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VEELVOORKOMENDE COMPLICATIES

Wat zijn de meest voorkomende lokale complicaties en nadelige gevolgen bij 
borstimplantaten?
De meest voorkomende lokale complicaties en nadelige gevolgen die verband 
houden met borstimplantaten zijn capsulaire contractuur, heroperatie, verwijde-
ring van implantaten en ruptuur of deflatie (lekkage) van het implantaat.

Capsulaire contractuur
Na uw implantaatoperatie beginnen uw borsten te genezen en zich aan te 
passen aan de aanwezigheid van de borstimplantaten. Een normaal onderdeel 
van dit proces is dat het borstweefsel een intern litteken vormt dat zich direct 
rondom het implantaat bevindt. In veel gevallen vormt dit weefsel een kapsel dat 
helpt het implantaat op zijn plaats te houden. Bij sommige vrouwen wordt het 
littekenweefsel
rondom het implantaat strakker en drukt het weefsel het implantaat samen. 
Wanneer littekenweefsel een implantaat samendrukt, wordt dit ‘capsulaire 
contractuur’ genoemd.
Capsulaire contractuur zorgt ervoor dat de borst abnormaal stevig aanvoelt, en 
daarnaast kan de contractuur pijn veroorzaken. Er is een schaal ontwikkeld om 
de ernst van de contractuur te beschrijven. Deze wordt de ‘Baker Grading Scale’ 
genoemd. De volgende gradaties worden onderscheiden: 

BORSTIMPLANTAAT-GEASSOCIEERD 
ANAPLASTISCH GROOTCELLIG  
LYMFOOM (BIA-ALCL)

Wat is BIA-ALCL?
Borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom (BIA-AL-
CL: ‘Breast Implant-Associated Anaplstic large CEll Lymphoma’) is een 
zeldzaam type lymfoom dat is gevonden bij vrouwen met borstimplan-
taten.(1-5, 29) Het manifesteert zich meestal als een zwelling van de borst, 
veroorzaakt door vocht rond het implantaat, wat zich over het algemeen 
op zijn vroegst één jaar na de operatie voordoet.(6) Andere laat optredende 
symptomen kunnen zijn: pijn, knobbels, zwelling
of asymmetrie.(5) De aanbevolen behandeling is het verwijderen van het 
borstimplantaat en het omliggende weefsel; behandeling was succesvol 
wanneer de aandoening vroeg werd opgemerkt.(6, 7)

Hoe vaak komt BIA-ALCL voor?
Gezondheidsautoriteiten wereldwijd verklaren dat BIA-ALCL een weinig 
voorkomende ziekte is.(1-5, 29)

Vanaf november 2018 zijn er wereldwijd 626 unieke, pathologisch bevestig-
de gevallen van BIA-ALCL gemeld.(20) De FDA had eerder geschat dat 
er op dat moment wereldwijd 5 tot 10 miljoen vrouwen met borstimplanta-
ten waren.(1, 2, 29)

De FDA heeft geconstateerd dat “BIA-ALCL vaker voorkomt na implanta-
tie van borstimplantaten met een ruwe oppervlak”.(5)

Mentor blijft samenwerken met branchegroepen, medische wetenschappers 
en gezondheidsautoriteiten wereldwijd om meer inzicht te krijgen in de 
geassocieerde risico’s en oorzaken van BIA-ALCL. Aangezien patiëntveilig-
heid de eerste prioriteit van Mentor is en altijd zal blijven, blijft Mentor
rapportages van en informatie over BIA-ALCL nauwlettend volgen.

Waar vind ik aanvullende informatie over BIA-ALCL?
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), Frans: Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM), 
Australische Therapeutic Goods Administration (TGA) en Medicines & 
Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), The American Society of 
Plastic Surgeons (ASPS), de American Society for Aesthetic Plastic Surgery 
(ASAPS), de Plastic Surgery Foundation (PSF) en de International Society 
of Aesthetic and Plastic Surgery (ISAPS) bieden allemaal actuele infor-
matie over de risico’s en voordelen van borstimplantaatchirurgie, evenals 
informatie over BIA-ALCL.(1-5, 8-13, 29)

