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Verslag Expertbijeenkomst gezondheidsklachten siliconen 
borstimplantaten 
  
Op 29 oktober 2019 is er een expertbijeenkomst gehouden om te komen 
tot een onderzoeksagenda op het gebied van gezondheidsklachten bij 
siliconen borstimplantaten. 
 
Aanleiding 
In oktober 2017 is het rapport ‘Gezondheidsklachten bij vrouwen met een 
siliconen borstimplantaat; een inventarisatie’ openbaar geworden. N.a.v. 
de uitkomsten van die inventarisatie heeft het ministerie van VWS aan het 
RIVM gevraagd nader onderzoek uit te voeren naar een mogelijk verband 
tussen het hebben van een siliconen borstimplantaat (SBI) en optredende 
gezondheidsklachten. De mogelijke onderzoekvragen en scenario’s zijn 
door het RIVM besproken met een panel van experts, om tot een 
prioritering te komen. Het panel gaf daarbij prioriteit de volgende vragen 
met haalbare opties voor onderzoek (zie bijlage voor de volledige 
scenario’s en vragen die afgevallen zijn): 

• Is er een associatie tussen het hebben van een SBI en het ervaren 
van gezondheidsklachten? En hoe vaak komen 
gezondheidsklachten voor bij vrouwen met een SBI in vergelijking 
met vrouwen zonder een SBI?  

• Zijn vrouwen met bepaalde persoonskenmerken/biologische 
kenmerken gevoeliger voor het krijgen van gezondheidsklachten 
na het plaatsen van een SBI? 

 
Met het oog op de doorlooptijd moet onderzoek zich voornamelijk richten 
op bestaande data uit registers met populatiegegevens of patiënten data. 
 
Op 4 juli 2019 was er een internationale bijeenkomst over SBIs, op 
initiatief van Minister Bruins georganiseerd door VWS. Daar werd een 
aantal aanvullende vragen opgehaald die spelen bij vertegenwoordigers 
van patiëntenorganisaties (BVN en SVS) en bij onderzoekers: 

• Aan welke informatie hebben patiënten behoefte? 
• Wat gebeurt er met een implantaat tijdens de levensduur? 
• Wat zijn de risicofactoren voor BIA-ALCL, een zeer zeldzame vorm 

van lymfeklierkanker die geassocieerd is met het dragen van 
borstimplantaten. 

 
Vanuit VWS werd daarbij de wens geuit om, zo mogelijk, onderzoek te 
doen dat wat betreft methode verbreed kan worden naar andere 
implantaten. 
 
Doel van de bijeenkomst op 29 oktober 2019 
Het komen tot een geïntegreerd onderzoeksvoorstel op het gebied van 
gezondheidseffecten bij vrouwen met borstimplantaten met aandacht 
voor: 
Gemeenschappelijke opgave: 

• Goede informatie voor patiënten t.b.v. maken van keuzes 
• Goede zorg en nazorg voor patiënten met gezondheidsklachten 
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Om dit doel te bereiken zijn er pitches gehouden over diverse 
onderzoeksideeën. Ook het patiënt perspectief kwam aan de orde. De 
ideeën zijn daarna geordend en bediscussieerd om tot een 
conclusie/advies te komen.  
 
Opmerking vooraf van een deelnemer aan de bijeenkomst van maart 
2018 was om de conclusies van toen vooral als uitgangspunt te gebruiken 
en de discussie niet helemaal opnieuw te voeren.  
 
