese bij behandeling met antibiotica 
De uitkomstmaat “behoud van prothese bij antibiotica beleid” werd door Vasilakis (2019) 
gerapporteerd. 17 van de 22 protheses (77,3%) werden behouden met slechts behandeling 
met antibiotica. Hier dient bij opgemerkt te worden dat in sommige gevallen niet in de 
betreffende publicatie bepaald kon worden of het daadwerkelijk om een periprothetische 
infectie ging en de gegevens suggereerden dat er slechts sprake was van een wondinfectie. 
In een andere publicatie was het onduidelijk of er geen sprake was van een groep vrouwen 
bij wie conservatieve behandeling faalde en bij wie daarom vervolgens de prothese werd 
gewisseld.  
 
1b. Behoud van geïnfecteerde prothese bij behandeling met antibiotica 
Bij 31 van de 31 protheses (100%) was de infectie onder controle na one-stage implant 
exchange. 
 
2. Complicaties 
De uitkomstmaat “complicaties” werd door Vasilakis (2019) gerapporteerd. 3 van de 22 
protheses (13,6%) ontwikkelde kapselvorming bij antibioticabeleid, 2 van de 31 (6,5%) bij 
one-stage implant exchange en 1 van de 5 (16,7%) bij two-stage implant exchange.  
 
3. Patiënttevredenheid 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “patiënttevredenheid” gerapporteerd.  
 
4. Ligduur 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “ligduur” gerapporteerd.  
 
5. Heropname 
Geen enkele studie heeft de uitkomstmaat “heropname” gerapporteerd.  
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Bewijskracht van de literatuur 
Vanwege het ontbreken van studies die waarin behandeling met antibiotica werd vergeleken 
met het direct verwijderen van de prothese bij vrouwen met cosmetische prothese en 
infectie kon de bewijskracht niet gegradeerd worden. 
 
Conclusies 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin behandeling met antibiotica werd 
vergeleken met het direct verwijderen van de prothese bij vrouwen met een 
periprothetische infectie van een cosmetische borstprothese was het niet 
mogelijk om een conclusie te trekken voor deze vergelijking. 

 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin 1-stage exchange van 
geïnfecteerde cosmetische borstprotheses wordt vergeleken met 2-stage 
exchange was het niet mogelijk om een conclusie te trekken voor deze 
vergelijking. 

 
Overwegingen 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Grote cohortstudies die beschrijven hoe infecties van borstprotheses in de praktijk worden 
behandeld ontbreken, wel zijn kleine series gerapporteerd van vrouwen behandeld voor een 
infectie. Dit is beschreven voor behandeling met alleen antibiotica, behandeling waarbij de 
prothese in één sessie werd verwijderd en een nieuw prothese werd ingebracht en gevallen 
waarbij verwijdering en reïmplantatie in twee afzonderlijke sessies gebeurde. 
 
Er werden geen studies gevonden waarin het effect van de verschillende behandelingen van 
geïnfecteerde borstprotheses met elkaar werden vergeleken: behandeling met alleen 
antibiotica, vervanging van de prothese in één sessie en vervanging van de prothese in twee 
sessies. Van alle drie de behandelingen zijn gevallen gerapporteerd van succesvolle 
behandeling, maar met name van behandeling met alleen antibiotica is veel falen 
beschreven. 
 
Vanwege het ontbreken van studies die waarin verschillende behandelingen van infecties 
van borstprotheses met elkaar werden vergeleken kon de bewijskracht niet gegradeerd 
worden. Er ligt hier een kennislacune, die mogelijk beantwoord kan worden met gegevens 
uit grote cohortstudies. Gezien de lage incidentie van infecties, lijkt het uitvoeren van een 
gerandomiseerde studie moeilijk voor dit vraagstuk.  
 
Het voordeel van behoud van een cosmetisch borstprothese lijkt niet op te wegen tegen de 
risico’s op complicaties en recidieven. 
 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en eventueel hun verzorgers) 
De meeste vrouwen zullen voorkeur hebben voor zo min mogelijk operatief ingrijpen. In 
geval van gelijkwaardigheid tussen behandelingen zullen zij de voorkeur geven aan een 1-
stage vervanging van een geïnfecteerd prothese boven een 2-stage vervanging, en aan 
behandeling met alleen antibiotica boven een 1-stage vervanging. Velen zullen echter de 
voorkeur geven aan een behandeling met zeer hoge kans op genezing (te verwachten bij 
adequate vervanging van de prothese) boven de onzekerheid en de aanzienlijke kans op 
falen van de therapie bij behandeling met alleen antibiotica. 
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Kosten (middelenbeslag)  
De kosten voor een explantatie vanwege infectie vallen onder verzekerde zorg. De kosten 
voor explantatie verschillen per kliniek of zijn afhankelijk van afspraken met de 
zorgverzekeraar. 
 
Flucloxacilline kost €0,62 per dag, wat neerkomst op €8,68 voor twee weken. Hier komt het 
standaard bedrag dat de apotheek rekent bij.  
 
De kosten van een kweek verschillen per ziekenhuis, het laboratorium en de afspraken over 
wat er wordt gekweekt. Dit varieert van ongeveer €24,- tot €60,-.  
 
Aanvaardbaarheid voor de overige relevante stakeholders 
De werkgroep voorziet geen bezwaren vanuit overige relevante stakeholders. 
 
Haalbaarheid en implementatie 
Er worden geen problemen voorzien met implementatie van deze aanbevelingen. 
 
Aanbevelingen 
Aanbeveling-1 
Rationale/ balans tussen de argumenten voor en tegen de interventie 
De evidence voor de optimale behandeling van geïnfecteerde cosmetische borstprothesen 
beperkt zich tot enkele niet-vergelijkende kleine case-series en kon daardoor niet 
gegradeerd worden. Bij periprothetische infecties lijkt de kans op genezing zonder operatief 
ingrijpen en verwijderen van het geïnfecteerde borstprothese beperkt, al zijn er series van 
vrouwen beschreven bij wie de prothese behouden kon blijven met slechts antibiotische 
therapie en lokale wondverzorging; de succespercentages met deze behandeling lijken een 
overschatting te zijn. De richtlijncommissie is daarom van mening dat het voordeel van 
mogelijk behoud van een cosmetisch borstprothese niet opweegt tegen de risico’s op 
complicaties en recidieven, en het daarbij behorende langdurige behandelingstraject. 
 
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de toegevoegde waarde van behandeling met 
systemische antibiotica na verwijderen van een geïnfecteerde borstprothese of het optimale 
tijdsinterval tussen verwijderen van een geïnfecteerde prothese en plaatsen van een 
nieuwe. Voor keuze van middel en behandelduur kan eventueel worden overlegd met de 
arts-microbioloog verantwoordelijk voor de microbiologische diagnostiek bij de betreffende 
vrouw.  
 
Er zijn in de literatuur case-series beschreven waarin een geïnfecteerd prothese in één sessie 
gewisseld werd. Dit is echter niet de klinische praktijk, en de richtlijncommissie acht dit 
alleen geschikt indien uitgevoerd in centra met aantoonbare ervaring met deze ingreep of in 
studieverband. 
 
Peri-prosthetische infectie 

Verwijder bij verdenking op een peri-prosthetische infectie na een borstvergroting de 
geïnfecteerde borstprothese zo spoedig mogelijk en start na afname van peri-operatieve 
kweken met antibiotische therapie. Middelen van eerste keuze zijn gericht op S. aureus en 
hemolytische streptokokken: flucloxacilline of een eerste generatie cefalosporine 
(cefazoline, cefalotine, cefalexine). 

 

Neem perioperatief bacteriële kweken af om de verwekker van de infectie vast te stellen en 
zo nodig de antibiotische therapie aan te passen. Bij voorkeur door het insturen van 
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purulent materiaal in een steriele container of spuitje (zonder naald), of indien dit niet 
mogelijk is door middel van een diepe uitstrijk. 

 

Overleg zo nodig met de verantwoordelijke arts-microbioloog die verantwoordelijk is voor 
de diagnostiek van uw centrum over de optimale antibiotische behandeling en de duur van 
de behandeling. Het is onduidelijk wat de optimale duur van behandeling is wanneer een 
geïnfecteerde borstprothese is verwijderd. 

 
Aanbeveling-2 
Rationale/ balans tussen de argumenten voor en tegen de interventie 
Uit de zeer beperkte beschikbare literatuur lijkt het mogelijk om een vroege wondinfectie bij 
implantatie van een cosmetische prothese te behandelen met alleen antibiotische therapie, 
zonder de prothese te vervangen. Het verschil tussen een oppervlakkige infectie en een 
periprothetische infectie is echter moeilijk, en tussen de wond en de prothese zijn slechts 
beperkte weke delen aanwezig. Bij uitblijven van resultaat op behandeling met antibiotica 
dient derhalve bij een wondinfectie snel te worden overwogen dat er sprake is van een peri-
prosthetische infectie en daar naar gehandeld te worden.  
 
De meeste wondinfecties bij cosmetische borstprotheses worden veroorzaakt door 
Staphylococcus aureus. Tevens dienen ook hemolytische streptokokken, als belangrijke 
verwekkers van huidinfecties te worden mee behandeld; dit kan echter meestal met 
therapie gericht op S. aureus. De therapie is als die van cellulitis. Hiervoor kan zo nodig de 
richtlijn “Antibiotica voor acute cellulitis en erysipelas” van de Federatie voor Medisch 
Specialisten worden geraadpleegd. 
 
Bij uitblijvend resultaat, of indien verwekkers van de infectie worden aangetoond die 
resistent zijn tegen de ingestelde therapie dient overlegd te worden de arts-microbioloog 
verantwoordelijk voor het laboratorium dat microbiologische diagnostiek verricht voor het 
betreffende behandelcentrum. 
 
Oppervlakkige wondinfectie 

Overweeg bij verdenking op een oppervlakkige wondinfectie na een borstvergroting met 
prothese diagnostiek te doen naar de verwekker door middel van een wonduitstrijk of, 
indien van toepassing, door het insturen van purulent materiaal in een steriele container of 
spuitje (zonder naald). 

 

Start empirische therapie gericht op de meest voorkomende verwekkers van wondinfecties 
(S. aureus en hemolytische streptokokken): flucloxacilline 4 maal daags 500 mg per os, of als 
alternatief clindamycine 3 maal daags 600 mg per os. Continueer deze therapie 14 dagen en 
pas de therapie zo nodig aan op geleide van de kweekresultaten. 

 

Overleg zo nodig met de verantwoordelijke arts-microbioloog die verantwoordelijk is voor 
de diagnostiek van uw centrum over de optimale antibiotische behandeling. 

 

Beschouw, indien klinische verbetering na 48 tot 72 uur uitblijft, de prothese als 
geïnfecteerd en behandel als zodanig met explantatie van de prothese. 
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Bijlagen bij module 5 
 
Evidencetabellen 
 
Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies 
Based on AMSTAR checklist (Shea,2007; BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist (Moher, 2009; PLoS Med 6: e1000097; 
doi:10.1371/journal.pmed1000097) 

 
Evidence table for systematic review of RCTs and observational studies (intervention studies)  

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Intervention (I) Comparison / control 
(C) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

Vasilakis,  
2019 
 
PS., study 
characteri
stics and 
results 
are 
extracted 
from the 
SR (unless 
stated 

SR and meta-
analysis of 
cohort studies 
 
Literature search 
up to February 
2018 
 
A: Weber and 
Hentz, 1986 
B: Fodor, 2003 
C: Basile, 2005 
D: Khan, 2010 

Inclusion criteria 
SR: studies 
reporting 
prospective 
results, 
retrospective 
data and case 
series. 
 
Exclusion 
criteria SR: 
Studies were 

Describe intervention: 
 
A: One stage implant 
salvage 
B: antibiotic treatment 
with an effort to close 
the exposed area after 
the discharge stops. 
C: 1. Antibiotic therapy 
only. 
2. Conservative surgery 
with implant salvage 
(including 

Describe control: 
 
A: None 
B: immediate removal 
of implant and 
reimplantation at a 
later 
stage 
C: Conservative surgery 
with implant salvage 
(including 
wound debridement, 
saline lavage, curettage, 

End-point of follow-up: 
 
A: >6 years 
B: 2 years 
C: >2 years 
D: >1 year 
E: 3-6 years 
 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  

1. Retention of prosthesis 
with AB policy 
17/22 implants (77.3%) 
 
2. Complications 
(capsular contraction 
3/22 (13.6%) 
 
3. Patient satisfaction  
Not reported 
 
4. Duration of stay 
Not reported 

Brief description of 
author’s conclusion:  
The inconsistency and 
paucity of the data in the 
literature preclude 
definitive conclusions 
with regard to 
the optimal management 
of the threatened implant 
following augmentation 
mammaplasty. Given the 
excellent salvage rates in 
this setting, a more 

Study  
 
 
 
 
 
First 
author, 
year 

Appropriate 
and clearly 
focused 
question?1 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature 
search?2 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
included and 
excluded 
studies?3 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
relevant 
characteristics 
of included 
studies?4 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Appropriate adjustment for 
potential confounders in 
observational studies?5 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear/notapplicable 

Assessment of 
scientific 
quality of 
included 
studies?6 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Enough 
similarities 
between 
studies to make 
combining 
them 
reasonable?7 
 
Yes/no/unclear 

Potential risk 
of publication 
bias taken into 
account?8 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Potential 
conflicts of 
interest 
reported?9 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Vasilakis, 
2019 

Yes Yes  No Yes  No No No No No 
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otherwise
) 

E: Sforza, 2014 
 
Study design:  
A: Retrospective 
review 
B: prospective 
cohort 
C: Prospective 
cohort 
D: Retrospective 
review 
E: Retrospective 
review 
 
 
Setting and 
Country: 
USA 
 
Source of 
funding and 
conflicts of 
interest: 
The authors 
declare that 
they have no 
conflicts of 
interest to 
disclose. None 
of the authors 
has a financial 
interest in any 
of the products, 
devices, or drugs 
mentioned in 
this manuscript. 

excluded if they 
were non-
human 
laboratory trials. 
Only 
studies of 
implant 
placement in 
the setting of 
cosmetic 
breast 
augmentation 
were included. 
Studies of non-
implant 
breast 
augmentation 
as well as 
studies that 
included 
patients with 
implant-based 
post-
mastectomy 
reconstruction 
or that did not 
describe the 
management of 
the 
complications in 
question were 
excluded. 
 