Wat moet ik doen als ik al borstimplantaten heb?
De FDA beveelt niet aan om veranderingen aan te brengen in uw routine-
matige medische zorg en follow-up en adviseert ook niet om implantaten 
te verwijderen.(1, 2, 5, 29) Gezondheidsautoriteiten stellen dat BIA-ALCL 
zeldzaam is: het heeft zich bij slechts een zeer klein aantal van de miljoenen 
vrouwen met borstimplantaten voorgedaan.(1-5, 29)

De FDA merkt op dat de symptomen van BIA-ALCL meestal pas laat 
optreden, dat wil zeggen, ze treden op zijn vroegst pas een jaar na uw 
operatie op. Symptomen zijn meestal pijn, knobbels, zwelling of asymme-
trie. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact 
op met uw zorgverlener voor het maken van een afspraak.(5) 

Hoewel deze niet specifiek voor BIA-ALCL zijn opgesteld, raadt de FDA 
aan dat u de standaard medische aanbevelingen volgt, waaronder:(2, 5, 29)

•  Controleer uw borstimplantaten. Als u veranderingen opmerkt, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw zorgverlener voor het maken van een 
afspraak. Ga voor meer informatie over zelfonderzoek van de borsten 
naar MedlinePlus: Zelfonderzoek van de borsten op: https://medlineplus. 
gov/ency/article/001993.htm.

Capsulaire contractuur kan vaker optreden als u een borstinfectie, hematoom 
(een stevige zwelling van gestold bloed in het weefsel) of seroom (vochtophoping 
die zich onder het huidoppervlak opbouwt) heeft gehad. De kans op een con-
tractuur neemt doorgaans toe naarmate u langer implantaten heeft. Capsulaire 
contractuur is een risicofactor voor een ruptuur
(scheuring) van het implantaat, en is een van de meest voorkomende redenen 
voor heroperatie. Er zijn ook aanwijzingen dat vrouwen die een aanvullende 
operatie ondergaan om hun implantaten te vervangen (revisieoperatie), meer 
kans hebben op capsulaire contractuur dan vrouwen die hun eerste vergroting of 
reconstructie ondergaan.

Heroperatie
Het is waarschijnlijk dat u op een bepaald moment na uw eerste implantaatchi-
rurgie een aanvullende operatie (een heroperatie) nodig heeft om een probleem 
met uw borstimplantaten te corrigeren of om de implantaten te vervangen. 
Patiënten kunnen besluiten om de grootte of het type van hun borstimplantaten 
te wijzigen, waarvoor een aanvullende operatie nodig is.
Problemen zoals ruptuur, capsulaire contractuur, asymmetrie (de vorm, grootte 
en/of positie van de twee borsten is niet in verhouding), hypertrofische littekens 
(onregelmatig, verdikt litteken), infectie en verschuiven kunnen een aanvullende 
operatie noodzakelijk maken. Sommige veranderingen aan uw borst(en) nadat 
u borstimplantaten kreeg, zijn onomkeerbaar (kunnen niet worden veranderd of 
hersteld). Daarbij kan 
onder meer sprake zijn van kuiltjes, samentrekking of rimpels, of van het uiterlijk 
van een lege of leeggelopen borst.

Verwijdering van implantaten
Uw borstimplantaten worden op een bepaald moment in uw leven misschien 
verwijderd (en al dan niet vervangen). U en uw arts kunnen besluiten om een 
implantaat of implantaten te verwijderen vanwege een complicatie of om het 

cosmetische resultaat te verbeteren. Implantaten gaan niet een leven lang 
mee, en hoe langer u uw borstimplantaten heeft, des te waarschijnlijker is het 
dat u de implantaten om een of andere reden laat verwijderen, hetzij vanwege 
ontevredenheid, of een onaanvaardbaar cosmetisch resultaat, of vanwege een 
complicatie zoals ernstige capsulaire contractuur.

Ruptuur
Er is sprake van een scheuring van het borstimplantaat wanneer in het omhulsel 
van het implantaat een scheur of gat ontstaat. Implantaten kunnen op elk mo-
ment na de operatie scheuren, maar hoe langer de implantaten aanwezig zijn, 
hoe groter de kans op scheuring van de implantaten of lekkage van de gel.
Borstimplantaten kunnen om een van de volgende redenen scheuren of lekken:

•  schade door chirurgische instrumenten tijdens het implanteren of tijdens een 
volgende chirurgische procedure,

•  uitoefening van druk op het implantaat tijdens de operatie waardoor het 
verzwakt,

• vouwen of kreuken van het omhulsel van het implantaat,

•  uitoefening van overmatige kracht op de borst (bijvoorbeeld tijdens gesloten 
capsulotomie, een procedure die niet mag worden toegepast),

• trauma (bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk),

• compressie tijdens het maken van een mammogram,

• ernstige capsulaire contractuur, of

• normaal gebruik in de loop van de tijd.

