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Beschrijving onderzoek 
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.1 Na diagnose van 
borstkanker volgt er vrijwel altijd een behandeling middels een lumpectomie of ablatio. Na 
een ablatio kiezen steeds meer vrouwen voor een reconstructie. Een dergelijke reconstructie 
is mogelijk middels autoloog weefsel of een borstprothese. Tot op de dag van vandaag, 
kiezen de meeste patiënten vermoedelijk voor een prothese borstreconstructie. Precieze 
gegevens zijn er echter niet. Ook in de prothese borstreconstructie is er veel ontwikkeling 
gaande. Lange tijd vond de reconstructie altijd plaats middels het plaatsen van een tissue 
expander in de retropectorale holte, waarna in een tweede operatie het plaatsen van de 
definitieve prothese plaatsvond. Tegenwoordig worden echter steeds meer patiënten 
geopereerd in een één fase operatie met of zonder het gebruik van een dermale matrix. Door 
gebrek aan goede studies kan er volgens de NVPC richtlijn geen uitgesproken aanbeveling 
worden gegeven over de voorkeur voor reconstructie middels prothese in één fase of twee 
fasische operatie.2 Er bestaat nog veel onduidelijkheid over welke van de bovenstaande 
methodes het veiligst is met als bekendste voorbeeld de BRIOS studie3. Na het afronden van 
de BRIOS inclusie in ons eigen centrum zijn wij overgestapt naar de Meso Biomatrix. Helaas 
kwamen daar heel veel late complicaties voor tot ongeveer een jaar na de operatie.4 Toch 
blijkt uit de literatuur dat er veel chirurgen zijn die goede resultaten hebben met het gebruik 
van een ADM, maar dat er meer onderzoek nodig is om dit hard te kunnen maken.5-8 
Verschil kan ontstaan in patiënten populatie, maar ook zeker in chirurgische protocollen, 
ervaring van de chirurg en patiënt karakteristieken.9 
Tevens lijkt er een trend te zijn dat ook steeds meer (cosmetische) augmentaties 
plaatsvinden samen met de plaatsing van een acellulaire (dermale) matrix. In de Verenigde 
Staten worden aantallen zoals 60% van de implantaties met A(D)M reeds genoemd. De 
status van het gebruik van A(D)M in Nederland is echter niet bekend in zowel de 
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reconstructieve als de cosmetische sector. Met ons onderzoeksteam zouden wij graag met 
behulp van de gegevens uit DBIR de majeure (operatieve) complicaties na het gebruik van 
een ADM versus geen gebruik van de ADM in de borstchirurgie. Hiervoor zouden wij graag 
de data van DBIR vanaf de start (2015) tot en met 2018 willen ontvangen. Hierbij zijn wij 
geïnteresseerd in de methode van primaire reconstructie dan wel augmentatie middels tissue 
expander of prothese en het eventuele gebruik van een matrix (en de soort matrix). Als 
uitkomstmaat zijn wij geïnteresseerd in explantatie van de prothese of eventuele revisie. 
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Major complications using breast implants with and without an acellular (dermal) matrix, 
short term complications. 


