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Beschrijving onderzoek 
Achtergrond van onderzoek: 
In het afgelopen decennia wordt er in toenemende mate een directe reconstructie verricht na 
een mastectomie vanwege borstkanker of na een profylactische behandeling bij genetische 
predispositie.(1-3) Een directe reconstructie kan uitgevoerd worden in 1-fase, waarbij direct 
een prothese wordt geplaatst, of in een 2-fase traject, waarbij eerst een tissue expander 
wordt geplaatst welke vervolgens in een separate operatie wordt vervangen door een 
prothese.  
In de Nederlandse ziekenhuizen blijkt er variatie te zijn tussen het uitvoeren van een 1-fase 
of 2-fase directe borstreconstructie, waarbij de voorkeur vooralsnog uit lijkt te gaan naar de 
2-fase reconstructie.(4) Exacte cijfers hierover zijn echter niet bekend en er is nog 
onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor het bepalen van een best practice in het geval 
van een directe borstreconstructie. 
 
Deze studie heeft allereerst als doel om inzicht te geven in de variatie van het uitvoeren van 
een 1-fase of 2-fase directe borstreconstructie in Nederland. Daarnaast evalueert het de 
kans op heroperatie na deze verschillende operatiemethoden op landelijk niveau. 
 
Onderzoeksvragen:  
1. Wat is de huidige variatie tussen de ziekenhuizen in Nederland in het verrichten van een 
borstreconstructie bij een patiënte na borstkanker in: 

1) 1-fase (directe plaatsing permanente prothesen). 
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2) 2-fasen (eerst plaatsing TE, waarna permanente prothese geplaatst wordt in 
separate operatie). 
Wat voor type ziekenhuizen betreft dit? (volume en opleidingsstatus: 
academisch/topklinisch/perifeer) 

 
2. Is er een verschil in het aantal complicaties (explantatie of revisie van prothese) tussen 
deze 2 groepen? 
 
Onderzoeksopzet: 
Voor deze studie zal gebruik gemaakt worden van de NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 
en de Dutch Breast Implant Registry (DBIR). Alle vrouwelijke patiënten die in beide 
databases geregistreerd staan met een invasief mammacarcinoom of ductaal carcinoma in 
situ (DCIS), die een ablatio met een directe of indirecte reconstructie met een prothese 
zullen worden geïncludeerd. Van de geselecteerde patiënten worden de patiënt-, tumor-, 
behandel- en prothesekarakteristieken geëvalueerd. Van deze karakteristieken zullen wij 
analyseren welke potentieel geassocieerd zijn met een explantatie of revisie van de 
borstprothese. De primaire uitkomstmaat is het optreden van een ernstige chirurgische 
complicaties, zoals explantatie of een revisie van de prothese.  
*NB: indien het technisch nog niet mogelijk is om de NBCA en DBIR aan elkaar te koppelen, 
dan zal het onderzoek uitgevoerd worden met enkel data van de DBIR. In dat geval zal er 
echter minder informatie beschikbaar zijn over tumor- en radiotherapiekarakteristieken. 
 
Onderzoekspopulatie: 
Groep I: Vrouwen met een ablatio + 1-fase reconstructie met prothese.  
 
Groep II: Vrouwen met een ablatio + 2-fase reconstructie met prothese. 
 
Statistiek: 
De analyses zullen plaatsvinden in R. In de baselinetabellen zullen normaal-verdeelde data 
weergegeven worden met een gemiddelde + SD en/of 95% betrouwbaarheidsintervallen, 
niet-normaal verdeelde variabelen met een mediaan + IQR en categoriale variabelen per 
aantal + %.  
Met behulp van univariabele en multivariabele logistische regressie zullen wij analyseren 
welke karakteristieken potentieel prognostisch zijn voor een 1-fase reconstructie en met 
dezelfde methodiek de odds bepalen voor een 1-fase of 2-fase reconstructie op een 
explantatie of revisie van de borstprothese. Als we de vuistregel hanteren van 10 events per 
vrijheidsgraad, kan een model met ca. 20 vrijheidsgraden geconstrueerd worden bij 200 
events.  
NB: Indien er een te klein aantal events is, dan zijn er te weinig vrijheidsgraden om een 
uitgebreid model te kunnen construeren met een goede performance. In dat geval zal de 
onderzoeksvraag hierop aangepast moeten worden in overleg met DICA. 
 
Beoogde publicatie 
Nationwide variation in postmastectomy one-stage and two-stage implant based breast 
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