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Aanvraag gegevens ten behoeve van 

wetenschappelijk onderzoek 
 

Instructie opdrachtgever (o.a. Clinical Audit Board DICA) aan MRDM voor verstrekken gegevens t.b.v. 

wetenschappelijk onderzoek en statistiek met gegevens uit kwaliteitsregistraties 

Instructie gegevensverstrekking 

Registratie waarvan 

gegevens worden gevraagd 

DBIR 

Titel onderzoek Gezondheidsklachten bij patiënten met borstimplantaten, de 

DBIR/NIVELstudie, DBIR only data (1). 

Korte omschrijving en doel 

onderzoek 

Deze studie vormt een onderdeel van de zogeheten DBIR/NIVEL 

studie. In deze eerste studie wordt in de DBIR gekeken hoe vaak 

explantatie voorkomt op basis van gezondheidsklachten van 

vrouwen. Hoe groot is het probleem en volgen na deze explantatie of 

revisie chirurgie opnieuw operaties? Wat zijn de specifieke 

demografische gegevens van patiënten of implantaat- dan wel 

operatie kenmerken die een explantatie of revisie chirurgie in het 

kader van verdenking van ASIA syndroom laten verrichten? 

Verandert deze populatie over de tijd? 

In de tweede studie (aparte aanvraag; niet in deze aanvraag) wordt 

de DBIR data gekoppeld aan NIVEL (huisartsgegevens) als ook CBS 

(demografische data) om inzicht te krijgen hoe vaak en welke 

gezondheidsklachten ontstaan na implantatie en na explantatie in 

het kader van gezondheidsklachten. In dit laatste onderzoek wordt 

er een gematchte controle groep gemaakt.  

Rationale / achtergrond De laatste jaren is er een toenemende maatschappelijke onrust 

omtrent het aandeel van siliconen borstprothesen op de gezondheid 

van vrouwen. Onderzoek en ook de huidige praktijk maakt duidelijk 

dat chronische aspecifieke klachten een probleem is onder een 

onbekend deel van de vrouwen met borstimplantaten in Nederland. 

Zijn er kwetsbare patiënten die waarschijnlijk klachten gaan 

ontwikkelen? Misschien zijn er nog andere oorzaken van aspecifieke 

klachten bij een aantal patiënten die op dit moment de diagnose 

ASIA syndroom hebben gekregen. Daarom is er grote behoefte aan 

meer kennis over de mogelijke relatie tussen siliconen 

borstimplantaten en aspecifieke klachten bij deze vrouwen bij zowel 
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vrouwen met een wens of indicatie voor siliconen borstimplantaten 

als ook de medische professionals. 

 

Methodologische tekortkomingen van eerder onderzoek naar 

gezondheidsklachten en borstimplantaten zijn vooral de 

aanwezigheid van een selectiebias, het ontbreken van een 

controlegroep, onduidelijke relatie met implantatie/operatie ten 

opzichte van andere oorzaken van deze klachten en het onbekend 

zijn van het werkelijke aantal vrouwen met klachten ten opzichte van 

het totaal aantal vrouwen met borstimplantaten in Nederland. In veel 

eerdere studies zijn er vooral patiënten onderzocht die klachten 

ervaren. Soms wordt er een cross-sectionele vergelijking gemaakt 

met patiënten die nooit siliconen implantaten hebben gehad. Helaas 

wordt er zeer weinig onderzoek gedaan met inbegrip van patiënten 

met implantaten zonder klachten. Er is al jaren behoefte aan een 

prospectieve studie maar dit is lastig te organiseren, duur en het 

duurt zeer lang voordat hieruit bruikbare resultaten komen. 

 

Dit onderzoek (deel 1 en 2 samen) beoogt meer inzicht te verkrijgen 

in een mogelijk verband tussen gezondheidsklachten van vrouwen en 

het hebben van een borstimplantaat op basis van routinematig 

vastgelegde gegevens van een niet geselecteerde populatie 

vrouwen. Het is de methode om het dichtste bij een causaal verband 

te kunnen komen. De verkregen inzichten kunnen worden gebruikt 

om het beleid ten aanzien van het aanbrengen van een SBI aan te 

scherpen. Daarnaast zijn de resultaten bruikbaar bij de voorlichting 

aan vrouwen die het plaatsen van een SBI overwegen over mogelijke 

risico’s op het krijgen van gezondheidsklachten.  

