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Inleiding
Implantaten, vanaf de 60er jaren werden ze geplaatst, vooral in Amerika, eerst mondjesmaat later
werden het steeds meer.
Daarmee kwamen ook de problemen. Na een aantal jaren kregen steeds meer vrouwen klachten,
vreemde klachten.
Niet alleen de vrouwen klaagden, ook plastisch chirurgen merkten dat er uit de íntacte implantaten
‘iets’ olieachtigs sijpelde. Nederlandse Plastisch chirurg Robert B. Bergman schreef destijds Dow
Corning aan:

An annoying experience induced this study. A silicone gel-filled breast
prosthesis, occasionally shown to patients desiring augmentation, was laid
aside in a cabinet on top of a pile of newly printed writing paper. Some
time elapsed before this stationary was to be used and, on removing the
prosthesis, I found a greasy patch exactly underneath. Respectfully, I
counted the waste of 203 sheets and shortly afterwards I recalled that the
total amount of the substance in the paper could hardly be derived from the
sweaty hands which ever held the prosthesis. More likely, it had something
to do with the filling but, when asked, none of the agencies (companies)
distributing mammary implants could supply information.
Bron: http://siliconebreastimplant.homestead.com/CourtDocuments.html

Toen nog een vreemd, ongewenst maar vooral ook ontkend fenomeen, later bedacht men
de term ‘gelbleed’.

Velen deden het publiek doen geloven dat het massahysterie was in Amerika.
Maar wat was er eerst? De problemen of de hype in de media, hysterische vrouwen in Amerika die
het voor het geld deden.
Hieronder een stukje van hetgeen wat lang speelde voordat het überhaupt in de media verscheen.
The agency announced, in November of 1988, that although manufacturers could continue to
produce breast implants, they would have to provide more detailed information on the safety
concern for a 1991 investigation. Unfortunately, the 1991 investigation proved uneventful. Although
the FDA panel cited the overall lack of safety data, it did not move to ban the sale of breast implants.
The panel noted testimony from breast cancer patients (and their psychological benefits from the
implants) as an integral part of their decision.
By 1991, “the FDA had received 2,500 reports of illnesses or injuries associated with the implants,
which have been used in one million women. But the degree of risk was unclear because extensive
research had not been done.” As pressures mounted regarding the product’s safety, DCC adamantly
“denied any link between the implants and illness.” Moreover, “rather than wait for results from the
[FDA] research, Dow undertook to determine the safety of silicone gel implants.” The Dow Corning
study of silicone implants in March 1993 “reported that the silicone gel in the implants altered the
immune systems of laboratory rats . . . but [rats] are more susceptible to inflammatory reactions
than humans.”

Maar wat was er eerst? De problemen of de hype in de media?

Confidence Game: Burson-Marsteller's PR Plan for Silicone Breast
Implants
The PR story begins in 1985, when Burson-Marsteller warned Dow Corning of "the potential for a
corporate media crisis" after a federal jury in San Francisco ordered the company to pay $1.7 million
to Maria Stern in Carson City, Nevada for what the court judged were "defectively designed and
manufactured" breast implants. The jury judged Dow Corning guilty of fraud, based on internal
corporate memos and studies showing that the company had failed to inform the public of health
risks related to implants.
Although the Stern case received slight media coverage, Burson-Marsteller wrote an analysis titled
"Silicone Medical Implants as a Public Issue," in which the PR firm predicted that "the combination of
human suffering, large financial awards, big business and big medicine . . . represent a potentially
volatile media situation for the company."
From Cover-up to Blow-up
After unsuccessful attempts to overturn the Stern verdict, Dow's lawyers negotiated a settlement in
which the company agreed to pay the judgment in exchange for a "protective order" blocking public
access to embarrassing internal documents and testimony which had emerged during the trial. In a
series of subsequent cases filed by other plaintiffs, Dow settled out of court, again obtaining secrecy
orders to keep damaging information from reaching the public.
In the late '80s, however, Dr. Sydney Wolfe, the head of Ralph Nader's Public Citizen Health Research
Group, became an outspoken critic of implants. Women's groups also began pressuring the FDA to
ban silicone implants.
In December 1990, the story hit big on Connie Chung's Face to Face on CBS-TV, which featured
interviews with a series of seriously ill women who blamed implants for their conditions. The show
touched off a frenzy among women with implants, and the FDA came under additional public
pressure. In March 1991, a New York City court awarded $4.5 million to a woman who claimed that
implants had caused her cancer.
Juries judged Dow Corning guilty of fraud, based on internal corporate memos documents showing
that the company failed to inform the public of health risks related to implants.
As the crisis grew, so did the company's PR campaign. In 1990, Burson-Marsteller billed a paltry
$6,000 in PR fees to Dow Corning, but "From May 1991 through February 1992 our billings have been
$3,776,000, with gross income of $1,384,000," stated Burson-Marsteller Senior Vice President
Johnna Matthews, in a March 10, 1992 letter marked "confidential" to Larry Snodden, President of BM/Europe.
According to Matthews, Dow's PR crisis exploded when yet another implant recipient, Marianne
Hopkins, sued the company and the "jury reached a verdict in December 1991. They found Dow
Corning guilty of fraud, oppression and malice with damages of $7.4 million. Damning memos on
issues of quality control and safety, which had been under protective orders, reached the public and
we've been playing catch-up ever since. . . . Our job has become damage control of language that
compares breast implants to the 'Pinto gas tank' and a multitude of other comments" in memos

which are "almost impossible to defend in court and certainly in the 'court of public opinion.' "
By 1992, the FDA had imposed a ban on further breast implants, and implant manufacturers faced
lawsuits worth billions of dollars. Dow began to fear for its very survival, as breast implants
threatened to become a wedge opening the company to even wider scrutiny. "There are other issues
on the horizon for them," Matthews wrote. "All silicones may be attacked, their other medical
devices like joints are under attack and they have some environmental issues too."
In a separate strategy document, Burson-Marsteller advised, "We must aggressively fight a world in
which 'silicone-free' becomes a labeling boast."
Mobilizing the Masses
As the FDA moved toward hearings on the implant controversy, Dow and the plastic surgeons
launched a fierce PR counterattack. Burson-Marsteller and its subsidiary, Gold & Liebengood, led the
charge for Dow, while the plastic surgeons retained the PR firms of Kent & O'Connor, along with
Black, Manafort, Stone & Kelly, another B-M subsidiary.
One of Dow's internal memos from that period has been cited by critics of the company as evidence
that the company was engaged in deliberate deception. Plaintiffs and their attorneys have
emphasized a sentence from the memo in which Dow CEO Dan Hayes states, "The issue of cover-up
is going well from a long-term perspective."
Less attention, however, has been given to the remainder of the Hayes memo, in which he describes
clearly the company's PR strategy. "The number one issue in my mind is the establishment of
networks," Hayes states. "This is the largest single issue on our platter because it affects not only the
next 2--3 years of profitability . . . but also ultimately has a big impact on the long-term ethics and
believability issues. . . . I have started to initiate surgeon contact . . . to organize the plastic surgery
community. . . . The place we have the biggest hole still missing . . . is in this whole arena of getting
the patient grassroots movement going."

"These women (including celebrities) will be trained and
testimony will be written for them
to deliver before Congressional committees."
--internal Burson-Marsteller PR document

"Grassroots" has become a corporate buzzword for a PR strategy which uses corporate wealth to
subsidize orchestrated mass campaigns that put seemingly independent citizens on the front lines as
activists for corporate causes. Phillip Morris, for example, has paid Burson-Marsteller tens of millions
of dollars to organize smokers into the National Smokers' Alliance, which effectively lobbies for the
company in the name of "smokers' rights."
Johnna Matthews described B-M's grassroots strategy for Dow in a confidential letter on September
9, 1991 addressed to B-M subsidiary Gold & Liebengood. "I was not going to put this into writing, but
wanted you both to be up to speed--and there's too much information for you to have to listen to it
all verbally," Matthews wrote. "With the FDA's new penchant for walking into ad agencies and
demanding to look at documents, I hope you'll give this a toss once you've read it."

According to Matthews, "No one really knows why the women who have problems have them. . . . It
may be that there are women with an allergic reaction to the silicone gel," although she termed this
"unlikely."
Worried that the FDA was considering a ban on silicone breast implants, Matthews outlined a
strategy for "getting women angry about having the right to make their own decision about implants
taken away from them. . . . We also want to place regional, and if possible, national media stories on
the need for keeping this option open to women."
Star Search
Another internal document describes Burson-Marsteller's grassroots organizing tactics in more
detail: "Utilize a well-known celebrity who has breast implants for reconstructive purposes to speak
out on the benefits of them. Utilize spokespeople drawn from women's cancer support groups in
major markets to defend implants by writing letters to the editor, participating in media interviews,
and communicating positive messages to women's groups in their regions."
Burson-Marsteller turned to the American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons for help in
identifying patients who could be recruited as spokespeople. After regional spokespersons had been
enrolled around the country, "we can announce the celebrity chairperson as head of the national
women's cancer support organization (name to be determined). . . . [Dow Corning] makes corporate
grant to this organization. . . . Agency to provide day-to-day media support for the group. . . . These
women (including celebrities) will be trained and testimony will be written for them to deliver before
Congressional committees."
In a preliminary budget, B-M suggested that Dow should be prepared to pay $891,000 to get the
grassroots program up and running, including a $300,000 "participation fee" to its celebrity
spokesperson.
In practice, it appears that Dow was never able to find an adequate celebrity willing to fill the desired
role. Only two celebrities have gone public talking about their experiences with implants--talk show
host Jennie Jones and former "Waltons" actress Mary McDonough, both of whom have spoken out
against health problems which they believe were caused by their implants.
Seeking Sympathy
B-M's focus groups showed that it could get the most favorable press coverage by highlighting cases
of women with breast cancer who have had mastectomies and used implants for the purpose of
breast reconstruction. "While these are only 15-25% of implant patients--the rest are augmentation-they engender more sympathy," Matthews wrote.
For similar reasons, Burson-Marsteller advised that cancer specialists should be recruited as
"spokesdoctors" to defend the company in the top 15 media markets in the United States, because
"an oncologist obviously has more credibility than a plastic surgeon."
As Dow Corning geared up for hearings on implant safety scheduled for November 14, 1991, BursonMarsteller worked to organize a massive "Washington fly-in." B-M staffer Cindee Castronovo was put
in charge of bringing up to 1,000 women to Washington to rally in favor of implants, with Dow
Corning footing the bills for their travel and lodging, plus several days of rehearsals and training prior
to the actual testimony.

Participants in the fly-in included a writer named Karen Berger and breast cancer support groups YME, the Susan B. Komen Foundation, and the National Alliance of Breast Cancer Organizations
(NABCO). Y-ME was given the assignment to generate 175,000 letters to Congress.
Berger, a former schoolteacher, was neither a cancer survivor nor an implant recipient. Her authority
as an expert on implants was based on her authorship of A Woman's Decision: Breast Care,
Treatment and Reconstruction. Co-authored with plastic surgeon John Bostwick III, the book
encourages women to seek reconstructive surgery following mastectomies. Burson-Marsteller
pitched her to the press as the author of "survey work" which "shows that the majority of breast
cancer patients who have been reconstructed find implants very valuable."
Berger's name appears repeatedly on internal Burson-Marsteller documents, which describe her as a
"primary recruiter" for the Washington fly-in. In a USA Today profile, however, Berger is described as
an "independent medical publisher" who "says she has no connection with any organization."
"The suggestion that women should martyr themselves . . . by remaining breastless is a throwback to
the Middle Ages," Berger argued in one news release. She even went so far as to claim that banning
implants would lead to an increase in cancer deaths among women. Without the implant option, she
argued, women would avoid seeking diagnosis and treatment of their cancers.
One Hand Washes Another
Burson-Marsteller documents suggest that financial incentives helped Dow grease the skids with
cancer support groups such as Y-ME and the Susan B. Komen Foundation. The Komen Foundation,
for example, sponsors running marathons in several cities to fundraise and promote awareness of
the need for breast cancer checkups. In an October 1991 strategy note, Burson-Marsteller noted that
the foundation "wants Dow Corning to sponsor upcoming race in Atlanta."
B-M also offered its assistance on what it called an "I scratch your back" basis to the breast cancer
coalition "to pump dollars for [breast cancer] research."
Some breast cancer survivors, such as Darcy Sixt, publicly acknowledged that they had become paid
spokespersons for Dow Corning. Others either worked for free or made no mention of who paid
them.
Although the hundreds of women who rallied during the Washington fly-in had their expenses paid,
Burson-Marsteller planned to avoid payments to people who would be testifying before the FDA. It
made a special exception to this rule in one case--Timmie Jean Lindsey, who in 1962 became the first
woman to receive a set of breast implants. "We will be paying for Timmie Jean Lindsey to testify-based on the fact that she could not take on the financial responsibility," states a B-M document.
In fact, Lindsey's full story could strengthen the argument of women who say implants cause
connective-tissue disorders. In the 1970s, she suffered joint pain, rashes, dry mouth, dry eyes, and
chronic fatigue. More recently, she underwent surgery to replace a knee joint, a problem she
attributes to age but which might be interpreted as a symptom of silicone-induced arthritis. Her
daughter and a sister-in-law, both of whom she encouraged to receive implants, have joined the class
action lawsuit that plaintiffs have filed against implant manufacturers, with her daughter alleging
that the implants gave her lupus.

The plastic surgeons' efforts to recruit spokespersons backfired completely in the case of Terry Davis
of Palm Beach Gardens, Florida. "My doctor told me to lobby the FDA to keep implants," she told the
FDA panel. Instead, she attended so she could describe the complications she had suffered with her
implants following a double mastectomy four years previously.
Bowing Out
In the March 1992 letter from B-M's Johnna Matthews to co-worker Larry Snodden, she credited
Burson-Marsteller's grassroots strategy with "turning around the media coverage on the issue from
strongly negative, to almost equal amounts of balanced and positive articles versus negative. It
culminated briefly in November's FDA Advisory Panel Hearings where by bringing in a tremendous
number of women to testify, we also helped turn those hearings around. The result was that the
panel recommended to FDA Commissioner David Kessler that the implants remain on the market--a
major victory."
Victory notwithstanding, Dow Corning was already outlining plans to withdraw from the breast
implant market, which had become both controversial and unprofitable. In a strategy document
dated December 19, 1991, Burson-Marsteller warned that "the company's motives are going to be
questioned. You can't say in November, 'We are very concerned about the patients, and will do
anything the FDA requires of us to keep the product widely available,' and then say in January, 'We
are withdrawing from the marketplace.' "
From a PR perspective, B-M advised Dow that it could "minimize negative comments" by timing its
withdrawal to coincide with an "adverse FDA decision" that could serve as "a highly defensible public
reason for withdrawing from the business."
The anticipated "adverse FDA decision" came with two rulings in early 1992. Although Kessler made
an exemption so that breast cancer patients could continue to receive silicone implants despite the
ban, Dow's grassroots network continues to accuse the FDA of limiting options for breast
reconstruction.
As recently as August 1995, Y-ME Executive Director Sharon Green testified before Congress that
"The implant debate is out of control--and, as a result, we all lose." Another Y-ME activist, Rosemary
Locke, described silicone implants as "a benefit to women not only in the breast cancer community,
but to some degree to all women."
Cosmetic Reconstruction
In order to rehabilitate its battered image, Dow Corning reshuffled management in 1992, bringing in
Keith McKennon as its new chairman. McKennon's background included crisis management for Dow
Chemical during the parent company's own prior scandals. The Washington Post noted that
McKennon had handled "public relations fights over dioxin and Agent Orange. . . . This background is
very pertinent to a meaningful resolution of the mammary issue."
Dow also hired Griffin Bell, former U.S. Attorney General under President Carter, to perform an
"independent review" of the company. Since leaving public office, Bell has performed similar highprofile services for clients including Exxon in the wake of the Valdez oil spill; General Motors after the
discovery that pickup trucks were exploding in auto collisions; Virginia Military Institute in its effort
to bar women students; and A.H. Robins during its Dalkon Shield controversy.

