
CHIRURGIE WAARBIJ MET GEL GEVULDE 
BORSTIMPLANTATEN WORDEN INGEBRACHT:

een weloverwogen besluit nemen

PPE Specification
Labeling Specification
10649-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Dutch

100082206 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



PPE Specification
Labeling Specification
10649-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Dutch

100082206 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



10649-03 1 
LAB100082206v4

Chirurgie waarbij met gel gevulde borstimplantaten 
worden ingebracht: 

een weloverwogen besluit nemen
Bijgewerkt november 2017

INHOUD 1

1. INLEIDING 5
Doel van de brochure 5
Welke factoren bepalen de vorm van de borst? 5
Wat is een borstimplantaat? 5
Wat zijn siliconen? 5
Zijn siliconen veilig? 5

The Independent Review Group (IRG) 6
The Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Programme 6
The Institute of Medicine (IOM) 6

2. BESLUITEN OM BORSTIMPLANTATEN TE LATEN PLAATSEN 6
Redenen om borstimplantaten te overwegen 6
Redenen waarom borstimplantaten mogelijk geen geschikte optie zijn 7
Welke soorten met siliconengel gevulde borstimplantaten levert Mentor? 7
Factoren om te overwegen bij borstimplantatie 8

Mogelijke voordelen 8
Leven met borstimplantaten 8
Voorbereidende stappen voor een implantatie 10

3. SPECIALE OVERWEGINGEN BIJ EEN BORSTVERGROTING 11
Wat zijn de alternatieven voor een borstvergroting? 11
Overweegt u een borstvergroting? 12
Operatieomgeving en verdoving 12
Postoperatieve zorg 12
Vragen om aan de chirurg te stellen over borstvergroting 12

4. SPECIALE OVERWEGINGEN BIJ EEN BORSTRECONSTRUCTIE 12
Wat zijn de alternatieven voor een borstreconstructie? 12
Overweegt u een borstreconstructie? 13
Welke verschillende reconstructieprocedures zijn er? 13
Borstreconstructie met borstimplantaten 13

PPE Specification
Labeling Specification
10649-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Dutch

100082206 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



2 10649-03 
LAB100082206v4

De timing van een borstreconstructie met borstimplantaten 13
Chirurgische overwegingen om met uw arts te bespreken 14
Waaruit bestaat de procedure voor borstreconstructie met implantaten? 14

Borstreconstructie met implantaten bestaande uit één fase (onmiddellijk of uitgesteld) 14
Borstreconstructie met implantaten bestaande uit twee fasen (onmiddellijk of uitgesteld) 14
Fase 1: weefselexpansie 15
Fase 2: het plaatsen van het borstimplantaat 15

Borstreconstructie zonder implantaten: ingrepen met weefselflappen 15
De TRAM-flap (met of zonder steel) 16
De brede-rugspierflap met of zonder borstimplantaten 16
Vragen om aan de chirurg te stellen over borstreconstructie 17

5. MET WELKE CONTRA-INDICATIES, WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN MOET U REKENING 
HOUDEN? 17
Chirurgische methoden die zijn gecontra-indiceerd bij borstimplantatie 17
De veiligheid is niet vastgesteld bij patiënten met de volgende aandoeningen 18
Overige overwegingen 18

Mammografie vóór de implantatie 18
Belemmering van de mammografie 18
Het implantaat onderscheiden van borstweefsel tijdens zelfonderzoek 18
Langetermijneffecten 18
Methodes tegen kapselvorming 18
Bestralingstherapie 18
MRI 18

6. COMPLICATIES BIJ BORSTIMPLANTATIES 19
Leeglopen/scheuren 19
Capsulaire contractuur 19
Pijn 19
Extra operaties 19
Ontevredenheid met het cosmetische resultaat 19
Infectie 19
Hematoom- of seroomvorming 20
Veranderingen in de gevoeligheid van tepel en borst 20
Borstvoeding 20
Kalkafzettingen in het weefsel rond de implantaten 20
Vertraagde wondgenezing 20
Extrusie (uitstoting) 20
Necrose 20
Atrofie van borstweefsel/misvorming van de borstkas 20

PPE Specification
Labeling Specification
10649-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Dutch

100082206 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



10649-03 3 
LAB100082206v4

Bindweefselaandoeningen 21
Kanker 21
Anaplastisch grootcellig lymfoom 21
Effecten voor de tweede generatie 21
Weglekken van gel en granulomen 21

7. IN WELKE GEVALLEN MOET IK CONTACT OPNEMEN MET DE ARTS? 22

8. OVERIGE AANBEVELINGEN VOOR PATIËNTEN 22

9. PROBLEMEN MELDEN (VOOR PATIËNTEN IN AUSTRALIË) 22

10. STATUS/JURIDISCHE POSITIE VAN BORSTIMPLANTATEN VOOR PATIËNTEN IN EUROPA 22

11. INFORMATIE OVER BORSTIMPLANTATEN 22
Algemene informatie over borstimplantaten 22
Informatie over borstreconstructie 22

12. VERKLARENDE WOORDENLIJST 23

TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR DE PATIËNT 27

PPE Specification
Labeling Specification
10649-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Dutch

100082206 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



4 10649-03 
LAB100082206v4

THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK.

PPE Specification
Labeling Specification
10649-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Dutch

100082206 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



10649-03 5 
LAB100082206v4

1. INLEIDING
Doel van de brochure
Het doel van deze brochure is om patiënten te helpen bij het nemen van een weloverwogen besluit over borstvergroting en operaties met 
betrekking tot borstreconstructie. Deze informatiebrochure is ontworpen om patiënten te helpen bij het praten met hun arts en om patiënten 
algemene informatie te geven over operaties met borstimplantaten en specifieke informatie over de borstimplantaten van MENTOR®. 

Welke factoren bepalen de vorm van de borst?
De borst bestaat uit melkkanaaltjes en melkklieren, omringd door vetweefsel dat de 
vorm van de borst bepaalt. Onder de borst loopt de ‘musculus pectoralis major’ of grote 
borstspier. Door factoren zoals zwangerschap (waarbij de melkklieren tijdelijk vergroot 
zijn), snel gewichtsverlies en het effect van de zwaartekracht als een vrouw ouder 
wordt, rekt de huid op waardoor de borst kan gaan hangen.

Wat is een borstimplantaat?
Er bestaan momenteel drie verschillende soorten borstimplantaten:
• Borstimplantaten gevuld met zoutoplossing
• Borstimplantaten gevuld met cohesieve siliconengel en
• Borstimplantaten gevuld met een combinatie van cohesieve gel en zoutoplossing.
Al deze implantaten bestaan uit een omhulsel van siliconenelastomeer, gevuld met zoutoplossing (zout water), cohesieve (gebonden) 
siliconengel of een combinatie van zoutoplossing en cohesieve siliconengel. Het oppervlak van het omhulsel kan glad of geruwd zijn.

Borstimplantaat gevuld met zoutoplossing Borstimplantaat gevuld met gel Borstimplantaat gevuld met een  
combinatie van gel en zoutoplossing

Wat zijn siliconen?
Siliconen zijn polymeren die gemaakt zijn van silicium, zuurstof, koolstof en waterstof. Siliconen bestaan in vloeibare vorm, als gel en in vaste 
vorm. Siliconen worden voor veel verschillende medische en cosmetische doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld in medische hulpmiddelen zoals 
intraoculaire lenzen, pacemakers en weefselvergroters.
Silicium is een scheikundig element dat in de natuur voorkomt. Het wordt aangetroffen in zand, stenen en glas.

Zijn siliconen veilig?
Verschillende prestigieuze multidisciplinaire panels met wetenschappelijke experts hebben de beschikbare gegevens over 
siliconenborstimplantaten bestudeerd en beoordeeld. Hieronder worden de bevindingen van drie van dergelijke panels beschreven.

Vetweefsel

Melkkanaaltjes
Spier
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The Independent Review Group (IRG)
Dit door de Britse minister van gezondheid ingestelde panel van wetenschappelijke experts met verschillende disciplines heeft het 
wetenschappelijke bewijs voor mogelijke gezondheidsrisico’s in verband met siliconenborstimplantaten en kwesties in verband met de  
preoperatieve patiëntinformatie onderzocht. Het rapport van de IRG werd in 1998 gepubliceerd en bevatte de volgende conclusies:
• “Er is geen epidemiologisch bewijs voor een verband tussen borstimplantaten met siliconengel en welke erkende bindweefselaandoening 

dan ook. Indien er een risico op een bindweefselaandoening bestaat, is dit risico te klein om te kunnen vaststellen. De IRG kan het aanraden 
van verder epidemiologisch onderzoek naar deze hypothese niet rechtvaardigen.” Zie de sectie COMPLICATIES BIJ BORSTIMPLANTATIES voor 
meer informatie over bindweefselaandoeningen.

• De algemene biologische reactie op siliconen lijkt meer op de reacties die voorkomen bij lichaamsvreemde materialen dan op een 
ongebruikelijke toxische reactie.

• Er is geen bewijs dat kinderen van vrouwen met borstimplantaten een hoger risico hebben op bindweefselaandoeningen.

The Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Programme
Dit panel is ingesteld door het Europese Parlement om een rapport uit te brengen over de beleidsopties met betrekking tot borstimplantaten 
met siliconengel op basis van een uitgebreide, onafhankelijke analyse van de wetenschappelijke literatuur. Het rapport van de STOA werd in 2000 
gepubliceerd en bevatte de volgende conclusies:
• “Onderzoeken wijzen niet op een verband tussen siliconenimplantaten en ernstige risico’s voor de gezondheid, zoals kanker 

en bindweefselaandoeningen.”
• “…uit de onderzoeken blijkt dat er geen bewijs bestaat van schadelijke effecten voor kinderen die borstvoeding hebben gekregen van 

vrouwen met siliconenborstimplantaten…”
The Institute of Medicine (IOM)
Dit door het Amerikaanse Congres ingestelde panel van wetenschappelijke experts uit verschillende vakgebieden kreeg de opdracht een 
onafhankelijke beoordeling te geven over reeds uitgevoerd en lopend onderzoek naar borstimplantaten met siliconen en andere soorten 
borstimplantaten. Het rapport van de IOM werd in 1999 gepubliceerd en bevatte de volgende conclusies:
• Vrouwen met borstimplantaten lopen geen verhoogd risico op bindweefselaandoeningen. Vrouwen met borstimplantaten hebben geen 

grotere kans op het ontwikkelen van kanker, immunologische aandoeningen of neurologische problemen dan de rest van de bevolking.
• Borstvoeding geven is veilig en gezond.
• Er zijn geen effecten voor de tweede generatie bij kinderen van vrouwen met borstimplantaten.