Onderzoeksopzet DBIR verzamelt gegevens over patiënten met borstimplantaten 

vanaf het voorjaar van 2015. Zowel operaties in esthetische als 

reconstructieve opzet worden verzameld, inclusief reden van 

operatie, naast patiënt karakteristieken zoals rookgedrag, ASA-

classificatie en BMI.  

Onderzoekspopulatie Zie hierboven; alle implantaties, revisies en explantaties worden 

geanalyseerd over 2015-2019 (na completeren van batch upload in 

2020 verricht). Daarna worden deze gegevens jaarlijks opgevraagd 

(2021, 2022, 2023) om de evolutie over de tijd te volgen. 

Statistiek a) Beschrijving van populatie die een explantatie of revisie laat 

verrichten in het kader van gezondheidsklachten inclusief de 

originele indicatie voor operatie, implantaat- en operatie 

kenmerken. 
b) Analyse hoe vaak patiënten vervolgens nog geopereerd 

worden na deze revisie chirurgie (nieuwe implantaties direct 

of secundair na explantatie?).  
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c) Longitudinale analyse naar het aantal en demografische 

analyse over de tijd of deze populatie over de tijd veranderd 

(cohort 2015-2019) en de opvolgende jaren (2020-2021-

2022).  

d) Vergelijkende analyse naar kenmerken van de populatie die 

een revisie/explantatie laat verrichten ivm 

gezondheidsklachten versus de populatie die om andere 

redenen om een revisie/explantatie te verrichten. Zijn er 

patient, operatie of implantaat kenmerken te onderscheiden? 

 

Opdrachtgever Het RIVM 

Onderzoeksgroep Dr. Juliette Hommes, Plastisch chirurg, Zuyderland Medisch 

centrum, Universiteit Maastricht/Maastricht Universitair Medisch 

Centrum, juliette.hommes@maastrichtuniversity.nl 

 

Prof. René van der Hulst, Plastisch chirurg, Maastricht Universitair 

Medisch Centrum, r.vander.hulst@mumc.nl 

 

Dr. Lotte Ramerman, onderzoeker bij NIVEL, L.Ramerman@nivel.nl 

 

Prof. Robert Verheij, programmaleider bij NIVEL & hoogleraar 

transparantie van zorg, Universiteit Tilburg, r.verheij@nivel.nl 

Hoofdonderzoeker / 

uitvoerder 

Naam: Juliette Hommes 

Ziekenhuis/Centrum: Maastricht Universitair Medisch Centrum 

Adres: P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht 

E-mailadres: juliette.hommes@maastrichtuniversity.nl 

Mobiel telefoonnummer: 06419187542 

 

* t.b.v. tweefactor authenticatie voor decrypten databestand 

Factuurgegevens Universiteit Maastricht 
NUTRIM onderzoeksinstituut 
t.a.v.Fred Gorissen. 
Postbus 616 
6200 MD Maastricht 

Grondslag (AVG) voor 

gegevensverstrekking 

 

De verstrekking van gegevens is gebaseerd op toestemming van 

betrokkene dan wel Artikel 7:458 BW (geen bezwaar) en artikel 24 

UAVG (de grondslag voor de ontvanger om indirect herleidbare 

persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek te verwerken); 

Overeenkomsten 

opdrachtverstrekking aan 

MRDM voor leveren 

onderzoeksdata   

In het kader van (wetenschappelijk) onderzoek en statistiek, zijn voor 

MRDM (verwerker i.o.v. zorginstellingen) de volgende 

overeenkomsten van toepassing: 

- Verwerkersovereenkomst tussen zorginstelling en MRDM; 
- Opdrachtovereenkomst tussen zorginstelling en MRDM; 

mailto:juliette.hommes@maastrichtuniversity.nl
mailto:r.vander.hulst@mumc.nl
mailto:L.Ramerman@nivel.nl
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- DICA-reglement tussen zorginstelling en DICA; 
- Mantelovereenkomst tussen DICA en MRDM. 

Inclusiecriteria Alle implantaat operaties en revisies inclusief explantaties die 

verricht zijn sinds de start van DBIR.  