"What does the company need from Griffin Bell?" asked one Burson-Marsteller document. "Not a
'clean bill of health'--which would be a disaster." B-M even suggested toughening the Bell review by
adding a "representative of a responsible public interest group" or a "major medical association. If
the findings are a bit rougher than they might otherwise have been, from a PR perspective, that's not
a problem. It gives the company a chance to show credibility, responsiveness, willingness to change."
Bell prepared a report based on his investigation, along with a three-page letter of recommendations
for changes in company policy. Dow released the letter with an accompanying statement of the
company's intent to comply with these "reforms." The statement claimed that Bell's team had
exhaustively reviewed 300,000 pages of corporate information. Citing attorney-client privilege,
however, Dow refused to release the documents for public review, or even to release Bell's full
report.
Science Under Pressure: Dow-Funded Studies Say 'No Problem!'
by John C. Stauber and Sheldon Rampton
Breast implant makers and plastic surgeons have spent vastly more money on PR, attorneys, and
lobbying than the women who are suing them for damages. Thanks to PR, the industry has achieved
a remarkable reversal, persuading large sectors of the news media that it is the victim of politics,
greed and "junk science."
New York Times reporter Gina Kolata has typified the trend, penning stories such as "Implant
Lawsuits Create a Medical Rush to Cash In," which portrays the 400,000 women who have joined a
class-action lawsuit against the industry as greedy opportunists goaded on by slick attorneys. Similar
stories have appeared on 60 Minutes and PBS-TV's Frontline.
At the heart of this line of defense is a strategy outlined by Burson-Marsteller in 1991 as Dow was
preparing to withdraw from the breast implant market. "Research continues regardless of the
disposition of the business," advised one memo. In order to achieve the long-term goal of
rehabilitating Dow's reputation, B-M argued, the company would have to produce scientific data
from seemingly independent, "third party" sources, which it could point to as proof that silicone was
safe.
In 1992, B-M warned that the company's "credibility is still low. Of course, company and its
employees will play a key role in disseminating message. But . . . core of message must be scientific,
third-party support. Research studies already announced will be helpful when done. . . . We must
begin by identifying supportive science, scientists, across the spectrum of uses for silicone; training
and supporting them to get our message out; . . . using them proactively to brief the trade, general
and business media; . . . using them reactively as a 'truth squad' to refute antagonists."
Frontline's February 1996 program on the silicone controversy provided a textbook example of this
strategy in action. It built its case around the opinions of Dr. Marcia Angell, editor of the New
England Journal of Medicine, which Frontline described as "the most prestigious medical journal in
the world." Angell has overseen the publication of the two best-known epidemiological studies to
date on breast implants--one by the Mayo Clinic, the other by Harvard researchers and Brigham &
Women's Hospital--both of which found "no evidence" that implants cause serious long-term illness.

"What was so startling to me," Angell told Frontline, "was the disconnect between the science . . .
and what was happening in the courts and what was happening at the FDA and what was happening
in public opinion. The disconnect was amazing."
Over 90,000 women have provided evidence to the FDA of health problems that they attribute to
their implants. Angell dismissed these complaints as "coincidental" and argued that "Passion,
anecdotes, claims, testimonials will not settle this issue. It can only be settled by science."
"We must begin by identifying supportive science, scientists,
across the spectrum of uses for silicone;
training and supporting them to get our message out."
--Burson-Marsteller's PR plan for Dow Corning

Based largely on Angell's characterizations, Frontline portrayed FDA Commissioner David Kessler as
somone who was "horrified" by the results of his 1992 decision to ban cosmetic use of silicone breast
implants, and who now believes that science has proven them safe.
In fact, however, Kessler has continued to repeat his concerns. In April 1996, a month after
the Frontline piece aired, Kessler joined several other physicians in authoring an article for the Annals
of Internal Medicine which found methodological flaws in all 13 of the epidemiological studies which
have been performed to date on systemic health problems related to implants.
According to the article, "Some of the problems common to these different studies include (1)
sample sizes inadequate to rule out rare outcomes, (2) study methods inappropriate for detecting
atypical syndromes, (3) poor choice of comparison group, and (4) inadequate duration of follow-up
or information-gathering techniques that may have biased the detection of implants or clinical
outcomes."
What Angell and Frontline never mentioned, moreover, were the numerous scientific studies that
have found evidence of silicone-related illnesses, and which have been published in medical journals
including the Annals of Plastic Surgery, The Journal of Aesthetic Plastic Surgery, The American Journal
of Clinical Pathology, The British Journal of Plastic Surgery, Plastic and Reconstructive Surgery, The
Journal of the American Medical Association, Arthritis & Rheumatism, and The Archives of Pathology
and Laboratory Medicine.

Pure Science or Pure Hoopla?
Despite its prestige, moreover, the New England Journal of Medicine is not as pristine and infallible
as Frontline would have the public believe. In fact, the journal has lent itself to junk science in the
service of PR on several prior occasions.
In 1982, for example, a federation of French artificial-insemination centers used the NEJM to
promote a misleading study that raised female fears of infertility by claiming that women who pass
the age of 30 stand a nearly 40 percent chance of being infertile. Actually, the true rate of infertility
at that age is only 13.6 percent, according to authoritative research by the U.S. National Center for
Health Statistics. Not only did the NEJM publish the French study--whose conclusions were

eventually abandoned even by its own authors--it added an accompanying editorial, moralizing that
women should "reevaluate their goals" and have babies before starting careers.
In another case in 1986, the NEJM published one study and rejected another which reached opposite
conclusions about the antibiotic amoxicillin, even though both studies were based on the same data.
Scientists involved with the first study had received $1.6 million in grants from the drug
manufacturer, while the critic had refused corporate funding. NEJM proclaimed the pro-amoxicillin
study the "authorized" version. Five years later, the critical study finally found publication in
the Journal of the American Medical Association, and large-scale testing of children showed that
those who took amoxicillin actually experienced lower recovery rates than people who took no
medicine at all.

"This is not unlike R.J. Reynolds funding a study
that examines people in their thirties,
and finding no increased risk of lung cancer."
--Shanna Swan, epidemiologist at UC-Berkeley

Like the French fertility survey and the amoxicillin study, both of the breast implant studies published
by NEJM were heavily funded by partisan sources. Dow Corning and other manufacturers funneled
funding into the Mayo Clinic Study through the the Plastic Surgery Educational Foundation (PSEF) of
the American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.
The Harvard-Brigham study claims it did not receive direct funding from Dow, but according to
plaintiff's attorney Stephen Sheller, the company did provide corporate grants to the hospital
totalling at least $7 million during the period that the study was underway. Sheller bases that figure
on depositions taken from Peter Schur, a professor at Brigham who supervised one of the major
authors of the study.
Schur also admitted in December 1994 that during the course of the Harvard-Brigham study, he was
also working for $300 an hour as a consultant and expert witness for law firms defending implant
makers. Simultaneously, he was editor of Arthritis & Rheumatism, a medical journal in which he had
published an article defending implant safety while rejecting submitted studies that found links
between implants and health problems. Schur's associate editor at Arthritis & Rheumatism was Dr.
Matthew Liang, also a Brigham & Women's professor who moonlighted as a consultant for the
manufacturers' law firms and who worked on the Harvard-Brigham study.
After their multiple roles were disclosed, Liang and Schur resigned from a second Harvard implant
study, also funded by Dow Corning, to avoid "the appearance of conflict of interest." Liang has also
admitted giving information about the first Harvard study to Dow while the study was in progress,
but has refused to provide information that would clarify whether Dow actually had a hand in
shaping the study's methodology.
The Madness in the Method
In fact, critics of implants, such as Ben Lilliston of the Cancer Prevention Coalition in Chicago, have
found numerous flaws in the method of both studies. "Perhaps the most significant problem with the

studies is their time frame," Lilliston says. "Most researchers who have studied women with implants
say that it usually takes 10 years or more for symptoms to develop. In the Mayo Clinic study, women
had the implants in for a mean of 7.8 years. In the Harvard study the mean was 9.9 years." Since the
real boom in implant popularity occurred in the late 1980s, two-thirds of all women with implants
have not had them long enough to start showing symptoms yet.
"It's easy to get a negative study; you just look too soon," agrees Shanna Swan, an epidemiologist
from the University of California at Berkeley. "This is not unlike R.J. Reynolds funding a study that
examines people in their thirties, and finding no increased risk of lung cancer."
In addition, breast implant plaintiffs point out that the Mayo and Harvard-Brigham studies did not
look for the "atypical" cluster symptoms that most women report. Instead, they looked for
traditional connective-tissue diseases, such as rheumatoid arthritis and lupus. Most researchers
studying "silicone associated disease" believe that it is a nontraditional disorder with its own set of
unique characteristics.
"We're dealing with atypical disorders. Anyone who read the literature going back to the 1970s
would have known that you need to look beyond classical diseases," says Dr. Gary Solomon, the
associate director of rheumatology at the Hospital for Joint Diseases Orthopaedic Institute in New
York City. "It is frankly disturbing that these medical studies did not consider this."

Neither study involved physical examinations
or even interviews with any of the women under study.

Critics also say that the studies do not look at enough women to produce meaningful statistical
results. "To detect even a doubling in the baseline rate of scleroderma, you would need to have at
least 30,000 women in your study," says Dr. Solomon.
Finally, women who have suffered illnesses fault the studies for relying on questionnaires and old
medical charts--where atypical symptoms are less likely to have been noted than firm disease
diagnoses--while failing to examine the women themselves. Neither study involved physical
examinations or even interviews with any of the women under study.
"Every study we see seems to focus on the attorneys and the epidemiology studies," says implant
recipient and activist Janice Ferriell. "Why don't they look at us, and figure out what's going on?"
"I have breast implants. I know," says Mary Feller, another implant litigant from San Rafael,
California. "I've suffered all of those undefinable, diffuse symptoms--severe fatigue, night sweats,
terrible headaches, stiff shoulders, neck and jaw."
Feller says the medical studies remind her of "the old joke about the drunk looking for his money
under the lamppost because that's 'where the light is.' The same thing is happening with implants.
The disease is out there in the dark, but the medical community insists on looking under the
lamppost, probably because the light is provided by Dow."

A Victim of Delusion?
Susan Schaezler is one of the women whom implant manufacturers are portraying as victims of mass
hysteria and opportunistic attorneys. Along with 400,000 other women who have filed suit against
the implant makers, she believes that her health is threatened by the implant she received in 1982 as
part of reconstructive surgery following breast cancer.
In October 1995, Schaezler learned that her implant had ruptured and underwent surgery to have it
taken out. The operating team was forced to cut the implant into pieces in order to remove it, and
most of the liquid silicone spilled into her body.
"Some of the capsule and silicone was left adhered to my ribs," Schaezler said. "I felt like I had been
hit by a train the day after that surgery. My lab values went out of sight and my symptoms were
unbelievable. I could only manage to stand up for five minutes at a time and had horrible headaches,
nausea, dizziness, aching sensation all over, and many other problems. My tissue became quickly
infected and began destroying itself. Daily, I would see the results of the destruction. I broke out in
fire-ant-like lesions, mostly on the implant side. My tongue developed horrible sores and I had a
horrible time eating or speaking. I really worried if I would make it to 1996 for awhile. I have had two
more surgeries since that time and the destruction was finally stopped, but I have still not
recovered."

Beauty and the Breast: How Industry Sold Implants to Women
The technique of silicone injections traveled from Japan to the United States, where it was first
adopted by topless dancers. Recognizing the problems with injections, Dow Corning developed
implants in 1962 which used silicone envelopes to contain the liquid silicone gel inside. Dow and
other implant makers projected that the implants were durable enough to remain intact within
women's bodies for a lifetime.
Implants did cause problems, however, the most common of which is known as "capsular
contracture." The body tends to treat the implant as a foreign intrusion, walling it off by forming an
often-painful capsule of scar tissue that hardens, tightens around the implant, and distorts the shape
of the breast. Several studies of the rate of capsular contracture have found that it occurs in over half
of the women who receive breast implants.
Implant rupture, which causes silicone gel to spill into the surrounding tissue, is another
complication, which increases in frequency as the implants age. Contrary to Dow's projections that
implants last a lifetime, one study of implant recipients found that 35.7% of the women had
experienced a rupture within the first nine years after implantation. By year 17, the rupture rate had
increased to 95.7%. The rupture problem apparently increased after Dow redesigned its implants in
the 1970s. The thick gel in early implants produced unnaturally firm breasts, so Dow attempted to
come closer to the real thing by using a thinner gel, described by one doctor as having "the
consistency of 50-weight motor oil."
Problems with the new implants began to crop up in some of the "damning memos" mentioned by
Burson-Marsteller PR executive Johnna Matthews. The gel tended to bleed through the envelopes,
even when there was no rupture. In an internal memo, sales executive Tom Salisbury noted that
implant samples used in sales pitches to doctors "have a tendency to appear oily after being
manipulated." He advised salespeople to "change demonstration samples often" and to clean them

before demonstrations by washing them "with soap and water in nearest washroom" and drying with
hand towels.
In 1977, another Dow marketing executive wrote a confidential memo stating that a number of
doctors had raised concerns about gel bleed. "I assured them, with crossed fingers, that Dow Corning
too had an active 'contracture/gel migration' study underway," he wrote. "This apparently satisfied
them for the moment, but one of these days, they will be asking us for the results of our studies. . . .
It is very likely just a matter of time until the orthopedic community will be aggressively asking similar
questions to those we are now hearing from the plastic surgeons."
Outside the medical community, women implant recipients were complaining of unexpected implant
complications. A 1976 issue of Ms. Magazine documented serious health concerns, which continued
to be ignored by the mainstream media.
"We knew that silicone was no good back in the 1970s," says Harriet Trudell, who worked at the time
for Nevada Governor Mike O'Callaghan. "Showgirls and cocktail waitresses in Las Vegas were coming
under enormous pressure from the casinos to have their breasts enlarged. We wouldn't hear about
their cases until they started having problems and came to us for help. The silicone would just rot
their breasts away. It was horrible, and of course there went their livelihood."
In the '70s and '80s, however, implant makers and plastic surgeons assured women that "breast
augmentation" was a simple, safe procedure. In 1982, the American Society of Plastic and
Reconstructive Surgeons (ASPRS) declared that small breasts were "deformities . . . a disease which in
most patients result in feelings of inadequacy, lack of self-confidence, distortion of body image, and
total lack of well-being due to a lack of self-perceived femininity. The enlargement of the
underdeveloped female breast is, therefore, often very necessary to ensure an improved quality of
life for the patient."
Breast augmentation was also a profitable procedure. Doctors paid $200 to $300 for a set of
implants, and charged $4,000 for the one-hour surgery needed to put them in. By 1981, cosmetic
surgery had become the fastest-growing specialty in American medicine, and doctors started
aggressively marketing their services. In 1983, the ASPRS launched a "practice enhancement"
campaign, issuing a flood of news releases, "patient education" brochures, videotapes and other
marketing materials. Surgeons like California's Dr. Vincent Forshan bought advertisements displaying
their well-endowed clients posing next to luxury cars, with headlines boasting, "Automobile by
Ferrari. Body by Forshan."
By the late eighties, advertising had created "a breast-implant free-for-all," according to Franklin
Rose, a Houston plastic surgeon who himself performed over 2,500 augmentations. "Twins would
come in, sisters would come in, and I'd go from room to room," he said, describing his typical
operating schedule.
Another Houston doctor, Gerald Johnson, recalled holding "Grand Teton Days" at least once a
month. "The most surgeries we did in one day was seventeen," he said. A successful surgeon could
hope to earn as much as $3 million a year, and Johnson celebrated his success by building a breastshaped pool at his home with a nipple-shaped hot tub. By 1990, over a million women had gotten
"boob jobs."