Pitches patiëntperspectief en onderzoeksideeën 
 
Borstkankervereniging Nederland (BVN)/Oncogen; Désirée Hairwassers en 
Deborah Ligtenberg vertelden het volgende: 
 
BVN/Oncogen vertegenwoordigt zowel vrouwen die goede ervaringen 
hebben met SBIs, als vrouwen met slechte ervaringen. Zij 
vertegenwoordigen zowel vrouwen met borstkanker, als vrouwen met een 
erfelijk bepaald hoog risico op borstkanker. BVN is niet tegen een verbod 
op SBI en ook niet voor, voordat er consensus is over de gevaren en 
risico’s.  Dit heeft te maken met het feit dat een verbod onder meer tot 
langere wachttijden leidt voor een preventieve borstoperatie. Vrouwen 
met erfelijke aanleg lopen met 80% kans op borstkanker risico om in de 
tussentijd ziek te worden.  De BVN achterban wil niet persé een SBI, maar 
wil graag gezond worden en blijven. Een echt goed alternatief voor SBI is 
er niet. Informatievoorziening aan patiënten is moeilijk, omdat er nog veel 
onbekend is en de uitleg over risico’s en percentages vaak te kort schiet 
en duidelijker zouden moeten. BIA-ALCL is wel een bekende risicofactor, 
maar naar mening van BVN is het risico  zo klein dat hier nu geen verder 
onderzoek voor nodig is. Vragen die wel spelen: 
 
Onderzoeksvragen 

• Bestaat ASIA?  
• Wat is het dan? 
• Is het objectief vast te stellen? 

Zoja:  
• Wat is er aan te doen? 
• Hoeveel mensen krijgen het? (oftewel risico erop) 
• Is te voorspellen wie het krijgt of verhoogd risico erop heeft? 

 
Wat is een alternatief voor siliconen borstimplantaten? 
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Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen borstimplantaten (SVS); Marga 
van Amersfoort vertelde het volgende: 
 
SBIs zijn al jaren op de markt, maar gegevens over de samenstelling zijn 
niet openbaar. Marga van Amersfoort is niet tegen implantaten, maar wel 
tegen ondeugdelijke implantaten van onbekende samenstelling.  Er is een 
groep patiënten die ernstige klachten ontwikkelt welke mogelijk te 
relateren zijn aan de toxische effecten van SBI-componenten of 
degradatieproducten. Vanuit Colombia heeft mevrouw van Amersfoort 
gegevens over implantaten van Allergan verkregen. Daarnaast zijn  
toxicologische gegevens beschikbaar in de openbare literatuur. Zij roept 
op om samen met toxicologen en andere specialismen opnieuw naar al 
deze gegevens te kijken.  
 
Onderzoeksvragen? 

1. Wat is de samenstelling van implantaten?  
2. Waarom zijn veel implantaten verkleurd bij explantatie?  
3. Wat zijn de degradatieproducten van de verouderde implantaten? 

 
 
DBIR/NIVEL; Juliette Hommes vertelde het volgende: 
 
Door gegevens van huisartsenregistraties te koppelen aan gegevens uit 
het borstimplantatenregister kunnen belangrijke vragen beantwoord 
worden. De gegevens die hiervoor nodig zijn, zijn beschikbaar in 
Nederland volgens DBIR/NIVEL.  Samenwerking tussen NIVEL, DBIR en 
CBS kan ingezet worden om binnen enkele jaren de volgende vragen te 
beantwoorden: 
 
Vraagstellingen 

• Welke gezondheidsproblemen komen voor bij patiënten met 
borstimplantaten? 

• Zijn er vaker medisch onverklaarbare gezondheidsproblemen bij 
deze patiënten? 

• Zijn er patiënt- of implantaatkenmerken die de risico’s van 
gezondheidsproblemen doen toenemen? 

• Zijn er na implantatie en/of explantatie meer of minder klachten? 
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Opzet 
• Retrospectief
• Gematchte controlegroep
• Prospectief: volgen van patiënten
• Gebruikmakend van bestaande gegevens en

gegevensinfrastructuur
• Gegevenskoppeling op basis van pseudoniemen.
• Aangevuld met periodieke focusgroepgesprekken over resultaten

van de analyses met:
• Clinici, patiënten, beleidsmakers.

