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Beschrijving onderzoek   
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 vrouwen met een wens of indicatie voor siliconen borstimplantaten als 
ook de medische professionals. 
 
Methodologische tekortkomingen van vorig 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 
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klachten ten opzichte van het totaal aantal vrouwen met borstimplantaten in Nederland. 
Net als eerdere studies worden er vooral patiënten onderzocht die klachten ervaren. Soms 
wordt er een vergelijking gemaakt met patiënten die nooit siliconen implantaten hebben 
gehad. Helaas wordt er zeer weinig onderzoek gedaan naar patiënten met implantaten 
zonder klachten. Er is al jaren behoefte aan een prospectieve studie of database maar dit is 
lastig te organiseren, duur en het duurt zeer lang voordat hieruit bruikbare resultaten 
komen. 
 
Dit onderzoek beoogt meer inzicht verkregen in een mogelijk verband tussen 
gezondheidsklachten van vrouwen en het hebben van een borstimplantaat op basis van 
empirische gegevens van een niet geselecteerde populatie vrouwen. Op basis van dit 
onderzoek zijn geen uitspraken te doen over een causaal verband; conclusies over een 
causaal verband zijn alleen te trekken op basis van een grootschalig en langdurig 
prospectief onderzoek. Het is echter wel de methode om het dichtste bij een causaal 
verband te kunnen komen. De verkregen inzichten zullen aanleiding zijn om het beleid ten 
aanzien van het aanbrengen van 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.  
 
In 2018 is dit onderzoek reeds met technici vanuit DBIR als ook MRDM besproken gezien de 
technische haalbaarheid. Ook de wetenschappelijke commissie van DBIR is akkoord gegaan 
met dit onderzoek. Dit is de definitieve data aanvraag voor de DBIR/NIVEL studie waarin 
gegevens van DBIR gematcht worden met de NIVEL (huisarts data) inclusief CBS 
verzamelde gegevens.  