2. BESLUITEN OM BORSTIMPLANTATEN TE LATEN PLAATSEN
Redenen om borstimplantaten te overwegen
De implantaten mogen worden gebruikt bij de onderstaande indicaties:
• Borstvergroting: deze procedure wordt uitgevoerd om de borsten van een vrouw te vergroten en de verhoudingen te verbeteren. Het Europese 

parlement “beveelt aan dat implantaten bij vrouwen jonger dan 18 jaar alleen op medische gronden mogen worden goedgekeurd”.
• Borstreconstructie: deze procedure wordt uitgevoerd om de vorm van de borst(en) van een vrouw te herstellen na een mastectomie 

(borstamputatie), bij letsel aan (een gedeelte van) de borst(en) of in verband met de correctie van een aangeboren afwijking.
• Vervangende of correctieve ingreep: deze procedure wordt uitgevoerd bij patiënten die eerder een borstvergroting of -reconstructie hebben 

ondergaan waarbij protheses met een vulling van siliconengel of zoutoplossing zijn gebruikt.
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Redenen waarom borstimplantaten mogelijk geen geschikte optie zijn
Het gebruik van deze prothese is gecontra-indiceerd bij patiënten die aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen:
• Zwangerschap of zogende moeders.
• Lupus (bijv. SLE en LED).
• Sclerodermie (bijv. progressieve systemische sclerose).
• Een aandoening die de wondgenezing kan belemmeren of compliceren (met uitzondering van reconstructiepatiënten).
• Een infectie of abces ergens in het lichaam.
• Weefselkenmerken die klinisch incompatibel zijn met implantatie (bijv. weefselbeschadiging door straling, ongeschikt weefsel of een 

slecht vaatstelsel).
• Patiënten met een aandoening, of die behandeld worden voor een aandoening, die naar de mening van de onderzoeker en/of 

behandelend(e) arts(en) een ongeoorloofd chirurgisch risico inhoudt.
• Een anatomische of fysiologische afwijking die tot significante postoperatieve complicaties zou kunnen leiden.
• Een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor lichaamsvreemde materialen of herhaalde mislukte pogingen tot borstvergroting of 

-reconstructie.
• Weigering om nog een correctieve chirurgische ingreep te ondergaan.
• Onrealistische verwachtingen, zoals een verkeerde instelling of motivatie, of een gebrek aan begrip van de risico’s die met de chirurgische 

ingreep en de prothese zijn verbonden.
• Premaligne borstaandoening zonder onderhuidse mastectomie.
• Onvoldoende of nietbehandelde kwaadaardige borstaandoening, zonder mastectomie.
Welke soorten met siliconengel gevulde borstimplantaten levert Mentor?
Alle gelborstprotheses van MENTOR® bevatten siliconengel die cohesief (gebonden) is. De borstimplantaten hebben verschillende cohesieniveaus: 
Cohesive I (standaard), Cohesive II (gemiddeld) en Cohesive III (hoog). De implantaten zijn verkrijgbaar in verschillende maten en vormen en 
met diverse afwerkingen van het oppervlak. De borstimplantaten zijn verkrijgbaar met een glad of een geruwd oppervlak. Mentor levert een 
borstimplantaat met een geruwd oppervlak onder de naam SILTEX™. Er zijn ook implantaten verkrijgbaar met een enkelvoudig siliconenomhulsel 
gevuld met cohesieve siliconengel of vergroters/borstimplantaten met een binnenomhulsel van siliconen gevuld met zoutoplossing en een 
buitenomhulsel van siliconen gevuld met een cohesieve siliconengel.
Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende borstimplantaten van MENTOR®. Bekijk de verschillende kenmerken van de 
borstimplantaten en bespreek met uw chirurg welk implantaat voor u het meest geschikt is.
De serie met gel gevulde borstimplantaten met een vast volume
Ronde modellen:

Glad 
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SILTEX™

CONTOUR PROFILE™

De serie BECKER™ vergroters/borstimplantaten (postoperatieve aanpassing van het volume):

Factoren om te overwegen bij borstimplantatie
Mogelijke voordelen
Vrouwen kiezen voornamelijk voor een borstvergrotende operatie omdat ze grotere borsten met een betere verhouding willen. Vrouwen kiezen 
voor een borstreconstructie om borstweefsel te vervangen dat eerder is verwijderd vanwege kanker of letsel, of om borstweefsel te vervangen 
dat niet goed is ontwikkeld vanwege een ernstige afwijking aan de borst. Daarnaast kiezen vrouwen voor een correctieve ingreep (vervanging 
van een bestaand borstimplantaat) om het resultaat van een eerdere borstvergroting of borstreconstructie te corrigeren of te verbeteren.

Leven met borstimplantaten
• Of u nu een borstvergroting of een borstreconstructie ondergaat, hou er rekening mee dat voor een borstimplantatie mogelijk meer dan 

één operatie nodig is. Er zijn waarschijnlijk extra bezoeken aan de arts nodig en er kunnen gedurende het leven van een patiënt met een 
borstimplantaat extra operaties nodig zijn.
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• Borstimplantaten mogen niet als implantaten voor het leven worden beschouwd. Tijdens het leven van een patiënt met borstimplantaten kan 
het nodig zijn het implantaat te verwijderen en al dan niet te vervangen.

• De verwachte levensduur van MENTOR® borstimplantaten is gebaseerd op een schatting van de frequentie van scheuring van de implantaten. 
Scheuring van borstimplantaten kan veel oorzaken hebben, waaronder slijtage van het implantaat in de loop van de tijd, onbedoelde 
beschadiging door een scherp instrument tijdens de operatie, en fysieke belasting door bijvoorbeeld een auto-ongeluk of zware lichamelijke 
inspanning. De frequentie van scheuring varieert afhankelijk van het type operatie voor de borstimplantatie. In klinisch onderzoek van 
MENTOR® ondergaan patiënten regelmatig MRI-screening om vast te stellen of het implantaat is gescheurd. Het is belangrijk hierbij op  
te merken dat de meeste patiënten geen symptomen hadden met betrekking tot de gemelde scheuring van hun implantaat.

Hieronder staan de geschatte frequenties van scheuring van MENTOR® borstimplantaten afgezet tegen de tijd, die zijn waargenomen in klinische 
onderzoeken door MENTOR®. Deze frequenties zijn berekend door middel van de Kaplan-Meier analysemethode. Deze scheuringsfrequenties 
omvatten zowel “vermoede” als “bevestigde” scheuringen, volgens onderstaande definities. 

Vermoede scheuringen zijn scheuringen die worden vermoed op grond van de resultaten van MRI, maar die niet door middel van lichamelijk 
onderzoek zijn bevestigd, meestal omdat de patiënt heeft verkozen het implantaat niet te laten verwijderen.
Bevestigde scheuringen zijn bevestigd door middel van inspectie van het implantaat nadat dit uit de patiënt is verwijderd.

Het aandeel van bevestigde scheuringen was 64 % (49 van de 77 vermoede of bevestigde scheuringen) voor MENTOR® MemoryGel® borstimplantaten, 
47 % (8 van de 17 vermoede of bevestigde scheuringen) voor Contour Profile® borstimplantaten (CPG) en 56 % (10 van de 18 vermoede of bevestigde 
scheuringen) voor BECKER™ implantaten.
Vermoede of bevestigde scheuringsfrequenties voor MENTOR® MemoryGel® borstimplantaten in 10 jaar:

Primaire augmentatie Revisie-augmentatie Primaire reconstructie Revisie-reconstructie

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Over het geheel genomen was het follow-up-percentage over 10 jaar 53 %; de nauwkeurigheid van de gegevens is derhalve beperkt. 

Vermoede of bevestigde scheuringsfrequenties voor Contour Profile® borstimplantaten (CPG) in 8 jaar:

Primaire augmentatie Revisie-augmentatie Primaire reconstructie Revisie-reconstructie

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Over het geheel genomen was het follow-up-percentage over 8 jaar 55 %; de nauwkeurigheid van de gegevens is derhalve beperkt.

Op basis van de informatie hierboven is de te verwachten gemiddelde levensduur van MENTOR® MemoryGel® en Contour Profile® 
borstimplantaten (CPG) langer dan tien jaar.

BECKER™ vergroters/borstimplantaten bevatten ook een fysiologische zoutoplossing, zodat deflatie kan optreden bij een scheurtje in het implantaat 
waardoor de zoutoplossing eruit kan lekken. Hieronder staan de deflatiefrequenties en frequenties van vermoede of bevestigde scheuring.
Vermoede of bevestigde scheurings- en deflatiefrequenties in 5 jaar voor BECKER™ vergroters/borstimplantaten voor reconstructiepatiënten:

Vermoede of bevestigde scheuringen 7,2 %

Deflatie 1,3 %

Vanwege een kleinere steekproefomvang in het klinisch onderzoek met BECKER™ implantaten is de nauwkeurigheid van de gegevens beperkt. 

Voor de BECKER™ vergroters/borstimplantaten zijn op dit moment gegevens beschikbaar voor 5 jaar met een scheurings-/deflatiepercentage van 
minder dan 10 % voor reconstructiepatiënten.
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• Veel van de veranderingen aan de borst van een patiënt door implantatie zijn irreversibel (kunnen niet ongedaan worden gemaakt). Als een 
patiënt er later voor kiest om het implantaat of de implantaten te laten verwijderen, kan er kuil- of rimpelvorming of een andere cosmetische 
verandering van de borst optreden.