The Bubble Bursts
Until the mid-eighties, no one paid much attention as women began appearing in their doctors'
offices with vague and often undiagnosable ailments. Their problems seemed unrelated to their
implants: chronic fatigue, memory problems, rashes, joint pain and stiffness, night sweats, skin
tightness, swollen glands, headaches, nausea. The symptoms often resembled rheumatoid arthritis,
lupus or scleroderma--serious diseases reminiscent of the immune-system disorders that Japanese
doctors had reported in early recipients of silicone injections.
In the 1950s and 60s, Dow Corning's parent company, Dow Chemical, had tested liquid silicone and
found that it had the potential to migrate throughout the body, affecting the immune and central
nervous systems. In 1974, Dow Corning researchers had injected rabbits with silicone and concluded
that "organo-silicone compounds can stimulate the immune response." The results of these tests,
however, were kept confidential and did not disturb the consensus of opinion within the company,
which continued to believe that silicone was an inert, harmless substance.
"I started going to internists with these symptoms and problems and I went to two different
internists and no one could find a problem," said implant recipient Marie Walsh. "I had no history of
health problems until these polyurethane implants were done and then I developed the blatant
rheumatoid arthritis symptoms and, of course, the lupus rash developed at the same time." Walsh
eventually started a women's support group and began to receive phone calls from other women,
"calling me from all over the United States with these problems and they're crying because they've
said, 'Now I have someone just like me.' . . . We, as women, were going to Ob-Gyn's, G.P.'s, M.D.'s,
not thinking these problems were related to our breast implants."
Dit voorzover Amerika maar wat gebeurde er in ons land?

Brief van overheid aan de plastisch chirurgen

Er is wel registratie geweest..

Hieronder een artikel uit het blad ‘medisch contact februari 1992’
Kort nadien heeft Marlou Boots het SVS opgericht, dus er waren destijds wel degelijk problemen.
Maar die werden ontkend toen en nu nog steeds…………………….

Korte tijd later verscheen dit artikel:
SPECIAL REPORT

The Basis of the FDA's Decision on Breast Implants
David A. Kessler, M.D.
N Engl J Med 1992; 326:1713-1715June 18, 1992DOI: 10.1056/NEJM199206183262525

On April 16, 1992, the Food and Drug Administration announced that breast implants filled with
silicone gel would be available only through controlled clinical studies and that women who need
such implants for breast reconstruction would be assured of access to these studies. This decision
was especially difficult because even after more than 30 years of use involving more than 1 million
women, adequate data to demonstrate the safety and effectiveness of these devices do not exist.
They had been allowed to remain on the market after the enactment of the 1976 Medical Device
Amendments ("grandfathered") with the understanding that the FDA would later go back and require
their manufacturers to submit data demonstrating safety and effectiveness.
Although the decision to limit access to breast implants was in step with the recommendations of an
FDA advisory panel, it was one of the most controversial decisions ever made by the agency. It has
left the FDA open to criticism on both flanks: from those who argue that the FDA should not let any
women have breast implants as long as their safety and effectiveness have not been demonstrated,
and from those who argue that women ought to be free to weigh the known risks against the
personal benefits of an implant and make an independent choice about whether to have one.
The legal basis for the FDA's decision was straightforward. The 1976 Medical Device Amendments to
the Food, Drug and Cosmetic Act require that medical devices be shown by their manufacturers to be
safe and effective before they may be distributed and used.1 The legal standard is not that devices
must be proved unsafe before the FDA can protect patients against their use. Rather, the law
requires a positive demonstration of safety — and the burden of proof rests squarely with the
manufacturer. What many participants in this debate have failed to recognize is that under the law,
"grandfathered" devices such as breast implants must eventually meet the same requirements as
new devices: they must be shown to be safe.
Thirty years after silicone breast implants appeared on the market, the list of unanswered
questions about their safety remains long. It is not known how long these devices last, nor is it
known what percentage of them will rupture — though it is known that some do rupture. Although
manufacturers' reports suggest a frequency of asymptomatic rupture between 0.2 and 1.1 percent,
preliminary findings presented at the FDA advisory panel's meeting in February suggested that in 4
to 6 percent of asymptomatic women with implants the devices have ruptured. It is never possible
to predict with certainty how a device will function 10, 20, or 30 years after its implantation;
however, even basic characteristics that have some value in predicting future performance, such as
tensile strength and fatigue resistance tested through cyclic loading, are lacking in this case. The
chemical composition of the gel that leaks into the body when a breast implant ruptures is
unknown. And the link, if any, between these implants and immune-related disorders and other
systemic diseases is also unknown. Serious questions remain about the ability of manufacturers to
produce the device reliably and under strict quality controls. Until these questions are answered, the
FDA cannot legally approve the general use of breast implants filled with silicone gel.
Nevertheless, to answer these questions once and for all and to preserve the option of access to
silicone breast implants for patients whose need is greatest, the

FDA has decided to make these devices available under controlled conditions. In the first stage,
already in effect, silicone-gel implants will be available to women whose need for them is most
urgent. This group includes patients with temporary breast-tissue expanders — whether they were
put in place before or during the recent moratorium on the use of silicone breast implants — who
are awaiting permanent reconstructive surgery; patients who undergo reconstructive surgery at the
time of mastectomy; and those who require the device for urgent medical reasons, as in the case of
the rupture of a device already in place. During the second stage, women who desire implants for
breast reconstruction will be able to obtain them through extended-availability protocols under the
public-health-need provisions of the Food, Drug and Cosmetic Act.2 Under these protocols, siliconegel implants will be made available to patients with certified medical need for these devices; their
registration will be required for the purpose of long-range data collection and follow-up. In the third
stage, which includes more intensive research protocols enrolling a limited number of women, the
FDA will offer implants for purposes of reconstruction or augmentation in carefully controlled clinical
trials. The number of subjects in these studies will be limited to the minimum needed to answer the
scientific questions at issue.
Some who criticize the FDA's decision argue that no one should be exposed to a risk that he or she
cannot assess. Because we lack information, and because the information we do have arouses
concern, the argument goes, no woman should be allowed to take the risk of having a silicone
breast implant. This argument claims that women cannot provide valid informed consent when so
much information about silicone implants is lacking.
It is true that women who receive implants under the new protocols will be taking a risk of unknown
magnitude. It is equally true that, henceforth, any woman entering the clinical trials will be told that
implants are not risk-free — a decided improvement over the previous state of "informed consent."
The authors of the Medical Device Amendments of 1976 anticipated precisely this type of situation
when they included in the law a special exception to the requirement that devices already in use
before 1976 had to be demonstrated to be safe and effective in order to remain on the market. The
law gives the FDA the prerogative to decide that there is a legitimate public health need for the
continued availability of a particular device and, thus, that it may be allowed to remain on the market
until studies of its safety and effectiveness are completed.
In allowing patients with cancer and others with a need for breast reconstruction access to silicone
breast implants as part of such studies, the FDA has judged that, for these patients, the risk—benefit
ratio permits the use of the implant under carefully controlled conditions. In reaching this decision,
the FDA carefully weighed whether any alternatives to silicone-gel breast implants existed. Saline
implants remain on the market, and for some patients they provide a good alternative to silicone
implants. But two additional factors influenced the decision. First, for a small number of patients,
silicone implants may be more desirable than saline implants, and second, the safety of saline
implants has also not yet been established.
Some argue, however, that it is inconsistent for the FDA to allow the use of a medical device in some
situations and not in others. In their view, healthy women who have poor body images because they
have small or asymmetrical breasts have as great a need for the device as women who have breast
cancer. This contention has a superficial appeal. Although one can legitimately argue for a continuum
of need, in the end the needs of the patient who desires reconstructive surgery differ from those of
the patient who desires augmentation. One can argue that for both groups the benefit is ultimately
cosmetic, yet for women with breast cancer who undergo mastectomy, the option of reconstructive
surgery is viewed as an integral part of the treatment of the disease. Certainly, as a society, we are
far from according cosmetic interventions the same importance as a matter of public health that we
accord to cancer treatments. The clearest demonstration of this social consensus comes from our
policies regarding health insurance. In almost any context, the treatment of cancer — and usually
reconstruction after mastectomy — is covered as a medical benefit by insurers. But in almost no

context is cosmetic surgery, including primary breast augmentation, covered by insurance. It makes
little sense for the FDA to consider breast augmentation of equivalent importance with an accepted
component of cancer therapy
These restrictions on the use of silicone-gel implants for breast augmentation are not based on any
judgment about values. Rather, the FDA has concluded that women who desire breast augmentation
are at higher risk than patients with breast cancer who have had a mastectomy. Unlike patients who
have undergone mastectomy, they still have breast tissue, and the presence of an implant
complicates the use of mammography for the detection of breast cancer. Although special
techniques for more complete mammography have been developed, many experts continue to
believe that breast implants can preclude full visualization of the breast. In addition, we are
concerned about "silent rupture," the undetected failure of the device in women who have no
symptoms of rupture. Mammography is the only reliable procedure for detecting silent rupture, but
mammography is not advisable for young women with breast tissue because it entails incremental
exposure to radiation. In the end, it comes down to this: in our opinion the risk—benefit ratio does
not at this time favor the unrestricted use of silicone breast implants in healthy women.
It has become fashionable in some quarters to argue that women ought to be able to make such
decisions on their own. If members of our society were empowered to make their own decisions
about the entire range of products for which the FDA has responsibility, however, then the whole
rationale for the agency would cease to exist. People could simply communicate directly with
manufacturers to design their own drug regimens or select medical devices. The rule governing
intervention would be "caveat emptor."
The FDA was established as a result of a social mandate. Caveat emptor has never been — and will
never be — the philosophy at the FDA. Manufacturers have vested interests. Between those
interests and the interests of patients, the FDA must be the arbiter. To argue that people ought to be
able to choose their own risks, that government should not intervene, even in the face of inadequate
information, is to impose an unrealistic burden on people when they are most vulnerable to
manufacturers' assertions: when they are desperately ill, when they are hoping against hope for a
cure, or when they are seeking to enhance their physical appearance. Those are precisely the
situations in which the legal and ethical justification for the FDA's existence is greatest, however. The
decision about breast implants reflects that need.
Another factor carries equal weight. Had the FDA failed to intervene, the uncontrolled and
widespread availability of breast implants would probably have continued for another 30 years —
without producing any meaningful clinical data about their safety and effectiveness. Such a
situation is obviously unacceptable. Once and for all, we need to gather information about the safety
and effectiveness of these medical devices that have been so widely used for so many years.

Source Information
Food and Drug Administration Rockville, MD 20857

1992 :
In Nederland kunnen bijwerkingen , welke gerelateerd lijken aan het gebruik of de toepassing van
een geneesmiddel of een medisch hulpmiddel, artsen gemeld worden bij het Bureuau Bijwerkingen
van het ministerie van VWS.
Daarnaast heeft de beroepsgroep van plastisch chirurgen initiatieven ondernomen, om, in
samenwerking met de SIG ( Stichting Gezondheidszorg ), een gegevensbestand voor implantaten op
te zetten, de z.g DRIPS ( Dutch Registry of Implants in Plastic Surgery ),
Een centrale registratie van gegevens betreffende geïmplanteerde borstprotheses ( merk en type,
datum van implantatie, gecorreleerd aan patiëntenidentificatie, gecorreleerd aan een patiëntenidentificatie.
Wanneer zich problemen voordoen met bepaalde prothesen of bij bepaalde patiënten kunnen de
bijbehorende gegevens achterhaald worden. Bovendien zou dit gegevensbestand kunnen fungeren
als informatiesysteem bij de toetsing van de product-kwaliteit van het medisch handelen.
Ook kunnen gegevens gebruikt worden om er statistische analyses mee uit te voeren ten behoeve
van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
Een gefaseerde opbouw van dit gegevensbestand zou plaatsvinden per 1 januari 1995

De Consumentenbond over registratie die weer gestopt werd ivm
financiële problemen.
oktober 1997
Geachte mevrouw Borst,
Ons bereikte het bericht dat de Dutch Registry of Implants in Plastic Surgry (DRIPS ) binnenkort al
wordt beëindigd.
Dit vanwege het ontbreken van een structurele financiële basis voor de langere termijn. De
Consumentenbond acht het bestaan van een goed werkend registratiesysteem voor medische
hulpmiddelen van wezenlijk belang voor de waarborg van goede kwaliteit van die hulpmiddelen.
Ervaringen met desbetreffende hulpmiddelen worden geregistreerd. Problemen met een bepaald
product worden sneller zichtbaar en er kan direct contact met de betreffende patiënten zelf worden
opgenomen.
De informatieverstrekking behoeft dan niet meer via de publiciteit te verlopen, zoals dat
noodgedwongen is gebeurde bij de problemen met het Dalkon Schildje, de BSCC-hartkleppen en
laatstelijk ook weer met de siliconen borstimplantaten ( Dow Corning- red.)
Nederlands Tijdschrift. Geneeskunde. dec. 1998
De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie heeft enkele jaren geleden de "Dutch Registry
of implants in plastic surgery (DRIPS) opgericht.
In navolging van registraties van pacemakers, hartkleppen en heupprothesen, wordt bij de SIG
Coöperatie in Utrecht een databank bijgehouden.
Om te beginnen worden hierin de patiënten met siliconen borstimplantaten en de details van hun
implantaten geregistreerd.
Financieringsproblemen maken dat de DRIPS reeds anderhalf jaar niet functioneert.
Er is hoop dat hulp van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de registratie weer
operationeel maakt.
Andere Europese landen hebben reeds goed functionerende registraties van allerlei implantaten, ook
van siliconen borstimplantaten.