5 studies 
included 
 

wound debridement, 
saline lavage, 
curettage, 
capsulectomy, implant 
position change and 
insertion of a new 
implant at the time of 
the surgical 
intervention) plus 
antibiotic therapy. 
The choice of 
treatment was based 
on the classification 
of the infection as early 
or late and as mild, 
moderate, 
or severe. 
D: conservatively using 
antibiotics, passive 
wound drainage, and 
healing of the wound 
with secondary 
intention 
E: One stage implant 
salvage 
 

capsulectomy, implant 
position change and 
insertion of a new 
implant at the time of 
the surgical 
intervention) plus 
antibiotic therapy, OR 
Antibiotic therapy plus 
explantation of the 
device 
and delayed (4 to 6 
months) insertion of a 
new 
implant. 
D: explantation and 
replacement after 3 to 4 
months 
E: None 
 

Not reported 
 
 
 

 
5. Hospitalization  
Not reported 
 

prominent role and 
liberal utilization of 
implant salvage are 
proposed. 
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Important 
patient 
characteristics 
at baseline: 
 
N, age 
A: 11 patients, 
age not 
reported  
 
B: 6 patients, 
19-26 years 
 
C: 10 patients 
(late infection), 
17-54 years in 
whole cohort 
(n=288) 
 
D: 15 patients, 
age not 
reported 
I: 11 breasts 
C: 4 breasts 
 
E: 17 patients, 
mean age, 31.76 
± 5.22 years 
 
Groups 
comparable at 
baseline? No 
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Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Vasilakis, 2019 Voldoet niet aan PICO: geen vergelijkende studies geïncludeerd 

Sforza, 2014 Zit in review van Vasilakis (2019) 

Spear, 2004 Voldoet niet aan PICO: case reports 

Lynch, 2018 Voldoet niet aan deze PICO: spoelen tijdens insertie 

Labadie, 2018 Voldoet niet aan PICO: cutaneous Hypersensitivity-Like Reaction 

Bachour, 2018 Voldoet niet aan PICO: associatie tussen aanwezigheid pathogeen en kapselvorming 

Azouz, 2018 Voldoet niet aan PICO: definitie van infectie, mogelijk wel relevant voor overwegingen 

Alijotas-Reig, 2018 Voldoet niet aan PICO: ASIA 

Horsnell, 2017 Voldoet niet aan PICO: periop technieken om risico kapselvorming te verlagen 

Drinane, 2017 Voldoet niet aan PICO: associatie tussen AB en kapselvorming 

Huang, 2015 Voldoet niet aan PICO: AB profylaxe 

Hardwicke, 2014 Reply 

Gigliofiorito, 2014 Voldoet niet aan PICO: AB profylaxe 

Silvestri, 2013 Reply 

Hardwicke, 2013 Voldoet niet aan PICO: AB profylaxe 

Sajid, 2012 Voldoet niet aan PICO: AB profylaxe 

Hever, 2019 Voldoet niet aan PICO: comparison of 3M™ Micropore™ with other common dressings 

Roxo, 2018 Voldoet niet aan PICO: incidentie van complicaties 

Stepić, 2017 Voldoet niet aan PICO: drainage 

Keramidas, 2016 Voldoet niet aan PICO: AB profylaxe 

Maxwell, 2015 Voldoet niet aan PICO: geen infectie 

Jianu, 2015 Voldoet niet aan PICO: borst flora en microbiologische veiligheid 

Drinane, 2013 Voldoet niet aan PICO: AB irrigatie en kapselvorming 

Spear, 2012 Voldoet niet aan PICO: late seromas in breast surgery 

Tanner, 2018 Voldoet niet aan PICO: preventie van kapselvorming 

Galdiero, 2018 Voldoet niet aan PICO: microbiologische studie bij kapselvorming 

Franchell, 2018 Voldoet niet aan PICO: verkeerde patiëntengroep (reconstructive breast implant infections) 

El-Haddad, 2018 Voldoet niet aan PICO: veiligheid van bepaalde borstprothese 

Calobrace, 2018 Voldoet niet aan PICO: risicofactoren voor kapselvorming 

Boustany, 2018 Voldoet niet aan PICO: risicofactoren voor infectie 

Song, 2017 Voldoet niet aan PICO: geen vergelijking chirurgisch versus AB 

Freedman, 2008 Voldoet niet aan PICO: narcotics in surgery 

Scuderi, 2006 Voldoet niet aan PICO: behandeling voor kapselvorming 

Freedman, 2006 Voldoet niet aan PICO: narcotics in surgery 

Basile, 2005 Zit in review van Vasilakis (2019) 

Henriksen, 2003 Voldoet niet aan PICO: incidentie van complicaties 

Gryskiewicz, 2003 Voldoet niet aan PICO: behandeling voor kapselvorming 

Di Giuseppe, 2002 Voldoet niet aan PICO: nieuwe siliconen borstprothese 

Gutowski, 1997 voldoet niet aan PICO: Saline-filled prothese PROM's 

Piper, 2017 Voldoet niet aan PICO: karakteristieken van infectie van borstprothese 

Henderson, 2017 Voldoet niet aan PICO: gebruik van preventie maatregen rondom borstprothese infecties 

Pompei, 2016 Voldoet niet aan PICO: lange termijn ervaring met bepaalde borstprothese 

Drinane, 2016 Voldoet niet aan PICO: AB irrigatie en kapselvorming 

Kim, 2015 Voldoet niet aan PICO: single AB irrigatie 

Giordano, 2013 Voldoet niet aan PICO: plaatselijke irrigatie tegen kapselvorming 

Mirzabeigi, 2012 Voldoet niet aan PICO: AB profylaxe 

Spear, 2010 Voldoet niet aan PICO: geen vergelijking chirurgisch versus AB 

Khan 2010 Zit in review van Vasilakis (2019) 

Khan, 2010 Voldoet niet aan PICO: gebruik van mastppexy 

Feldman, 2010 Voldoet niet aan PICO: AB profylaxe 

Pfeiffer, 2009 Voldoet niet aan PICO: AB irrigatie en kapselvorming 

Carlesimo, 2009 Voldoet niet aan PICO: preventie van kapselvorming 

Wiener, 2007 Voldoet niet aan PICO: preventie van kapselvorming 

Chun, 2007 Voldoet niet aan PICO: mastectomy 

Araco, 2007 Voldoet niet aan PICO: factors for infection 

Adams Jr, 2006 Voldoet niet aan PICO: AB irrigatie tegen kapselvorming 

Cohen, 2015 Voldoet niet aan PICO: gaat over de incidentie van infecties 
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Zoekverantwoording 
Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
1994 – juli 
2019 
 

1 exp *Mammaplasty/ or exp Breast Implantation/ or exp Breast Implants/ or (breast* 
adj3 (implant* or augmentation or enlargement* or prosthe*)).ti,kw. or 
(mammoplasty or mammaplasty or cpg device or ideal implant* or memoryshape or 
natrelle or sientra).ti,kw. or ((cosmetic or easthetic) adj3 breast*).ti,kw. (15496) 

2 exp Anti-Bacterial Agents/ or (antibiotic* or antiinfective* or antiseptic* or 'anti 
septic').ti,ab,kw. (849384) 

3 exp Infection/ or infect*.ti,ab,kw. or complicat*.ti,ab,kw. (2912365) 

4 1 and 2 and 3 (316) 

5 limit 4 to (english language and yr="1994 -Current") (276) 

6 (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ 
or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled 
trial or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. 
or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1880967) 

7 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* 
or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) (405343) 

8 Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or 
Cohort analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study 
or studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically 
controlled study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen 
ook longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) (3230355) 

9 5 and 7 (20) 

10 5 and 6 (37) 

11 5 and 8 (146) 

12 9 or 10 or 11 (166) 

 

= 166 

324 

Embase 
(Elsevier) 

('breast reconstruction'/exp/mj OR 'breast augmentation'/exp OR 'breast implant'/exp 
OR ((breast NEAR/3 (implant* OR augmentation OR enlargement OR prosthe*)):ti) OR 
mammoplasty:ti OR mammaplasty:ti OR 'cpg device':ti OR 'ideal implant*':ti OR 
memoryshape:ti OR natrelle:ti OR sientra:ti OR (((cosmetic OR easthetic) NEAR/3 
breast*):ti)) 

 

AND ('antibiotic therapy'/exp OR 'antibiotic agent'/exp OR antibiotic*:ti OR 
antiinfective:ti OR antiseptic*:ab,ti OR 'anti septic*':ab,ti) 

 

AND ('infection'/exp OR 'prosthesis infection'/exp OR infect*:ti,ab OR complicat*:ti,ab) 

 

AND (english)/lim AND (1994-2019)/py NOT 'conference abstract':it 

 

Gebruikte filters: 

 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti) OR ((meta NEAR/1 analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT (('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp) NOT 'human'/exp) 

 

RCT’s: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR 
placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it 

 

Observationeel onderzoek: ‘major clinical study’/exp OR 'clinical study'/de OR 'case 
control study'/de OR 'family study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective 
study'/de OR ('prospective study'/de NOT 'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort 
analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control 
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NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti AND ((up NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR 
((epidemiologic NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' NEAR/1 (study 
OR studies)):ab,ti) 

 

= 224 
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Module 6 Radiologische follow-up 
 
Uitgangsvraag 
Is radiologische screening op ruptuur van borstprotheses geïndiceerd? 
 
Inleiding 
Er worden uiteenlopende aspecifieke klachten en aandoeningen in verband gebracht met de 
systemische effecten van silicone uit een borstprothese. Tot op heden bestaat hiervoor, 
ondanks incidentele berichtgevingen, geen wetenschappelijk onderbouwd causaal verband. 
Van belang is of een radiologische follow-up noodzakelijk is na het plaatsen van een 
cosmetisch borstprothese met het oog op het vroegtijdig opsporen van een 
protheseruptuur. Om deze vraag te beantwoorden, moet inzichtelijk worden gemaakt wat 
de impact is van het laattijdig opsporen van een geruptureerde silicone gevulde prothese 
versus de vroegtijdige detectie middels gestructureerde radiologische follow-up. 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende zoekvraag (vragen): 
 
PICO 1 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van radiologische screening versus geen radiologische 
screening bij vrouwen met een cosmetische borstprothese?  
 
P:  vrouwen met een cosmetische borstprothese; 
I:  radiologische follow-up door middel van echografie of MRI; 
C:  geen radiologische follow-up; 
O:  BIA-ALCL, systemische klachten, andere vorm van kanker. 
 
PICO 2 
Wat zijn de gezondheidsrisico's van een geruptureerd (of permeabel “zwetend”) 
borstprothese bij vrouwen met een cosmetische borstprothese?  
 
P:  vrouwen met een cosmetische borstprothese; 
I:  geruptureerd (of permeabel) borstprothese (prognostisch); 
C:  intact borstprothese; 
O:  BIA-ALCL, systemische klachten, andere vorm van kanker. 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) en aspecifieke systemische 
klachten zonder andere duidelijk aanwijsbare oorzaak en andere vormen van kanker 
belangrijke uitkomstmaten voor de besluitvorming. 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in 
de studies gebruikte definities.  
 
De werkgroep hanteerde de volgende grenzen voor klinische relevantie: RR < 0,80 of > 1,25) 
(GRADE recommendation) of Standardized mean difference (SMD=0,2 (klein); SMD=0,5 
(matig); SMD=0,8 (groot). 
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Zoeken en selecteren (Methode) 
PICO 1 
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Embase.com) is op 15 juni 2019 met 
relevante zoektermen gezocht naar artikelen waar een radiologische follow-up werd 
vergeleken met geen radiologische follow-up bij vrouwen met een cosmetische 
borstprothese. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. 
De literatuurzoekactie leverde 98 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: de studiepopulatie was vrouwen met een cosmetische prothese, 
een radiologische follow-up door middel van echografie of MRI om mogelijke gescheurde 
protheses op te sporen werd vergeleken met het niet krijgen van een radiologische follow-
up. Op basis van titel en abstract werden er geen studies voorgeselecteerd.  
 
PICO 2 
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Embase.com) is op 21 november 2019 
met relevante zoektermen gezocht naar artikelen waar de gezondheidsrisico's van een 
geruptureerde borstprothese werden vergeleken met een intact borstprothese bij vrouwen 
met een cosmetische borstprothese. De zoekverantwoording is weergegeven onder het 
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 563 treffers op. Studies werden 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: de studiepopulatie was vrouwen 
met een cosmetische prothese, uitkomsten (Breast Implant Associated (BIA)-ALCL, 
systemische klachten, andere vormen van kanker) van een geruptureerd borstprothese 
werden bij voorkeur vergeleken met uitkomsten bij een intact borstprothese. Op basis van 
titel en abstract werden in eerste instantie 39 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van 
de volledige tekst, werden vervolgens 35 studies geëxcludeerd (zie exclusie tabel onder het 
tabblad Verantwoording), en 4 studies definitief geselecteerd.  
 
Resultaten 
PICO 1 
Er zijn geen studies geselecteerd die voldeden aan de PICO. 
 
PICO 2 
Vier onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste 
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling 
van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk-of-biastabellen. 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
PICO 1 
Er zijn geen studies geselecteerd die voldeden aan de PICO. 
 
PICO 2 
Brown (2001) onderzocht de associatie tussen een geruptureerde prothese en verschillende 
aandoeningen en symptomen in een cohort studie. Er werden 344 vrouwen geïncludeerd, 
waarvan 85% protheses vanwege cosmetische redenen hadden. Dit was een subgroep van 
een cohort met 1.247 vrouwen en samengesteld uit klinieken die vrijwillig mee wilden doen 
aan het onderzoek. Van de 344 vrouwen hadden 236 (68,6%) een geruptureerde prothese, 
van wie 73 (21,2%) een extracapsulaire siliconeruptuur hadden. De ruptuur werd vastgesteld 
door middel van MRI. De aandoeningen en symptomen werden uitgevraagd in een 
vragenlijst. De gemiddelde leeftijd tijdens de implantatie was 34,1 (SD 7,9) jaar en 51,4 (SD 
8,4) jaar tijdens de MRI. 
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Hölmich (2003) onderzocht de associatie tussen een geruptureerde prothese en 
verschillende aandoeningen en symptomen in een cohort studie. Er werden 238 vrouwen 
geïncludeerd, allen met een mamma-augmentatie. Ook in deze studie werd er een subgroep 
van een cohort met 1.308 vrouwen onderzocht. Van de 238 vrouwen hadden 92 (39%) een 
geruptureerde prothese, van wie 23 (25%) een extracapsulaire siliconeruptuur hadden. De 
ruptuur werd vastgesteld door middel van MRI. De aandoeningen en symptomen werden 
uitgevraagd in een vragenlijst. De gemiddelde leeftijd tijdens de implantatie was 32 (range 
17 tot 54) jaar en 46 (range 25 tot 69) jaar tijdens de MRI. Alle vrouwen die een eerste MRI 
hadden laten maken en in de tussentijd hun protheses niet hadden laten verwijderen of 
vervangen (n=44) kwamen in aanmerking voor de follow-up studie van Hölmich (2004), 
waarbij een tweede MRI gemaakt werd. 162 vrouwen werden geïncludeerd, van wie 64 
vrouwen minstens één geruptureerde prothese tijdens de eerste MRI hadden, deze vrouwen 
werden vergeleken met 98 vrouwen die intacte protheses hadden bij zowel de eerste als de 
tweede MRI.  
 