• Borstimplantaten kunnen een negatieve invloed hebben op de melkproductie bij borstvoeding. Borstimplantaten voorkomen ook niet dat de 
borsten gaan hangen na een zwangerschap.

• Mammografie (borstonderzoek met röntgenstralen) kan moeilijker gaan bij patiënten met borstimplantaten. Dit kan betekenen dat het 
onderzoek langer duurt en de patiënt aan meer straling wordt blootgesteld.

Voorbereidende stappen voor een implantatie
• Een chirurg kiezen
 Zorg dat u antwoord krijgt op de volgende vragen bij het kiezen van een chirurg die ervaring heeft op het gebied van borstimplantatie:

1. Hoeveel borstvergrotingen of reconstructieoperaties voert de chirurg per jaar uit?
2. Hoeveel jaar heeft de chirurg al ervaring met het uitvoeren van operaties met borstimplantaten?
3. Welke complicatie van borstimplantatie komt de chirurg het vaakst tegen?
4. Hoe vaak moet de chirurg een hersteloperatie voor een borstimplantatie uitvoeren, en welk soort hersteloperatie voert de chirurg het 

vaakst uit?
Bespreek de volgende aspecten van operaties met borstimplantaten met de chirurg en zorg dat u ze begrijpt:
• Grootte van het implantaat
 In het algemeen geldt: hoe groter de gewenste cupmaat, hoe groter het borstimplantaat (gemeten in kubieke centimeters of cc’s) dat de 

chirurg zal implanteren.
 De chirurg beoordeelt ook het aanwezige weefsel om te bepalen of er voldoende weefsel is om het borstimplantaat te bedekken. Als het 

gewenste implantaat te groot is voor het beschikbare weefsel, kan de arts waarschuwen dat de randen van het borstimplantaat zichtbaar 
zullen blijven na de operatie. Dit kan ook chirurgische complicaties opleveren. Overmatig grote borstimplantaten kunnen de effecten van de 
zwaartekracht versnellen, waardoor de borsten eerder gaan hangen.

• Geruwd oppervlak
 SILTEX™ is de handelsnaam voor het geruwde oppervlak van MENTOR® borstimplantaten. Het geruwde oppervlak is ontworpen om 

kapselvorming van het collageenweefsel te voorkomen.
 Mentor biedt ook implantaten met een niet-geruwd of glad oppervlak.
• Vorm, profiel en hoogte van het implantaat
 Mentor biedt met cohesieve gel gevulde borstimplantaten met een ronde vorm of een contourvorm. De ronde implantaten zijn verkrijgbaar 

met verschillende profielen (laag, gemiddeld, gemiddeld plus, hoog en ultrahoog) en de implantaten met een contourvorm zijn verkrijgbaar 
in verschillende hoogtes (laag, medium en hoog).

• Cohesieniveau van de gel
 De siliconengels van Mentor bestaan uit cohesieve polymeren (geen vloeistof). Hoewel ze zacht en vloeibaar aanvoelen, vormen ze een 

eenheid. De gel van Mentor heeft een goede samenhang die toch kan bewegen als echt borstweefsel. De met gel gevulde borstimplantaten 
van Mentor zijn verkrijgbaar in drie verschillende cohesieniveaus. Ze zijn echter allemaal cohesief (gebonden).

 Cohesive I 
Dit is het standaard cohesieniveau van de gel die wordt gebruikt in de implantaten van Mentor. Dit is de zachtste gel van Mentor.

 Cohesive II 
Een iets stevigere gel, voor een steviger aanvoelend implantaat.

 Cohesive III 
De meest cohesieve gel van Mentor behoudt zijn vorm goed en biedt een prettige stevigheid.
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• Palpabiliteit (voelbaarheid)
 Implantaten kunnen palpabeler (beter voelbaar) zijn door: implantaten met een geruwd oppervlak, grote implantaten, plaatsing onder de 

borstklier, onvoldoende huid/weefsel beschikbaar om het implantaat te bedekken.
• Plaatsing van het implantaat
 Het borstimplantaat kan gedeeltelijk onder de grote borstspier (submusculair) worden geplaatst, of bovenop de spier en onder de 

borstklieren (subglandulair). De voor- en nadelen van de plaatsing van het implantaat moeten met de chirurg worden besproken.
• Bij submusculaire plaatsing kunnen de operatie en het herstel 

langer duren, pijnlijker zijn en kunnen eventuele correctieve 
ingrepen moeilijker uit te voeren zijn dan bij subglandulaire 
plaatsing. De mogelijke voordelen van deze plaatsing zijn 
dat het implantaat waarschijnlijk minder voelbaar is en dat 
mammografie eenvoudiger kan worden uitgevoerd.
Bij de subglandulaire plaatsing kunnen de operatie en het 
herstel korter duren, minder pijnlijk zijn en kunnen eventuele 
correctieve ingrepen eenvoudiger worden uitgevoerd dan bij 
submusculaire plaatsing. Bij deze plaatsingsmethode kunnen de 
implantaten echter beter voelbaar zijn en is het moeilijker om 
mammografie uit te voeren op de borst.

• Incisieplaatsen
De voor- en nadelen van de plaats van de incisies moeten met 
de chirurg worden besproken. Er zijn drie verschillende veelgebruikte incisieplaatsen: via de oksel (axillair), rond de tepel (periareolair) of 
binnen de borstplooi (inframammair). Indien de incisie onder de oksel wordt gemaakt, kan de chirurg een sonde met een miniatuurcamera 
gebruiken in combinatie met minimaal invasieve instrumenten om een holte voor het borstimplantaat te maken. Een vierde incisieplaats, via 
de navel met gebruik van een endoscopische techniek, is niet onderzocht en wordt daarom niet aanbevolen.

 Axillair (via de oksel) 
Deze incisie is beter zichtbaar dan de periareolaire incisie en levert minder 
problemen op met borstvoeding.

 Periareolair (rond de tepel) 
Deze incisie is het minst zichtbaar, maar wordt in verband gebracht met 
een grotere kans op moeilijkheden bij het geven van borstvoeding in 
vergelijking met de andere incisieplaatsen.

 Inframammair (in de borstplooi) 
Deze incisie is beter zichtbaar dan de periareolaire incisie en levert minder 
problemen op met borstvoeding.

3. SPECIALE OVERWEGINGEN BIJ EEN BORSTVERGROTING
Wat zijn de alternatieven voor een borstvergroting?
• Accepteer uw borsten zoals ze zijn.
• Draag een beha met vulling of externe protheses.

Subglandulair (onder de klier) Submusculair (onder de spier)

Axillair  
(via de oksel)

Periareolair  
(rond de tepel)

Inframammair  
(in de borstplooi)
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Overweegt u een borstvergroting?
U kunt uw situatie bespreken met uw familie, vrienden, leden van praatgroepen voor mensen met borstimplantaten of een therapeut om een 
besluit te nemen. Er wordt geadviseerd om minimaal twee tot vier weken te wachten na het lezen van deze brochure en deze informatie te 
overwegen voordat u besluit of u een borstvergrotende operatie wilt ondergaan.

Operatieomgeving en verdoving
Een borstvergrotende operatie wordt meestal uitgevoerd als poliklinische ingreep, ofwel in een operatiekamer van een ziekenhuis ofwel in een 
kliniek. U wordt meestal volledig onder narcose gebracht, hoewel een plaatselijke verdoving ook mogelijk is. De operatie duurt gewoonlijk één 
tot twee uur. De chirurg maakt een incisie en maakt een holte voor het borstimplantaat. Daarna wordt het implantaat in de holte geplaatst en 
gepositioneerd. Tot slot wordt de incisie gesloten (meestal met hechtingen) en wordt er verband aangebracht.

Postoperatieve zorg
U voelt zich waarschijnlijk wat moe en beurs tot enkele dagen na de operatie en uw borsten kunnen een maand of langer gezwollen blijven en 
gevoelig zijn bij aanraken. U kunt ook een strak gevoel op de borst ervaren omdat uw huid zich moet aanpassen aan het nieuwe formaat van 
uw borsten.
Postoperatieve zorg kan bestaan uit het dragen van een speciale beha voor na de operatie, drukverband of sportbeha voor extra ondersteuning 
tijdens het genezingsproces. Volg de aanwijzingen van de chirurg op. Waarschijnlijk kunt u binnen een paar dagen weer aan het werk. U moet 
wel minimaal een aantal weken inspannende activiteiten vermijden waarvan uw hartslag of bloeddruk stijgt. Uw chirurg kan eventueel ook 
oefeningen voor borstmassage aanraden.
Opmerking: Als u koorts krijgt of uw borst met implantaat zichtbaar zwelt en/of rood wordt, moet u onmiddellijk contact opnemen met 
de chirurg.

Vragen om aan de chirurg te stellen over borstvergroting
De onderstaande vragen kunnen u helpen bij het bedenken van onderwerpen die u met uw arts wilt bespreken.
1. Welke risico’s en complicaties horen er bij het laten plaatsen van borstimplantaten?
2. Hoeveel vervolgoperaties kan ik gedurende mijn leven verwachten aan mijn borstimplantaten?
3. Hoe zullen mijn borsten eruitzien als ik ervoor kies om de implantaten te laten verwijderen zonder deze te vervangen?
4. Welke vorm, grootte en welk oppervlak (geruwd of glad), incisieplaats en plaatsing wordt er aanbevolen voor mij?
5. In hoeverre wordt mijn mogelijkheid tot het geven van borstvoeding beïnvloed?
6. Hoe zullen mijn borsten met implantaten er na verloop van tijd uitzien?
7. Hoe zullen mijn borsten met implantaten er na een zwangerschap uitzien? En na het geven van borstvoeding?
8. Welke mogelijkheden heb ik als ik ontevreden ben met het cosmetische resultaat van mijn borstimplantatie?
9. Welke alternatieve ingrepen of producten zijn er beschikbaar als ik geen borstimplantaten wil?
10. Heeft u voorbeeldfoto’s van voor en na de verschillende ingrepen en welke resultaten kan ik redelijkerwijs verwachten?