De Gezondheidsraad over registratie:
25 okt.1999
De commissie hecht veel waarde aan een gedegen centrale registratie van alle vrouwen die overgaan
tot het laten plaatsen van een implantaat.

In deze registratie dienen zowel gegevens van de vrouw als van het implantaat te worden
opgenomen.
Een dergelijke registratie kan in de eerste plaats een bijdrage leveren aan de kennis omtrent de
verschillende types implantaten en implantaat-falen.
Tevens zal meer inzicht ontstaan in de -eventueel- na de operatie optredende complicaties.
De commissie steunt dan ook de initiatieven die zijn ondernomen om een landelijk
registratiesysteem op te zetten.
Vanzelfsprekend dienen ook de gegevens over de praktijk in privé-klinieken in dit systeem te worden
opgenomen.
Om de uit de registratie naar voren komende feiten terug te kunnen koppelen naar individuele
draagsters , dient de registratie herleidbaar te zijn.

Minister Borst over registratie:
Registratie
In lijn met de waarde die de commissie hecht aan een centrale registratie van draagsters van
borstimplantaten, onderken ik de rol die een implantatenregister kan spelen.
Niet alleen in het kader van post marketing surveillance (PMS), traceability, recall en vigilance in de
hulpmiddelenvoorziening.
Maar zeker ook ten behoeve van een adequate informatievoorziening in de zorg.
Het Nederlands Normalisatie Instituut (NNi) is Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 800 XVI,
nr. 69 4 daarom gevraagd om met een haalbaarheids-studie inzicht te geven in de mate van
commitment van belanghebbende partijen en de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden
om een implantaten-register op te zetten en te onderhouden.
Naar verwachting zal het NNi in September 2000 kunnen rapporteren.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Tweede Kamer, vergaderjaar
1999–2000, 26 800 XVI, nr. 69 5

Kamervragen en het antwoord van de minister:
Is het waar dat de al eerder opgezette Dutch Registry of Implants in Plastic Surgery (DRIPS) is
beëindigd , vanwege het ontbreken van een structurele financiële basis voor de langere termijn?

Bent u mede gezien de ervaringen met hartkleppen van mening dat een goede en onafhankelijke
registratie van implantaten zeer noodzakelijk is .
Bent u bereid dit zelf op te zetten?
Diverse partijen (producenten, verzekeraars, specialisten, ziekenhuizen en patiënten) zijn gediend bij
het hebben van een goede registratie van implantaten.
Ik ben dan ook van mening dat vanuit deze betrokkenheid een bijdrage moet worden geleverd aan
de oprichting en instandhouding (waaronder een structurele financiering) van een registratie.
Het is de bedoeling om bestaande registers (waaronder de «Dutch Registry of Implants in Plastic
Surgery» (DRIPS)) in samenhang te brengen in een algemeen implantatenregister.

Eerder al berichtte ik u dat ik het NNI gevraagd heb een haalbaarheidsstudie naar een dergelijk
implantatenregister uit te voeren.
Het commitment van belanghebbende partijen is daarbij nadrukkelijk onderwerp van onderzoek.
Het NNI zal in september van dit jaar rapporteren.
In het verleden heb ik DRIPS een overbruggingsfinanciering verstrekt.
Volgens informatie van Prismant (de uitvoerder van de registratie) is het beschikbare budget bijna
uitgeput.
Ik zal met de verantwoordelijken voor DRIPS in overleg treden over de noodzaak om de
overbruggingsfinanciering voor een korte termijn te verlengen.
vergaderjaar 1999–2000, 26 800 XVI, nr. 93

EQUAM the European Committee on Quality Assurance and
Medical Devices In Plastic Surgery 23 juni 2000
EQUAM believes that a European and world-wide registry of patients is crucial for identifiying
information onshort-term research, such as capsular contracture or rupture, and to provide a
database for long-term research on breast implants.
Principles of confidentiality and the safegarding of the privacy of patients must be maintained for
such a registry to be succesful.

De Nederlands Vereniging voor Plastische Chirurgie in 2002
Bij gebrek aan een nationale registratie van implantaten (zoals de Europese Commissie adviseert,
maar VWS is tot op heden in gebreke gebleven), acht het bestuur van de NVPC het de
verantwoordelijkheid van de behandelend chirurg om een registratie van de ( siliconen-) implantaten
bij te houden.
Deze registratie dient bij kwaliteit-en opleidingsvisitaties overlegd te worden ter controle.

2002

Vraag aan de Minister en het antwoord (over voorlichting
registratie)
Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Den Haag, 10 april 2002
In bovengenoemde brief heeft u gevraagd te reageren op een afschrift van de brief
van de Stichting Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen- implantaten (SVS) te
Lelystad aangaande de siliconen problematiek.
Graag wil ik bij de beantwoording van deze brief van de gelegenheid gebruik
maken om nader in te gaan op de resultaten uit het rapport van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): «Study to the presence of antipolymer
antibodies in a group of Dutch women with a silicone breast implant. Part II». Dit
rapport is op 26 maart 2002 verschenen.
Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is vast te stellen of er in
Nederland een populatie vrouwen met een siliconen-borstprothese bestaat met
ernstige ziekteverschijnselen en een hoge prevalentie van antipolymeer
antistoffen.
Het rapport beschrijft het tweede onderzoek naar de aanwezigheid van
antipolymeer antistoffen (polymeer bindende immunoglobulines) bij een groep
Nederlandse vrouwen met een siliconen-borstimplantaat (SBI). Ook in deze tweede
studie werd slechts bij een gering aantal vrouwen met een SBI een verhoogd
gehalte aan polymeer bindende immunoglobulines waargenomen. Dit werd echter
ook waargenomen bij een groep gezonde vrouwen zonder een SBI. Bij indeling
volgens de ernst van de ziektever- schijnselen bleek de onderzoekspopulatie
(vrouwen met SBI) niet overeen te komen met de groep ernstig zieke vrouwen
waarbij in de literatuur een verhoogde prevalentie van polymeer bindende
immunoglobulines was gevonden. Het feit dat het niet mogelijk bleek om in twee
opeenvolgende studies voldoende vrouwen met een SBI en ziekteverschijnselen op
te nemen, geeft aan dat het aantal vrouwen met een SBI en ernstige symptomen in
Nederland gering is. Ook bij een normale populatie Nederlandse vrouwen zonder SBI
wordt er een behoorlijk aantal vrouwen met een positieve waarde voor
antipolymeer antistoffen in het bloed gevonden. Dientengevolge kan het gebruik van

de «antipolymeer antistof» test niet aanbevolen worden als hulpmiddel bij de
klinische evaluatie van vrouwen met een SBI en ernstige klachten/symptomen.
Hierna ga ik over tot de beantwoording van de vragen.

1 Heeft u kennis genomen van deze Wettelijke Richtlijnen vanuit de Europese
Commissie?
Ik neem aan dat hier gedoeld wordt op het document van het Europees
Parlement zitting 2000–2001: «Uittreksel uit het document «Aangenomen Teksten»
van de vergadering van 13 juni 2001; Verzoekschriften over siliconenimplantaten
A5–0186/2001 Resolutie van het Europees Parlement over de ontvankelijk
verklaarde verzoekschriften over siliconen- implantaten (verzoekschriften 470/1998
en 771/1998) (2001/2068(INI))» en het document van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen:«Mededeling van de commissie inzake
communautaire en nationale maatregelen in verband met borstimplantaten,
Brussel, 15 november 2001». Hiervan heb ik kennis genomen. Borstimplantaten als
zodanig vallen onder de richtlijn 93/42/EEG (daarna gewijzigd door richtlijnen
(98/79/EG en 2000/70/EG), die essentiële vereisten inzake kwaliteit en veiligheid
van medische hulpmiddelen bevat. Deze richtlijn is omgezet in het Besluit
medische hulpmiddelen.
2 Welke stappen zijn er inmiddels ondernomen?
De mededeling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreft een
aanvulling op bestaande hierboven genoemde EU-regelgeving gericht op de
technische vereisten met betrekking tot borstimplantaten en op een aanscherping
van het beoordelingsregime. Daarnaast is het nodig om aanvullende maatregelen
te nemen om garanties voor de gezondheidsbescherming te bieden. Vrouwen
moeten alle passende informatie krijgen over de mogelijk voordelen en risico’s van
chirurgische ingrepen en borstimplantaten, voordat ze de heelkundige ingreep
ondergaan. Het gaat onder andere om het treffen van maatregelen op nationaal
vlak waarbij een systeem ingevoerd wordt, waarbij de patiënt gepaste en volledige
informatie wordt verstrekt vóórdat zij haar schrifte- lijke toestemming geeft. De
overlegprocedure kan voorzien in een «bezinningsperiode», evenals aanbevelingen
inzake minimumleeftijd voor de procedure. In de mededeling worden elementen
beschreven die als basis kunnen dienen voor initiatieven op nationaal vlak. Het
promotie- materiaal dient samenhangende informatie te bevatten die vrouwen
ertoe aanzet om gepast en onafhankelijk advies in te winnen bijvoorbeeld door het
raadplegen van hun arts. Ook vindt de Commissie het belangrijk dat continu wordt
gestreefd naar een verbetering van de klinische functiona- liteit van
borstimplantaten, aan een verbeterde kennis van de kwaliteit van
borstimplantaten, een beter inzicht in de gezondheidseffecten op korte en langere
termijn van borstimplantaten en een betere kennis van bijwerkingen.
Naar aanleiding van de bovenstaande mededeling is door het ministerie van VWS
een fiche opgesteld, waarin de door de Europese Commissie voorgestelde

communautaire en nationale aanvullende maatregelen worden toegejuicht en
ondersteund.
3 Wanneer en hoe komt deze berichtgeving officieel naar buiten?
Het betreffende fiche is aan de Tweede Kamer aangeboden in het document:
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese
Unie, Tweede Kamer,vergaderjaar 2001–2002, 22 112, nr. 218, van 16 januari 2002.
4 Geeft de overheid brochures uit in verband met risico’s en benefits?
In mijn standpunt (GMV/MH 2040827, d.d. 31 januari 2000) op het advies van de
Gezondheidsraad («Gezondheidsrisico’s van siliconen- borstimplantaten» 1999/16)
heb ik aangegeven dat goede voorlichting een vrouw kan ondersteunen om een
zorgvuldige weloverwogen beslissing te nemen om zich al dan niet te laten
opereren. Om tot deze beslissing te komen hebben deze vrouwen adequate
informatie nodig. Bij niet-noodzakelijke medische ingrepen, zoals bij cosmetische
operaties vaak het geval is, dient aan de informatieverstrekking hogere eisen te
worden gesteld dan bij andere medische behandelingen. Al te vaak wordt er in het
contact tussen de vrouw en de arts vanuit gegaan dat er al een beslissing tot
opereren is genomen. Het is juist belangrijk dat de behandelend arts in een vroeg
stadium de vrouw adviseert bij het nemen van een juiste beslissing. Daarbij dient
zij volledige, objectieve en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde informatie
over de implantaten, de operatie en de ernst van lokale complicaties te
ontvangen. Ook moet er gewezen worden op bestaande alternatieven. Het
voorlichtingstraject (tijdstip van het starten van de voorlichting, fasering van het
voorlichtingsproces en de rol van de huisarts) dient vastgelegd te worden in een
voorlichtingsprotocol. Een voorlichtingsfolder of brochure kan deze voorlichting
ondersteunen. Ik ben voornemens om een folder te maken in overleg met de SVS
en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).
In de mededeling van de Europese Commissie worden elementen beschreven die
als basis kunnen dienen voor het voorlichtingstraject in Nederland. Daarnaast
kunnen voorlichtingssystemen uit andere landen bruikbare elementen bevatten die
als handvat kunnen dienen voor de Nederlandse situatie. Op 9 januari 2002 is aan
mevrouw Boots van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconenimplantaten
verzocht om in het kader van voorlichting aan vrouwen die overwegen om
borstimplantaten te implanteren te reageren op een uitgave van de Australische
overheid (Breast Implant Information Booklet 3rd edition 2001, van de
Therapeutic Goods Administration). De SVS heeft hier op 21 februari 2002 op
gereageerd. Deze reactie kan meegenomen worden bij de ontwikkeling van een
folder. Met de NVPC zal gesproken worden over de initiatieven die zij heeft
genomen om een richtlijn over siliconen-borstimplantaten te ontwikkelen en op
welke wijze daarin aandacht wordt besteed aan het voorlichtingstraject.
5 Bij ja, door welke professie zijn deze brochures samengesteld?
De voorlichtingsfolder zal worden samengesteld in overleg met de SVS en NVPC.

6 Is daarbij gewaakt voor belangenverstrengeling?
Zoals in vraag 4 is geantwoord, dient een vrouw die overweegt om siliconenborstimplantaten te implanteren te beschikken over volledige, objectieve en op
wetenschappelijk onderzoek gebaseerde informatie over de implantaten, de
operatie en de ernst van lokale complicaties. Ook de ervaringen van de SVS
kunnen belangrijk zijn bij het maken van een weloverwogen beslissing om wel of
niet tot implantatie over te gaan.
7 Welke criteria op nationaal vlak wordt hierbij gehanteerd?
Ik neem aan dat hier criteria ten aanzien van belangenverstrengeling worden
bedoeld. De beroepsgroep van artsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij
ter bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft zelf gedragsregels voor artsen
opgesteld.
8 Bestaat er een systeem patiënt consent?
In de Nederlandse wetgeving, het Burgerlijk Wetboek (BW) art. 7:446 e.v. (in de
wandelgangen meestal aangeduid met WGBO) meer specifiek art. 7:450, is als
uitgangspunt voor iedere verrichting of behandeling opgenomen de toestemming
van de patiënt.
9 Bestaat er een systeem informed patiënt consent?
Alvorens een patiënt toestemming voor behandeling kan geven moet hij of zij eerst
goed geïnformeerd zijn. In de wet is hiervoor een uitdrukkelijke bepaling
opgenomen, art. 7:448 BW. Dit artikel verplicht de patiënt op duidelijke wijze in te
lichten over het voorgenomen onderzoek en de voorgesteld behandeling. De
informatieverplichting is mede afhankelijk van de context en van de betrokken
patiënt; bij een ingewikkelde ingreep of een behandeling waaraan grotere risico’s
zijn verbonden rust er een zwaardere informatieverplichting op de betrokken
hulpverlener(s). Zie ook het antwoord op vraag 4.
10 Zo nee, hoe en door wie gaat dat geregeld worden?
Niet van toepassing.
11 Is de informatie die artsen aan vrouwen moeten gaan geven nationaal
geregeld, of ieder voor zich?
Zie de antwoorden op de vragen 8 en 9: dit is geregeld in de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), opgenomen in boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek.