Gaubitz (2002) includeerde 90 opeenvolgende vrouwen met siliconen borstprotheses die 
een gynaecologische kliniek bezochten. Van deze 90 vrouwen hadden 22 (24,4%) protheses 
vanwege cosmetische redenen. 24 (26,7%) van de 90 vrouwen hadden een geruptureerde 
prothese. De ruptuur werd vastgesteld door middel van MRI. Daarnaast werd gekeken 
hoeveel vrouwen silicone partikels in de lever hadden door middel van “localized stimulated 
echo acquisition mode (STEAM) 1H NMR spectroscopy” (MRS). 13 van de 24 (54,2%) 
vrouwen met een geruptureerde prothese hadden silicone in de lever versus 15 van de 66 
(22,7%) met intacte protheses. 
 
Alle geïncludeerde studies hadden risico op bias. Slechts in één studie (Hölmich, 2003) werd 
er gecorrigeerd voor confounding. In alle studies was er risico op selectie bias de studies; er 
werd vaak een subgroep van een groter cohort onderzocht. In alle vier de studies werd een 
vragenlijst afgenomen, symptomen en/ of aandoeningen waren dus door de patiënt zelf 
gerapporteerd.  
 
Resultaten 
PICO 1 
Er zijn geen studies geselecteerd die voldeden aan de PICO. 
 
PICO 2 
ALCL 
Geen van de geïncludeerde studies rapporteerde over de uitkomstmaat BIA-ALCL.  
 
Systemische klachten 
De studies rapporteerden verschillende systemische klachten. Vanwege het verschil in 
rapportage zijn de studies niet gepoold. 
 
Brown (2001) rapporteerde verschillende symptomen en aandoeningen (zie tabel 6.1). De 
ongecorrigeerde relatieve risico’s laten zien dat de groep met de geruptureerde protheses 
een (iets) lagere kans hadden op van uitslag op de borst, vermoeidheid, Sjögren’s syndroom 
of Sicca, Raynaud’s syndroom, fibromyalgie en het chronische vermoeidheid syndroom. De 
ongecorrigeerde relatieve risico’s laten zien dat de groep met intacte protheses een (iets) 
lagere kans hadden op gewrichtspijn, zwelling of stijfheid, haaruitval, sclerodermie, 
systemische sclerose, sclerodactylie, CREST-syndroom, lupus of andere 
bindweefselaandoeningen. Verschillen tussen extracapsulaire silliconen versus geen 
extracapsulaire silliconen staan in de evidence tabel (bijlage). 
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Tabel 6.1 Symptomen en aandoeningen bij vrouwen met een geruptureerde prothese versus een intact 
prothese (Brown, 2001) 

 Gerupteerd 
(n=236), n (%) 

Intact 
(n=108), n 
(%) 

Relatief risico (95% 
betrouwbaarheidsinterval) 

Symptomen 

Gewrichtspijn, zwelling of stijfheid 98 (41,4) 42 (38,9) 1,07 (0,81 tot 1,41) 

Uitslag op borst 13 (5,5) 10 (9,3) 0,59 (0,27 tot 1,31) 

Vermoeidheid 43 (18,2) 28 (25,9) 0,70 (0,46 tot 1,07) 

Haaruitval 38 (16,1) 14 (13,0) 1,24 (0,70 tot 2,19) 

Aandoeningen 

Sclerodermie, systemische sclerose, 
sclerodactylie, CREST syndroom 

3 (1,3) 0 3,22 (0,17 tot 61,79) 

Lupus 7 (3,0) 1 (0,9) 3,20 (0,40 tot 25,72) 

Sjögren’s syndroom of Sicca  2 (0,9) 1 (0,9) 0,92 (0,08 tot 9,98) 

Raynaud’s syndroom 9 (3,8) 5 (4,6) 0,82 (0,28 tot 2,40) 

Fibromyalgie 31 (13,1) 16 (14,8) 0,89 (0,51 tot 1,55) 

Chronisch vermoeidheid syndroom 20 (8,5) 11 (10,2) 0,83 (0,41 tot 1,67) 

Ander bindweefselaandoeningen 15 (6,4) 4 (3,7) 1,72 (0,58 tot 5,05) 

 
Hölmich (2003) rapporteerde verschillende symptomen en aandoeningen (zie tabel 2). 
Vrouwen met geruptureerde protheses hadden een gelijke of (iets) lagere kans op al deze 
symptomen of aandoeningen hadden. Verschillen tussen extracapsulaire silliconen versus 
geen extracapsulaire silliconen staan in de evidence tabel (bijlage). 
 
Tabel 6.2 Symptomen en aandoeningen bij vrouwen met een geruptureerde prothese versus een intact 
prothese (Hölmich, 2003) 

 Gerupteerd 
(n=92), n (%) 

Intact 
(n=146), n 
(%) 

Gecorrigeerde odds ratio (95% 
betrouwbaarheidsinterval)* 

Symptomen 

Gewrichtspijn, zwelling of stijfheid >3 
maanden 

27 (29,3) 25 (15,2) 0,5 (0,2 tot 1,8) 

Spierpijn of zwakte >3 maanden 18 (19,6) 21 (14,4) 0,5 (0,2 tot 1,2) 

Symptoms from mucous membranes (mouth/ 
eyes) 

17 (18,5) 15 (10,3) 0,6 (0,3 tot 1,4) 

Huiduitslag 20 (21,7) 26 (17,8) 0,5 (0,3 tot 1,1) 

Vermoeidheid 17 (18,5) 17 (11,6) 0,7 (0,5 tot 2,3) 

Aandoeningen 

Allergie 17 (18,5) 16 (11,0) 1,0 (0,4 tot 2,3) 

Bindweefselziekten, zoals Sjögren’s 
syndroom, lupus, reumatoïde artritis, 
sclerodermie en 
dermatomyositis/polymyositis  

2 (2,2) 2 (1,4) 0,9 (0,1 tot 6,7) 

Onduidelijke bindweefselaandoeningen en 
andere chronisch ontstekingsaandoeningen 

11 (12,0) 8 (5,5) 1,0 (0,3 tot 5,1) 

*gecorrigeerd voor leeftijd, plaatsing, type prothese, fabrikant en kant van operatie 

 
Holmich (2004) rapporteerde een aantal aandoeningen (artrose, lumbosacraal radiculair 
syndroom, goedaardige tumoren in de borst, hysterectomie veroorzaak door fibroma, 
whiplash en botbreuken). In de groep met geruptureerde protheses rapporteerden 9 (14%) 
vrouwen een aandoening versus 19 (20%) vrouwen met intacte protheses. De 
ongecorrigeerde OR was 0,7 (95% BI 0,6 tot 1,6), waarbij vrouwen met geruptureerde 
protheses een lagere kans hadden een aandoening. In de groep vrouwen met een 
geruptureerde prothese rapporteerde één vrouw diffuse spierpijn en één vrouw had 
neuropathie-achtige pijn in de hand. In de groep vrouwen met intacte protheses 
rapporteerde één vrouw systemische lupus en een andere vrouw het Sjögren’s syndroom. 
Daarnaast werd pijn/ last van schouder/ arm gerapporteerd. In de groep met geruptureerde 
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protheses rapporteerden 9 (14%) vrouwen pijn/ last versus 19 (20%) vrouwen met intacte 
protheses. De ongecorrigeerde OR was 0,7 (95% BI 0,6 tot 1,6), waarbij vrouwen met 
geruptureerde protheses een lagere kans hadden op pijn/ last van schouder/ arm. 
 
Gaubitz (2002) rapporteerde verschillende symptomen (zie tabel 3). Vrouwen met 
geruptureerde protheses hadden een (iets) lagere kans op vermoeidheid, nachtzweten, 
Raynaud’s syndroom en heesheid (ongecorrigeerde relatieve risico’s). Vrouwen met intacte 
protheses hadden een (iets) lagere kans op gewrichtspijn, tintelingen, spierpijn, 
lichtgevoeligheid, hoofdpijn, kortademigheid, droge ogen en gezwollen gewrichten 
(ongecorrigeerde relatieve risico’s). Dit verschil is echter niet klinisch relevant.  
 
Tabel 6.3 Symptomen bij vrouwen met een geruptureerde prothese versus een intacte prothese (Gaubitz, 
2002) 

 Gerupteerd (n=24), n 
(%) 

Intact (n=66), n 
(%) 

Relatief risico (95% 
betrouwbaarheidsinterval) 

Symptomen 

Gewrichtspijn 19 (79,2) 49 (74,2) 1,07 (0,83 tot 1,37) 

Tintelingen 17 (70,8) 38 (57,6) 1,23 (0,88 tot 1,71) 

Spierpijn 14 (58,3) 36 (54,5) 1,07 (0,71 tot 1,60) 

Vermoeidheid 11 (45,8) 31 (47) 0,98 (0,59 tot 1,62) 

Nachtzweten 10 (41,7) 30 (45,5) 0,92 (0,53 tot 1,58) 

Lichtgevoeligheid 10 (41,7) 25 (37,9) 1,10 (0,63 tot 1,94) 

Hoofdpijn  10 (41,7) 25 (37,9) 1,10 (0,63 tot 1,94) 

Kortademigheid 11 (45,8) 24 (36,4) 1,26 (0,73 tot 2,16) 

Droge ogen 9 (37,5) 23 (34,8) 1,08 (0,58 tot 1,99) 

Gezwollen 
gewrichten 

8 (33,3) 20 (30,3) 1,10 (0,56 tot 2,16) 

Raynaud’s syndroom 6 (25) 19 (28,8) 0,87 (0,39 tot 1,91) 

Heesheid 3 (12,5) 10 (15,2) 0,82 (0,25 tot 2,75) 

 
Andere vorm van kanker 
Eén studie (Hölmich, 2003) rapporteerde het voorkomen van uiteenlopende maligniteiten. 
Vier vrouwen (4,3%) met een geruptureerde prothese had een maligniteit versus 7 (4,8%) 
vrouwen in de groep met intacte protheses. De kans op het oplopen van een maligniteit was 
lager in de groep met intacte protheses (OR 1,2 (95% 0,30 tot 5,1)). Dit verschil is echter niet 
klinisch relevant. De OR was gecorrigeerd voor leeftijd, plaatsing, type prothese, fabrikant en 
kant van operatie. Geen van de 23 vrouwen met een extracapsulaire ruptuur rapporteerde 
het hebben van kanker. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Door afwezigheid van studies die rapporteerden over BIA-ALCL kon de bewijskracht voor 
deze uitkomstmaat niet gegradeerd worden. 
 
De bewijskracht voor prognostische studies start op hoog en is voor de uitkomstmaat 
systemische klachten is met drie niveaus verlaagd gezien beperkingen in de 
onderzoeksopzet (risk of bias); tegenstrijdige resultaten (inconsistentie) en het zeer geringe 
aantal events en brede betrouwbaarheidsintervallen (imprecisie). 
 
De bewijskracht voor prognostische studies start op hoog en is voor de uitkomstmaat 
andere vormen van kanker is met 3 niveaus verlaagd, één niveau gezien beperkingen in de 
onderzoeksopzet (risk of bias) en twee niveaus gezien het zeer geringe aantal events, gering 
aantal patiënten en brede betrouwbaarheidsintervallen (imprecisie). 
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Conclusies 
PICO 1 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin een radiologische follow-up 
(echografie of MRI) wordt vergeleken met geen radiologische follow-up bij 
volwassen vrouwen zonder een geschiedenis van mammacarcinoom bij wie 
vanwege cosmetische redenen een borstprothese is geplaatst was het niet 
mogelijk een conclusie te trekken voor de uitkomstmaten BIA-ALCL, 
systemische klachten en andere vormen van kanker.  

 
PICO 2 

- 
GRADE 

Vanwege het ontbreken van studies waarin de gevolgen van geruptureerde 
protheses worden vergeleken met intacte protheses bij volwassen vrouwen 
zonder een geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische 
redenen een borstprothese is geplaatst en rapporteerden over ALCL was het 
niet mogelijk een conclusie te trekken voor de uitkomstmaten BIA-ALCL.  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of een geruptureerde prothese bij volwassen vrouwen 
zonder geschiedenis van mammacarcinoom een hoger risico hebben op 
systemische klachten ten opzichte van een borstprothese die intact is. 
 
Bronnen: (Brown, 2001; Gaubitz, 2002; Hölmich, 2003; Hölmich, 2004)  

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of een geruptureerde prothese bij volwassen vrouwen 
zonder geschiedenis van mammacarcinoom een hoger risico hebben op 
andere vormen van kanker ten opzichte van een borstprothese die intact is. 
 
Bronnen: (Hölmich, 2003)  

 
Overwegingen - van bewijs naar aanbeveling 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Op basis van de beschikbare literatuur is het onduidelijk of een standaard radiologische 
follow-up zinvol is voor vroegtijdige diagnostiek van BIA-ALCL, systemische klachten of 
andere vormen van kanker. Er waren geen studies waarin een radiologische follow-up 
(echografie of MRI) wordt vergeleken geen radiologische follow-up bij volwassen vrouwen 
zonder een geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een 
borstprothese is geplaatst. De overall bewijskracht voor deze kon daarom niet gegradeerd 
worden.  
 
Het doel van een radiologische follow-up na het plaatsen van een cosmetisch borstprothese 
is om vroegtijdig geruptureerde of zwetende protheses op te sporen. Door de afwezigheid 
van literatuur die de uitkomsten van een radiologische follow-up onderzoekt, is aanvullend 
een literatuursearch uitgevoerd om de gevolgen van een geruptureerde of zwetende 
prothese in kaart te brengen. Op basis van de beschikbare literatuur is het onduidelijk wat 
de gevolgen zijn van een geruptureerde of zwetende prothese bij vrouwen zonder een 
geschiedenis van mammacarcinoom bij wie vanwege cosmetische redenen een 
borstprothese is geplaatst. De geïncludeerde studies hadden een hoog risico op bias. Slechts 
in één studie (Hölmich, 2003) werd er gecorrigeerd voor confounding. Bovendien bestond er 
een risico op selectie bias in de studies; er werd vaak een subgroep van een groter cohort 
onderzocht. In alle vier de studies werd een vragenlijst afgenomen, symptomen en/ of 
aandoeningen waren dus door de vrouw zelf gerapporteerd. Daarnaast waren de meeste 
symptomen en/of aandoeningen zeer zeldzaam, waardoor de resultaten onnauwkeurig 
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waren. De overall bewijskracht van de literatuur is daardoor zeer laag. Concluderend is het 
dus onduidelijk of een ruptuur schadelijk is. 