4. SPECIALE OVERWEGINGEN BIJ EEN BORSTRECONSTRUCTIE
Wat zijn de alternatieven voor een borstreconstructie?
U kunt ervoor kiezen om geen borstreconstructie te ondergaan. In dat geval kunt u ervoor kiezen om een externe borstprothese te dragen in uw 
beha. Externe borstprotheses zijn verkrijgbaar in veel verschillende vormen, maten en materialen, bijvoorbeeld schuim, katoen of siliconen. Het is 
ook mogelijk om een prothese op maat te laten maken die overeenkomt met de grootte en vorm van uw borst.
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Overweegt u een borstreconstructie?
Het besluit om een borstreconstructie te ondergaan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw medische toestand, uw gezondheidstoestand, 
uw levensstijl, uw geestelijke toestand en de grootte en vorm van de borst(en). U kunt uw situatie bespreken met uw familie, vrienden, leden van 
praatgroepen voor mensen met borstimplantaten of borstkanker of een therapeut om een besluit te nemen. Er wordt geadviseerd om minimaal 
twee tot vier weken te wachten na het lezen van deze brochure en deze informatie te overwegen voordat u besluit of u een operatie voor 
borstreconstructie wilt ondergaan.
Als u een borstreconstructie overweegt, maar nog geen plastisch chirurg hebt gevonden, kunt u uw arts vragen naar de namen van ervaren 
plastisch chirurgen bij u in de buurt. De algemene chirurg, plastisch chirurg en oncoloog moeten samenwerken bij het plannen van uw 
mastectomie (borstamputatie) en de reconstructieprocedure zodat u het beste resultaat krijgt.

Welke verschillende reconstructieprocedures zijn er?
Welke soorten borstreconstructieprocedures er voor u mogelijk zijn, hangt af van uw medische situatie, de vorm en grootte van de borst, uw 
algehele gezondheid, levensstijl en uw doelen. Vrouwen met kleine of middelgrote borsten zijn de beste kandidaten voor een borstreconstructie.
Een borstreconstructie kan plaatsvinden met behulp van een prothese (een borstimplantaat gevuld met siliconengel, zoutoplossing of een 
combinatie van gel en zoutoplossing), uw eigen weefsel (een weefselflap), of een combinatie van beide. Een weefselflap is een stukje huid, vet 
en/of spier dat wordt weggenomen van uw buik, rug of ander gedeelte van uw lichaam en tot een nieuwe borst wordt gevormd.
Er zijn waarschijnlijk meerdere operaties nodig om de symmetrie en het uiterlijk te verbeteren, of u nu kiest voor een reconstructie met of 
zonder implantaten. Een voorbeeld: omdat de tepel vaak tegelijk met het borstweefsel wordt verwijderd tijdens de mastectomie, wordt er 
vaak een tepelreconstructie uitgevoerd met behulp van een huidtransplantaat van de andere borst of wordt er een tepel getatoeëerd. Een 
tepelreconstructie wordt meestal uitgevoerd als een afzonderlijke poliklinische ingreep nadat de eerste reconstructie is afgerond.

Borstreconstructie met borstimplantaten
De chirurg beslist of uw gezondheid en medische toestand geschikt zijn om een borstreconstructie met borstimplantaten te ondergaan. Bij 
vrouwen met grote borsten is vaak een reconstructie met een combinatie van een huidflap en een implantaat nodig. Voor een betere symmetrie 
van de borsten kan de chirurg aanraden om ook een implantaat te plaatsen in de andere (gezonde) borst of een borstverkleining of borstlift 
voorstellen. Bij een borstverkleining wordt er borstweefsel en huid verwijderd. Bij een borstlift wordt er een reep huid van onder de borst of 
rond de tepel verwijderd en gebruikt om de huid van de borst te liften en strakker te maken. Als u het belangrijk vindt dat de gezonde borst 
niet wordt veranderd, moet u dit bespreken met de chirurg omdat dit van invloed kan zijn op de borstreconstructiemethode die in uw geval kan 
worden toegepast.

De timing van een borstreconstructie met borstimplantaten
De onderstaande beschrijving geldt voor reconstructie na een mastectomie (borstamputatie), maar is grotendeels hetzelfde voor reconstructie na 
borstletsel of bij aangeboren afwijkingen. Het borstreconstructieproces kan starten ten tijde van de mastectomie (onmiddellijke reconstructie) of 
enkele weken tot jaren daarna worden uitgevoerd (uitgestelde reconstructie). Bij onmiddellijke reconstructie kan er een borstimplantaat worden 
geplaatst, maar meestal wordt er een weefselvergroter ingebracht die uiteindelijk wordt vervangen door een borstimplantaat. Onmiddellijke 
reconstructie kan ook bestaan uit het plaatsen van een vergroter/borstimplantaat (bijvoorbeeld een BECKER™ vergroter/implantaat). Een 
BECKER™ vergroter/implantaat fungeert als weefselvergroter en als borstimplantaat. Het wordt na verloop van tijd opgevuld door zoutoplossing 
toe te voegen via een vulpoort die zich onder de huid bevindt. Zodra een BECKER™ vergroter/implantaat tot de gewenste maat is gevuld, wordt 
de vulpoort verwijderd. Het is belangrijk om te weten dat elk soort chirurgische borstreconstructie uit verschillende stappen kan bestaan. Twee 
mogelijke voordelen van onmiddellijke reconstructie zijn dat de borstreconstructie gelijk met de mastectomie begint en dat het voordeliger 
kan zijn om de mastectomie-ingreep te combineren met de eerste fase van de reconstructie. Bij onmiddellijke reconstructie kan het risico op 
complicaties (zoals scheuren van het implantaat) groter zijn en de operatie en het herstel kunnen langer duren.
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Een mogelijk voordeel van uitgestelde reconstructie is dat u de beslissing over de reconstructie en de operatie kunt uitstellen tot andere 
behandelingen (bijvoorbeeld bestralingstherapie en chemotherapie) zijn afgerond. Uitgestelde reconstructie kan raadzaam zijn als uw chirurg 
problemen verwacht met de genezing na de mastectomie, of als u meer tijd nodig hebt om uw mogelijkheden te overwegen.
Er kunnen medische, financiële en emotionele overwegingen meespelen bij het kiezen voor onmiddellijke reconstructie of uitgestelde 
reconstructie. Bespreek de voor- en nadelen van uw mogelijkheden met de chirurg, de plastisch chirurg en/of de oncoloog.

Chirurgische overwegingen om met uw arts te bespreken
Bespreek de voor- en nadelen van de onderstaande mogelijkheden met uw chirurg en/of uw oncoloog:
• Onmiddellijke reconstructie
 Onmiddellijke borstreconstructie bestaande uit één fase met een borstimplantaat (alleen een borstimplantaat) of met een vergroter/

borstimplantaat (BECKER™ vergroter/implantaat).
 Onmiddellijke borstreconstructie bestaande uit twee fasen met een tijdelijke weefselvergroter gevolgd door een uitgestelde reconstructie 

met een borstimplantaat na enkele maanden.
• Uitgestelde reconstructie
 Uitgestelde reconstructie bestaande uit één fase met een vergroter/borstimplantaat (BECKER™ vergroter/implantaat).
 Uitgestelde borstreconstructie bestaande uit twee fasen met een tijdelijke weefselvergroter, na enkele maanden gevolgd door een 

uitgestelde reconstructie met een borstimplantaat.

Waaruit bestaat de procedure voor borstreconstructie met implantaten?
Borstreconstructie met implantaten bestaande uit één fase (onmiddellijk of uitgesteld)
Onmiddellijke borstreconstructie bestaande uit één fase kan meteen na de mastectomie (borstamputatie) worden uitgevoerd. Nadat de 
algemeen chirurg het borstweefsel heeft verwijderd, kan de plastisch chirurg een borstimplantaat of een vergroter/borstimplantaat (BECKER™ 
vergroter/implantaat) inbrengen zodat de reconstructie van één fase is voltooid. Als er een BECKER™ vergroter/implantaat wordt gebruikt, wordt 
er na verloop van tijd geleidelijk meer zoutoplossing toegevoegd tot het implantaat voldoende is gevuld, waarna de vulpoort wordt verwijderd. 
Het verwijderen van de vulpoort kan meestal poliklinisch onder plaatselijke verdoving of als dagbehandeling. Uitgestelde borstreconstructie 
bestaande uit één fase wordt enkele maanden of jaren later uitgevoerd. Hierbij wordt een borstimplantaat of een BECKER™ vergroter/
implantaat geplaatst.

Borstreconstructie met implantaten bestaand uit twee fasen (onmiddellijk of uitgesteld)
Borstreconstructie met een met gel gevuld borstimplantaat van MENTOR® wordt meestal uitgevoerd in twee fasen. Er wordt eerst een tijdelijke 
borstweefselvergroter geplaatst en deze wordt enkele maanden later vervangen door een borstimplantaat. 
De weefselvergroter kan onmiddellijk tijdens de mastectomieoperatie worden geplaatst of enkele maanden of jaren later.
De weefselvergroter heeft een vulpoort of een injectiekoepel die geïntegreerd is in het omhulsel van de vergroter, of een afzonderlijke 
injectiekoepel die door middel van een vulslang met de vergroter is verbonden. Als er een vergroter met een afzonderlijke koepel wordt gebruikt, 
bevindt de koepel zich onder de arm of de oksel.
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Fase 1: weefselexpansie

Litteken van mastectomie 
(borstamputatie)

Vergroter/implantaat met 
afzonderlijke injectiekoepel

Weefselvergroter met 
geïntegreerde injectiekoepel

Eindresultaat met 
implantaat

Tijdens een mastectomie verwijdert de algemeen chirurg vaak zowel huid als borstweefsel, waarna de borstweefsels plat en strak zijn. Om een 
borstvormige holte te maken voor het borstimplantaat wordt er een weefselvergroter onder het resterende borstweefsel geplaatst.
De weefselvergroter lijkt op een ballon van elastisch siliconenrubber. De vergroter wordt zonder vulling ingebracht en na verloop van tijd 
geleidelijk gevuld met steriele zoutoplossing. Dit vullen gebeurt met een dunne naald via de huid in de vulpoort van de vergroter. Door het 
geleidelijk vullen van de weefselvergroter wordt het weefsel langzaam opgerekt, vergelijkbaar met de geleidelijke groei van de buik van een 
vrouw tijdens een zwangerschap. De weefselvergroter creëert een holte waarin een borstimplantaat kan worden geplaatst.
Het plaatsen van een weefselvergroter vindt doorgaans plaats onder volledige narcose en in een operatiekamer. De operatie duurt over het 
algemeen 1 tot 2 uur. Het kan nodig zijn dat u voor deze ingreep kort opgenomen wordt in het ziekenhuis, maar soms kan de operatie poliklinisch 
(als dagbehandeling) worden uitgevoerd. Gewoonlijk zult u na twee of drie weken uw normale dagelijkse activiteiten weer kunnen oppakken.
Omdat de huid vaak nog verdoofd is vanwege de mastectomieoperatie, heeft u mogelijk geen pijn van het plaatsen van de weefselvergroter.  
U kunt echter wat druk of ongemak ervaren na het vullen van de vergroter. Dit gevoel verdwijnt weer nadat het weefsel is opgerekt. Het oprekken 
van het weefsel (weefselexpansie) duurt meestal vier tot zes maanden.