12 Hoe is de controle daarop geregeld?
Een arts dient vanuit zijn kritische professionele verantwoordelijkheid zich op een
zorgvuldige manier te kwijten van zijn taak om goede voorlichting te geven dan
wel te zorgen dat dit door anderen gegeven wordt. De controle hierop ligt bij de
patiënt zelf: als hij/zij niet tevreden is met de door de arts verstrekte informatie
kan hij/zij hierover een klacht indienen bij de klachtencommissie op grond van de
Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
13 Bestaat er een wetgeving ten aanzien van publiciteit borstimplantaten?
Nee, er is bestaat geen Reclamebesluit medische hulpmiddelen.
14 Is de medische professie geoorloofd om reclame te maken voor borstvergrotende ingrepen?
Ja, er bestaat geen Reclamebesluit medische hulpmiddelen.
15 Wordt daarbij onderscheid gemaakt in leeftijd?
Nee.
16 Is er al een begin gemaakt met inventarisatie ten behoeve van de registratie?
Ja, het Nederlands Normalisatie Instituut heeft een haalbaarheidsstudie naar het
opzetten en onderhouden van een algemeen implantaten register uitgevoerd.
17 Welk hulpprogramma is er voor de zieke vrouwen opgesteld?
Heeft u misschien al overwogen een centraal gelegen (=goed bereikbare) kliniek
voor deze grote groep, voor onbehandelbare zieken, te starten met daaraan
verbonden de voor deze vrouwen belangrijke specialismen.
Gelet op de uitkomsten van de twee RIVM-onderzoeksrapporten, het advies van
de Gezondheidsraad («Gezondheidsrisico’s van siliconen- borstimplantaten»
(1999/16) en de mededeling van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, acht ik het niet nodig om naast de reguliere gezondheidszorg,
die naar mijn mening voldoende is toegerust om met deze problematiek om te
gaan, speciale hulpprogramma’s voor zieke vrouwen op te stellen. Bovendien gaat
het hier om een te geringe doelgroep. Zoals ik al eerder aangaf vind ik het wel
belangrijk dat vrouwen serieus genomen worden en op een goede en volledige
manier worden voorgelicht en geïnformeerd.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

2003- Ook het Europese Parlement heeft het in een resolutie over
het nut van een goede registratie: zie onderstaand document
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2003-0063&format=XML&language=NL

Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie inzake communautaire en
nationale maatregelen in verband met borstimplantaten (COM(2001) 666 – C5-0327/2002 – 2002/2171(COS))
Het Europees Parlement ,
– gezien de mededeling van de Commissie (COM(2001) 666 – C5-0327/2002),
– gezien artikel 152 van het Verdrag,
– gezien Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 over medische hulpmiddelen(1) ,
– gezien Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 over medische hulpmiddelen voor
in vitro-diagnostiek(2) ,
– gezien Richtlijn 2000/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 tot wijziging, voor wat
medische hulpmiddelen betreft die stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma bevatten, van Richtlijn
93/42/EEG van de Raad(3) ,
– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 juni 2001 over de ontvankelijk verklaarde verzoekschriften inzake
siliconenimplantaten (verzoekschriften 0470/1998 en 0771/1998)(4) ,
– gelet op artikel 47, lid 1 van het Reglement,
– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid en de adviezen van de
Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen en de Commissie verzoekschriften (A5-0008/2003),
A. overwegende dat er gebrek aan voorlichting bestaat over het mogelijke gevaar van borstimplantaten,
B. overwegende dat duizenden vrouwen zich met een verzoekschrift tot het Europees Parlement hebben gewend opdat het
zich zou uitspreken over de risico's die zijn verbonden aan de inplanting van siliconenborstimplantaten,
C. overwegende dat het Europees Parlement zich in de resolutie van 13 juni 2001 met name heeft uitgesproken over de
veiligheid en de kwaliteit van de aangeboden producten en de voor- en na-operatieve zorg en daarbij heeft gepleit voor een
reeks specifieke maatregelen op zowel communautair als nationaal niveau,
D. overwegende dat patiënten zich ervan bewust moeten zijn dat de levensduur van implantaten in sommige gevallen
beperkt is en dat ze eventueel moeten worden vervangen of verwijderd, en dat patiënten moeten worden geïnformeerd over
kwaliteit van de implantaten en over de geschiktheid daarvan voor de desbetreffende patiënt,
E. overwegende dat breuken vaak voorkomen, namelijk in 5–51%, afhankelijk van de studies, en dat sommige onderzoeken
tot een breukpercentage van 50% na 7–10 jaar en zelfs tot 95% na 20 jaar, komen,
F. overwegende dat veel vrouwen implantaten laten plaatsen uit schoonheidsoverwegingen en dat zelfhulpgroepen van
mening zijn dat bij betere voorlichting vooraf over gevaren en gevolgen van deze ingrepen, minder vrouwen zouden kiezen
voor implantaten,
G. overwegende dat het ontbreken van registratie van implantaten in Europa betekent dat het aantal vrouwen met
implantaten onbekend is,
H. overwegende dat het huidige onderzoek tekortkomingen kent zoals gebrek aan langetermijngegevens, geen cijfers van de
aantallen implantaten, terwijl in studies geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende types implantaten en er

onvoldoende voorlichting is over de levensduur van implantaten,
1. dringt aan op het nemen en ten uitvoer leggen van gerichte, strenge maatregelen ter verbetering van patiëntenvoorlichting,
traceerbaarheid, controle, kwaliteitscontrole en –garantie en intensief onderzoek naar siliconenimplantaten en hun
componenten, en een klinische evaluatie nadat ze op de markt zijn gebracht, met name in verband met

-

de levensduur van implantaten;

-

betere bescherming van de gezondheid van personen bij wie implantaten worden aangebracht,
en

-

degelijke beoordeling van de gevolgen voor de gezondheid en de risico's;

2. beveelt aan implantatie bij vrouwen jonger dan 18 jaar alleen toe te staan om medische redenen;
3. streeft naar controlewaarborgen op marketing voor borstimplantaten om onjuiste en misleidende voorlichting te
vermijden;
4. beklemtoont de noodzaak de consensus en de bevordering en ondersteuning van doeltreffende controlesystemen te
stimuleren, zodat negatieve en langetermijneffecten worden gerapporteerd;
5. uit zijn voldoening over het feit dat de Commissie zich naar aanleiding van al deze problemen heeft uitgesproken voor
een communautair beleid op dit gebied en in haar mededeling aan het Parlement nader heeft aangegeven welke
communautaire en nationale regelingen er op dit gebied reeds van toepassing zijn;
6. is ingenomen met het feit dat de Commissie nagenoeg alle suggesties van het Europees Parlement heeft overgenomen,
met name die met betrekking tot promotie- en informatiemateriaal voor patiënten, de voornaamste kwaliteitsgaranties voor
implantaten en het opzetten van nationale registers;
7. ondersteunt de voorgestelde nieuwe classificatie van implantaten als producten van Klasse III in de zin van Richtlijn
93/42/EEG, omdat dit als positief gevolg de aanscherping van de evaluatieprocedure zal hebben;
8. meent dat siliconen-borstimplantaten een prioriteit voor de volksgezondheid moeten zijn en verzoekt om
beschikbaarstelling van kredieten in het kader van de onderzoeksprogramma's van de Unie, die met name gericht dienen te
zijn op de lacunes in het onderzoek dat tot dusverre heeft plaatsgevonden;
9. is van mening dat de etikettering van siliconengelimplantaten een waarschuwing moet bevatten over mogelijke
gezondheidsrisico's;
10. wenst dat patiënten vóór het maken van een afspraak voor een operatie met siliconengelimplantaten het door de
betrokken nationale instantie (bv. het door EQUAM voorgestelde formulier) ontwikkelde patiënteninformatie- en
voorlichtingsboekje uitgereikt krijgen, dat een waarschuwing bevat over mogelijke gezondheidsrisico's; daarin moet tevens
een dringende aanbeveling worden opgenomen om pas dan een afspraak voor een operatie te maken, wanneer alle nog niet
beantwoorde vragen helemaal zijn verduidelijkt;
11. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie over grotere consensus voor een toestemmingsformulier voor
borstimplantaten, met voorlichting over alternatieven, voordelen en gevaren;
12. dringt aan op de invoering van een paspoort voor personen bij wie een implantaat is aangebracht, waarin de bijzondere
kenmerken van het implantaat en de voorzorgsmaatregelen zijn vermeld die na de operatie in acht moeten worden genomen;
dit paspoort doet dienst als toestemmingsformulier voor de ingreep en moet de handtekening van zowel de chirurg als de
patiënt dragen;
13. is van mening dat alle potentiële patiëntes toegang moeten hebben tot uitgebreide kosteloze informatie die afkomstig is
van onafhankelijke deskundigen, en merkt op dat artsen en verpleegkundigen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben
met betrekking tot het verschaffen, schriftelijk en in voor patiënten begrijpelijke taal, van betrouwbare, objectieve, volledige
en aan de nieuwste stand van de wetenschap aangepaste informatie over alle bijzonderheden van hun implantaten

(identificatienummer, volume en type) en dat zij moeten worden betrokken bij de nazorg teneinde deze te vergemakkelijken,
en verzoekt de autoriteiten van de lidstaten om normen vast te stellen voor het bieden van voorlichting;
14. is van mening dat bij het publiek het besef van de mogelijke gevaren van siliconengelborstimplantaten moet worden
vergroot, en dat met name vrouwen er zich van bewust moeten zijn dat borstimplantaten in sommige gevallen moeten worden
vervangen na een bepaalde tijdsduur, die per patiënt kan verschillen; vrouwen, ook jonge vrouwen moeten uitvoerig en op
adequate wijze worden geïnformeerd over het feit dat mogelijke gevolgen of genotoxische gevaren in geval van
zwangerschap of voor moeders die borstvoeding geven, niet volledig kunnen worden uitgesloten;
15. wenst dat jaarlijks een verplicht nazorgonderzoek plaatsvindt, waarvan het resultaat ter beschikking moet worden
gesteld voor onderzoek en verdere ontwikkeling met betrekking tot veiligheid en afstotingsmechanismen;
16. erkent dat patiëntes die al borstimplantaten hebben laten aanbrengen, behoefte kunnen hebben aan voorlichting, advies
en medische controle teneinde hen te controleren op kanker en rupturen van intra- en extracapsulaire ligamenten; merkt op
dat het daartoe gebruiken van medische beeldtechnieken, zoals scannen, magnetische resonantie en echografie, kan bijdragen
tot de kwaliteit van de controle en de nauwkeurigheid van de diagnose;
17. is voorstander van het stimuleren van acceptatie en het gevoel van eigenwaarde en andere conceptuele alternatieven
voor borstimplantaten, in samenwerking met groepen die op dit terrein actief zijn;
18. dringt er bij de lidstaten op aan om veeleer het beeld van vrouwen zoals zij echt zijn en de acceptatie daarvan te
bevorderen via positieve campagnes, in plaats van het toelaten van ongecontroleerde advertentiepraktijken die een
schoonheidsideaal als norm opdringen;
19. wenst dat meer bekendheid wordt gegeven aan alternatieve operatiemethoden voor het behoud van borsten door middel
van eigen weefsel, en dat deze methoden worden bevorderd;
20. wijst erop dat lidstaten minimumleeftijden toepassen voor het plaatsen van implantaten, maar dat hersteloperaties op
medische gronden soms op jonge leeftijd nodig zijn;
21. dringt er bij de lidstaten op aan om (naar het voorbeeld van Frankrijk) reclame voor borstimplantaten resp.
borstimplantatie zelf (heelkundige ingreep) die gericht is op het grote publiek, te verbieden, en in plaats daarvan zelf
objectieve niet-commerciële informatie te verstrekken in het kader van het nationale volksgezondheidsstelsel,onder meer,
maar niet uitsluitend, via het Internet; ter voorkoming van onjuiste en misleidende informatie is het in ieder geval
noodzakelijk dat de reclame, die de vraag naar implantaten aanwakkert zonder dat evenwichtige informatie wordt verstrekt,
in een aantal lidstaten aan banden wordt gelegd, en stelt voor dat reclame voor het plaatsen van borstimplantaten uit
cosmetische overwegingen een vermelding moet bevatten dat relevante voorlichting beschikbaar is en duidelijke en
onverbloemde waarschuwingen moet bevatten over gezondheidsrisico's;
22. dringt erop aan dat in dergelijke reclameboodschappen geen "voor en na"-foto's worden gebruikt;
23. dringt erop aan dat bijzonderheden over het plaatsen van borstimplantaten in iedere lidstaat verplicht worden
opgenomen in een nationaal borstimplantatenregister; verzoekt de lidstaten deel te nemen aan het internationaal register voor
borstimplantaten en de kosten die verbonden zijn aan de nationale deelname aan het internationale register, voor hun
rekening te nemen;
24. is van oordeel dat nationale borstimplantatenregisters essentieel zijn voor de traceerbaarheid zowel ten aanzien van
producenten als van patiënten (met name in geval van gebreken van implantaten is het essentieel dat deze na de ingreep
getraceerd kunnen worden bij de betrokken patiënten); wijst erop dat in deze terdege rekening moet worden gehouden met
bestaande bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens; dat de toegang tot de registers beperkt moet worden en de inhoud vertrouwelijk moet worden behandeld;
25. stelt voor dat fabrikanten alleen leveren aan chirurgen die de Europese registers voor borstimplantaten gebruiken en dat
een onafhankelijke controle-instantie hierop toezicht uitoefent en de resultaten van de controle openbaar worden gemaakt;
26. verlangt voorts een passende certificeringprocedure voor artsen ter vermindering van gezondheidsproblemen door
ondeskundig uitgevoerde operaties;
27. is van mening dat niet alleen fabrikanten van implantaten aansprakelijk moeten worden gesteld, maar dat de patiënten
daarnaast ook garanties moeten krijgen voor wat betreft de betrokken chirurgen en klinieken;

28. stelt voor dat in de kosten van borstimplantaten de volgende elementen moeten zijn opgenomen: pre-operatief gesprek
met de behandelend chirurg; voorlichting en discussie over de gevolgen van het plaatsen van implantaten, en over
alternatieven, in aanwezigheid van een goedopgeleide en bevoegde, onafhankelijk adviseur die geen financieel belang heeft
bij het besluit van de patiënt; een bezinningsperiode van ten minste vier tot zes weken, bijzonderheden over de
ziektegeschiedenis, postoperatief advies en periodieke controle;
29. meent dat er uitgebreide internationale lijsten moeten bestaan van specialisten plastische chirurgie; onderdeel van dit
specialisme is ook het plaatsen van borstimplantaten, waaronder ook het deskundig verwijderen van oude en defecte
implantaten valt;
30. dringt er bij de lidstaten op aan degelijke en frequente controles uit te voeren ten aanzien van met name privé-klinieken
die borstimplantatie-operaties uitvoeren door de nationale/regionale inspecties van de volksgezondheid; 31. dringt er bij de
Commissie op aan binnen drie jaar een overzicht op te stellen van nationale maatregelen die in verband met deze mededeling
zijn genomen;
32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

(1) PB L 169 van 12.7.1993, blz. 1.
(2) PB L 331 van 7.12.1998, blz. 1.
(3) PB L 313 van 13.12.2000, blz. 22.
(4) PB C 53 E van 28.2.2002, blz. 231.