Databronnen 

Patiëntendossiers huisartsen 
• 10% NL bevolking
• Medicatie
• Symptomen/diagnoses

Verwijzingen 

Implantatenregister 
• Alle implantaten
• Operatie/implantaat kenmerken
• Patiëntkenmerken
• Reden van operatie

Sociaal statistisch bestand 
• Hele NL bevolking
• Sociaaleconomische kenm.
• Platteland/stad
• Migratieachtergrond

Voordelen van werken met bestaande gegevensbronnen: 
• Geen extra administratieve lasten, bestaande databronnen
• Geen tot weinig selectiebias
• Vergelijking met gematchte controle groepen
• Vergelijking voor/na implantatie/explantatie
• Retrospectief (op basis van gegevens die er al zijn)
• Prospectief (patiënten met borstimplantaten volgen in de tijd)
• Makkelijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten

en: 
• Snel resultaten
• Beperkte kosten

BIA-ALCL consortium; Floor van Leeuwen vertelde het volgende: 

Zowel voor ALCL als voor ASIA zijn er veel onbeantwoorde vragen. In 
bijgaande presentatie staan de vragen/kennishiaten en 
onderzoeksvoorstellen uitgewerkt. 
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Maar wat weten we niet? 
ALCL 

Waarom krijgen sommige vrouwen met 
borstprotheses wel ALCL in de borst en 
verreweg de meeste niet? 

• Implantaat geschiedenis en specifieke
types

• Erfelijke factoren?
• Leeftijd, zwangerschap?
• Lokale klachten van prothese,

implantaat wissels, immunologische
factoren, microbioom?

• ASIA-klachten?

Onderzoeksvoorstel BIA-ALCL consortium 
(1) – ALCL

• Wie krijgt er ALCL?
• Vergelijking van alle vrouwen met

ALCL in de borst (n=60-70) met
representatieve steekproef van 300-
350 even oude vrouwen met
borstprothese, maar zonder ALCL

vragenlijst, bloed (DNA) 
faeces sample    

Rol van genetische en immunologische 
factoren, implantaat wissels, lokale klachten, 
ASIA, zwangerschap etc. 

• Internationale pooling: Frankrijk,
Zweden, Italië, New York VS

Maar wat weten we niet? 
ASIA 

Direct verband tussen borstprotheses 
en ASIA-klachten nog niet 
wetenschappelijk overtuigend bewezen. 

• Inventarisatie van klachten bij
prothese-draagsters # onderzoek

• Vrouwen met cosmetische indicatie
vergeleken met algemene bevolking

• Verstorende factoren?
• Vrouwen met prothese zouden

mogelijk (bestaande) klachten
daaraan kunnen toeschrijven

Van beschrijvend onderzoek naar 
gedegen epidemiologisch onderzoek 
met goede controlegroep 

Onderzoeksvoorstel BIA-ALCL 
consortium (2) – ASIA 

Onderzoek van ASIA-klachten en lokale 
prothese problemen bij 1000 vrouwen 
met borstkanker en reconstructie 

• ASIA-klachten worden ook in
borstkankerpatiënten gerapporteerd

• Ongeselecteerd cohort samen te
stellen, goede registratie

• Te traceren en een goede respons te
verwachten

• Lange follow-up
• Geschikte controlegroep van

vrouwen met borstkanker zonder
prothese (borstsparend behandeld)

Maar wat weten we niet? 
ASIA 

Amsterdam UMC (locatie VUmc); Prabath Nanayakkara vertelde het 
volgende: 

Bij de polikliniek van het VUmc komen veel vrouwen met een SBI die 
ernstige klachten ervaren. Gegevens van deze patiënten worden 
vastgelegd en biologische monsters worden afgenomen. Er is inmiddels 
een database van ongeveer 1000 patiënten en er komen steeds meer 
patiënten bij. Analyse van deze data kan bijdragen aan het beantwoorden 
van bijgaande onderzoeksvragen. Daarnaast kunnen patiënten die in het 
verleden gezien zijn op de polikliniek opnieuw benaderd worden om te 
evalueren hoe het verloop van hun klachten is geweest. Dergelijk 
onderzoek kan tevens gebruikt worden voor de ontwikkeling van een 
landelijke richtlijn die ook in andere ziekenhuizen gebruikt kan worden. 
Overigens, is ASIA een slechte term voor de klachten van  deze patiënten 
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omdat volgens Nanayakkara niet alle patiënten een immunologisch 
onderliggend probleem hebben.  