Fase 2: het plaatsen van het borstimplantaat
Nadat de weefselvergroter is verwijderd, wordt het borstimplantaat in de holte geplaatst. De operatie waarbij de weefselvergroter wordt 
vervangen door een borstimplantaat, vindt doorgaans plaats onder volledige narcose en in een operatiekamer. Het kan nodig zijn dat u hiervoor 
kort opgenomen wordt in het ziekenhuis, maar soms kan de operatie poliklinisch (als dagbehandeling) worden uitgevoerd.

Borstreconstructie zonder implantaten: ingrepen met weefselflappen
De borstreconstructie kan plaatsvinden door een stukje huid, vet en spier operatief te verwijderen en ergens anders op uw lichaam te plaatsen. 
Dit stukje weefsel kan worden weggenomen van uw buik, bovenrug, heup of bil.
De weefselflap kan met de bloedtoevoer verbonden blijven en naar de borst worden verplaatst via een tunneltje onder de huid (een flap met een 
steeltje) of kan volledig worden verwijderd en in het borstgebied opnieuw worden bevestigd door middel van microchirurgische technieken (een 
vrije flap). Bij een vrije flap duurt de operatie meestal langer vanwege de microchirurgische werkzaamheden.
Voor flapoperaties is een ziekenhuisopname van een aantal dagen nodig en duurt het herstel in het algemeen langer dan bij een reconstructie 
met implantaten. Bij flapoperaties ontstaan littekens op de plaats waar de weefselflap is weggenomen en mogelijk ook op de gereconstrueerde 
borst. Het voordeel van flapoperaties is echter dat weefsel in het borstgebied kan worden vervangen. Dit kan nuttig zijn als het borstweefsel 
beschadigd is en niet geschikt is voor weefselvergroting. Een ander voordeel van een weefselflap in plaats van een implantaat is dat de gezonde 
borst meestal niet hoeft te worden veranderd om de symmetrie te verbeteren.
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De soorten weefselflappen die het vaakst worden gebruikt, zijn de TRAM (transverse rectus abdominus musculocutaneous)-flap (waarbij weefsel 
uit de buik wordt gebruikt) en de brede-rugspierflap (waarbij weefsel van de bovenrug wordt gebruikt).
Het is belangrijk dat u beseft dat een flapoperatie, met name de TRAM-flapoperatie, een grote operatie is die uitgebreider is dan de mastectomie-
operatie. Uw gezondheidstoestand moet goed zijn en u moet zeer gemotiveerd zijn. Als u veel overgewicht heeft, sigaretten rookt, al eerder een 
operatie op de plaats van de weefselflap heeft ondergaan of problemen met de bloedsomloop heeft, is een TRAM-flapoperatie mogelijk geen 
goede optie voor u. Als u erg mager bent, heeft u mogelijk niet genoeg weefsel op uw buik of rug om een borst mee te kunnen vormen.

De TRAM-flap (met of zonder steel)

Stap 1: de mastectomie wordt uitgevoerd  
en de donorlocatie wordt gemarkeerd

Stap 2: de weefselflap wordt via een tunnel  
naar de borst geleid

Stap 3: eindresultaat

Tijdens een TRAM-flapoperatie verwijdert de chirurg weefsel uit uw buik en verplaatst dit naar uw borst om de borst te herstellen. De TRAM-
flapoperatie wordt soms ook gezien als een buikwandcorrectie, omdat de buik wat platter kan worden.
Een operatie van een TRAM-flap met steel duurt meestal 3 tot 6 uur en wordt onder volledige narcose uitgevoerd; een vrije TRAM-flapoperatie 
duurt vaak langer. Voor de TRAM-operatie kan een bloedtransfusie nodig zijn. De ziekenhuisopname duurt meestal twee tot vijf dagen. U zult 
na zes tot acht weken uw normale dagelijkse activiteiten weer kunnen uitvoeren. Er zijn echter vrouwen die hebben gemeld dat het tot een jaar 
duurde voor zij hun normale levensstijl weer konden hervatten. U kunt tijdelijke of permanente spierzwakte van de buik ervaren. Als u zwanger 
wilt worden na de borstreconstructie, moet u dit met uw arts bespreken. Na de operatie hebt u een groot litteken op uw buik en mogelijk ook 
littekens op de geopereerde borst.

De brede-rugspierflap met of zonder borstimplantaten

Er wordt een weefselflap met huid 
en spierweefsel weggenomen uit 
het donorgebied op de rug.

Het weefsel wordt via een tunnel naar de 
borst geleid en tot een borst gevormd.

Er kan ook een implantaat worden 
gebruikt om de borst te vormen.
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Tijdens een operatie met een brede-rugspierflap verwijdert de chirurg weefsel uit uw rug en verplaatst dit naar uw borst om de borst te herstellen. 
Omdat de brede-rugspierflap doorgaans dunner en kleiner is dan de TRAM-flap is deze ingreep geschikter om een kleinere borst te herstellen.
De operatie met een brede-rugspierflap duurt meestal twee tot vier uur en vindt onder volledige narcose plaats. De ziekenhuisopname duurt 
meestal twee of drie dagen. U zult na twee of drie weken uw dagelijkse activiteiten weer kunnen uitvoeren. U kunt wat tijdelijke of permanente 
spierzwakte en wat bewegingsmoeilijkheden ervaren in uw rug en schouder. Er blijft een litteken op uw rug, dat meestal onder de beha valt. 
Mogelijk krijgt u littekens op de geopereerde borst.

Vragen om aan de chirurg te stellen over borstreconstructie
De onderstaande vragen kunnen u helpen bij het bedenken van onderwerpen die u met uw arts wilt bespreken.
1. Welke mogelijkheden zijn er voor mij voor een borstreconstructie?
2. Wat zijn de risico’s en complicaties van elk soort borstreconstructie en hoe vaak komen deze complicaties voor?
3. Wat als de kanker terugkomt of ik kanker krijg in de andere borst?
4. Verstoort de reconstructie mijn behandeling tegen kanker?
5. Uit hoeveel stappen bestaan de verschillende ingrepen en welke stappen zijn dat?
6. Hoelang duurt de borstreconstructie?
7. Hoeveel ervaring heeft u met de verschillende ingrepen?
8. Heeft u voorbeeldfoto’s van voor en na de verschillende ingrepen en welke resultaten kan ik redelijkerwijs verwachten?
9. Hoe zullen mijn littekens eruitzien?
10. Wat voor veranderingen kan ik na verloop van tijd verwachten aan de borst met borstimplantaat?
11. Wat voor veranderingen kan ik verwachten aan de borst met borstimplantaat bij een zwangerschap?
12. Welke mogelijkheden heb ik als ik ontevreden ben met het cosmetische resultaat van mijn borstimplantatie?
13. Is het mogelijk om met andere patiënten te praten over hun ervaringen?
14. Bij een reconstructie met meerdere fasen: hoeveel kost elke afzonderlijke ingreep?
15. Hoeveel pijn of ongemak ga ik voelen en hoelang houden die aan?
16. Hoe moet ik in het ziekenhuis blijven?
17. Heb ik een bloedtransfusie nodig en kan ik mijn eigen bloed doneren?
18. Wanneer kan ik mijn normale activiteiten (of seksuele activiteiten of sportactiviteiten) weer hervatten?

5. MET WELKE CONTRA-INDICATIES, WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN MOET U REKENING HOUDEN?
Een contra-indicatie is een toestand of omstandigheid die, indien aanwezig, reden is om een bepaalde ingreep niet uit te voeren. In de 
volgende gevallen zijn de borstimplantaten van MENTOR® gecontra-indiceerd omdat het risico van het ondergaan van een borstvergroting of 
borstreconstructie zwaarder weegt dan de voordelen:
• Vrouwen met een actieve infectie op welke plaats dan ook in het lichaam.
• Vrouwen met borstkanker of een voorstadium daarvan die daar onvoldoende voor zijn behandeld.
• Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Chirurgische methoden die zijn gecontra-indiceerd bij borstimplantatie:
• Injectie via het omhulsel van het implantaat.
• Op elkaar stapelen van implantaten: meer dan één implantaat per borst.
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De veiligheid is niet vastgesteld bij patiënten met de volgende aandoeningen:
• Auto-immuunziekten zoals lupus en sclerodermie.
• Aandoeningen die wondgenezing en bloedstolling belemmeren.
• Een verzwakt immuunsysteem (bijvoorbeeld van patiënten die momenteel een behandeling met immunosuppressiva krijgen).
• Verminderde bloedtoevoer naar het borstweefsel.

Overige overwegingen
Mammografie vóór de implantatie
Het is verstandig om vóór de operatie een mammografie te ondergaan en nogmaals na 6 maanden tot een jaar na de operatie om een ‘baseline’ 
(uitgangssituatie) vast te stellen.