"Waarom is registratieplicht ook zo belangrijk?
In Europa weten we te weinig over de borstimplantaten
We weten te weinig wat de gevaren zijn.
We weten te weinig waar die vrouwen zich bevinden en wat de consequenties daarvan zijn.
Daarvoor hebben we absoluut een goede registratie nodig." aldus Van Brempt (PSE ):

Advies van de commissie verzoekschriften:
'Wij zijn derhalve zeer te spreken over de mededeling van de Europese Commissie inzake
borstimplantaten.
Op deze manier kunnen wij de indieners van de desbetreffende verzoekschriften laten zien dat wij
ons woord gestand doen'.

Registratie borstimplantaties niet voortgezet
28 April 2003
In het artikel Verdwenen prothesen; borstimplantaties worden onvoldoende geregistreerd (Medisch
Contact jrg. 58, nr1, 03-01-2003) wordt melding gemaakt van het feit dat de Dutch Registry of
Implants in Plastic Surgery (DRIPS) sinds augustus 2002 niet meer wordt bijgehouden.
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Borstimplantaties worden onvoldoende geregistreerd

De recente problemen met siliconen borstimplantaties, gevolgd door terugroepacties, onderstrepen
het belang van een zorgvuldige registratie. Die is dan ook verplicht. Maar wat blijkt: de
ziekenhuizen melden slechts een fractie van de uitgevoerde implantaties.

Vanaf 1963 worden er borstimplantaten toegepast
bij borstreconstructie na amputatie en voor
cosmetische doeleinden.1 Sindsdien zijn er diverse
implantaten op de markt gebracht met verschillende
soorten vullingen: siliconen (vast en vloeibaar),
zout water, lucht, sojaolie, carboxy-methylcellulose,
polypropyleen en hydrogel.2-5
Niet alle vullingen bleken even veilig. In 1992
verbood de Food and Drug Administration (FDA) in
de Verenigde Staten het gebruik van siliconen
borstimplantaten (SBI).6 Als reactie hierop is men
ook in Nederland meer aandacht gaan schenken aan
de complicaties en bijwerkingen van siliconen
borstimplantaten. Om controle te kunnen uitoefenen is in 1995 via de Nederlandse Vereniging voor
Plastische Chirurgie (NVPC) in 1995 de Dutch Registry of Implants in Plastic Surgery (DRIPS)
opgericht. Elk lid van de NVPC wordt geacht bij het plaatsen van een borstprothese een
standaardformulier op te sturen naar Prismant, dat de DRIPS-gegevens verwerkt.
De vrij recente onrust rond de sojaolie-prothesen (1999)7 8, de hydrogelprothesen (2000)9 en de
opnieuw gesteriliseerde Franse prothesen (2001)10, gevolgd door terugroepacties, onderstreepte
nog eens de absolute noodzaak van een goed functionerend nationaal register. Bij problemen met
implantaten zijn eventuele gedupeerden anders moeilijk te achterhalen. Ook het Europees
Parlement heeft dit opgepikt en in juni 2001 is voor alle Europese landen een nationaal plastischimplantatenregister verplicht gesteld.11
Om de registratie en de markt van siliconen borstimplantaten in kaart te brengen is een onderzoek
ingesteld. Hiertoe zijn Prismant en de in Nederland aanwezige bedrijven die de implantaten
verkopen benaderd om respectievelijk registratiegegevens en verkoopcijfers te verschaffen.

Gegevens
Naar aanleiding van het verzoek om de aantallen
geregistreerde ingebrachte borstimplantaten van de
afgelopen jaren te verstrekken, leverde Prismant de
cumulatieve getallen uit de jaren 1995-1998 en de
separate getallen voor de jaren 1999 en 2000. Er
werd een onderverdeling gemaakt naar lokalisatie
(ziekenhuis of privé-kliniek) en indicatiecategorie
(cosmetische of reconstructieve indicatie,
enkelzijdige of dubbelzijdige implantatie, en

primaire of revisie-implantaten).
Door middel van een enquête is de leveranciers van siliconen implantaten gevraagd naar de
verkoopgetallen over het jaar 1999 en aan welke klinieken zij hebben geleverd: privé-klinieken,
academische ziekenhuizen of overigeziekenhuizen. Tevens is verzocht het doel van de levering:
borstreconstructie na amputatie of cosmetische correctie, te vermelden.
De tabel (zie blz. 22) geeft een overzicht van de door Prismant en zes bedrijven verstrekte
gegevens. Volgens de gegevens van Prismant zouden in de periode 1995-1998 in totaal 8333
borstimplantaties zijn verricht, dat is 2083 per jaar. In 1999 werden 1354 en in 2000 934
implantaties geregistreerd. Uit de verkoopgetallen van de bedrijven blijkt evenwel dat er in 1999 in
totaal 11.966 siliconen borstimplantaten aan privé-klinieken en ziekenhuizen zijn verkocht. Hiervan
werden 1.047 aan academische ziekenhuizen geleverd, waar vooral reconstructieve operaties
worden uitgevoerd.
De bedrijven gaan uit van een jaarlijkse stijging van de markt rond de 8,5 procent. Dit betekent
dat men voor het jaar 2002 moet rekenen met een totaal van 15.285 geleverde siliconen
borstimplantaten.

Onbetrouwbaar
Als het zo is dat van de 12.000 verkochte siliconen borstimplantaten minder dan 15 procent wordt
geregistreerd, is er sprake van een onbetrouwbare registratie. In de jaren 1999 en 2000 liep het
aantal geregistreerde implantaties zelfs terug, terwijl de implantatenverkoop stijgt. De verlaagde
melding door chirurgen berust waarschijnlijk voor een deel op de onzekerheid over het
voortbestaan van DRIPS.

Van de implantaties is 84,4 procent op cosmetische indicatie verricht. Meestal vinden deze
operaties plaats in privéklinieken waar ze worden verricht door artsen met diverse achtergronden. De adviezen van de
NVPC bereiken slechts een deel van de behandelaars, namelijk alleen de leden van de NVPC.
Over nut en noodzaak van vervanging van een borstprothese na een X aantal jaren zijn de
meningen verdeeld, maar er vinden regelmatig prothesewissels plaats. Tot nu toe bestaat geen
inzicht in het aantal patiënten bij wie revisieoperaties worden uitgevoerd. Uit de in dit onderzoek
gepresenteerde getallen over de verdeling ‘primair-revisie’ blijkt dat 10 procent van de in het
verleden ingebrachte siliconen borstimplantaten wordt vervangen. Bij een betere kwaliteit van de
implantaten zal het percentage revisies in de toekomst lager kunnen worden.

Geen twijfel
Aangezien registers bronnen van informatie zijn
voor wetenschap, volksgezondheid,
screeningsprogramma’s en marktpeilingen, zijn de
hier gepubliceerde getallen niet alleen van belang
voor de markt, maar ook voor wetenschappers en
beleidsmakers.
Hoe completer het register des te beter de postmarketing surveillance voor de patiënten en des te
valider de conclusies. Het onderzoek wijst echter uit
dat de registratie tot en met het jaar 2000
allesbehalve volledig is en wegens het ontbreken
van financiering is de registratie van siliconen
borstimplantaties sinds augustus 2002 zelfs helemaal gestopt.

De registratie van het aanbrengen van heupprothesen door orthopeden en hartklepprothesen door
cardiochirurgen is geen punt van discussie. Waarom dan wel bij borstprothesen? In het belang van
de patiënten met borstprothesen zullen leveranciers, privé-klinieken, NVPC en overheid nieuwe
initiatieven moeten ontplooien om een verplichte en betrouwbare registratie te realiseren.
Zekerheid omtrent de continuïteit van financiering van de registratie zal de bereidwilligheid van de
plastisch chirurgen om mee te werken bevorderen.

Onze dank gaat uit naar prof. dr. J.P.A. Nicolai, Prismant en de bedrijven.

drs. S. Klein,
student geneeskunde
prof. dr. C.M.A.M. van der Horst,
hoogleraar plastische chirurgie, lid NVPC

afdeling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, Academisch Medisch Centrum te Amsterdam

Correspondentieadres: Academisch Medisch Centrum
G4-226, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

Prismant voerde deze nationale registratie sinds 1995 uit.
De kosten voor de registratie werden aanvankelijk gedragen door de industrie en de verzekeraars.
In 1999 stopte deze financiering.
Het ministerie van VWS heeft toen een jaar lang de betaling voortgezet, onder de conditie dat er een
algemeen implantatenregister moest komen niet alleen voor borstprothesen, maar ook voor
heupprothesen, hartklep-prothesen etc.
Beroepsgroepen en industrie zouden de kosten daarvoor moeten dragen.
Het is niet gelukt om binnen dat jaar duidelijkheid te krijgen over zo’n algemeen register.
De registratie van de hartklepprothesen is gecontinueerd, die van borstprothesen en orthopedische
implantaten niet.
Nogmaals benadrukken wij de auteurs in Medisch Contact die beëindigen het artikel met de
volgende zinnen:
“In het belang van patiënten met borstprothesen zullen leveranciers, privé-klinieken, de
beroepsvereniging NVPC en de overheid nieuwe initiatieven moeten ontwikkelen om een verplichte
en betrouwbare registratie te realiseren.
Zekerheid omtrent de continuïteit van financiering zal de bereidwilligheid van de plastisch chirurgen
om mee te werken bevorderen”.
Registraties zijn belangrijke informatiebronnen voor de volksgezondheid, voor de wetenschap en
voor beleidsmakers.
Prismant hecht eraan te benadrukken dat zij ook deze registratie graag voortzet, maar dat zij alleen
een rol speelt als uitvoerder, beheerder en bewerker van de gegevens.
Continuïteit van financiering is daarbij een van de peilers.

Artikel van prismant
http://www.nvma.nl/index.php?option=com_content&view=article&cat_id=1:nieuwsitem&id=491

Registratie borstimplantaties niet voortgezet
Maandag 28 April 2003 20:42

In het artikel Verdwenen prothesen; borstimplantaties worden onvoldoende geregistreerd (Medisch Contact jrg. 58, nr1,
03-01-2003) wordt melding gemaakt van het feit dat de Dutch Registry of Implants in Plastic Surgery (DRIPS) sinds
augustus 2002 niet meer wordt bijgehouden. Prismant voerde deze nationale registratie sinds 1995 uit.
De kosten voor de registratie werden aanvankelijk gedragen door de industrie en de verzekeraars. In 1999 stopte deze
financiering. Het ministerie van VWS heeft toen een jaarlang de betaling voortgezet, onder de conditie dat er een
algemeen implantatenregister moest komen, niet alleen voor borstprothesen, maar ook voor heupprothesen, hartklepprothesen etc. Beroepsgroepen en industrie zouden de kosten daarvoor moeten dragen. Het is niet gelukt om binnen

dat jaar duidelijkheid te krijgen over zo’n algemeen register. De registratie van de hartklepprothesen is gecontinueerd,
die van borstprothesen en orthopedische implantaten niet.
De auteurs in Medisch Contact beëindigen het artikel met de volgende zinnen: “In het belang van patiënten met
borstprothesen zullen leveranciers, privé-klinieken, de beroepsvereniging NVPC en de overheid nieuwe initiatieven
moeten ontwikkelen om een verplichte en betrouwbare registratie te realiseren. Zekerheid omtrent de continuïteit van
financiering zal de bereidwilligheid van de plastisch chirurgen om mee te werken bevorderen”.
Registraties zijn belangrijke informatiebronnen voor de volksgezondheid, voor de wetenschap en voor beleidsmakers.
Prismant hecht eraan te benadrukken dat zij ook deze registratie graag voortzet, maar dat zij alleen een rol speelt als
uitvoerder, beheerder en bewerker van de gegevens. Continuïteit van financiering is daarbij een van de peilers.
Meer informatie:
Afdeling Communicatie Prismant, mw. Pank Geraerts, telefoon 06-51245492.

Resolutie Europees parlement 4\ 03/ 02/ 2003 Rapporteur: Catherine Stihler - A5-0008 / 2003
23. Dringt erop aan dat bijzonderheden over het plaatsen van borstimplantaten in iedere lidstaat
verplicht worden opgenomen in een nationaal borstimplantaten-register.
Verzoekt de lidstaten deel te nemen aan het internationaal register voor borstimplantaten en de
kosten die verbonden zijn aan de nationale deelname aan het internationale register, voor hun
rekening te nemen;
24. Is van oordeel dat nationale borstimplantatenregisters essentieel zijn voor de traceerbaarheid
zowel ten aanzien van producenten als van patiënten (met name in geval van gebreken van
implantaten is het essentieel dat deze na de ingreep getraceerd kunnen worden bij de betrokken
patiënten) Wijst erop dat in deze terdege rekening moet worden gehouden met bestaande
bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens Dat de toegang tot de registers beperkt moet worden en de inhoud vertrouwelijk
moet worden behandeld;
25. Stelt voor dat fabrikanten alleen leveren aan chirurgen die de Europese registers voor
borstimplantaten gebruiken Dat een onafhankelijke controle-instantie hierop toezicht uitoefent en
de resultaten van de controle openbaar worden gemaakt

Kamervraag Arib / PvdA en het antwoord van minister Hoogervorst
2004
Tot welke resultaten heeft het haalbaarheidsonderzoek van het Nederlands Normalisatie-instituut
geleid naar het opzetten en en onderhouden van een algemeen implantatenregister, zoals toegezegd
in de brief van 10 april 2002 van toenmalig minister Borst-Eilers?
Het registreren van implantaten is van groot belang voor de zorgaanbiedende instelling, de
zorgverlener, de zorginkoper en de patiënt.

Ik beschouw implantatenregistraties als kwaliteitsinstrumenten die een waarborg kunnen zijn voor
een goede zorgverlening.
De haalbaarheidsstudie van het NEN gaf aan dat een algemeen implantatenregister niet hoeft te
betekenen dat gebruik gemaakt wordt van één fysieke database. Er kan sprake zijn van verschillende
registraties, die volgens een algemeen model werken.
Over de verschillende aspecten van het model moeten nog nadere afspraken gemaakt worden door
de betrokken partijen.