 

Er wordt dus data geleverd op vier momenten na de batch upload 

vanuit de ziekenhuizen.  

1 Cohort 2015-2019 in het jaar 2020 

2 Cohort 2020  in het jaar 2021 

3 Cohort 2021 in het jaar 2022 

4 Cohort 2022 in het jaar 2023 

 

Aanlevermethode Data sets: 

  losse datasets (default) 

×  gekoppelde datasets (aanbevolen voor extern onderzoek) 

Bestandstype: 

×  CSV (default) 

  .RDS  

 
* Kan alleen na overleg met MRDM 

Data minimalisatie De gegevens die nodig zijn om de onderzoeksvraag te kunnen 

beantwoorden, zijn geselecteerd in de datadictionary die als Bijlage 

(1) bij deze aanvraag is toegevoegd. 

Pseudonimiseren MRDM (verwerker) heeft richting de verantwoordelijken 

(zorginstellingen) een contractuele verplichting om ten aanzien van 

diens patiëntgegevens te voorzien in zodanige waarborgen dat de 

persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt 

geschaad. MRDM voert daartoe default de volgende 

pseudonimisering uit op de gegevens voorafgaande aan de 

gegevenslevering:  

1. Direct identificerende persoonsgegevens 

(naam, adresgegevens) worden verwijderd.  

2. ID-velden die een persoon of organisatie identificeren 

(patiëntennummer, patiënt-uri, BIG-nummer, 

ziekenhuisnummer,  AGB-code, etc.) 

Pseudonimiseren d.m.v. salted-hashfunctie op eenzelfde manier 

voor alle data aanleveringsmomenten zodat dezelfde patiënten 

over de tijd gevolgd kunnen worden, maar wel 

gepseudonimiseerd.  

 
Gegevens van specifieke ziekenhuizen:  
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× Nee (standaard); graag wel pseudonimiseren op eenzelfde 

wijze zodat gezien kan worden of patiënten wisselen van 

ziekenhuis. 

 Ja, anoniem. Per centrum ontvangen wij van u een getekend 

formulier ‘Toestemming verstrekking gegevens aan derden’  

 Ja, met identificatie van individuele ziekenhuizen. Per centrum 

ontvangen wij van u een getekend formulier ‘Toestemming 

verstrekking gegevens aan derden’  

3. ID’s van implantaat dat aan een patiënt gelinked kan worden 

(barcode, serienr, lotnr.) 

Dezelfde nummers graag op dezelfde manier hashen, zodat 

meerdere records van hetzelfde implantaat of dezelfde batch/lot 

herkenbaar zijn. En dus ook op een zelfde manier hashen over de 

tijd (aanlevermomenten) zodat implantaten gevolgd kunnen 

worden.  

 

Aanvulling AO: 

Mag door middel van OUN. 

4. Geboortedatum 

Geboortejaar. 

5. Etniciteit  

Wordt niet verzameld in DBIR.  

6. Datums 

Randomiseren door ruistoevoeging aan alle datums binnen een 

patiënt. De default ruismarge heef een bereik van -5 tot +5 

dagen. Op alle records s.v.p. dezelfde ruismarge toepassen. 

Graag de datumvelden binnen hetzelfde jaar houden. 

 

7. Overlijdensdatum 

Wordt niet uitgeleverd.  

 NB: Gaarne contact met hoofdonderzoeker wanneer de set 

uitgedraaid gaat worden. Dit om problemen te voorkomen met 

uitlevering gezien de complexiteit van de aanvraag. 
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Goedkeuring aanvraag gegevensverstrekking 

Opdrachtgever Datum: 16/8/2020 

 

Naam: Prof. René van der Hulst 

Functie: Plastisch chirurg 

Wetenschappelijke 

beoordelaar DICA 

Datum: 20/8/2020 

 

Naam: Juliët Vrolijk 

Functie: arts-onderzoeker DICA 

Clinical Audit Board Datum: 20/11/2020 

 

Naam: Dhr. Dr. H.A. Rakhorst 

Functie: Voorzitter Wetenschappelijke Commissie DBIR 

Gegevensverstrekking 

Gewenste datum verstrekking   
 

Hou hierbij rekening met een doorlooptijd van 10-12 weken 

Methode O Sivver (default) 
O Data safe 

Opmerkingen  

 