Meer informatie, de meest voorkomende lokale complicaties en nadelige gevolgen bij borstimplantaten is te vinden op:
https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm259296.htm

Graad I  Graad II  Graad III  Graad IV

Waarneming van 
contractuur, maar de 
borst voelt normaal 

aan en ziet er  
normaal uit (is zacht) 

De borst is een 
beetje stevig, 
maar ziet er 
normaal uit 

De borst is stevig 
en ziet er 

abnormaal uit 

De borst is hard,
 pijnlijk en ziet er 
abnormaal uit 

•  Zorg ervoor dat regelmatig mammografische routinescreening plaats-
vindt.

•  Als u met siliconengel gevulde borstimplantaten heeft, zorg er dan 
voor dat periodiek beeldvorming door magnetische resonantie (MRI) 
plaatsvindt om scheuren te detecteren, zoals aanbevolen door uw 
zorgverlener. Op de door de FDA goedgekeurde productetikettering voor 
met siliconengel gevulde borstimplantaten wordt gesteld dat de eerste 
MRI drie jaar na implantaatchirurgie en daarna om de twee jaar moet 
plaatsvinden.

KEUZE VAN IMPLANTATEN
Waarom zou ik ruwe implantaten overwegen?
Ruwe implantaten hebben bepaalde voordelen ten opzichte van gladde 
implantaten. De nieuwste generatie gevormde borstimplantaten zijn ruw 
om beweging van het implantaat te verminderen. Ruwe implantaten heb-
ben ook het voordeel dat daarbij minder complicaties optreden. 
Deze complicaties, waaronder capsulaire contractuur, 
doen zich veel vaker voor dan BIA-ALCL 
en kunnen ertoe leiden dat heroperatie  
noodzakelijk is.(14, 15) 

De keuze van het meest geschikte 
implantaat voor u moet worden 
gemaakt in een gesprek 
tussen u en uw arts.

Zijn Mentor-implantaten veilig?
MENTOR®-borstimplantaten worden ondersteund door gedegen klinische 
gegevens die de veiligheid en effectiviteit aantonen bij zowel vergroting als 
reconstructie, waaronder gegevens uit 10-jarige klinische onderzoeken.(14-19) 
Klinisch bewijs blijft het veilige en effectieve gebruik van  
MENTOR®-borstimplantaten bij borstoperaties bevestigen.

Personen die zijn geïmplanteerd met ruwe borstimplantaten, lopen mogelijk 
op enig moment tijdens hun klinische geschiedenis een risico om BIA-ALCL 
te ontwikkelen. Hoewel ruwe borstimplantaten klinische voordelen hebben 
opgeleverd, raden vooraanstaande onderzoekers clinici aan om het relatie-
ve risico van het ontwikkelen van BIA-ALCL in overweging te nemen bij het 
selecteren van een ruw implantaat voor hun patiënt. De klinische noodzaak 
van een keuze voor implantaten met een ruwe buitenkant,
zoals Biocell en Polyurethaan, dient afdoende te worden verantwoord. In 
de huidige literatuur wordt geconcludeerd dat het risico op het ontwikkelen 
van BIA-ALCL verschilt tussen verschillende ruwe prothesen, en dat deze 
aandoening zich bij Mentor-borstimplantaten zelden voordoet.(21-29)

BORSTIMPLANTAATZIEKTE
Borstimplantaatziekte is een algemene term die een breed scala aan 
tekenen en symptomen omvat waarvoor een verdenking bestaat dat deze 
geassocieerd zijn met borstimplantaten. Beweringen dat siliconengelim-
plantaten systemische ziekten veroorzaken, worden niet door wetenschap-
pelijk onderzoek ondersteund.

Spreek met uw chirurg om meer informatie te krijgen over de inherente 
risico’s die aan borstimplantaten zijn verbonden, en raadpleeg ook de 
bijsluiters van de producten (‘Product Insert Data Sheets’) en  
patiëntenbrochures die uw chirurg aan u heeft verstrekt.
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