Belemmering van de mammografie
Het implantaat kan het opsporen van borstkanker tijdens een mammografie en de mammografie zelf belemmeren. Daarom is het van essentieel 
belang dat u de röntgenassistent die de mammografie gaat uitvoeren, vertelt dat u een implantaat heeft. De röntgenassistent kan speciale 
technieken gebruiken om het risico op scheuren van het implantaat tot een minimum te beperken en een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
van het borstweefsel. Omdat de borst tijdens een mammografie wordt samengedrukt, is het mogelijk dat een implantaat gaat scheuren. Bij de 
speciale techniek zijn er meer röntgenbeelden nodig, daardoor worden vrouwen met borstimplantaten aan iets meer straling blootgesteld. Het 
voordeel van een mammogram bij het opsporen van kanker weegt echter zwaarder dan het kleine risico van de extra röntgenstraling.

Het implantaat onderscheiden van borstweefsel tijdens zelfonderzoek
Ook bij borsten met implantaten is het verstandig om maandelijks zelfonderzoek van de borst uit te voeren. Om dit effectief te kunnen doen, 
moet u de chirurg vragen u te helpen bij het onderscheiden van het implantaat en het borstweefsel. Eventuele nieuwe knobbels of verdachte 
laesies (zweren) moeten worden onderzocht door middel van een biopsie. Bij het uitvoeren van een biopsie moet ervoor worden gezorgd dat er 
niet in het implantaat wordt geprikt. Door de borstimplantaten kan het makkelijker zijn om tumoren op te sporen door zelfonderzoek (palpatie).

Langetermijneffecten
De veiligheid en effectiviteit van borstimplantaten op de lange termijn worden momenteel onderzocht. Mentor houdt gegevens bij over de risico’s 
op de lange termijn (bijvoorbeeld na 10 jaar) op scheuren van het implantaat, een hersteloperatie, verwijderen van het implantaat en capsulaire 
contractuur (verharding van de weefsels rond het implantaat). Zodra er nieuwe gegevens beschikbaar zijn, neemt Mentor deze informatie op 
in de bijsluiter van de producten, die samen met de producten wordt verpakt en naar de artsen wordt gezonden. Neem voor de meest recente 
informatie contact op met uw arts.

Methodes tegen kapselvorming
Gesloten capsulotomie, het met kracht knijpen in of duwen op het fibreuze kapsel rond het implantaat om het littekenkapsel te breken, wordt 
niet aangeraden omdat hierdoor het implantaat kan scheuren of lekken.

Bestralingstherapie
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de effecten van bestralingstherapie op het weefsel van patiënten met borstimplantaten. De literatuur 
suggereert echter dat bestralingstherapie het risico op optreden van capsulaire contractuur kan verhogen. De chirurg en de bestralingsoncoloog 
moeten een beslissing nemen over het gebruik van bestralingstherapie na borstimplantatie.

MRI
Er is vastgesteld dat een MRI-scan de beste manier is om er zonder operatie achter te komen of een implantaat is gescheurd. Als er een MRI-scan 
wordt gemaakt, moet u op uw buik liggen met uw borst in een speciale houder. U wordt dan in de machine geschoven. Deze kan open zijn of op 
een tunnel lijken. Sommige patiënten voelen zich ongemakkelijk in zo’n kleine ruimte. De machine maakt geluid terwijl er een scan van uw borst 
wordt gemaakt. Om in aanmerking te komen voor een MRI-scan, mag u geen metalen implantaten in uw lichaam hebben (zoals een pacemaker) 
of claustrofobie hebben gehad.
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6. COMPLICATIES BIJ BORSTIMPLANTATIES
Bij elke operatieve ingreep bestaat het risico op complicaties door de effecten van de verdoving, infectie, zwelling, roodheid, bloedingen en pijn.
Daarnaast zijn er mogelijke complicaties die specifiek bij borstimplantaten horen. Deze complicaties zijn onder andere:

Leeglopen/scheuren
Als het omhulsel van een met gel gevuld borstimplantaat scheurt, kan de gel uit het implantaat weglekken. BECKER™ vergroters/implantaten 
lopen leeg als er zoutoplossing weglekt via een niet-afgedichte of beschadigde klep, of via een scheur in het omhulsel van het implantaat. Soms 
is dit zichtbaar doordat het implantaat van vorm verandert, maar het kan ook niet opgemerkt worden (een stille ruptuur) en pas ontdekt worden 
tijdens een mammografie of een MRI-scan. Het implantaat kan in de eerste maanden na de plaatsing leeglopen of scheuren, of pas na enkele 
jaren. Leeglopen of scheuren kan worden veroorzaakt door beschadigingen met chirurgische instrumenten tijdens de operatie, het overmatig of 
onvoldoende vullen van het implantaat met zoutoplossing, capsulaire contractuur, gesloten capsulotomie, spanning door trauma of intensieve 
lichamelijke manipulatie, overmatig samendrukken tijdens een mammografie, plaatsing via een navelincisie of door onbekende of onverklaarde 
oorzaken. U moet ook beseffen dat het borstimplantaat na verloop van tijd kan slijten en leeglopen of scheuren.
Een leeggelopen of gescheurd implantaat moet operatief worden verwijderd en kan eventueel worden vervangen door een nieuw implantaat.

Capsulaire contractuur
Het littekenweefsel of kapsel dat zich rond het implantaat vormt, kan strakker worden en op het implantaat drukken. Dit wordt capsulaire 
contractuur genoemd. Capsulaire contractuur komt vaker voor na een infectie, hematoom of seroom. De symptomen variëren van stijfheid en 
licht ongemak tot pijn, vervorming, palpabiliteit (voelbaarheid) van het implantaat en/of verschuiving van het implantaat.
Bij ernstige pijn en/of stijfheid kan een hersteloperatie nodig zijn. Tijdens zo'n operatie kan het kapselweefsel worden verwijderd of kan het 
implantaat zelf worden verwijderd en eventueel vervangen.
Na een hersteloperatie kan er opnieuw capsulaire contractuur ontstaan.

Pijn
Na een borstimplantatie kan er pijn van verschillende intensiteit en duur ontstaan en aanhouden. Daarnaast kan er door een onjuiste maat of 
plaatsing van het implantaat, door de gebruikte chirurgische techniek of door capsulaire contractuur pijn ontstaan vanwege een afgeknelde 
zenuw of een belemmering van spierbewegingen. Vertel het uw arts als u ernstige pijn ervaart.

Extra operaties
Het is belangrijk om te weten dat de kans bestaat dat u op een gegeven moment extra operaties moet ondergaan om het implantaat te 
vervangen of te verwijderen. Ook bij problemen zoals leeglopen/scheuren, capsulaire contractuur, infecties, verschuiving en kalkafzetting kan 
het nodig zijn een implantaat te verwijderen. Veel vrouwen kiezen ervoor om de implantaten te laten vervangen, maar sommige vrouwen kiezen 
ervoor om dat niet te doen. Als een implantaat wordt verwijderd maar niet wordt vervangen, kan er cosmetisch onaanvaardbare rimpel- en/of 
kuilvorming ontstaan.

Ontevredenheid met het cosmetische resultaat
Er kunnen ongewenste resultaten zoals rimpels, asymmetrie, verschuiving van het implantaat, onjuiste maat van het implantaat, een 
onverwachte vorm, voelbaarheid van het implantaat, vervorming van littekens, hypertrofische (onregelmatige, dikke) littekenvorming, en/of 
klotsen (van implantaten met zoutoplossing) optreden. Door zorgvuldige planning van de operatie en gebruik van de juiste operatietechnieken 
kan het risico hierop tot een minimum worden beperkt, maar het kan niet altijd worden vermeden.

Infectie
Bij iedere operatie kan een infectie optreden. De meeste infecties door een operatie treden binnen een paar dagen of weken na de operatie op.  
Er kan echter op elk moment na een operatie een infectie optreden. Als u een implantaat heeft, is het moeilijker om infecties te behandelen dan 
bij normale lichaamsweefsels. Als antibiotica niet helpt tegen de infectie, moet het implantaat mogelijk worden verwijderd en kan er wellicht 
een ander implantaat worden geplaatst nadat de infectie is genezen.
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In zeldzame gevallen kregen vrouwen het toxischeshocksyndroom na een borstimplantatie. Dit is een levensbedreigende situatie. De symptomen 
zijn onder andere: plotselinge koorts, overgeven, diarree, flauwvallen, duizeligheid en/of een op zonnebrand gelijkende uitslag. Er moet 
onmiddellijk een arts worden geraadpleegd voor het stellen van een diagnose en behandeling.

Hematoom- of seroomvorming
Een hematoom is een ophoping van bloed in een lichaamsholte en een seroom is een ophoping van het waterige gedeelte van het bloed (in dit  
geval rond het implantaat of rond de incisie). Hematoom- en seroomvorming na de operatie kunnen bijdragen aan het ontstaan van infecties 
en/of capsulaire contractuur. Dit kan leiden tot zwelling, pijn en kneuzingen. Als er hematoomvorming optreedt, gebeurt dit meestal snel na 
de operatie, maar het kan ook later ontstaan na letsel aan de borst. Hoewel het lichaam kleine hematomen en seromen absorbeert, moet er 
voor grotere mogelijk een drain worden geplaatst voordat de patiënt goed kan genezen. Door het plaatsen van een drain kan een klein litteken 
ontstaan. Het implantaat kan leeglopen of scheuren als er schade aan het implantaat optreedt tijdens het plaatsen of verwijderen van de drain.

Veranderingen in de gevoeligheid van tepel en borst
De tepel en borst kunnen gevoeliger of minder gevoelig zijn nadat er een implantaat is geplaatst. Dit kan variëren van intens gevoelige tepels 
of borsten tot helemaal geen gevoel na de operatie. Deze veranderingen kunnen tijdelijk of permanent zijn en kunnen invloed hebben op de 
seksuele reactie en op de mogelijkheid tot het geven van borstvoeding.