 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en eventueel hun verzorgers) 
Een MRI lijkt het beste onderzoek voor het opsporen van een ruptuur na mamma-
augmentatie met een silicone gevulde prothese. Een nadeel van MRI is de krappe ruimte, 
waardoor vrouwen met claustrofobie en/of vrouwen met ernstige obesitas geen MRI 
kunnen ondergaan. Ook vrouwen met een neurostimulator of pacemaker kunnen geen MRI 
ondergaan, of alleen met voorzorgsmaatregelen. Het voordeel van MRI is het ontbreken van 
stralingsbelasting.  
 
Uit de praktijk blijkt dat BIA-ALCL met een MRI of echografie in de niet massa uiting, op het 
vocht na, niet zichtbaar is. Bij evidente asymmetrie in hoeveelheid vocht zal er een punctie 
moeten worden gedaan op het ontstane vocht, wat door de patholoog moet worden 
onderzocht.  
 
Kosten (middelenbeslag)  
In Nederland is het niet mogelijk om zelf te betalen voor een MRI scan. Screening op ruptuur 
bij een cosmetische augmentatie zal niet vergoed worden door de verzekeraar, dus op dit 
moment is het daardoor ook niet mogelijk om een MRI aan te bieden als follow-up. Indien er 
de wens tot het uitvoeren van een MRI-mamma bestaat om prothese-ruptuur uit te sluiten 
kan dat in overleg met de huisarts worden uitgevoerd via diagnostiek in de 2e lijn. De kosten 
hiervoor komen ten laste van de vrouw tenzij er sprake is van een medische indicatie. In dat 
laatste geval zal het eigen risico worden belast. 
 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Er is geen capaciteit bij de radiologen om alle cosmetische mamma-augmentaties regelmatig 
(bijvoorbeeld 2 tot 3-jaarlijks) te screenen. Dit zou ten koste gaan van oncologische 
mammascreening en dat is onacceptabel, zeker aangezien het onduidelijk is of een ruptuur 
wel tot schadelijke effecten leidt. Het enige betrouwbare onderzoek om een ruptuur aan 
tonen is een MRI. Met een echografie is niet betrouwbaar vast te stellen of een prothese 
lekt of zweet.  
 
Een MRI lijkt het beste onderzoek voor het opsporen van een ruptuur na mamma-
augmentatie met een silicone gevulde prothese. Los van de capaciteit en het kostenaspect is 
de indicatiestelling voor een MRI mamma op advies van de beroepsvereniging voor 
radiodiagnostiek goed afgekaderd om overdiagnostiek en vals positieve bevindingen te 
reduceren.  
 
Aanbevelingen 
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies 
Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor het feit dat een ruptuur van de prothese 
schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid. De werkgroep is daarom van mening dat er 
geen standaard follow-up bij asymptomatische vrouwen moet worden aanbevolen. Een 
vrouw met klachten wordt geadviseerd om haar plastisch chirurg te raadplegen. De plastisch 
chirurg kan aan de hand van de klachten bepalen of aanvullend onderzoek geïndiceerd is. 
Los van bovenstaande is er überhaupt onvoldoende capaciteit om alle cosmetische mamma-
augmentaties te gaan screenen.  
 
Verricht geen standaard radiologische follow-up bij vrouwen zonder klachten met een 
mamma-augmentatie. 
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Informeer de vrouw voorafgaand aan een mamma-augmentatie dat zij een plastisch chirurg 
moet raadplegen als zij klachten heeft. 

 
De plastisch chirurg bepaalt afhankelijk van de klachten of aanvullend onderzoek nodig is bij 
vrouwen met klachten en een mamma-augmentatie. 
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Kennislacunes 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van radiologische screening versus geen radiologische 
screening bij vrouwen met een cosmetische borstprothese?  
 
Wat zijn de gezondheidsrisico's van een geruptureerde (of zwetende) borstprothese bij 
vrouwen met een cosmetische borstprothese?  
 
Geldigheid en Onderhoud 

Module Regiehouder(s) Jaar van 
autorisatie 

Eerstvolgende 
beoordeling 
actualiteit 
richtlijn 

Frequentie 
van 
beoordeling 
op 
actualiteit 

Wie houdt 
er 
toezicht 
op 
actualiteit 

Relevante 
factoren 
voor 
wijzigingen 
in 
aanbeveling 

Radiologische 
follow-up 

NVPC 2020 2025 5-jaarlijks NVPC Meer 
informatie 
over 
rupturen 
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Bijlagen bij module 6 
 
Evidencetabellen 
 
Table of quality assessment - prognostic factor (PF) studies 
Based on: QUIPSA (Haydn, 2006; Haydn 2013) 

Study 
reference 
 
(first author, 
year of 
publication) 

Study participation 

 
 
Study sample represents 
the population of 
interest on key 
characteristics? 
 
 
(high/moderate/low risk 
of selection bias) 

Study Attrition 

 
 
Loss to follow-up not 
associated with key 
characteristics (i.e., the study 
data adequately represent 
the sample)? 
 
(high/moderate/low risk of 
attrition bias) 

Prognostic factor measurement 

 
 
Was the PF of interest defined and 
adequately measured? 
 
 
 
 
(high/moderate/low risk of 
measurement bias related to PF) 

Outcome 
measurement 
 
Was the outcome of 
interest defined and 
adequately measured? 
 
 
 
(high/moderate/low 
risk of measurement 
bias related to 
outcome) 

Study confounding 

 
 
Important potential 
confounders are 
appropriately 
accounted for? 
 
 
(high/moderate/low 
risk of bias due to 
confounding) 

Statistical Analysis 
and Reporting 

 
Statistical analysis 
appropriate for the 
design of the study? 
 
 
 
(high/moderate/low 
risk of bias due to 
statistical analysis) 

Brown, 2001 Moderate; 85% had 
cosmetic implants 

High; 344 of 1247 eligible 
women were included 

Moderate; the radiologic diagnosis 
of extracapsular rupture could be 
subject to misclassification; a 
subsequent study of the same 
patient series revealed lower 
interobserver agreement for the 
diagnosis of extracapsular silicone 
than for intracapsular 
silicone. 

Moderate; self-
reported 

High; no correction for 
confounding 

High; Fisher’s exact 
test 

Hölmich, 
2003 

Moderate; 238 women 
from a larger cohort of 
women (n = 1308), only 
cosmetic implants 

Moderate; 19 women were 
excluded because they were 
diagnosed as possible 
ruptured, 14 (5.2%) women 
did not complete the 
questionnaire and were 
excluded. 

Low; four independent readers 
evaluated MRI pictures, and any 
new findings or inconsistencies 
were subsequently examined and 
agreement was reached. 

Moderate; self-
reported 

Low; correction for 
confounding 

Low, multivariate 
regression 
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Hölmich, 
2004 

Moderate; 162 women 
from a larger cohort of 
women (n = 1308), only 
cosmetic implants 

Moderate; twenty-two 
eligible women declined to 
participate in the second 
magnetic resonance 
imaging examination. 
 
44 women whose implants 
had been removed or 
exchanged between the two 
magnetic resonance imaging 
examinations were excluded. 
 

Low; four independent readers 
evaluated MRI pictures, and any 
new findings or inconsistencies 
were subsequently examined and 
agreement was reached. 

Moderate; self-
reported 

High; no correction for 
confounding 

High; t tests and chi-
square tests 

Gaubitz, 
2002 

High: 24.4% had 
cosmetic implants, 
selective recruitment. 
Selective recruitment of 
patients. 

Low; none of the approached 
patients refused to 
participate 

Moderate; the identification 
of silicone in the liver by magnetic 
resonance spectroscopy is 
somewhat controversial, and the 
method has been debated. 

Low; questionnaire 
and physical 
examination 

High; no correction for 
confounding 

High; Pearson 
coefficient 

 

Evidence table for prognostic factor studies 
Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics  Prognostic factor(s)  Follow-up 
 

Estimates of prognostic effect  Comments 

Brown, 
2001 

Type of study: 
Cohort study 
 
Setting and 
country: United 
States 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: not 
described 

Inclusion criteria: A cohort of 
women having their first 
augmentation mammoplasty 
prior to 1988 were identified 
in the medical records from 
the implanting plastic 
surgeon and information was 
abstracted from the record 
on the surgery and the 
implant. 
 
Exclusion criteria:  
No contraindications for 
undergoing an MRI (metal 
implant or 

Describe prognostic factor(s) 
and method of measurement: 
 
Rupture 
Three radiologists 
independently assessed the 
MR images for evidence of 
breast implant rupture. 
Implants were rated as 
having no evidence of rupture 
(intact), indeterminate 
(suspicious for rupture, but 
not certain), or ruptured. The 
agreement between 
radiologists 

Duration or 
endpoint of follow-
up: 
Mean age ± SD: at 
the time of their first 
mammoplasty 34.1 ± 
7.9 years and at the 
time of the MRI was 
51.4 ± 8.4 years. 
 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome 
data available?  
N (%): 903 (72.4%) 

% Self-reported physician 
diagnosis 
Scleroderma, Systemic Sclerosis, 
Sclerodactyly, CREST syndrome 
Ruptured: 1.3 
Not ruptured: 0 
 
Extracapsular silicone: 0 
No extracapsular silicone: 1.1 
 
Systemic lupus erythematosus 
Ruptured: 3.0 
Not ruptured: 0.9 
 
Extracapsular silicone: 1.4 
No extracapsular silicone: 2.6 

Authors’ conclusion 
These data suggest an 
association between 
extracapsular silicone from 
ruptured silicone breast 
implants and fibromyalgia. 
If this association persists in 
other studies, women with 
silicone gel breast implants 
should be informed of the 
potential risk of developing 
fibromyalgia if their breast 
implants rupture and the 
silicone gel escapes the 
fibrous scar capsule. 
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battery activated stimulator, 
pregnancy, tattoos, body 
weight exceeding 300 
pounds, or a history of metal 
fragments in the eye). 
 
Fourteen with saline breast 
implants and one woman 
with no 
implants in either breast 
were excluded. 
 
N=344 (85% had cosmetic 
implants) 
Ruptured: 236 (68.6) 
Extracapsular silicone: 73 
(21.2%) 
 
Mean age ± SD: at the time 
of their first 
mammoplasty 34.1 ± 7.9 
years and at the 
time of the MRI was 51.4 ± 
8.4 years. 
 

was almost perfect as has 
been reported. Radiologists 
also assessed the images of 
the breasts for the presence 
of extracapsular silicone that 
had 
migrated out of the fibrous 
scar capsule that forms 
around the implant. The 
agreement between 
radiologists for extracapsular 
silicone was moderate to 
substantial. 
 
Women with ruptured 
implants were compared to all 
others 
(intact or indeterminate) and 
women with extracapsular 
silicone were compared to all 
others. 
 
Symptoms/ disease 
Questionnaire that included 
questions on health status, 
satisfaction with implants, 
symptoms of CTD, and 
physician-diagnosed disease. 

 
Reasons for 
incomplete outcome 
data described? 
 
Of 1247 eligible 
women, 907 
responded to a 
computer assisted 
telephone interview 
that focused on past 
surgeries in which 
implants were 
removed or replaced 
(the results of this 
study have been 
submitted 
elsewhere). 
Women were also 
asked questions 
regarding their 
current health 
status including 
whether they had 
certain symptoms or 
disease diagnosed 
by their doctors. Of 
these 907 women, 
837 reported still 
having implants and 
of those, 654 
reported having 
either single or 
double lumen 
silicone gel 
breast implants. The 
study 

 
Sjögren’s Syndrome or Sicca 
Ruptured: 0.9 
Not ruptured: 0.9 
 
Extracapsular silicone: 1.4 
No extracapsular silicone: 0.7 
 
Syndrome Raynaud’s 
Ruptured: 3.8 
Not ruptured: 4.6 
 
Extracapsular silicone: 8.2 
No extracapsular silicone: 2.9 
 
Fibrositis FM 
Ruptured: 13.1 
Not ruptured: 14.8 
 
Extracapsular silicone: 24.7 
No extracapsular silicone: 10.7 
 
Chronic fatigue syndrome 
Ruptured: 8.5 
Not ruptured: 10.2 
 
Extracapsular silicone: 9.8 
No extracapsular silicone: 8.9 
 
Other CTD such as 
dermatomyositis, polymyositis, 
Hashimoto’s thyroiditis, mixed 
connective tissue disease, 
pulmonary fibrosis, eosinophilic 
fascitis, polymyalgia 
Ruptured: 6.4 
Not ruptured: 3.7  

Other remarks 
Women with extracapsular 
ruptures were compared 
with an inappropriately 
combined group of women 
with intact implants and 
intracapsular ruptures. 
 
The magnetic resonance 
imaging study was based on 
a subgroup of a larger 
cohort obtained from 
volunteer plastic surgery 
clinics; reliance on 
volunteer clinics and low 
response rates raise 
questions about selection 
bias. 
 
The radiologic diagnosis of 
extracapsular rupture could 
be subject to 
misclassification; a 
subsequent study of the 
same patient series 
revealed lower 
interobserver agreement 
for the diagnosis of 
extracapsular silicone than 
for intracapsular 
silicone. 
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had funding for up 
to 400 MRI 
examinations and 
was also constrained 
by the contract 
period the FDA had 
with the MRI facility. 
Women were invited 
to participate in the 
examination until all 
possible 
appointments were 
filled. 
Initially, only women 
within a 50 mile 
radius of the clinic 
were invited to 
participate. As the 
study progressed, 
women outside of 
the area were called 
back and invited, as 
were subsequent 
contacts. 
 
Of the 445 women 
invited 
to participate in the 
study, 359 (80.7%) 
accepted during the 
allotted time 
period. 
 
Fourteen with saline 
breast implants and 
one woman with no 

 
Extracapsular silicone: 12.3 
No extracapsular silicone: 3.7 
 
% Self-reported persistent 
symptoms 
Joint pain, swelling, or stiffness 
Ruptured: 41.4 
Not ruptured: 38.9 
 
Extracapsular silicone: 46.6 
No extracapsular silicone: 38.7 
 
Rash on breast or chest 
Ruptured: 5.5 
Not ruptured: 9.3 
 
Extracapsular silicone: 8.2 
No extracapsular silicone: 4.9 
 
Cognitive disorder 
Ruptured: 28.4 
Not ruptured: 30.6 
 
Extracapsular silicone: 28.8 
No extracapsular silicone: 29.1 
 
Fatigue 
Ruptured: 18.2 
Not ruptured: 25.9 
 
Extracapsular silicone: 21.9 
No extracapsular silicone: 20.37 
 
Hair loss 
Ruptured: 16.1 
Not ruptured: 13.0 
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implants in either 
breast were 
excluded. 
 

 
Extracapsular silicone: 13.7 
No extracapsular silicone: 15.5 

Hölmich, 
2003 

Type of study: 
cohort study 
 
Setting and 
country: Denmark 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: The study 
was funded by the 
International 
Epidemiology 
Institute, which in 
turn received 
funding from the 
Dow Corning 
Corporation, 
Midland, Mich., 
and by the Danish 
Cancer 
Society. 