Vooruitlopend op de uitgewerkte onderzoeksagenda heeft VWS de 
aanstelling van een arts-assistent bij het VUMC toegezegd om gegevens 
van patiënten te verzamelen en analyseren.  

Research questions 
• Why do some people have health complaints and others not?
• Pattern of complaints
• Are there different sub-types of health complaints (eg, rapid onset

vs late onset)?
• Can you objectify ‘disease’? (A disease marker?)
• Can you predict who develop health complaints with breast

implants?
(Allergies, HLA types etc)

• What is the etiology of health complaints?

Henry Dijkman (HAN en Radboud MC) vertelde het volgende: 

Er is al veel bekend over de toxiciteit van siliconen. In 1995 was er al een 
special issue van  Journal of Occupational Medicine and Toxicology  over 
dit onderwerp. Henry Dijkman zal dit delen met de groep. 20 jaar ervaring 
met patiënten die klachten ondervinden van hun SBI heeft hem geleerd 
dat alle SBIs uiteindelijk zweten en lekken en dat afbraakproducten van 
siliconen, door het hele lichaam van de patiënt verspreid kunnen raken. 
Dr. Dijkman ziet een grote urgentie om patiënten goed voor te lichten, 
vooral wanneer zij een ruptuur van hun implantaat hebben. Verder is hij 
bezorgd over wat er tijdens de zwangerschap van vrouwen gebeurt met 
een SBI. 

Ordening en discussie over de gepitchte onderzoeksideeën 

1. Studies naar de omvang van het vóórkomen van
systemische  –symptomen bij vrouwen met
borstimplantaten , en

a. Koppeling eerstelijnsdata (NIVEL en andere reeds
bestaande eerstelijnsdatabases/DBIR data).

b. Uitvragen klachten bij patiënten uit de
borstkankerregistratie (onderzoeksidee 2,
gepresenteerd door Floor van Leeuwen).
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Punten uit de discussie over dit onderwerp:  
- Onderwerp met hoge prioriteit.  
- Deze lijn van onderzoek was ook al tijdens het scenario onderzoek 

(zie bijlage) als zeer relevent en kansrijk geïnventariseerd. Er werd 
opgeroepen om vooral terug te kijken naar wat er toen 
geadviseerd is door het expert panel (zie bijlage). 

- Studies kunnen binnen enkele jaren resultaten opleveren. 
- Spreek niet over ASIA, maar over systemische -symptomen die toe 

geschreven worden aan SBIs. 
- Definieer samen met patiënten de meest relevante eindpunten (i.e. 

symptomen) die onderzocht moeten worden en maak dan de 
studieopzet. Kijk daarna welke data er nodig zijn. 

- Data uit de eerste lijn zijn essentieel. N.a.v. de expertbijeenkomst 
in maart 2018 werd de Nivel dataset als meest relevante gezien. 
Mogelijk zijn er nog andere data uit de eerste lijn beschikbaar die 
geschikt zijn om bovengenoemde vragen te beantwoorden. Het zou 
goed zijn om hier naar te kijken.   