Borstvoeding
Op dit moment is het niet bekend of er een kleine hoeveelheid siliconen door het omhulsel van het met siliconengel gevulde borstimplantaat 
kan doordringen en in de moedermelk terecht kan komen. Als dit gebeurt, is het onbekend wat voor effect dit kan hebben op het kind dat 
borstvoeding krijgt. Hoewel er momenteel geen methode is om de hoeveelheid siliconen in moedermelk op te sporen, wees een onderzoek 
naar de hoeveelheid silicium (een van de componenten van siliconen) niet op een grotere hoeveelheid in de moedermelk van vrouwen met 
borstimplantaten met siliconengel in vergelijking met vrouwen zonder implantaten. De conclusie van het IOM-rapport was dat moeders met 
borstimplantaten moeten proberen om borstvoeding te geven vanwege de voordelen voor hun kinderen. Een periareolaire incisie (rond de tepel) 
kan de kans op het geven van borstvoeding significant verminderen doordat dit een negatieve invloed heeft op de melkproductie.

Kalkafzettingen in het weefsel rond de implantaten
Op een mammogram kunnen kalkafzettingen ten onrechte worden aangezien voor kanker, wat kan leiden tot een extra ingreep voor het nemen 
van een biopsie en/of verwijdering van de implantaten om deze te onderzoeken.

Vertraagde wondgenezing
In sommige gevallen geneest de incisie niet goed.

Extrusie (uitstoting)
Als de weefselbedekking onstabiel of aangetast is en/of de wondgenezing vertraagd is, kan dit leiden tot extrusie, wat inhoudt dat het 
implantaat via de huid wordt uitgestoten.

Necrose
Necrose is de vorming van dood weefsel rond het implantaat. Hierdoor kan de wond niet goed genezen en moet er een hersteloperatie 
plaatsvinden en/of moet het implantaat worden verwijderd. Na necrose kan er permanente vervorming van het litteken optreden. Factoren die 
in verband gebracht worden met necrose, zijn onder andere: infecties, het gebruik van steroïden in de protheseholte, roken, chemotherapie/
bestraling en overmatige warmte- of koudetherapie.

Atrofie van borstweefsel/misvorming van de borstkas
Door de druk van de borstimplantaten kan het borstweefsel dunner worden en krimpen. Dit kan optreden terwijl de implantaten in de borst 
zitten of na het verwijderen van implantaten zonder dat deze worden vervangen.
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Naast deze vaak voorkomende complicaties, zijn er ook specifieke problemen in combinatie met bepaalde aandoeningen waar u zich bewust van 
moet zijn:

Bindweefselaandoeningen
Er heerst bezorgdheid over het verband tussen borstimplantaten en de ontwikkeling van auto-immuunziekten en bindweefselaandoeningen 
zoals lupus, sclerodermie en reumatoïde artritis. Deze bezorgdheid is ontstaan door meldingen van een zeer klein aantal vrouwen met 
implantaten. Er zijn enkele grote epidemiologische onderzoeken naar vrouwen met en zonder implantaten beoordeeld. Hieruit bleek dat 
deze aandoeningen niet vaker voorkomen bij vrouwen met implantaten dan bij vrouwen zonder implantaten. Er zijn echter vrouwen met 
borstimplantaten die ervan overtuigd zijn dat hun bindweefselaandoening is veroorzaakt door de implantaten.

Kanker
Uit gepubliceerde onderzoeken blijkt dat borstkanker niet vaker voorkomt bij vrouwen met implantaten dan bij vrouwen zonder implantaten.

Anaplastisch grootcellig lymfoom 
Vrouwen met borstimplantaten hebben een klein, maar verhoogd risico op het ontwikkelen van anaplastisch grootcellig lymfoom of ALCL in 
het littekenweefsel en de vloeistof in de omgeving van het implantaat. ALCL is geen borstkanker, het is een zeldzame vorm van non-Hodgkin-
lymfoom (kanker aan het immuunsysteem). 
Wereldwijd is ALCL gemeld bij patiënten met een borstimplantaat van Mentor of van andere fabrikanten.
Bij de meeste patiënten werd de diagnose gesteld nadat zij medische behandeling wilden voor symptomen in verband met het implantaat, zoals 
pijn, knobbels, zwelling of asymmetrie, ontstaan nadat ze volledig hersteld waren van de oorspronkelijke operatie. Bij de gemelde gevallen werd 
de diagnose ALCL meestal pas jaren na de implantatieoperatie gesteld. 
Uw arts moet de mogelijkheid van ALCL overwegen als er na volledig herstel van de operatie veranderingen optreden in de manier waarop het 
gebied rond het implantaat eruitziet of aanvoelt en als u zwelling of pijn ervaart rond het implantaat. Als ALCL wordt vermoed, zal uw arts u voor 
verder onderzoek doorverwijzen naar een geschikte specialist. Waarschijnlijk worden er dan monsters genomen van de vloeistof en weefsels rond 
uw borstimplantaat. Als wordt bevestigd dat u inderdaad ALCL heeft, ontwikkelt de arts een individueel behandelplan voor u. Omdat de ziekte 
weinig voorkomt en er verschillende behandelingsmogelijkheden bestaan, is er geen standaardbehandeling.
Als u wel borstimplantaten heeft, maar geen symptomen ervaart, hoeft u niets extra’s te doen. Blijf echter wel uw borstimplantaten controleren 
en laat de gebruikelijke medische controles uitvoeren. Het verwijderen van implantaten wordt niet aangeraden bij vrouwen die geen symptomen 
hebben en bij wie de diagnose ALCL niet is gesteld.
Als u momenteel nog geen borstimplantaten heeft, maar dit wel overweegt, moet u de risico’s en voordelen bespreken met uw zorgverlener.  
U kunt voor meer informatie ook de website van de FDA over borstimplantaten bezoeken.
Ga voor aanvullende en de meest recente informatie naar de volgende website: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.

Effecten voor de tweede generatie
Er bestaat bezorgdheid over mogelijk schadelijke effecten voor de kinderen van moeders met implantaten. De conclusie van het IOM-rapport was 
dat er geen effecten voor de tweede generatie zijn bij kinderen van vrouwen met borstimplantaten.

Weglekken van gel en granulomen
De gel in een implantaat bestaat uit een groot driedimensionaal molecuulgaas dat ongeveer 20 % van het totale gewicht van de gel uitmaakt. 
De ruimte in deze molecule is opgevuld met een mengsel van siliconenolie van medische kwaliteit. Deze olie lijkt op de materialen die in veel 
producten aanwezig zijn, zoals geneesmiddelen ter voorkoming van gasvorming die voor volwassenen en zuigelingen zonder recept verkrijgbaar 
zijn. Een kleine hoeveelheid van deze olie kan door het omhulsel van het implantaat lekken. Het grootste gedeelte van deze olie blijft op de wand 
van het implantaat zitten. Een kleinere hoeveelheid gaat naar het littekenkapsel, waarna het gaandeweg wordt opgenomen door bepaalde 
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lichaamscellen (de macrofagen) die het naar de plaatselijke lymfeklieren vervoeren.
Rond een kleine hoeveelheid siliconen kan zich een granuloom vormen. Hoewel deze gezwellen goedaardig zijn, zijn ze zonder biopsie en 
onderzoek moeilijk van kwaadaardige gezwellen te onderscheiden.

7. IN WELKE GEVALLEN MOET IK CONTACT OPNEMEN MET DE ARTS?
Raadpleeg altijd een arts als u denkt dat u een complicatie aan uw borstimplantaat heeft, vooral in het geval van letsel of samendrukking, 
bijvoorbeeld door extreme massage van de borst, door bepaalde sportactiviteiten of het dragen van een veiligheidsgordel.

8. OVERIGE AANBEVELINGEN VOOR PATIËNTEN
Hieronder volgen nog enkele aanbevelingen voor patiënten met borstimplantaten:

• Patiënten moeten regelmatig terugkomen bij de chirurg voor de nodige postoperatieve controles.
• Raadpleeg een arts of apotheker voordat u plaatselijke geneesmiddelen zoals steroïden gaat gebruiken in het borstgebied.
• Blijf een arts bezoeken voor de routineonderzoeken om borstkanker op te sporen.
• Informeer arts of chirurg dat u een implantaat heeft indien er een operatie in het borstgebied moet plaatsvinden.
• Draag de patiënt-ID-kaart die u van de arts gekregen heeft (met het soort en partijnummer van uw borstimplantaat) altijd bij u om 

medische hulp in noodgevallen (bijvoorbeeld een auto-ongeluk) te vergemakkelijken.

9. PROBLEMEN MELDEN (VOOR PATIËNTEN IN AUSTRALIË)
Voor patiënten in Australië geldt dat als zij problemen met hun implantaat ervaren, zij dit kunnen melden bij de Therapeutic Goods 
Administration (TGA) via het “Device Incident Reporting Scheme”. Neem voor meer informatie contact op via: Reply Paid 32, Medical Device 
Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606, Australië, tel. 1800 809 361, e-mail: iris@health.gov.au.

10. STATUS/JURIDISCHE POSITIE VAN BORSTIMPLANTATEN VOOR PATIËNTEN IN EUROPA
Op alle borstimplantaten die binnen de Europese Gemeenschap worden verkocht, is de Richtlijn (93/42/EEG) betreffende medische hulpmiddelen 
van toepassing. Borstimplantaten zijn hulpmiddelen van klasse III volgens Richtlijn 2003/12/EG van 3 februari 2003. 