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
Nieuws van: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
Pleidooi voor landelijke registratie van implantaten
De Nederlandse Orthopaedische Vereniging pleit voor een landelijk register voor prothesen. Met
zo'n register neemt het inzicht in de effectiviteit en kwaliteit van prothesen toe. Dat is goed voor
de patiënt en het bespaart ook nog eens kosten.
Registratie blijkt in Nederland echter moeilijk van de grond te komen. In het verleden is een
nationale registratie van implantaten in de plastische chirurgie uitgevoerd, maar die is eind jaren
negentig gestaakt omdat de financiering door industrie en verzekeraars werd stopgezet. Het
ministerie van VWS heeft de betaling toen tijdelijk voortgezet, onder de voorwaarde dat er een
algemeen implantatenregister zou komen; niet alleen voor borstprothesen, maar ook voor
heupprothesen, hartklepprothesen etc. Dat is helaas niet gelukt; de registratie van
hartklepprothesen is gecontinueerd, maar die van borstprothesen en orthopedische implantaten
niet.
Registratie verhoogt het zicht op effectiviteit
Dat is een gemiste kans. Hoewel implantaten alleen op de Europese markt mogen worden
gebracht als zij een CE-keurmerk hebben, zegt zo'n keurmerk wel iets over de veiligheid van het
product, maar onvoldoende over de effectiviteit. Een landelijke registratie van ingrepen waarbij
implantaten worden geplaatst en complicaties die zich daarbij en daarna voordoen kan juist dat
inzicht vergroten. In andere landen is een dergelijke registratie al jaren gebruikelijk. Zo publiceren
de Zweden elk jaar de klinische effectiviteit van alle implantaten en kwantificeren zij de factoren
die deze effectiviteit beïnvloeden. Op die manier kan gerichter worden gekozen tussen
verschillende typen prothesen voor een bepaalde aandoening. Als zich problemen voordoen met
een prothese stelt zo'n registratie bovendien in staat om de patiëntengroep die deze prothese
heeft gekregen snel te identificeren. Denk bijvoorbeeld aan de hartklepprothese van een
Amerikaanse producent, waarvan in de jaren negentig aan het licht kwam dat sommige van deze
kleppen in het lichaam kunnen breken. Op die manier kan snel en gericht actie worden
ondernomen om verdere schade te voorkomen.

Daar mag het niet bij blijven
Wij pleiten niet alleen voor een landelijke registratie van prothesen maar ook voor
productinformatie aan de patiënt. Het is eigenlijk van de gekke: op ieder pak, blik, fles etc. waar
voedsel in zit staat beschreven welke stoffen er in zitten en bij medicijnen zit een bijsluiter, waar
precies op staat wat er in zit en wat de effecten en bijwerkingen kunnen zijn. Deze informatie
wordt echter niet standaard gegeven aan patiënten die een implantaat krijgen, terwijl implantaten
in beginsel permanent in het lichaam verblijven. Zo weten veel vrouwen niet wat er in
borstimplantaten zit, terwijl deze implantaten (chemische) stoffen uitzweten in het lichaam en ook
weleens stuk gaan.
Het is dan ook hoog tijd voor een bijsluiter bij implantaten. Daarmee snijdt het mes aan twee
kanten: ook dat helpt verdere schade te voorkomen als zich problemen voordoen bij een bepaald
implantaat. Het verhoogt het bewustzijn van de patiënt, die dan ook zelf aan de bel kan trekken.
www.rvz.net/cgi-bin/nieuws.pl?niew_srcID=196 - 15 feb 2007

Registratie verhoogt het zicht op effectiviteit
Een gemiste kans.
Hoewel implantaten alleen op de Europese markt mogen worden gebracht als zij een CE merk
hebben, zegt zo'n keurmerk wel iets over de veiligheid van het product ( nee hoor, red.), maar
onvoldoende over de effectiviteit. Een landelijke registratie van ingrepen waarbij implantaten
worden geplaatst en complicaties die zich daarbij en daarna voordoen kan juist dat inzicht vergroten.
In andere landen is een dergelijke registratie al jaren gebruikelijk. Zo publiceren de Zweden elk jaar
de klinische effectiviteit van alle implantaten en kwantificeren zij de factoren die deze effectiviteit
beïnvloeden.
Op die manier kan gerichter worden gekozen tussen verschillende typen prothesen voor een
bepaalde aandoening.
Als zich problemen voordoen met een prothese stelt zo'n registratie bovendien in staat om de
patiëntengroep die deze prothese heeft gekregen snel te identificeren.
Denk bijvoorbeeld aan de hartklepprothese van een Amerikaanse producent, waarvan in de jaren
negentig aan het licht kwam dat sommige van deze kleppen in het lichaam kunnen breken. Op die
manier kan snel en gericht actie worden ondernomen om verdere schade te voorkomen.

Daar mag het niet bij blijven
Wij pleiten niet alleen voor een landelijke registratie van prothesen maar ook voor productinformatie
aan de patiënt.
Het is eigenlijk van de gekke: op ieder pak, blik, fles etc. waar voedsel in zit staat beschreven welke
stoffen er in zitten en bij medicijnen zit een bijsluiter, waar precies op staat wat er in zit en wat de
effecten en bijwerkingen kunnen zijn.

Deze informatie wordt echter niet standaard gegeven aan patiënten die een implantaat krijgen,
terwijl implantaten in beginsel permanent in het lichaam verblijven.
Zo weten veel vrouwen niet wat er in borstimplantaten zit, terwijl deze implantaten (chemische)
stoffen uitzweten in het lichaam en ook weleens stuk gaan.
Het is dan ook hoog tijd voor een bijsluiter bij implantaten.
Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: ook dat helpt verdere schade te voorkomen als zich
problemen voordoen bij een bepaald implantaat.
Het verhoogt het bewustzijn van de patiënt, die dan ook zelf aan de bel kan trekken.

25 januari 2012
Dit filmpje
http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/39626/problemen_met_permanente_rimpelvullers
gaat over permanente rimpelvullers, die ook heel veel klachten geven en kennelijk nog steeds niet
verboden zijn.
De voor zitter van de NVPC zegt hier aan het eind iets heel opvallends - na 06 : 25 minuten :

"Een geneesmiddel moet allereerst bewezen effectief zijn.
Dus 't moet doen waar het voor bedoeld is.
Maar het moet ook veilig zijn.
Er is een verplichting om complicaties ervan te melden: centraal .
Het lijkt me heel verstandig als we dat ook van vulmiddelen gaan doen.
Dat je weet : wat zijn nu de lange termijn gevolgen hiervan..."
Inderdaad, maar geldt dat dan niet voor borstimplantaten?
Mooie woorden van de NVPC, maar wanneer zetten ze die om in daden?

10 februari 2012
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/109608/pipaffaire-toont-noodzaakprotocol.htm
PIP-affaire toont noodzaak protocol
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Landelijke registratie van implantaten moet eindelijk van de grond komen

Borstprotheses van het merk Poly Implant Protheses zijn sinds kort in de ban. Een Franse
prijsvechter kon deze ondeugdelijke implantaten ongestraft slijten. Structurele registratie is
daarom hard nodig, met wettelijke grondslag.

Beeld: Thinkstock

Sinds 1963 worden borstimplantaten gebruikt voor reconstructie en voor cosmetische doeleinden.
Er zijn diverse implantaten op de markt gebracht met verschillende type vullingen: siliconengel,
fysiologisch zout, lucht, sojaolie, carboxymethylcellulose, polypropyleen en hydrogel, en nu dus ook
industriële siliconen. Niet alle vullingen bleken even veilig en niet alle fabrikanten even
betrouwbaar. In 1992 verbood de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten
bijvoorbeeld het gebruik van siliconengel, nadat er klachten waren gekomen over lekkende
borstimplantaten. Pas na uitgebreid onderzoek werd in 2006 het gebruik van deze siliconengel van
slechts twee fabrikanten onder strenge voorwaarden weer toegestaan in de VS. PIP-protheses zijn
überhaupt nooit toegelaten tot de VS. Dit beleid van de FDA, gericht op bescherming van de
patiënt, wordt in een editorial in The Lancet van 11 januari over de PIP-affaire tegenover het
falende beleid in Europa geplaatst.1
Als reactie op het FDA-verbod is men in Nederland wel meer aandacht aan het onderwerp gaan
schenken en is de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) gestart met een
registratiesysteem om bij problemen snel en adequaat te kunnen reageren. De vereniging heeft
hiertoe in 1995 de Dutch Registry of Implants in Plastic Surgery (DRIPS) opgericht. Elk lid van de
NVPC werd geacht bij het plaatsen van een borstprothese een standaardformulier in te vullen en op
te sturen naar de organisatie Prismant (tegenwoordig KIWA Prismant), die de DRIPS-gegevens
verwerkte. Helaas is de DRIPS in 2002 door gebrek aan betrokkenheid van operateurs, aan
financiering en vooral ook aan wetgeving op dit gebied een zachte dood gestorven.2
Maatschappelijke gevolgen
De gevolgen van deze PIP-affaire voor de Nederlandse samenleving en gezondheidszorg zijn nog
onduidelijk. De berichtgeving in de media is in onze ogen doorgaans zakelijk, maar de
actualiteitenrubriek ‘Nieuwsuur’ besteedde in een recente uitzending naar aanleiding van deze zaak
vooral ook aandacht aan de algemene vraag of borstprotheses gevuld met medicinale siliconengel
wel veilig zijn.3 Hierbij werd onevenredig veel aandacht gegeven aan critici die hun kritiek niet
wetenschappelijk onderbouwden. Zo kan gemakkelijk deze PIP-affaire – in onze ogen ten onrechte
– omslaan in een veel grotere algemene ‘siliconenaffaire’, met alle maatschappelijke onrust van
dien.

Het kan ten onrechte omslaan
in een algemene ‘siliconenaffaire’
De financiële gevolgen van deze PIP-affaire zullen weliswaar niet zo groot zijn als het angstig
aanschaffen van veel te veel vaccins tegen Mexicaanse griep, maar zijn toch niet onaanzienlijk. De
kosten van specialistische consulten, MRI-diagnostiek en het zo nodig verwijderen of vervangen
van deze implantaten bij een paar duizend vrouwen schatten wij op 8 miljoen euro. Daarnaast
heeft een deel van deze patiënten ook nog een korter of langer verzuim van werk. De emotionele
schade wordt in deze schattingen buiten beschouwing gelaten.
Plan van aanpak
Het zou de Nederlandse gezondheidszorg sieren als deze zaak een vervolg krijgt in de vorm van
een deugdelijke aanpak. Zo’n aanpak moet meer inhouden dan de nu door de IGZ en NVPC
gegeven adviezen, waarbij het probleem wordt overgelaten aan (angstige) patiënten en aan
behandelaars die vrijwel zeker geen eenduidige adviezen geven. Wij stellen het volgende voor.
De NVPC, de zorgverzekeraars, de inspectie en andere deskundigen op dit gebied zouden op korte
termijn een protocol moeten maken waarbinnen patiënten met een PIP-prothese geïnformeerd
worden en advies krijgen over verder beleid, beeldvormende en laboratoriumdiagnostiek,
eventuele operatieve behandeling met hierop volgend pathologisch onderzoek van het deze
protheses omgevende weefsel, en de follow-up. Voor de voorlichting en advisering van de
patiënten moet voldoende tijd worden uitgetrokken. Onderdeel van het protocol zou moeten zijn
dat alleen plastisch chirurgen die zich verbinden aan dit protocol deze categorie patiënten
behandelen. Een goed voorbeeld voor een dergelijke aanpak is de manier waarop in België in 1996
is gereageerd op de Trilucent-affaire, waarbij met sojaolie gevulde siliconen borstprotheses
ongewenste lokale reacties gaven en verwijderd moesten worden.4
Probleem bij een dergelijke aanpak blijft dat onzeker is welke patiënten met een borstprothese
deze PIP-implantaten hebben gekregen en welke niet. Dit zal nader onderzoek bij hun eerdere
operateurs vergen, en ook hier ligt een rol voor de beroepsgroep.
Met een dergelijke aanpak, inclusief wetenschappelijke tussenrapportages, wordt deze affaire op
een transparante en verantwoorde wijze benaderd en naar wij hopen ook opgelost.
Ten slotte maakt deze PIP-affaire en de vergeefse pogingen om in Nederland een landelijke
registratie voor dergelijke implantaten op te zetten twee punten duidelijk. Ten eerste dat een
dergelijke registratie hard nodig is.5 Ten tweede dat het opzetten en het laten functioneren ervan
niet aan het veld of de markt moet worden overgelaten, maar een wettelijke grondslag moet
krijgen. De wetgever moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen. Een laatste berekening van de
DRIPS in 2002 liet zien dat voor het oprichten van een dergelijke registratie een bedrag van slechts
150.000 euro was gemoeid. Ministerie of Tweede Kamer, demp deze put!

Gevolgen blootstelling siliconengel
Wat de gevolgen zijn van blootstelling van de binnenzijde van het menselijk lichaam aan grote
hoeveelheden industriële siliconengel is nooit onderzocht, voor zover wij weten. Wel zijn de
gevolgen bekend van injectie van grote hoeveelheden siliconenolie, die waarschijnlijk van
industriële
komaf zijn. Deze gevolgen kunnen worden onderverdeeld in lokale, regionale en systemische
aandoeningen. De lokale symptomen kunnen variëren van veranderingen van de huid tot het
ontstaan van granulomen (‘siliconomen’). Regionaal kunnen lymfadenopathie en compressie van
nabijgelegen organen optreden. Systemische gevolgen zijn migratie van deze olie door het lichaam
met een enkele maal ernstige complicaties zoals huidnecrose en acute, subacute of chronische
pulmonale insufficiëntie.6 8 Het valt overigens te verwachten dat de gel van geruptureerde PIP-

implantaten niet grootschalig migreert en dus geen systemische gevolgen zal hebben. Een lokale
reactie in de vorm van kapselvorming en soms lymfadenopathie ligt meer voor de hand.

dr. Refaat Karim, plastisch chirurg, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
dr. Werner H. Beekman, plastisch chirurg van Linschoten Specialisten
dr. Klaas W. Marck, plastisch chirurg niet-praktiserend
prof. dr. Berend van der Lei, plastisch chirurg Medisch Centrum Leeuwarden en voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie
Correspondentieadres:rbkarim@xs4all.nl; c.c.: redactie@medischcontact.nl.
Geen belangenverstrengeling gemeld. Dit artikel verscheen 30 januari eerst online.

