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Beschrijving onderzoek 
Wereldwijd is er meerdere keren sprake geweest van een terugroep (recall) van medische 
implantaten, waaronder orthopedische implantaten, cardiovasculaire implantaten en ook 
borstimplantaten.1-5 Mede daardoor is in april 2015 de Dutch Breast Implant Registry (DBIR) 
gestart.6 Het doel van de DBIR is drieledig: naast het creëren van een landelijke benchmark 
ter evaluatie van de kwaliteit van zorg, is het ook een systeem waarmee de kwaliteit van de 
gebruikte borstimplantaten geanalyseerd kan worden en in het geval van een landelijke 
recall kan het register gebruikt worden als een track-and-trace-systeem van borstimplantaten 
ter bevordering van de patiëntveiligheid.  
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Dit onderzoek heeft als primair doel om inzicht te krijgen in de kosten van de recall-actie van 
PIP-borstimplantaten in Nederland, toen er nog geen borstimplantatenregistratie bestond. 
Deze kosten zullen afgewogen worden tegen de kosten en baten van de DBIR. 
 
Onderzoeksopzet: 
De gemaakte kosten tijdens de PIP-affaire zullen vanuit een maatschappelijk en een 
ziekenhuisperspectief onderzocht worden, o.a. met behulp van de gegevens zoals bekend bij 
de Nederlandse Vereniging van Plastiche Chirurgie (NVPC). Deze kosten zullen vergeleken 
worden met de kosten van de DBIR en uiteindelijk worden afgezet tegen de verwachtte 
baten van DBIR tijdens een recall.  
 
Onderzoekspopulatie:  
- DBIR Dataset vanaf april 2015, alle geregistreerde borstimplantaten. 
- Overzicht van aantal behandelde PIP-casus in Nederland (NVPC).  
 
Statistiek:  
Er zal onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte kosten, waaronder de kosten 
voor een heroperatie, ziekenhuisopname, extra poliklinische afspraken, juridische aspecten 
en emotionele belasting patiënten. De kosten van de DBIR zullen worden opgesplitst in de 
kosten voor de opzet van het register, het onderhoud, dagelijks personeel en 
doorontwikkeling. De totale tijd die het gekost heeft om alle getroffen patiënten te kunnen 
bereiken en behandelen, wordt vergeleken met de tijd die het nu zal kosten tijdens indien 
een vergelijkbare recall plaatsvindt. Het effect van de DBIR op een recall zal per gewonnen 
tijdseenheid uitgedrukt worden (hypothese: snellere recall middels DBIR). Deze 
berekeningen zullen worden uitgevoerd in samenwerking met W.B. van den Hout 
(gezondheidseconoom LUMC). 
 
Beoogde publicatie 
Costs of a breast implant recall and the value of the Dutch Breast Implant Registry. 
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