- Er zijn drie groepen patiënten: (1) patiënten met een reconstructie 
na borstkanker, (2) patiënten met een reconstructie na 
preventieve borstamputatie en (3) patiënten die om cosmetische 
redenen een SBI hebben.  Het 2e voorstel van Floor van Leeuwen is 
uitsluitend gericht op vrouwen met borstkanker en de vraag kwam 
naar voren of de groep dan representatief is voor alle vrouwen met 
SBI. gezondheidsproblemen   Het betreft een vragenlijstonderzoek 
dat complementair is aan het Nivel/DBIR voorstel. Nieuwe data 
uitvragen bij patiënten uit de borstkankerregistratie biedt 
mogelijkheden voor verdieping. 

- Er is een aantal recente meta-analyses beschikbaar van 
epidemiologische studies naar ziektes in relatie tot SBIs (Balk et 
al. werd genoemd) (zie ook scenariostudie maart 2018). Die 
gegevens kunnen echter geen inzicht geven in symptomen die 
toegeschreven kunnen worden aan SBIs, Symptomen werden in de 
onderliggende studies niet geregistreerd.  

- Onderzoek naar gevoelige subgroepen die onder 2 (zie hieronder) 
worden genoemd, hoort hier ook bij. 
 

2. Studies in patiënten met ernstige klachten. 
a. Identificatie van gevoelige subgroepen 
b. Onderzoek naar een marker van ziekte 
c. Wat gebeurt er met siliconen in de patiënt. 

Punten uit de discussie over dit onderwerp: 
- Het registreren en analyseren van patiëntgegevens is geborgd met 

de aanstelling van een arts in opleiding bij het VUmc. 
- Identificatie van gevoelige subgroepen hoort eigenlijk ook bij vraag 

1. Hier kunnen populatieonderzoek en onderzoek in patiënten met 
klachten elkaar versterken. Eerst onderzoek in de populatie doen 
en dan een vergelijkbare vraag onderzoeken in de patiëntengroep, 
en andersom. 

- In het algemeen zou de patiëntenpopulatie met ernstige klachten 
gebaat zijn bij uitbreiding met een SBI groep zonder klachten en/of 
een controle groep (mensen zonder SBI), al is dit afhankelijk van 
de vraagstelling. 
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- Andere vragen zijn meer verdiepende vragen die minder snel tot
resultaten zullen leiden.

- Vragen rondom wat er gebeurt met siliconen in het lichaam, horen
eigenlijk bij een algemeen thema over veiligheid van implantaten.

3. Welke genetische factoren, microbioom parameters en
patiëntfactoren bepalen gevoeligheid voor BIA-ALCL?

Punten uit de discussie over dit onderwerp: 
- Het betreft een vraag die een internationale aanpak vergt om

voldoende patiënten te kunnen onderzoeken. Valt dit binnen de
scope van de onderzoeksagenda?

- Het is een belangrijke vraag in de context van veiligheid van
implantaten. Maatregelen die andere landen nemen met het
verbieden van sommige SBIs komen nl. voort uit het risico van
deze implantaten op het ontwikkelen van BIA-ALCL.

- Volgens de NVPC is er veel onrust onder patiënten vanwege BIA-
ALCL.

- Volgens BVN is er binnen hun achterban niet veel onrust over dit
onderwerp en is een risico van 1 op 7000 (of 0.014%) heel goed
uit te leggen. Als dat risico in een subgroep wat hoger is, dan is
het risico in hun ogen nog steeds laag en uit te leggen.

- Een hypothese die onderzocht kan worden is of BIA-ALCL een
extreme vorm van ASIA is.

4. Hoe veilig zijn SBIs?
Punten uit de discussie over dit onderwerp:

- Hierbij gaat het om veiligheid/risico’s van SBIs, inclusief het risico
op BIA-ALCL.

- In zijn pitch gaf Henry Dijkman aan veel informatie over siliconen
in het lichaam van vrouwen met SBIs te hebben. Er wordt
aangedrongen op het ontsluiten van deze data. Tot nu toe heeft hij
slechts in één publicatie in de literatuur de migratie van siliconen
door het lichaam beschreven in één patiënt.