Inclusion criteria: Women 
with cosmetic silicone breast 
implants were randomly 
chosen from a larger cohort 
of women (n = 1308) who 
had received breast implants 
primarily for cosmetic 
purposes at three private 
plastic surgery clinics and 
one public hospital in 
Denmark during 
the period 1973 to 1998 and 
who had also 
participated in a clinical 
follow-up study in 
1998 (n = 692). Follow-up 
during 1997 through 1999 
included medical record 
abstraction for 92 percent of 
the women and a clinical 
examination, including blood 
collection and completion of 
a self-administered 
questionnaire, for 53 percent 
of the women. The 667 
participants with medical 
record abstraction and a 
clinical examination were 
considered eligible for 
magnetic resonance imaging.  
 
Exclusion criteria: From the 
above group, 28 women who 

Describe prognostic factor(s) 
and method of measurement: 
 
Rupture 
The baseline magnetic 
resonance imaging 
examination was performed 
at one of three 
magnetic resonance imaging 
centers, depending on each 
woman’s place of residence. 
Imaging for the two magnetic 
resonance imaging 
examinations followed the 
same protocol; however, the 
magnetic resonance 
imaging machine at center 3 
was unable to generate 
silicone-excited sequences, 
which 
improves the sensitivity, and 
only centers 1 and 2 were 
used for the second magnetic 
resonance 
imaging examination. The 
women examined at centers 1 
and 2 were examined with the 
same machine at both 
examinations, whereas 
women examined at center 3 
in 1999 attended center 1 in 
2001. At center 1, a Siemens 
Vision 

Duration or 
endpoint of follow-
up: 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome 
data available?  
N (%): 14 (5.2%) 
women did not 
complete the 
questionnaire and 
were excluded. 
 
 

(Adjusted) Factor-outcome 
associations (include SEs or 95%CI 
and p-value if available): 
 
Adjusted for age, placement, type 
of implant, manufacturer and site 
of surgery 
 
Self-reported diseases 
Intact n=146; ruptures n=92; 
extracapsular ruptures n=23 
 
Allergy 
Ruptured implants versus intact 
implants:  
17% versus 16% 
OR 1.0 (95% CI 0.4 to 2.3) 
 
Extracapsular ruptures only versus 
intact implants: 
17% versus 16% 
0.6 (95% CI 0.2 to 2.4) 
 
Defined connective tissue disease 
includes Sjögren’s syndrome, 
systemic lupus erythematosus, 
rheumatoid arthritis, scleroderma, 
and dermatomyositis/polymyositis  
Ruptured implants versus intact 
implants:  
2% versus 2% 
OR 0.9 (95% CI 0.1 to 6.7 
 

Authors’ conclusion 
This study of unselected 
women with silicone breast 
implants could establish no 
association between 
silicone implant rupture 
and specific diseases or 
symptoms related to 
connective tissue disease or 
other rheumatic conditions, 
except for an excess of 
capsular contracture 
among women with 
extracapsular contraction.  
 
Remarks 
Shortcomings include the 
relatively small size and low 
statistical precision 
regarding 
rare diseases and 
symptoms. The information 
on self-reported diseases 
were obtained on average 
1 year before the magnetic 
resonance imaging 
examination, and even 
though almost all ruptures 
were likely present at that 
time, a few ruptures may 
have occurred in the 
interim, leading to a 
possibility 
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had received Biogel or saline 
implants and 8 women who 
had receive implants in 1997 
or later were excluded, 
leaving 630 eligible. 436 
were invited to participate. 
 
After MRI, 27 were excluded 
because they had received 
saline implants or implants 
for breast reconstruction. 
Leaving 271 women with 533 
implants for the MRI study. 
 
19 women were excluded 
because they were 
diagnosed as possible 
ruptured. 14 women did not 
complete the questionnaire 
and were excluded. 
 
N=238 woman with cosmetic 
implants 
 
92 (39%) with ruptures, 23 
(25%) with extracapsular 
ruptures (10% of all women) 
 
Mean age: 
At implantation: 32 (range 17 
to 54) 
At MRI: 46 (25 to 69)  
 

1.5 Tesla (Siemens AG, 
Erlangen, Germany) was used, 
and at center 2 a Philips NT5 
(Philips Medical Systems BV, 
Best, The Netherlands) was 
used. Both scanners were 
equipped with a 
dedicated breast coil. Four 
independent readers 
evaluated pictures, and any 
new findings or 
inconsistencies were 
subsequently examined and 
agreement was reached. 
Three possible outcomes 
were 
diagnosed: definite implant 
rupture, possible implant 
rupture, and intact implant. In 
case of 
rupture, it was classified as 
intracapsular (silicone 
contained within the fibrous 
capsule) or 
extracapsular (silicone present 
outside the fibrous capsule). 
 
Symptoms/ disease 
A self-administered 
questionnaire was used to 
collect information regarding 
medical history, including 
previous surgery and history 
of 28 specific diseases; 
numerous symptoms, use of 
medication, smoking, alcohol, 
weight, height, education 

Extracapsular ruptures only versus 
intact implants: 
2% versus 2% 
OR 3.8 (95% CI 0.4 to 35.1) 
 
Indefinite connective tissue 
diseases and other chronic 
inflammatory diseases 
Ruptured implants versus intact 
implants:  
11% versus 8% 
OR 1.0 (95% CI 0.3 to 3.0) 
 
Extracapsular ruptures only versus 
intact implants: 
9% versus 8%; OR 0.8 (95% CI 0.1 
to 4.5) 
 
Cancer 
Ruptured implants versus intact 
implants:  
4% versus 5%  
OR 1.2 (95% CI 0.3 to 5.1) 
 
Extracapsular ruptures only versus 
intact implants: 
0% versus 5% 
OR: - 
 
Self-reported symptoms 
Unspecified neck, shoulder, or 
back pain 
Ruptured implants versus intact 
implants:  
47% versus 38% 
OR 1.0 (95% CI 0.5 to 1.8) 
 

of misclassification of 
rupture status and thus an 
attenuation of risk 
estimates. 
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level, marital status and 
reproductive history. The 
questionnaire was completed, 
on average, 1 year before the 
women underwent MRI. 
 
 

Extracapsular ruptures only versus 
intact implants: 
48% versus 38% 
OR 1.2 (95% CI 0.4 to 3.5) 
 
Cognitive/ depressive symptoms 
Ruptured implants versus intact 
implants:  
34% versus 34% 
OR 0.8 (95% CI 0.4 to 1.5) 
 
Extracapsular ruptures only versus 
intact implants: 
30% versus 34% 
OR 0.9 (95% CI 0.2 to 1.8) 
 
Joint pain and or swelling and or 
stiffness >3monts 
Ruptured implants versus intact 
implants:  
27% versus 25% 
OR 0.6 (95% CI 0.3 to 1.3) 
 
Extracapsular ruptures only versus 
intact implants: 
17% versus 25% 
OR 0.5 (95% CI 0.2 to 1.8) 
 
Muscle pain and or weakness >3 
months 
Ruptured implants versus intact 
implants:  
18% versus 21% 
OR 0.5 (95% CI 0.2 to 1.2) 
 
Extracapsular ruptures only versus 
intact implants: 
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30% versus 21% 
OR 1.4 (95% CI 0.4 to 4.6) 
 
Symptoms from mucous 
membranes (mouth/ eyes) 
Ruptured implants versus intact 
implants:  
17% versus 15% 
OR 0.6 (95% CI 0.3 to 1.4) 
 
Extracapsular ruptures only versus 
intact implants: 
26% versus 15% 
OR 1.1 (95% CI 0.3 to 3.7) 
 
Skin rash 
Ruptured implants versus intact 
implants:  
20% versus 26% 
OR 0.5 (95% CI 0.3 to 1.1) 
 
Extracapsular ruptures only versus 
intact implants: 
22% versus 26% 
OR 0.4 (95% CI 0.1 to 1.4) 
 
Fatigue 
Ruptured implants versus intact 
implants:  
17% versus 17%  
OR 0.7 (95% CI 0.5 to 2.3) 
 
Extracapsular ruptures only versus 
intact implants: 
26% versus 17% 
OR 1.7 (95% CI 0.5 to 5.9) 
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Hölmich, 
2004 

Type of study: 
Cohort study 
 
Setting and 
country: Denmark 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: The study 
was funded by the 
International 
Epidemiology 
Institute, which in 
turn received 
funding from the 
Dow Corning 
Corporation, 
Midland, Mich., 
and by the Danish 
Cancer 
Society. 

Inclusion criteria: Women 
with cosmetic silicone breast 
implants were randomly 
chosen from a larger cohort 
of women (n = 1308) who 
had received breast implants 
primarily for cosmetic 
purposes at three private 
plastic surgery clinics and 
one public hospital in 
Denmark during 
the period 1973 to 1998 and 
who had also 
participated in a clinical 
follow-up study in 
1998 (n = 692). 
 
All women who participated 
in the first magnetic 
resonance imaging 
examination were 
considered eligible for a 
second magnetic resonance 
imaging examination in 2001, 
regardless 
of diagnosis at the baseline 
magnetic resonance imaging 
examination, with the 
exception of 44 women 
whose implants had 
been removed or exchanged 
between the two magnetic 
resonance imaging 
examinations. 
 
Exclusion criteria: For the 
magnetic resonance 

Describe prognostic factor(s) 
and method of measurement: 
 
Rupture 
The baseline magnetic 
resonance imaging 
examination was performed 
at one of three 
magnetic resonance imaging 
centers, depending on each 
woman’s place of residence. 
Imaging for the two magnetic 
resonance imaging 
examinations followed the 
same protocol; however, the 
magnetic resonance 
imaging machine at center 3 
was unable to generate 
silicone-excited sequences, 
which 
improves the sensitivity, and 
only centers 1 and 2 were 
used for the second magnetic 
resonance 
imaging examination. The 
women examined at centers 1 
and 2 were examined with the 
same machine at both 
examinations, whereas 
women examined at center 3 
in 1999 attended center 1 in 
2001. At center 1, a Siemens 
Vision 
1.5 Tesla (Siemens AG, 
Erlangen, Germany) was used, 
and at center 2 a Philips NT5 
(Philips Medical Systems BV, 

Duration or 
endpoint of follow-
up: The implants 
under study had 
been implanted for a 
median 
of 12 years (range, 3 
to 25 years). 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome 
data available?  
N (%): 66 (28.9%) 
 
Reasons for 
incomplete outcome 
data described? 
 
Twenty-two eligible 
women declined to 
participate in the 
second magnetic 
resonance 
imaging 
examination. 
 
44 women whose 
implants had 
been removed or 
exchanged between 
the two magnetic 
resonance imaging 
examinations were 
excluded. 

Pain/ distress in relevant shoulder/ 
arm 
Ruptured: 8 (9%) 
Intact: 14 (7%) 
OR 1.2 (95% CI 0.5 to 2.9) 
 
Diseases* 
Ruptured: 9 (14%) 
Intact: 19 (20%) 
OR 0.7 (95% CI 0.6 to 1.6) 
 
*Includes arthrosis, intervertebral 
discus prolapse, benign breast 
tumors, hysterectomy caused by 
fibroma, whiplash, and fractures. 
In the ruptured group, one 
woman reported diffuse muscular 
pain and one had neuropathy-like 
hand pain. In the intact group, one 
woman reported systemic lupus 
erythematosus and another 
woman reported Sjögren’s 
syndrome. 

Authors’ conclusion 
Our study suggests that, in 
most instances, implant 
rupture is a harmless event 
that does not seem to 
produce significant clinical 
symptoms or activate the 
humoral immune system, 
and only in rare cases may 
give rise to severe 
local problems, at least 
within a period of 2 years. 
Our findings do not support 
the view that explantation 
surgery is mandatory in 
asymptomatic women. 
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imaging study, women who 
received implants 
in 1997 or later were 
excluded. 
 
N= 
Ruptured: 64 woman with 96 
ruptured implants of in total 
126 implants (50.8%)  
Intact: 98 woman with in 
total 193 implants 
 
Mean age (range): 
At first implantation 
Ruptured: 33 (20-53) 
Intact: 35 (17-64) 
 
At first MRI 
Ruptured: 48 (33-68) 
Intact: 44 (25-69) 
 

Best, The Netherlands) was 
used. Both scanners were 
equipped with a 
dedicated breast coil. Four 
independent readers 
evaluated pictures, and any 
new findings or 
inconsistencies were 
subsequently examined and 
agreement was reached. 
Three possible outcomes 
were 
diagnosed: definite implant 
rupture, possible implant 
rupture, and intact implant. In 
case of 
rupture, it was classified as 
intracapsular (silicone 
contained within the fibrous 
capsule) or 
extracapsular (silicone present 
outside the fibrous capsule). 
 
Symptoms/ disease 
Immediately before the 
second magnetic resonance 
imaging examination, the 
women completed a second 
self-administered 
questionnaire, which mainly 
focused on breast symptoms 
occurring in the interval 
between the first and second 
magnetic resonance imaging 
examinations. 

Gaubitz, 
2002 

Type of study: 
Cohort study 

Inclusion criteria: The study 
included 90 consecutive 

Describe prognostic factor(s) 
and method of measurement: 

Duration or 
endpoint of follow-

Ruptured n=24; intact n=66 
 

Authors’ conclusion 
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Setting and 
country: Germany 
 
Funding and 
conflicts of 
interest: the study 
was supported by 
a grant from the 
German Research 
Foundation (DFG; 
PF 244u4-1, PF 
244u4-2). 

female patients with SBIs 
from the gynaecological out-
patient clinic. 
 
Exclusion criteria: - 
 
N=90 (22 (24.4%) for 
cosmetic reasons) 
Ruptured: 24 
Intact: 66 
 
MRS+: 13 
MRS-: 15 
 
Mean age ± SD: 49.9 (10) 
 
Indication 
Following carcinoma surgery 
(n) 48 (53.3%) 
 
Following mastopathia 
surgery (n) 20 (22.2%) 
 
Cosmetic reasons (n) 22 
(24.4%) 
 
Number of women with 
bilateral SBIs (n) 52 

 
Rupture 
In all patients, conventional 
MRI of the implant was 
performed (1.5 T, Magnetom 
SP, Siemens, Erlangen, 
Germany). 
 
All patients underwent a 
localized stimulated echo 
acquisition mode (STEAM) 1H 
NMR spectroscopy 
(MRS) examination. Briefly, 
this noninvasive procedure 
distinguishes proton 
resonances of human tissue, 
e.g. water and fat, from 
silicone-specific resonances. 
 
