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Beschrijving onderzoek 
In april 2015 is de Dutch Breast Implant Registry (DBIR) van start gegaan. Inmiddels is er 
kwaliteitsinformatie verzameld van ruim 18.000 patiënten, 20.000 operaties en 38.000 
borstimplantaten.1,2 Met betrekking tot het monitoren van de kwaliteit van 
borstimplantaatchirurgie in Nederland, heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) in samenspraak met de DBIR de indicator “explantatie binnen 60 dagen” vastgesteld. 
Echter bleek dat deze indicator vooralsnog niet berekend te kunnen met de originele 
datastructuur van de DBIR. Mede daardoor heeft er een update van de DBIR 
plaatsgevonden, welke in september 2017 is afgerond. In het begin van 2018 kon de 
eerdergenoemde indicator voor het eerst berekend worden met data uit de DBIR. Tijdens 
deze eerste berekeningen bleek dat de noemerdefinitie nog te breed gedefinieerd was en dat 
de verzamelde data nog niet valide genoeg, met een onterecht laag explantatieratio als 
resultaat. Per registratiejaar 2018 zijn deze definities verder aangescherpt en kan naar 
verwachting een meer betrouwbare berekening gemaakt worden.  
Dit onderzoek heeft als primair doel om meer inzicht te geven in de spreiding van de 
explantatieratio’s binnen 60 dagen en welke factoren een verhoogd risico geven op een 
ongeplande revisiechirurgie. Daarnaast beoogt het hiermee aanknopingspunten te 
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benoemen, waarmee Nederlandse zorgcentra hun geleverde kwaliteit van zorg kunnen 
verbeteren met betrekking tot deze indicator.*  
Om deze resultaten in een landelijke perspectief te kunnen plaatsen, zal de berekende 
landelijke dekkingsgraad van DBIR (eerder onderzoek) in acht genomen worden.  
 
*NB: dit kan alleen bepaald worden voor de in DBIR aanwezige factoren. Overige 
structuurfactoren of organisatorische facturen van een zorgcentrum kunnen bijvoorbeeld niet 
geëvalueerd worden. 
 

1. Rakhorst HA, Mureau MAM, Cooter RD, et al. The new opt-out Dutch National Breast Implant Registry - 
Lessons learnt from the road to implementation. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2017; 70: 1354-60.  

 
2. Jaarrapport DICA 2017 [in progress]. 

 
 
Beoogde publicatie 
Fast failures after breast implant surgery: risk factors for breast revision surgery < 60 days in 
the Dutch Breast Implant Registry. 