- Er zijn veel relatief oude data beschikbaar over de toxiciteit van
siliconen. Het zou goed zijn om die data nog eens opnieuw te laten
bekijken door toxicologen, ook in de licht van de blootstelling aan
siliconen in het hele lichaam, zoals genoemd door Henry Dijkman.

Conclusies en advies: 
1. Focus op studies gericht op het bepalen van de frequentie van het

vóórkomen van systemische –symptomen bij vrouwen met
borstimplantaten
a. Richt onderzoek op de hele populatie zodat alle drie de

groepen hier in zitten (reconstructie na kanker, reconstructie
na preventieve verwijdering, cosmetische operatie).

b. Laat patiënten meedenken over eindpunten/symptomen die
onderzocht zouden kunnen worden.

c. Het NIVEL/DBIR voorstel werd als zeer waardevol gezien. Er
was geen consensus over of er andere data beschikbaar zijn
uit de eerste lijn. Advies is om na te gaan of additionele data
uit de eerste lijn, beschikbaar, nodig en nuttig zijn voor
beantwoording van de vraag.
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d. Uitvraag van nieuwe gegevens bij patiënten uit de 
borstkankerregistratie werd door een aantal deelnemers als 
complementair gezien aan het NIVEL/DBIR voorstel. Hiervoor 
moeten wel nieuwe data verzameld worden.  

e. Richt onderzoek op de identificatie van risicogroepen. Hierbij 
kunnen onderzoek in de populatie en onderzoek in patiënten 
met klachten elkaar versterken. 

 
Actie: RIVM, NIVEL/DBIR consortium met Floor van Leeuwen. Stem af 
met VUMC, Carl Moons, BVN, SVS. 
Resultaat: uitgewerkt onderzoeksvoorstel. 
 

2. Focus op studies naar veiligheid van SBIs 
a. Gebruik bestaande data uit de literatuur over toxiciteit van 

SBIs en SBI-componenten. Er zijn ook veel goede reviews van 
deze literatuur beschikbaar. 

b. Ontsluit de data van Henry Dijkman over migratie van 
siliconen door het hele lichaam. Die data geeft een impuls aan 
het wetenschappelijk debat over blootstelling. 

c. Neem het risico op BIA-ALCL mee als eindpunt in de analyse 
van toxiciteit. 

Actie: RIVM samen met Henry Dijkman, Gerard Mulder en SVS. 
Resultaat: Afwegen of er een update van literatuur nodig is en eventueel 
een voorstel voor de invulling hiervan. 
 

3. Zoek internationale samenwerking om onderliggende 
mechanismen van de ontwikkeling van BIA-ALCL te onderzoeken. 
BIA-ALCL is een zeer zeldzame aandoening.  

 
Actie: vooralsnog geen actie. Internationale ontwikkelingen en kansen 
samen in de gaten houden. 

 
Beschouwing door RIVM nav de bijeenkomst 
De uitkomsten van de bijeenkomst komen voor een groot deel overeen 
met die van maart 2019. Onderzoek naar het vóórkomen van systemische 
symptomen bij vrouwen met SBI wordt nog steeds als zeer belangrijk 
gezien en de eerstelijnsdata van Nivel, gekoppeld aan DBIR, zijn hiervoor 
in elk geval bruikbaar. Ook identificatie van risicogroepen staat hoog op 
de agenda. 
Nieuwe onderzoeksvraag die tijdens deze discussie heel duidelijk naar 
voren kwam was de vraag over de toxicologische en immunologische 
veiligheid van SBI. Het grootste deel van de deelnemers was het er over 
eens om daar met de nieuwste inzichten opnieuw naar te kijken. Risico op 
BIA-ALCL moet hierbij meegenomen worden. 
Vragen over waarom sommige vrouwen BIA-ALCL krijgen maar de meeste 
niet, werd door een aantal deelnemers als belangrijk gezien maar anderen 
vonden dit een lagere prioriteit hebben. 