Symptoms/ disease 
All patients answered a 
questionnaire with 41 items 
regarding the date of and 
reason for SBIs, local changes 
at the 
implantation site, general 
complaints (fatigue, dizziness, 
sweats, fever, trouble with 
vision, cephalalgias, alopecia, 
diarrhoea), symptoms 
correlated with rheumatic 
diseases (myalgias, 
arthralgias, erythemas, dry 
eye, 
changes in the colour of the 
fingers, photosensitivity and 
tinglingunumbness of the 

up: Time since 
implant; mean 9.14 
SD 6.34  
 
For how many 
participants were no 
complete outcome 
data available?  
N (%): 0 
 

Complaints 
Arthralgias  
Ruptured: 19 (79.2%) 
Intact: 49 (74.2%) 
 
Tingling 
Ruptured: 17 (70.8%) 
Intact: 38 (57.6%) 
 
Myalgias 
Ruptured: 14 (58.3%) 
Intact: 36 (54.5%) 
 
Fatigue 
Ruptured: 11 (45.8%) 
Intact: 31 (47%) 
 
Night sweats 
Ruptured: 10 (41.7%) 
Intact: 30 (45.5%) 
 
Photosensitivity  
Ruptured: 10 (41.7%) 
Intact: 25 (37.9%) 
 
Headache 
Ruptured: 10 (41.7%) 
Intact: 25 (37.9%) 
 
Dyspnoea 
Ruptured: 11 (45.8%) 
Intact: 24 (36.4%) 
 
Dry eyes 
Ruptured: 9 (37.5%) 
Intact: 23 (34.8%) 
 

There is no strong evidence 
of silicone-related damage 
in women with SBIs. 
Women with defective 
implants or silicone 
migration have almost the 
same spectrum of 
symptoms as those with 
intact 
implants. 
 
Remarks 
Selective recruitment of 
some 
patients for this study from 
the silicone-damaged 
women groups can bias 
results, and the findings 
should be considered 
cautiously. 
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fingers), comorbidity 
(diagnosis of a rheumatic 
disease, diabetes, hypo- or 
hyperthyroidism, 
hypertension and allergies), 
habits with regard to smoking 
and drugs, family history, and 
a rating from 1 to 6 
concerning general well-
being. All patients underwent 
a physical examination by a 
rheumatologist 
focusing on joint, muscle and 
skin indicators of rheumatoid 
arthritis or a CTD. In particular 
assessment was made of 
whether rheumatic symptoms 
had developed since 
implantation of SBIs and were 
actually present at the time of 
examination (complaints 
being reported to be pre-
existent were 
excluded from analysis). 
 

Swollen joints 
Ruptured: 8 (33.3%) 
Intact: 20 (30.3%) 
 
Raynaud’s phenomenon 
Ruptured: 6 (25%) 
Intact: 19 (28.8%) 
 
Hoarseness 
Ruptured: 3 (12.5%) 
Intact: 10 (15.2%) 
 
No difference in 14 CTD-related 
symptoms stratified on implant 
status (with or without rupture); 
no difference in 12 CTD-related 
symptoms stratified on MRS-
silicone in liver; two symptoms 
overreported by women with MRS 
silicone in liver: (1) 
tingling/numbness of the fingers 
in 82% with MRS silicone in the 
liver and in 52% without MRS 
silicone in the liver; (2) 
photosensitivity in 57% with MRS 
silicone in the liver and 31% 
without MRS silicone in the liver. 
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Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Lipworth 2011 Geen goed uitgevoerde SR; zoekdatum, in-/ exclusiecriteria en methodologische 
beoordeling ontbreken 

Marotta 2002  Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Bachour 2018 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Kappos 2019 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Moschetta 2014 Voldoet niet aan PICO: PIP versus non-PIP protheses 

Cohen Tervaert 
2013 

Voldoet niet aan PICO: niet specifiek voor ruptuur 

Colaris 2017 Voldoet niet aan PICO: niet specifiek voor ruptuur 

Ganau 2008 Case-serie 

Hölmich 2007 SR met maar 1 uitkomstmaat, individuele studies meegenomen 

Lipworth 2004 Geen SR of originele studie 

Oliver 2000 Voldoet niet aan PICO: niet specifiek voor ruptuur 

Sharpe 2002 Editorial 

Vermeulen 2003 Controlegroep was patiënten met chronische pijn en vermoeidheid, interventie: vrouwen 
die protheses hebben laten verwijderen 

Araco 2009 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Cher 2001 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Song 2011 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Steinke 2011 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Bengtson 2012 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Bogetti 2018 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Glazebrook 2019 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Berg 2002 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Maijers 2014 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Medeiros Scaranelo 
2004 

Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Moschetta 2013 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Cilotti 2006 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Di Benedetto 2008 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Rietjens 2014 Voldoet niet aan PICO: reconstructie chirurgie 

Telefrafo 2015 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Wedler 2002 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Hold 2012 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Hölmich 2005a Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Hölmich 2005b Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Lindenblatt 2014 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 
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Stivala 2017 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

Vestito 2012 Voldoet niet aan PCIO: geen associatie tussen ruptuur en BIA-ALCL, systemische klachten 
of andere vormen van kanker onderzocht 

 
Zoekverantwoording 
PICO 1 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
2004 – juli 
2019 
 

1  exp Mammaplasty/ or exp Breast Implantation/ or exp Breast Implants/ or 
(mammoplasty or mammaplasty or breast enlargement or breast implant* or cpg device 
or ideal implant* or memoryshape or natrelle or sientra or easthetic breast surgery or 
breast prosthe* or mammary prosthe*).ti,ab,kw. (17815) 

2  exp Prosthesis Failure/ or (ruptur* or leakage*).ti,ab,kw. (204933) 

3  exp Ultrasonography/ or exp Magnetic Resonance Spectroscopy/ or exp 
Mammography/ or (echo* or ultrasound* or ultrasonograph* or mri or imaging or 
mammograph*).ti,ab,kw. (1569110) 

4  1 and 2 and 3 (370) 

5  limit 4 to (english language and yr="2004-Current") (175) 

6  (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase 
iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* 
or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) 
not (animals/ not humans/) (1876413) 

7  (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) (403374) 

8  Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically 
controlled study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) (3220684) 

9  5 and 7 (3) 

10  5 and 6 (25) 

11  5 and 8 (74) 

12  9 or 10 or 11 (82) 

 

= 82 (82 uniek) 

98 

Embase 
(Elsevier) 

('breast reconstruction'/exp OR 'breast augmentation'/exp OR 'breast implant'/exp OR 
mammoplasty:ab,ti OR mammaplasty:ab,ti OR 'breast enlargement':ab,ti OR 'breast 
implant*':ti,ab OR 'cpg device':ab,ti OR 'ideal implant*':ab,ti OR memoryshape:ab,ti OR 
natrelle:ab,ti OR sientra:ab,ti OR 'easthetic breast surgery':ab,ti OR 'breast prosthe*':ab,ti 
OR 'mammary prosthe*':ab,ti) 

 

AND ('breast implant rupture'/exp OR ruptur*:ab,ti OR leakage*:ab,ti) 

 

AND ('echography'/exp OR 'nuclear magnetic resonance imaging'/exp OR 'ultrasound'/exp 
OR 'mammography'/exp OR echograph*:ab,ti OR ultrasound*:ab,ti OR 
ultrasonograph*:ab,ti OR mri:ab,ti OR imaging:ab,ti OR mammograph*:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (2004-2019)/py NOT 'conference abstract':it 

 

Gebruikte filters: 

 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti) OR 
((meta NEAR/1 analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt 
OR 'systematic review'/de) NOT (('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp) NOT 'human'/exp) 
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RCT’s: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) 
NOT 'conference abstract':it 

 

Observationeel onderzoek: ‘major clinical study’/exp OR 'clinical study'/de OR 'case 
control study'/de OR 'family study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective 
study'/de OR ('prospective study'/de NOT 'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort 
analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti AND ((up NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

 

= 62 (62 uniek) 

 

PICO 2 
Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 2000 – 21-
11-2019 
 

1  exp Mammaplasty/ or exp Breast Implantation/ or exp Breast Implants/ or ((breast or 
mammary) adj3 (implant* or augmentation or enlargement or prosthe* or 
reconstruction)).ti,ab,kw. or mammoplasty.ti,ab,kw. or mammaplasty.ti,ab,kw. or 'cpg 
device'.ti,ab,kw. or 'ideal implant*'.ti,ab,kw. or memoryshape.ti,ab,kw. or 
natrelle.ti,ab,kw. or sientra.ti,ab,kw. or ((cosmetic or esthetic or aesthetic) adj3 
breast*).ti,ab,kw. (22839) 
2  exp Prosthesis Failure/ or ((silicone or 'breast implant') adj2 (leak* or rupture* or 
escape* or extracapsular)).ti,ab,kw. or (exp Silicone Gels/ and (leak* or rupture* or 
escape* or extracapsular).ti,ab,kw.) (28437) 
3  1 and 2 (1104) 
4  limit 3 to (english language and yr="2000 -Current") (789) 
5  (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) (421944) 
6  (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial 
or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or 
((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1922429) 
7  Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically 
controlled study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen 
ook longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) (3311812) 
8  4 and 5 (35) 
9  (4 and 6) not 8 (71) 
10  (4 and 7) not (8 or 9) (240) 
11  8 or 9 or 10 (346) 
 
35 SRs, 71 RCTs en 240 observationeel = 346 totaal 

563 

Embase 
 2000 – 21-
11-2019 
 

'breast endoprosthesis'/exp OR 'breast reconstruction'/exp OR 'breast augmentation'/exp 
OR 'breast implant'/exp OR (((breast OR mammary) NEAR/3 (implant* OR augmentation 
OR enlargement OR prosthe* OR reconstruction)):ti,ab) OR mammoplasty:ti,ab OR 
mammaplasty:ti,ab OR 'cpg device':ti,ab OR 'ideal implant*':ti,ab OR memoryshape:ti,ab 
OR natrelle:ti,ab OR sientra:ti,ab OR (((cosmetic OR esthetic OR aesthetic) NEAR/3 
breast*):ti,ab) 

AND 
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'prosthesis complication'/exp OR (((silicone OR 'breast implant') NEAR/2 (leak* OR 
rupture* OR escape* OR extracapsular)):ti,ab) OR (('silicone breast implant'/exp/mj OR 
'silicone gel'/exp) AND (leak*:ti,ab OR rupture*:ti,ab OR escape*:ti,ab OR 
extracapsular:ti,ab)) 

AND  

(english)/lim AND (2000-2019)/py NOT 'conference abstract':it 

 

Gebruikte filters: 

Sytematische reviews 

('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab OR cinahl:ab OR 
medline:ab OR ((systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti) OR ((meta NEAR/1 
analy*):ab,ti) OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic 
review'/de) NOT (('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp) 
NOT 'human'/exp) 

= 56 

 

RCT’s 

('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 'double 
blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective 
study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled 
trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference 
abstract':it 

= 120 

 

Observationeel onderzoek  

'major clinical study'/de OR 'clinical study'/de OR 'case control study'/de OR 'family 
study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective study'/de OR 'prospective 
study'/de OR 'cohort analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('case 
control' NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('follow up' NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR (observational NEAR/1 (study OR studies)) OR ((epidemiologic NEAR/1 
(study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

= 257 

 

Totaal = 433 
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Bijlage 1 Kennislacunes 
 
Inleiding 
Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn ‘borstprothesechirurgie’ is systematisch gezocht naar 
onderzoeksbevindingen die nuttig konden zijn voor het beantwoorden van de 
uitgangsvragen. Een deel (of een onderdeel) van de hiervoor opgestelde zoekvragen is met 
het resultaat van deze zoekacties te beantwoorden, een groot deel echter niet. Door gebruik 
te maken van de evidence-based methodiek (EBRO) is duidelijk geworden dat er nog 
kennislacunes bestaan. De werkgroep is van mening dat (vervolg)onderzoek wenselijk is om 
in de toekomst een duidelijker antwoord te kunnen geven op vragen uit de praktijk. Om 
deze reden heeft de werkgroep per module aangegeven op welke vlakken nader onderzoek 
gewenst is. 
 
Module 1 Veiligheid van een prothese  
Wat zijn de (on)gunstige effecten van een cosmetisch borstprothese vergeleken met geen 
borstprothese bij volwassen vrouwen? 
 
Zijn er specifieke risicogroepen voor verschillende complicaties, waaronder BIA-ALCL en 
onbegrepen systemische klachten? 
 
Module 2: Voorlichting 
Geen kennislacunes. 
 
Module 3: Type prothese 
Submodule 3.1 Vulling van de prothese 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van een borstprothese met siliconevulling vergeleken met 
een borstprothese met een zoutoplossing (saline) bij volwassen vrouwen met een 
cosmetische borstprothese? 
 
Submodule 3.2 Envelop van de prothese 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van een borstprothese met gladde envelop vergeleken 
met een borstprothese met een getextureerde envelop bij volwassen vrouwen met een 
cosmetische borstprothese? 
 
Module 4: Infectiepreventie 
Submodule 4.1 Preoperatieve antibiotica 
1. Wat zijn de (on)gunstige effecten van antibioticagebruik rondom de operatie bij het 

plaatsen van een borstprothese voor cosmetische redenen in vergelijking met geen 
antibiotica gebruik? 

2. Wat zijn de (on)gunstige effecten van kortdurend antibioticagebruik (max. 24 uur) 
rondom de operatie bij het plaatsen van een borstprothese voor cosmetische redenen 
in vergelijking met langdurig antibioticaduur van >24 uur? 

3. Wat is de daadwerkelijke incidentie van postoperatieve infectie van borstprothesen 
en hoe varieert deze tussen verschillende klinieken?  

4. Is er toegevoegde waarde van peri-operatieve antibiotica indien infectiepercentages 
van klinieken hoger liggen? 

 
Submodule 4.2 Deurbewegingen en handschoenenwissel 
1. Wat zijn de (on)gunstige effecten van extra aandacht voor deurbewegingen rondom 

de operatie bij het plaatsten van een borstprothese voor cosmetische redenen in 
vergelijking met geen extra aandacht voor deurbewegingen?  
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2. Wat zijn de (on)gunstige effecten van het wisselen van handschoenen tijdens de 
operatie bij het plaatsten van een borstprothese voor cosmetische redenen in 
vergelijking met het niet wisselen van de handschoenen?  

 
Submodule 4.3 Gebruik van een sleeve en afdekken tepels 
1. Wat zijn de (on)gunstige effecten van het gebruik van een sleeve tijdens het plaatsen 

van een borstprothese voor cosmetische redenen in vergelijking met het niet 
gebruiken van een sleeve?  

2. Wat zijn de (on)gunstige effecten van het gebruik van nipple shields tijdens het 
plaatsen van een borstprothese voor cosmetische redenen in vergelijking met het niet 
gebruiken van een sleeve? 

 
Submodule 4.4 Spoelen van de holte 
Leidt het spoelen van de holte voorafgaand aan plaatsing van een borstprothese met 
povidon jodium oplossing of een andere antibiotische of antiseptische oplossing tot minder 
infecties na een borstprothese operatie? 
 