11. INFORMATIE OVER BORSTIMPLANTATEN
Algemene informatie over borstimplantaten
Op verzoek kunt u een exemplaar van de gebruiksaanwijzing (de bijsluiter) ontvangen. Dit kunt u aanvragen via uw chirurg of rechtstreeks 
bij Mentor.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Institute of Medicine Report on the Safety of Silicone Implants  www.nap.edu/catalog/9618.html
Independent Review Group Report on Silicone Breast Implants  www.silicone-review.gov.uk
National Science Panel Report on Silicone Breast Implants  www.fjc.gov/BREIMLIT/SCIENCE/summary.htm
US Food and Drug Administration 
(+1-301-827-3990) www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm

Informatie over borstreconstructie
De onderstaande lijst met informatiebronnen kan nuttig zijn bij het vinden van meer informatie en ondersteuning bij uw besluit over 
een borstreconstructie.
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Amerikaanse websites
National Cancer Institute  www.cancernet.nci.nih.gov
American Cancer Society  www.cancer.org
BreastCancer Net  www.breastcancer.net

Australian websites
Australian Cancer Society  www.cancer.org.au/
BreastScreen Australia  www.breastscreen.org.au/
Plastic Surgery Australia  www.plasticsurgery.com.au/

Europese websites
British Association of Plastic Surgeons  www.baps.co.uk
Cancerworld  www.cancerworld.org/Home.html
The Netherlands Cancer Institute www.nki.nl
The Dutch Federation for the Cancer Patient  www.kankerpatient.nl
The Wave (Breast Reconstruction Information)  www.ping.be/the-wave/fr/indexfr.htm
Breast Cancer Information  www.murgo.yucom.be/index.htm
Breast Cancer Information  www.brustkrebs.de/
German National Cancer Institute  www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
Breast Cancer Information  www.senologia.net
Spanish Association Against Cancer  www.aecc.es
Spanish Society of Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery www.cirugia-plastica.org

12. VERKLARENDE WOORDENLIJST
Aangepaste radicale mastectomie – operatief verwijderen van de volledige borst inclusief de tepel, tepelhof en de bedekkende huid plus het 
lymfeweefsel in de oksel.
ALCL (anaplastisch grootcellig lymfoom) – een zeldzame vorm van non-Hodgkin-lymfoom (kanker aan het immuunsysteem).
Areola of tepelhof – het donker gekleurde gedeelte van de huid rond de tepel van de borst.
Asymmetrie – ongelijkheid in vorm, grootte of stand tussen de twee borsten.
Auto-immuunziekte – een ziekte waarbij het lichaam eigen weefsel of celsoorten aanvalt. Normaal kan het immuunsysteem van het lichaam 
duidelijk onderscheid maken tussen lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen. Bij een auto-immuunziekte is dit systeem verstoord en worden 
er antistoffen aangemaakt tegen lichaamseigen stoffen, wat letsel aan weefsel tot gevolg heeft. Bepaalde aandoeningen zoals reumatoïde 
artritis en sclerodermie worden als auto-immuunziekten beschouwd. 
Axillair – met betrekking tot de oksel.
Bilateraal – met betrekking tot de rechter- en de linkerborst.
Bindweefselaandoening – een ziekte of groep ziekten aan het bindweefsel. De oorzaak van deze aandoeningen is onbekend. De 
aandoeningen worden in groepen ingedeeld op basis van de klinische tekenen en symptomen en afwijkende laboratoriumwaarden.
Biopsie – het verwijderen en onderzoeken van weefsel, cellen of vloeistof uit het lichaam.
Borstlift– plastische chirurgie waarbij hangende borsten omhoog gelift worden.
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Borstreconstructie – een chirurgische ingreep waarbij de natuurlijke vorm en grootte van de borst wordt hersteld, uitgevoerd na een 
mastectomie (borstamputatie), trauma of letsel aan de borst.
Borstvergroting – een chirurgische ingreep die wordt uitgevoerd om de borsten van een vrouw te vergroten en de verhoudingen te verbeteren.
Brede rugspier – driehoekige spier die van de wervelkolom naar de schouder loopt.
Capsulaire contractuur – het strakker worden van het littekenweefsel rond een implantaat, wat leidt tot stijfheid of verharding van de borst.
Capsulectomie – chirurgisch verwijderen van het kapsel (littekenweefsel).
Capsulotomie (gesloten) – het breken van het kapsel (littekenweefsel) door massage of compressie aan de buitenkant van de borst.
Capsulotomie (open) – incisie of opening in het kapsel (littekenweefsel) gemaakt met een open operatie.
Carcinoom – een kwaadaardige (kanker)tumor.
Chirurgische incisie – een snee of wond die tijdens een operatie in lichaamsweefsel wordt gemaakt.
Congenitale anomalie (aangeboren afwijking) – een vanaf de geboorte afwijkend lichaamsdeel.
Epidemiologisch – met betrekking tot de incidentie (het vóórkomen), verspreiding en controle van aandoeningen onder de bevolking.
Extrusie – het uitstoten van het implantaat via de operatiewond.
Fibreus weefsel – bindweefsel dat voornamelijk uit vezels bestaat.
Flap – een stukje levend weefsel (kan bestaan uit spier, vet en huid) dat van één deel van het lichaam naar een ander deel van het lichaam wordt 
verplaatst.
Hematoom – een massa of zwelling die bloed bevat.
Immuunreactie – de reactie van het lichaam op de aanwezigheid van een lichaamsvreemde stof.
Inframammair – onder de borst.
Inframammaire plooi/incisie – een incisie die wordt gemaakt in de plooi onder de borst.
Klinische operatie – een chirurgische procedure waarbij de patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen.
Leeglopen/scheuren – weglekken van zoutoplossing uit het implantaat, vaak door een lekkende klep of een scheur of snee in het omhulsel van 
het implantaat, waarna het implantaat geheel of gedeeltelijk dichtklapt.
Mammair – met betrekking tot de borst.
Mammaplastiek – plastische chirurgie aan de borst.
Mammografie – röntgenonderzoek van de borsten (voor vroegtijdige opsporing van kanker).
Mastectomie (borstamputatie) – het verwijderen van borstweefsel vanwege de aanwezigheid van kankercellen of voorlopers daarvan.
Necrose – afsterven van levend weefsel.
Oncoloog – een arts die gespecialiseerd is in het onderzoek van tumoren.
Palpabiliteit (voelbaarheid) – de mogelijkheid om aan te raken of te voelen.
Palperen – met de hand voelen.
Pectoralis major – grote borstspier.
Plastische chirurgie – operatie bedoeld om het lichaam te repareren, herstellen of verbeteren na trauma, letsel of ziekte.
Poliklinische operatie – een chirurgische procedure waarbij de patiënt niet in het ziekenhuis wordt opgenomen.
Prosthese – een kunstmatige inrichting ter vervanging of correctie van een lichaamsdeel.
Ptosis – hangende borsten, gewoonlijk veroorzaakt door ouder worden, zwangerschap of gewichtsverlies.
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Radicale mastectomie – operatief verwijderen van de volledige borst inclusief de tepel, tepelhof en de bedekkende huid plus de borstspieren, 
het lymfeweefsel in de oksel en overige omliggende weefsels.
Rectus abdominus (rechte buikspier) – een lange, platte spier die over de gehele lengte van de voorkant van het abdomen (de buik) loopt.
Seroom – de ophoping van vocht in weefsel.
Serratus (getande spier) – een spier die onder de grote en kleine borstspieren en tegen de ribbenkast aan ligt.
Siliconenelastomeer – een soort siliconen met elastische eigenschappen vergelijkbaar met rubber.
Subcutane mastectomie – het operatief verwijderen van borstweefsel, waarbij de huid, tepel en tepelhof gespaard blijven.
Subglandulaire plaatsing – plaatsing onder de borstklier en boven de borstspier.
Submusculaire plaatsing – plaatsing geheel of gedeeltelijk onder de pectoralis major, de grote borstspier.
Totale mastectomie (borstamputatie) – operatief verwijderen van de borst, inclusief de tepel, tepelhof en het grootste gedeelte van de 
bedekkende huid.
Transaxillaire incisie – een incisie (snee) die in de lengterichting van de oksel wordt gemaakt.
Uitgestelde reconstructie – borstreconstructie die weken, maanden of jaren na een mastectomie (borstamputatie) plaatsvindt.
Umbilicaal – met betrekking tot de navel.
Unilateraal – met betrekking tot één kant.
Verschuiving – een verplaatsing vanaf de gebruikelijke of juiste plaats.
Weefselvergroter – een aanpasbaar implantaat dat met zoutoplossing kan worden gevuld om het weefsel op te rekken zodat er een nieuwe 
huidflap ontstaat om een borstimplantaat te kunnen inbrengen.
Zoutoplossing – een oplossing die bestaat uit water en een kleine hoeveelheid zout. Ongeveer 70 % van het lichaamsgewicht van een 
volwassene bestaat uit een dergelijke zoutwateroplossing.
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TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR DE PATIËNT
Het is de verantwoordelijkheid van de chirurg om te bepalen op welke manier een patiënt voorafgaand aan een ingreep het best geadviseerd 
kan worden. 
Mentor gaat ervan uit dat de chirurg de patiënt adviseert over alle mogelijke complicaties en risico’s in verband met het gebruik 
van borstimplantaten.
De chirurgische ingreep die bij het inbrengen van een borstprothese met gelvulling plaatsvindt, is niet zonder risico’s en mogelijke complicaties. 
De beslissing om dit product te gebruiken, is aan de patiënt. De patiënt dient voorafgaand aan de ingreep te worden ingelicht over de voordelen 
en risico’s van weefselreconstructie en/of borstvergroting met behulp van borstprotheses en van alternatieve behandelingsmethoden op de 
hoogte te worden gesteld. Ik (de patiënt) ben er door de arts op gewezen dat borstimplantaten niet als implantaten voor het leven mogen 
worden beschouwd.
Ik heb vóór de operatie de brochure “Chirurgie waarbij met gel gevulde borstimplantaten worden ingebracht: Een weloverwogen besluit nemen” 
gekregen (behalve bij operaties in noodgevallen, bijvoorbeeld bij kanker).

Ik heb deze brochure gelezen.  Ja   Nee 
Ik heb de informatie uit de brochure met de arts besproken en heb deze informatie begrepen. Al mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord 
en ik heb een exemplaar van dit formulier ontvangen.

___________________________________________________  _____________________________
Handtekening patiënt Datum

___________________________________________________ 
Naam patiënt (in blokletters)

___________________________________________________  _____________________________
Handtekening arts Datum

___________________________________________________ 
Naam arts (in blokletters) 
(Opmerking voor de arts: Er dient een exemplaar van het ondertekende formulier in het dossier van de patiënt worden bewaard.)

SILTEX™ EN GLADDE MET GEL GEVULDE BORSTIMPLANTATEN,  
SILTEX™ BECKER™ VERGROTERS/BORSTIMPLANTATEN
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