Module 5: Beleid bij infectie 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van behandeling met antibiotica versus het direct 
verwijderen van de prothese als er een verdenking is op een infectie? 
 
Module 6: Radiologische follow-up 
1. Wat zijn de (on)gunstige effecten van radiologische screening versus geen 

radiologische screening bij vrouwen met een cosmetische borstprothese?  
2. Wat zijn de gezondheidsrisico's van een lekkend (of zwetend) borstprothese bij 

vrouwen met een cosmetische borstprothese?  
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Bijlage 2 Verslag Invitational conference 
 
Datum:  woensdag 26 september 2018 
Tijd:  18:30 – 20:30 uur 
Locatie:  Domus Medica, Mercatorlaan 1200, Utrecht (vergaderzaal 6, vijfde verdiepieng) 
Aanwezig:  F. Smits (voorzitter richtlijnwerkgroep, plastisch chirurg NVPC), M. Gaasbeek 

Janzen (Zorginsituut Nederland, ZiN), J. Gehlen (Zorgverzekeraars Nederland, 
ZN), K. Koppenol (Inspectie Gezondheidszorg en Jeug), I.H. Folkersma (Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ), H.J. Baarslag (radioloog, NVvR), T. Lopez Penha 
(plastisch chirurg i.o. NVPC), M. van Amersfoort (Meldpunt Klachten Siliconen, 
MKS), J. Budo (Meldpunt Klachten Siliconen, MKS), W. van der Pot (plastisch 
chirurg, NVPC), J. Prins (Kennisinstituut), P. Broos (Kennisinstiuut) 

 
Genodigd, maar niet aanwezig: NIV, NVvH, NVvP (Pathologie), NHG, NVZ, NFU, STZ, ZKN, 

Lareb, VIG, BVN, NFK, Patiëntenfederatie Nederland 

 
1. Opening  

Felicia Smits opent de vegadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
 

2. Voorstelronde (naam, organisatie en functie) 
Zie aanwezigen hierboven. 
 

3. Toelichting doel van de avond en proces richtlijnontwikkeling: 
Doel van de avond is het verzamelen van input van verschillende partijen om 
uiteindelijk een complete richtlijn op te stellen. Het zal een multidisciplinaire richtlijn 
worden met een plan de implementatie te verbeteren, welke aansluit op de praktijk 
en de bestaande zorgprocessen. Hierbij wordt rekening gehouden met wat de 
stakeholders belangrijk vinden en wat er leeft. Tijdens dit overleg zal niet bepaald 
worden welke punten wel en welke niet worden meegenomen in de richtlijn. Mede op 
basis van de vandaag aangedragen knelpunten zal de werkgroep in een volgend 
overleg het raamwerk vaststellen.  
 

4. Inleiding Borstprothesechirugie en achtergrond richtlijn  
De laatste jaren vindt er een toenemend aantal borstoperaties plaats waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een prothese. De huidige richtlijn mamma-augmentatie is niet 
opgesteld volgens huidige standaard en eisen. De laatste jaren is er steeds meer 
onderzoek beschikbaar omtrent de relatie van siliconen en BIA-ALCL en ASIA. Er is 
recidiverende maatschappelijke onrust over de (on-)veiligheid van borstprotheses bij 
reconstructie en esthethische vergroting. Ook is er grote praktijkvariatie in de 
adviezen die worden gegeven, maar ook in het gebruik van antibiotica rondom de 
operatie. Er is behoefte aan een eenduidig antwoord op gebied van veiligheid 
protheses.  
 

5. Uitvraag knelpunten (gecategoriseerd per knelpunt) 
Praktijkvariatie 
Lopez Penha (NVPC) constateert dat iedere plastisch chirurg een verschillende 
werkwijze heeft rondom het inbrengen van de prothese; het gebruik van wel of geen 
drains, de manier waarop antibiotica wordt ingezet en de controle van de prothese, 
moet dat een echo of een MRI zijn? 
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Baarslag (NVvR) reageert hierop met de vraag of controle überhaupt nodig is en 
wanneer en bij wie je die uitvoert (hierover later meer).  
  
MKS geeft aan dat antibiotica niet nodig is bij een esthetische operatie. Niemand zou 
de illussie moeten hebben dat hij/zij een steriele operatie doet.  
 
IGJ geeft aan dat Standard Operating Procedure (SOP) bijna onmogelijk is, meest 
simpele chirurgische procedure is moeilijk om een SOP te werken. Antibioticabeleid 
heel belangrijk, je kan het niet steriel maken, maar je wilt risico’s zo laag mogelijk 
houden, je wilt dat beargumenteerd doen.  
 
Voorlichting voor de vrouw  
Baarslag (NVvR) benadrukt dat goede voorlichting van de vrouw heel belangrijk is. Nu 
gaan wordt soms beweerd dat een mammografie niet meer mogelijk is bij een 
prothese.  
 
Van der Pot (NVPC) geeft aan dat hier onduidelijkheid over is. 
Baarslag heeft nog nooit meegemaakt dat een prothese kapot gaat bij een 
mammogram. De plaatsing van de prothese (voor of achter de borstspier) kan wel 
invloed hebben op wat er later nog zichtbaar kan zijn op een mammogram. De vrouw 
moet voorgelicht worden over de gevolgen van een prothese voor mammografie. Als 
een prothese is geplaatst is een mammogram minder specifiek en minder sensitief, er 
is altijd een stuk dat minder/niet zichtbaar is. 
 
IGJ geeft aan dat voorlichting cruciaal is. Met name bij esthetische chirurgie geldt een 
verzwaarde informatieplicht. Je zou dat moeten standaardiseren, zodat de vrouw 
weet waar ze aan toe is, ook wat betreft bleading. Dat moet ook in de richtlijn komen, 
dat er een verzwaarde informed consent nodig is. 
 
Smits: in chirurgische bijsluiter staat veel van die informatie opgenomen, maar dit kan 
beter opgeschreven worden en aandacht nodig hoe de informatie de vrouw bereikt.  
 
MKS vindt informatie het belangrijkste, heeft zelf in haar persoonlijke situatie 
informatie gemist, had behoefte gehad aan duidelijkheid waar je tegenaan kunt lopen.  
 
Het Zorginstituut geeft aan dat er informatie beschikbaar moet zijn waardoor de 
vrouw en arts samen kunnen beslissen. Hoe kun je voorspellen wanneer er sprake zal 
zijn van kapselvorming en daar je prothese op aanpassen, of kiezen voor geen 
prothese. Deze keuze moet wel ergens op gebaseerd zijn.  
 
Lareb geeft via een schriftelijke reactie aan dat het belangrijk is aandacht te besteden 
aan eenduidige informatie in diverse informatiebronnen. Op dit moment melden 
verschillende websites bijvoorbeeld verschillende informatie ten aanzien van 
borstprotheses en het immuunsysteem. 
 
Radiologische follow-up/controle van de prothese 
Baarslag (NVvR): Bij de esthetische patiënt zou controle alleen plaats moeten vinden 
als er klachten zijn, want wat moet je anders gaan controleren? Bij de oncologische 
patiënt kan dit anders zijn, maar daar moet je bij controle ook rekening houden met 
de impact die dat kan hebben op de vrouw (angst voor terugkeer van tumoren). 
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Indien je een controle doet moet je goed nadenken over welke controle je gaat 
uitvoeren. Met een mammogram kun je kalkjes zien, die niet bij MRI of echo te zien 
zijn, deze kalkjes kunnen een voorloper zijn van kanker. Je kunt ook alleen naar de 
prothese kijken met een MRI en niet naar het borstweefsel kijken. 
 
Eigenlijk zou je voordat de prothese geplaatst wordt een mammogram moeten 
maken. Bij Baarslag gebeurt dat niet voor het 30e levensjaar. Er is onduidelijkheid over 
deze leeftijdsgrens.  
 
Veiligheid van de protheses 
Lopez Penha (NVPC) geeft aan dat meer onderzoek plaats vindt naar ALCL en ASIA, dat 
moet verder worden uitgezocht en een rol krijgen in de richtlijn.  
 
Baarslag geeft aan dat een ruptuur met een lekkage buiten het kapsel kan gaan 
migreren, maar een ruptuur in het kapsel kan niet veel kwaad.  
 
MKS geeft aan dat intracapsulaire rupturen uiteindelijk ook kunnen verspreiden naar 
de lymfeklieren. Bij een ruptuur moet een echo gemaakt worden om zekerheid in te 
bouwen dat het zich niet gaat verspreiden.  
 
Baarslag vraagt zich af of ruptuur een voorstadium is van kanker of tumoren?  
 
MKS geeft aan dat bij alle protheses ‘bleeding’ plaats vindt vanaf dag één. Na een x-
aantal jaar is de membraan verdwenen en blijft de gel achter. De gel is niet inert. Er 
zou aandacht moeten zijn voor de aanwezige chemicaliën in een prothese en over 
siliconen in het algemeen die problemen kunnen veroorzaken in het lichaam en tot 
veel verschillende aandoeningen kunnen leiden. Onlangs onderzoek gepubliceerd 
waarin protheses een verhoogd risico zouden geven op Sjögren, reuma, etc. FDA gaat 
nu onderzoek naar veiligheid.  
 
Het Zorginstituut geeft daarop aan dat iedereen siliconen in zijn lichaam heeft, ook als 
je geen prothese hebt. De vraag is wanneer deze stoffen problemen geven. Het 
Zorginstituut geeft aan dat informatie over veiligheid op korte en lange termijn van 
belang is. Ook zijn er vragen over oncologische stoffen die vrij komen. Er zijn ook 
patiëntfactoren die bepalen of er bijvoorbeeld kapselvorming ontstaat. 
 
MKS stelt dat er op Europees niveau duidelijkheid moet komen over het gebruik van 
siliconen in de medische praktijk, wat zijn toegelaten concentraties van A, B en C (type 
siliconen, chemicalien).  
 
De hele groep beaamt dat een europese richtlijn op gebied van siliconen 
borstprotheses wenselijk zou zijn. 
 
Registratieproces protheses 
ZN constateert dat er behoefte is aan informatie over verschillende types protheses, 
zeker na de ellende rondom de PIP-protheses, dat is een belangrijk onderdeel in de 
DBIR registratie. Het is nu nog niet verplicht om alle protheses te registeren in DBIR. 
 
IGJ benadrukt de wens voor een recall procedure in prothesesregister, daarbij zou een 
voorbeeld genomen moeten worden aan convenant Medische Technologie.  
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Het Zorginstituut wijst op het kwaliteitskader cosmetische geneeskunde/chirurgie 
over informatieplicht cosmetische geneeskunde.  
 
Bekostiging/vergoeding 
MKS geeft aan dat de vergoeding van explantatie een probleem is.  
ZN geeft aan dat het in het huidige bekostigingsstelsel niet mogelijk is om explantatie 
zonder medische indicatie te bekostigen. Zorgverzekeraars betalen de DBC, 
onafhankelijk welke prothese geplaatst wordt. Explantatie behoort niet tot verzekerde 
pakket, bij PIP protheses wordt dat inmiddels wel vergoed, ook al behoort dat niet tot 
verzekerde pakket.  
 
Van der Pot (NVPC) geeft aan nooit problemen te hebben gehad met de vergoeding 
bij de oncologische patiënt.  
 
ZN: ASIA syndroom was tot voor een jaar geleden nog expliciet uitgesloten van het 
verzekerde pakket.  
 

Samenvatting opgehaalde knelpunten vertaald naar uitgangsvragen: 

 Hoe kan het operatief proces rondom het inbrengen van de prothese zo optimaal 
mogelijk worden vormgegeven? 
o Spoelen 
o Draineren 
o Deurbeweging/handschoen wissel/sleeve gebruik  

 Hoe moet antibiotica ingezet worden rondom de borstoperatie?  

 Op welke manier kan de voorlichting van de vrouw het beste worden vormgegeven 
en welke informatie moet beschikbaar zijn voor de oncologische en esthetische 
patiënt? 
o Borstoperatie in relatie tot bevolkingsonderzoek 
o Type prothese 
o Veiligheid prothese 

 Op welke manier moet de follow-up worden vormgeven (lichamelijk, radiologisch), 
verschillende aanpak oncologische en esthetische patiënt?  
o Wanneer is een mammogram voor de operatie zinvol?  
o Moet follow-up altijd plaatsvinden? 
o MRI/Echo/Mammogram 
o Wat controleer je, de borst of de prothese? 

 Wat zijn de risico’s op korte en lange termijn van de prothese? 
o Wondgenezing 
o Pijn na de prothese  
o Infectie prothese 
o Ruptuur prothese 
o Kapselvorming 
o Ontwikkeling ALCL 
o Ontwikkeling ASIA 
o Naar welke ziekten van het immuunsysteem dient per operatief specifiek 

worden gevraagd? 
o Oncologische stoffen die vrij komen. 

 Wat is de meest veilige prothese?  
o Informatie over verschillende typen prothese (texturing, vorm, vulmateriaal) 
o Siliconen/aanwezige chemicaliën in prothese en effecten daarvan 

 In welke situaties is een explantatie aan te raden? 
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6. Vervolgprocedure 
De notulen van deze avond worden verspreid, en er is gelegenheid tot commentaar of 
aanvullingen hierop. Ook wordt aan de stakeholders gevraagd om een prioritering aan 
te brengen in de knelpunten aan de hand van enkele criteria. 
 
De werkgroep zal alle besproken knelpunten en de prioritering bespreken en een 
keuze maken voor de uit te werken onderwerken.Met deze prioritering wordt het 
raamwerk voor de richtlijn opgesteld. Alle aanwezigen ontvangen de overwegingen 
voor de uiteindelijke prioritering en het raamwerk.  
 
Als de conceptrichtlijn gereed is zal deze ter commentaar aan alle genodigden worden 
verstuurd, er is dan gelegenheid commentaar/suggesties te leveren. Dit commentaar 
wordt verwerkt in een voor autorisatie geschikte richtlijn. Autorisatie van de 
wetenschappelijke verenigingen in de kerngroep is nodig. Andere partijen krijgen de 
richtlijn ook ter informatie of autorisatie vastgesteld (procedures hiervoor verschillen 
per partij/vereniging).  
 

7. Sluiting 
Iedereen bedankt voor de komst en actieve participatie. 
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Bijlage 3 Implementatieplan 
 
Inleiding 
Dit plan is opgesteld ter bevordering van de implementatie van de richtlijn borstprothese-
chirurgie. Voor het opstellen van dit plan is een inventarisatie gedaan van de mogelijk 
bevorderende en belemmerende factoren voor het toepassen en naleven van de 
aanbevelingen. Daarbij heeft de richtlijncommissie een advies uitgebracht over het tijdspad 
voor implementatie, de daarvoor benodigde randvoorwaarden en de acties die voor 
verschillende partijen ondernomen dienen te worden. 
 
Werkwijze 
De werkgroep heeft per aanbeveling geïnventariseerd:  

 per wanneer de aanbeveling overal geïmplementeerd moet kunnen zijn; 

 de verwachtte impact van implementatie van de aanbeveling op de zorgkosten; 

 randvoorwaarden om de aanbeveling te kunnen implementeren; 

 mogelijk barrières om de aanbeveling te kunnen implementeren; 

 mogelijke acties om de implementatie van de aanbeveling te bevorderen; 

 verantwoordelijke partij voor de te ondernemen acties.  

 
Voor iedere aanbevelingen is nagedacht over de hierboven genoemde punten. Echter niet 
voor iedere aanbeveling kon ieder punt worden beantwoord. Er kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen “sterk geformuleerde aanbevelingen” en “zwak geformuleerde 
aanbevelingen”. In het eerste geval doet de richtlijncommissie een duidelijke uitspraak over 
iets dat zeker wel of zeker niet gedaan moet worden. In het tweede geval wordt de 
aanbeveling minder zeker gesteld (bijvoorbeeld “Overweeg om …”) en wordt dus meer 
ruimte gelaten voor alternatieve opties. Voor “sterk geformuleerde aanbevelingen” zijn 
bovengenoemde punten in principe meer uitgewerkt dan voor de “zwak geformuleerde 
aanbevelingen”. 
 
Implementatietermijnen 
Voor “sterk geformuleerde aanbevelingen” geldt dat zij zo spoedig mogelijk 
geïmplementeerd dienen te worden. Voor de meeste “sterk geformuleerde aanbevelingen” 
betekent dat dat zij komend jaar direct geïmplementeerd moeten worden en dat per 2021 
dus iedereen aan deze aanbevelingen dient te voldoen.  
 
Voor sommige aanbevelingen dient echter een langer implementatietermijn van drie jaar, of 
drie tot vijf jaar aangehouden te worden, wat dus betekent dat per 2022 of 2025 iedereen 
aan deze aanbevelingen dient te voldoen. Dit heeft te maken door een gebrek aan middelen, 
vergoedingen en/of juiste organisatie. De implementatie van onderstaande aanbevelingen 
kent daarom een langere implementatietermijn. 
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Mogelijke barrières 
Aanbeveling Tijdspad voor 

implementatie:  
< 1 jaar, 
1 tot 3 jaar of  
> 3 jaar 

Verwacht 
effect op 
kosten 

Randvoorwaarden 
voor implementatie 
(binnen aangegeven 
tijdspad) 

Mogelijke barrières 
voor implementatie 

Te ondernemen acties voor 
implementatie 

Verantwoordelijken 
voor acties 

Module 1 Prothese versus geen prothese 

Informeer vrouwen die een borstprothese 
overwegen actief over BIA-ALCL als 
specifieke, maar zeldzame complicatie. 

< 1 jaar Geen Niet van toepassing Geen Aanbevelingen van de richtlijn 
opnemen in het protocol 
borstvergroting.  

Goede voorlichting en 
vastlegging informed consent 
tijdens het consult.  

Wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 

Professionals 

Informeer vrouwen die een borstprothese 
overwegen over het voorkomen van 
onbegrepen systemische 
gezondheidsklachten en dat het causale 
verband echter onduidelijk is. 

< 1 jaar Geen Niet van toepassing Geen Aanbevelingen van de richtlijn 
opnemen in het protocol 
borstvergroting.  

Goede voorlichting tijdens het 
consult  

Wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 

Professionals 

Module 2 Voorlichting 

De plastisch chirurg moet zelf in ieder geval 
het eerste consult doen. In deze richtlijn 
wordt een minimaal aantal aspecten 
genoemd die besproken dienen te worden 
met vrouwen die een cosmetische 
borstvergroting met borstprothese 
overwegen tijdens een poliklinisch face-to-
face contact.  
Informeer vrouwen met één of meerdere 
co-morbiditeiten of risicofactoren voor 
complicaties over dit verhoogde risico. In 
selecte gevallen kan met onderbouwde en 
vastgelegde redenen na gezamenlijk 
overleg worden geadviseerd om af te zien 
van cosmetische borstvergroting. Wanneer 

< 1 jaar Geen  Mogelijke weerstand 
van professionals (die 
geen plastisch chirurg 
zijn) die op dit 
moment eerste 
consulten aanbieden. 

 

 

Aanbevelingen van de richtlijn 
opnemen in het protocol 
borstvergroting. 

Wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 
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een patiënte geïnformeerd beslist om 
ondanks risicofactoren toch augmentatie te 
willen ondergaan, wordt dit ook vastgelegd. 
Neem de verplichte “cooling off” periode 
van 1 week in acht.  
Wijs de patiënt erop dat een tweede 
consult raadzaam is. Dit tweede 
contactmoment kan ook telefonisch 
plaatsvinden. 
Informed consent wordt vastgelegd door 
middel van zorgvuldige statusvoering over 
de contactmomenten, verstrekte informatie 
en concluderende overwegingen. 
Verstrek de vrouw de chirurgische bijsluiter 
siliconen borstprotheses van de NVPC, 
alsmede de folder over opname in de DBIR-
registratie. 
Oefen geen tijdsdruk uit op de vrouw door 
bijvoorbeeld een prijsaanbieding.  
Wees transparant over de kosten, kwaliteit 
en wachttijden zodat patiënten zelf kunnen 
kiezen tussen behandelaars of 
behandelcentra. 

Informeer een vrouw met een 
(toekomstige) cosmetische prothese dat er 
geen bezwaar is om deel te nemen aan het 
bevolkingsonderzoek. 
Geef hierbij aan dat: 
• het risico op protheseruptuur tijdens 

een mammografie zeer klein is.  
• de vrouw aan de laborant(e) moet 

vertellen dat ze een borstprothese 
heeft, zodat hier rekening mee kan 
worden gehouden. 

• Indien er naar verhouding met het 
mammaklierweefsel een dermate grote 
prothese geplaatst wordt, kan er veel 

< 1 jaar Geen Niet van toepassing Geen Aanbevelingen van de richtlijn 
opnemen in het protocol 
borstvergroting. 

Wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 
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klierweefsel schuil gaan achter de 
prothese (in beide richtingen). Hierdoor 
kan het betreffende klierweefsel niet 
beoordeeld worden. De vrouw kan 
hiervan via het bevolkingsonderzoek 
een aparte uitslag brief ontvangen. 

• de vrouw zelf kan beslissen of ze wel of 
niet wil deelnemen aan het 
bevolkingsonderzoek. 

Module 3 Type prothese 

Plaats bij voorkeur een prothese met een 
siliconen vulling bij een vrouw die om 
cosmetische redenen een borstprothese 
krijgt. Plaatsing van andere typen protheses 
is niet bewezen veiliger, bespreek daarom 
met de vrouw ook de mogelijke 
alternatieven. 

< 1 jaar Geen Niet van toepassing Geen Aanbevelingen van de richtlijn 
opnemen in het protocol 
borstvergroting. 

Wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 

Bespreek met de vrouw de voor- en 
nadelen van een prothese met een gladde 
of getextureerde envelop en maak samen 
de keuze voor het type envelop. 

< 1 jaar Geen Niet van toepassing Geen Aanbevelingen van de richtlijn 
opnemen in het protocol 
borstvergroting. 

Wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 

Module 4 Infectiepreventie 

Geef perioperatief eenmalig cefazoline (iv.) 
bij een mamma-augmentatie met prothese, 
namelijk 1000 mg bij ingrepen korter dan 
60 minuten en 2000 mg bij ingrepen langer 
dan 60 minuten.  
Geef perioperatief eenmalig clindamycine 
(iv.) bij een mamma-augmentatie met 
prothese, namelijk 600 mg als de vrouw 
allergisch is voor cefazoline. 

1 tot 3 jaar Geen  Niet van toepassing Onvoldoende 
motivatie van de 
specialist. 

Onenigheid met 
betrekking tot 
aanbeveling 

Aanbevelingen van de richtlijn 
opnemen in het protocol 
borstvergroting. 

Plastisch chirurg en 
wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 

Tref basale maatregelen om de kans op een 
infectie zo klein mogelijk te maken, zoals 
een minimum aantal deurbewegingen en 
bij voorkeur een handschoenenwissel direct 
voorafgaand aan het plaatsen van elke 
prothese. 

< 1 jaar Geen  Niet van toepassing Aanwezigheid van 
hoofdbehandelaar op 
OK tijdens gehele 
procedure. 

In protocol borstvergroting per 
organisatie/ operateur 
aangeven wanneer bij voorkeur 
een handschoenenwissel plaats 
moet vinden en hoe prothese 
aangegeven dient te worden. 

Plastisch chirurg en 
wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 
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Tevens beperkte toegang tot 
prothese OK als algemene regel 
op operatieafdeling.  

Het gebruik van een sleeve kan overwogen 
worden, maar de toegevoegde waarde is 
onduidelijk. Overweeg de tepelhoven af te 
dekken voorafgaand aan het plaatsen van 
een prothese voor cosmetische redenen. 
 

< 1 jaar Geen Niet van toepassing Geen  Wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 

Overweeg de holte te spoelen met een 
antisepticum oplossing voorafgaand aan 
het plaatsen van de prothese. 
Spoel bij voorkeur niet met een 
antibioticaoplossing. 

< 1 jaar Geen  Niet van toepassing Professionals Aanbevelingen van de richtlijn 
opnemen in het protocol 
borstvergroting. 

Plastisch chirurg en 
wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 

Module 5 Beleid bij infectie 

Verwijder bij verdenking op een peri-
prosthetische infectie na een 
borstvergroting de geïnfecteerde 
borstprothese zo spoedig mogelijk en start 
na afname van peri-operatieve kweken met 
antibiotische therapie. Middelen van eerste 
keuze zijn gericht op S. aureus en 
hemolytische streptokokken: flucloxacilline 
of een eerste generatie cefalosporine 
(cefazoline, cefalotine, cefalexine). 
Neem perioperatief bacteriële kweken af 
om de verwekker van de infectie vast te 
stellen en zo nodig de antibiotische 
therapie aan te passen. Bij voorkeur door 
het insturen van purulent materiaal in een 
steriele container of spuitje (zonder naald), 
of indien dit niet mogelijk is door middel 
van een diepe uitstrijk.  
Overleg zo nodig met de verantwoordelijke 
arts-microbioloog die verantwoordelijk is 
voor de diagnostiek van uw centrum over 
de optimale antibiotische behandeling en 

< 1 jaar Nihil Niet van toepassing Geen Aanbevelingen van de richtlijn 
opnemen in het protocol 
borstvergroting. 

Wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 
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de duur van de behandeling. Het is 
onduidelijk wat de optimale duur van 
behandeling is wanneer een geïnfecteerde 
borstprothese is verwijderd. 

Overweeg bij verdenking op een 
oppervlakkige wondinfectie na een 
borstvergroting met prothese diagnostiek 
te doen naar de verwekker door middel van 
een wonduitstrijk of, indien van toepassing, 
door het insturen van purulent materiaal in 
een steriele container of spuitje (zonder 
naald). 
Start empirische therapie gericht op de 
meest voorkomende verwekkers van 
wondinfecties (S. aureus en hemolytische 
streptokokken): flucloxacilline 4 maal daags 
500 mg per os, of als alternatief 
clindamycine 3 maal daags 600 mg per os. 
Continueer deze therapie 14 dagen en pas 
de therapie zo nodig aan op geleide van de 
kweekresultaten. 
Overleg zo nodig met de verantwoordelijke 
arts-microbioloog die verantwoordelijk is 
voor de diagnostiek van uw centrum over 
de optimale antibiotische behandeling. 
Beschouw, indien klinische verbetering na 
48 tot 72 uur uitblijft, de prothese als 
geïnfecteerd en behandel als zodanig met 
explantatie van de prothese. 

< 1 jaar Nihil Niet van toepassing Geen Aanbevelingen van de richtlijn 
opnemen in het protocol 
borstvergroting. 

Wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 

Module 6 Radiologische follow-up 

Verricht geen standaard radiologische 
follow-up bij vrouwen zonder klachten met 
een mamma-augmentatie. 
Informeer de vrouw voorafgaand aan een 
mamma-augmentatie dat zij  een plastisch 
chirurg moet raadplegen als zij klachten 
heeft. 

< 1 jaar Geen Niet van toepassing Geen Aanbevelingen van de richtlijn 
opnemen in het protocol 
borstvergroting. 

Wetenschappelijke 
vereniging (NVPC) 
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De plastisch chirurg bepaalt afhankelijk van 
de klachten of aanvullend onderzoek nodig 
is bij vrouwen met klachten en een 
mamma-augmentatie. 
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Te ondernemen acties per partij 
Hieronder wordt per partij toegelicht welke acties zij kunnen ondernemen om de 
implementatie van de richtlijn te bevorderen. 
 
Alle direct betrokken wetenschappelijk verenigingen/beroepsorganisaties (NVPC, NVvR, 
NVvP (pathologie), NIV, NVvH, NVMM, Patiëntenfederatie) 

 Bekend maken van de richtlijn onder de leden. 

 Publiciteit voor de richtlijn maken door over de richtlijn te publiceren in tijdschriften 
en te vertellen op congressen. 

 Ontwikkelen van gerichte bijscholing/trainingen. 

 Ontwikkelen en aanpassen van patiënteninformatie/keuzehulpen.  

 Controleren van de toepassing van de aanbevelingen middels audits en de 
kwaliteitsvisitatie. 

 Gezamenlijk afspraken maken over en opstarten van continu modulair onderhoud van 
de richtlijn.  

 
De lokale vakgroepen/individuele medisch professionals 

 Het bespreken van de aanbevelingen in de vakgroepsvergadering en lokale 
werkgroepen.  

 Het volgen van bijscholing die bij deze richtlijn ontwikkeld gaat worden.  

 Aanpassen lokale patiënteninformatie op grond van de materialen die door de 
verenigingen beschikbaar gesteld zullen worden.  

 Afstemmen en afspraken maken met andere betrokken disciplines om de toepassing 
van de aanbevelingen in de praktijk te borgen. 

 
De systeemstakeholders (onder andere zorgverzekeraars, (koepelorganisaties van) 
ziekenhuisbestuurders, IGZ) 
Van de bestuurders wordt verwacht dat zij bij de betrokken medisch professionals nagaan 
op welke wijze zij kennis hebben genomen van de nieuwe richtlijn en deze toepassen in de 
praktijk.  
 
 
Wetenschappers en subsidieverstrekkers 

 Onderzoek initiëren naar de kennislacunes, bij voorkeur in Europees verband. 
 
Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten 

 Zorgen voor bekendheid van de richtlijn onder de medewerkers en aan laten sluiten 
bij de ontwikkeling van gerelateerde richtlijnen. 

 Toevoegen van richtlijn aan de Richtlijnendatabase. 

 Opnemen van dit implementatieplan op een voor alle partijen goed te vinden plaats. 