•
•
•

Samenvatting
De PIP-affaire vraagt om een protocol dat patiënten gestandaardiseerd adviseert over het beleid.
De NVPC, de zorgverzekeraars en de inspectie zouden dit protocol moeten maken.
Een landelijke registratie voor dergelijke implantaten moet een wettelijke grondslag krijgen.

eerdere MC-artikelen over de PIP-affaire:
•

•
•

PIP-borstimplantaten: een dure les
Eigen gewin van de fabrikant heeft alleen al in Nederland zo’n veertienhonderd vrouwen met een
borstprothese zwaar gedupeerd. Daar moeten we van leren. Track-and-trace is het
allerbelangrijkste.
Vrouwen met borstimplantaat onder het mes
Naar schatting duizend vrouwen in Nederland moeten onder het mes om hun borstimplantaten …
Nieuw implantaat wordt vergoed
Vrouwen die een PIP-borstimplantaat willen laten verwijderen en vervangen door een nieuw
implantaat, krijgen dat vergoed van…
Voetnoten
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Ten slotte maakt deze PIP-affaire en de vergeefse pogingen om in Nederland een landelijke
registratie voor dergelijke implantaten op te zetten twee punten duidelijk.
Ten eerste dat een dergelijke registratie hard nodig is.
Ten tweede dat het opzetten en het laten functioneren ervan niet aan het veld of de markt moet
worden overgelaten, maar een wettelijke grondslag moet krijgen.
De wetgever moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen.
Een laatste berekening van de DRIPS in 2002 liet zien dat voor het oprichten van een dergelijke
registratie een bedrag van slechts 150.000 euro was gemoeid.

13 maart 2012 Reactie Inspectie op bovenstaand bericht:
"Plastisch chirurg Karim e.a. roepen veldpartijen, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de
Gezondheidzorg op om een protocol op te stellen rond het informeren en adviseren van patiënten
met een Poly Implant Prothese (PIP).
Daarnaast pleiten ze voor een – wettelijk verankerend – registratiesysteem voor dergelijke
implantaten.
De inspectie deelt het belang van goede informatievoorziening en hecht aan borging van afspraken in
de vorm van protocollen.
Wij juichen het toe als het veld initiatieven neemt die bijdragen aan het voorkómen van dergelijke
affaires in de toekomst.
Als toezichthouder zijn wij niet de aangewezen instantie om zelf richtlijnen of registratiesystemen op
te stellen.
Het is onze taak om toezicht te houden op de naleving van wetten, protocollen en richtlijnen, niet
om ze te maken.
Sinds 2010 is er onrust rond PIP-implantaten. Deze borstprothesen voldoen niet aan de wettelijke
eisen.
De inspectie heeft in april 2010 alle vrouwen met een PIP-implantaat opgeroepen zich te melden bij
hun behandelend arts of kliniek voor onderzoek. In samenspraak met de Nederlandse Vereniging
voor Plastische Chirurgie (NVPC) is eind 2011, na onderzoek door de Franse bevoegde autoriteit
AFSSAPS, vrouwen geadviseerd het PIP-implantaat te laten verwijderen. Daarnaast waarschuwde de
inspectie op haar website voor de risico’s verbonden aan dit product.
De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 december 2011 toegezegd een
werkgroep in te stellen met vertegenwoordigers van fabrikanten van implantaten, zorginstellingen,

medisch specialisten en de inspectie om te onderzoeken hoe een registratiesysteem voor
implantaten vorm moet krijgen.
Verder is het aan het veld om de veilige toepassing van medische technologie in de praktijk verder uit
te werken.
dr. Anca Ansink, hoofdinspecteur curatieve zorg en drs. Josee Hansen, hoofdinspecteur
geneesmiddelen en medische technologie, Utrecht"
Anca Ansink, Josee Hansen

12 april 2012 verslag debat
Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 12 april 2012 over PIPborstimplantaten.
De voorzitter:
Ik geef het woord aan mevrouw Arib van de PvdA. De spreektijd is twee minuten, alles inbegrepen.
Mevrouw Arib (PvdA):
Voorzitter. Dan zal ik de moties voorlezen. Ik wil voorafgaande zeggen dat wij een goed algemeen
overleg hebben gehad. Op heel veel punten waren wij het eens. Alleen over het tempo was ik minder
tevreden. Ik heb drie moties en zal ze snel achter elkaar voorlezen.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de veiligheid en de gevolgen van borstimplantaten op dit moment onvoldoende bekend
zijn, terwijl deze implantaten lange tijd in het lichaam blijven;
overwegende dat een mogelijk verband tussen siliconen-borstimplantaten en auto-immuunziekten en het
ontbreken van voldoende zekerheid over de veiligheid van implantaten voor de Amerikaanse Food en
Drug Administration (FDA) in 1992 aanleiding was om het gebruik van implantaten aan banden te
leggen;
overwegende dat er geen sprake is van een keuring vooraf waarbij ook gekeken wordt naar een
eventuele reactie van het lichaam op de implantaten;
verzoekt de regering, de Gezondheidsraad opdracht te geven om de samenstelling en kwaliteit van de nu
toegepaste borstimplantaten en van borstimplantaten waarmee vrouwen nu rondlopen te onderzoeken
en daarbij ook de mogelijke reactie van het lichaam op langere termijn mee te nemen en hierover een
advies uit te brengen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Arib. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 10 (32805).
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er jarenlang meldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn gedaan
over problemen met borstimplantaten en deze meldingen niet tot enige actie van de IGZ hebben geleid;
verzoekt de regering, de Kamer vóór 1 juni 2012 een overzicht te zenden van alle meldingen vanaf 2000
aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg over borstimplantaten;
verzoekt de regering tevens, de werkwijze van de IGZ ten aanzien van deze meldingen mee te nemen in
het dossieronderzoek naar de IGZ,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Arib. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 11 (32805).

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er in Resolutie A5–0008/2003 in het Europees Parlement al op werd aangedrongen dat
bijzonderheden over het plaatsen van borstimplantaten in iedere lidstaat verplicht worden opgenomen in
een nationaal register en de lidstaten wordt verzocht, deel te nemen aan een internationaal register;
overwegende dat een centraal register voor implantaten essentieel is voor post marketing surveillance,
traceerbaarheid en een adequate informatievoorziening in de zorg en bijdraagt aan de kwaliteit en
veiligheid van implantaten;
overwegende dat in het verleden een haalbaarheidsstudie naar een centraal register voor implantaten is
uitgevoerd door het Nederlands Normalisatie Instituut en er een Dutch Registry of Implants in Plastic
Surgery (DRIPS) heeft gefunctioneerd;
verzoekt de regering, de Kamer vóór 1 oktober 2012 een voorstel te zenden met een uitwerking voor
een wettelijke regeling voor een centraal register voor implantaten en voor bijwerkingen van
implantaten;
verzoekt de regering tevens, er in Europees verband op aan te dringen te komen tot een internationaal
register en lidstaten te verplichten daaraan mee te werken via een nationaal register,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Arib. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 12 (32805).
Mevrouw Arib (PvdA):
Ik hoop dat het binnen de twee minuten was.
De voorzitter:
Mevrouw Arib is haar motie ruim voor de twee minuten begonnen. Ik weet van tevoren niet hoe lang ze
zijn.
De heer Van Gerven (SP):
Voorzitter. Ik heb een drietal moties naar aanleiding van het algemeen overleg dat ook naar de mening
van de SP zeer vruchtbaar was. Ik wil toch nog enkele puntjes op de i zetten.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
van mening dat het Europese CE-keurmerk voor de toelating van implantaten onvoldoende bescherming
biedt en dat de kwaliteitseisen moeten worden aangescherpt;
verzoekt de regering, te bevorderen dat het Europese systeem wordt aangescherpt in die zin dat
uitsluitend nog implantaten worden toegelaten indien de fabrikant de veiligheid heeft aangetoond, ook bij
langdurig gebruik,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 13 (32805).
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
van mening dat vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van ondeugdelijke implantaten, zo goed
mogelijk geholpen moeten worden;
verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat alle ziekenhuizen en privéklinieken die met de slechte
implantaten hebben gewerkt, hun verantwoordelijkheid nemen en de slachtoffers kosteloos helpen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 14 (32805).
De heer Van Gerven (SP):
Voorzitter. Mijn laatste motie ligt in het verlengde van de voorgaande en betreft een versterking van de
positie van de (mogelijke) slachtoffers.
Motie

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
van mening dat vooraf de aansprakelijkheid voor implantaten goed geregeld moet zijn;
verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat klinieken en leveranciers die met implantaten werken of
deze leveren, op voorhand aansprakelijkheid erkennen voor het mogelijk defect raken van deze
implantaten als het gaat om niet verzekerde zorg,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 15 (32805).
Mevrouw Voortman (GroenLinks):
Voorzitter. Ook GroenLinks was positief over het overleg. Naderhand heb ik ook diverse positieve
signalen ontvangen van mensen die het debat gevolgd hadden. Dat wilde ik toch nog even meegeven.
Wij zullen de minister houden aan de beloftes die zij gedaan heeft. De moties kunnen dienen als puntjes
op de i, maar wij hebben zelf geen moties voorbereid, omdat de beloftes van de minister heel erg
duidelijk waren, ook voor de patiënten van het MCU. Zij mogen niet tussen wal en schip vallen, zo heeft
de minister ook in het overleg beloofd. Mijn vraag is wel hoe dat zich verhoudt tot het nieuws dat de arts
om wie het gaat ontslagen zou zijn. Ik maak mij er zorgen over dat vroegere patiënten van hem tussen
wal en schip vallen. Ik wil daar graag een reactie op krijgen.
Als je hulpmiddelen nodig hebt, dan wil je natuurlijk de beste. Prikkels voor artsen moeten zo zijn, dat zij
in overleg met de patiënt voor het beste alternatief kiezen. Ik heb signalen dat leveranciers artsen
tegemoetkomingen bieden die oplopen naarmate de arts meer afneemt. Geen korting op de aanschaf,
maar een tegemoetkoming voor de arts. De kwaliteit moet natuurlijk vooropstaan – de kosten komen
daarna – en niet een persoonlijk voordeel voor artsen. Is de minister dat met mij eens? Herkent zij dit?
Komt het nog steeds voor en, zo ja, is bekend in welke mate? Zijn er al maatregelen genomen en welke
maatregelen kunnen nog genomen worden? Dit punt is niet heel uitgebreid aan de orde geweest in het
overleg, maar het gaat om redelijk recent nieuws. Daarom stel ik het nu toch aan de orde.
Mevrouw Smilde (CDA):
Voorzitter. Voorgaande spreeksters hebben het al gezegd: we hebben een constructief debat gehad over
de afschuwelijke situatie rond de PIP-borstimplantaten, die bij veel vrouwen voor onzekerheid heeft
gezorgd. De minister heeft aangegeven dat ze voortvarend te werk gaat met de registratie, waarbij ze
ook de suggestie van CDA en PVV over de barcodering voluit meeneemt, waarvoor dank. Het is van
belang dat het wetenschappelijk onderzoek dat wordt gedaan naar de relatie tussen gezondheidsklachten
van vrouwen en borstimplantaten duidelijkheid brengt. Wanneer dat resultaat van de onderzoeken die nu
worden gedaan bekend is, moeten er vervolgstappen komen. Het is onwenselijk dat vrouwen van arts
naar arts gaan met onbegrepen klachten. Wij zijn zeer verbaasd, om het mild uit te drukken, dat de
beroepsgroep helemaal geen richtlijn heeft voor de behandeling met borstimplantaten. Graag houden we
de minister aan haar toezegging, dit met de beroepsgroep op te nemen. Wij willen de vinger aan de pols
houden en kunnen straks zo nodig het Kwaliteitsinstituut vragen, in een richtlijn te voorzien, als de
beroepsgroep er niet uit komt.
De toezegging van de zorgverzekeraars om bij vrouwen die PIP-implantaten kregen deze te verwijderen
en een hersteloperatie te bekostigen, biedt perspectief voor vrouwen die een vervelende tijd achter de
rug hebben. Wij hopen dat ze dit allemaal achter zich kunnen laten.
Mevrouw Arib (PvdA):
College Smilde heeft het belang van onderzoek onderstreept. Daar zijn we het helemaal mee eens. Er
lopen overigens allerlei onderzoeken. Maar is zij het met ons eens dat de Gezondheidsraad ons over de
actuele medisch-wetenschappelijke stand van zaken kan adviseren? Ik heb daarover een motie
ingediend. Hoe denkt het CDA daarover?
Mevrouw Smilde (CDA):
Ik wil het antwoord van de minister afwachten. We moeten voorkomen dat we onderzoek op onderzoek
stapelen. Er zijn op dit moment onderzoeken aan de gang. Maar ik wil wel met belangstelling naar uw
motie kijken.
De vergadering wordt van 13.35 uur tot 13.40 uur geschorst.
Minister Schippers:
Voorzitter. Ik begin direct met de moties. In de motie op stuk nr. 10 van mevrouw Arib wordt gevraagd
om een onderzoek door de Gezondheidsraad. Ik heb in het debat aangegeven dat SCENHIR een
Europees onderzoek doet. Tegelijkertijd wordt er nationaal een onderzoek gedaan door de
internistenvereniging en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Ik heb gezegd: laten wij
eerst die onderzoeken afwachten voordat wij een derde onderzoek doen. Anders stapelen wij de
onderzoeken. Ik zou deze motie dus willen ontraden.
In de motie op stuk nr. 11 van mevrouw Arib wordt de regering verzocht om de werkwijze van de
inspectie ten aanzien van de meldingen mee te nemen in het dossieronderzoek naar de inspectie. Dat
wordt al gedaan, zoals ik in het debat al heb aangegeven. Mevrouw Sorgdrager neemt dit mee. In de
motie wordt ook gevraagd om het overzicht van de meldingen naar de Kamer te sturen. Dat kan ik doen.

Ik laat het oordeel over de motie dus over aan de Kamer, waarbij ik aangeef dat ik het zojuist genoemde
verzoek al zal honoreren.
Wat de motie op stuk nr. 12 van mevrouw Arib betreft: ik heb in de Kamer toegezegd dat wij een
nationaal register opzetten en niet gaan wachten op Europa. In de motie wordt verzocht om de Kamer
voor 1 oktober een voorstel te zenden, maar in het debat heb ik al toegezegd dat ik dat in de zomer zal
doen. Dat is dus sneller dan gevraagd. Ik zou dus zeggen dat deze motie echt overbodig is, want ik heb
dit toegezegd en doe dit nog sneller dan gevraagd.
Mevrouw Arib (PvdA):
Zo helder hebt u het niet gezegd, want zowel in de brief als in het debat hebt u gezegd dat u een
werkgroep zou gaan instellen en dat die werkgroep hiermee aan de slag zou gaan. Als u nu zegt dat dit
echt in de zomer komt, zal ik deze motie zeker intrekken; dat is geen probleem.
Minister Schippers:
Die werkgroep zou iets later komen en in het debat heb ik gezegd dat wij de komst van die werkgroep
gaan versnellen. Het wordt dus in de zomer. Wij zijn het in ieder geval met elkaar eens; daar gaat het
volgens mij om.
In de motie op stuk nr. 13 van de heer Van Gerven wordt de regering verzocht om te bevorderen dat het
systeem wordt aangescherpt in die zin dat uitsluitend nog implantaten worden toegelaten indien de
fabrikant de veiligheid heeft aangetoond, ook bij langdurig gebruik. Wij eisen vooraf klinische
onderzoeken en studies. Daarna bekijken wij via post-marketing surveillance hoe dit zich houdt bij
grootschalig gebruik. In het debat heb ik aangegeven dat wij dat laatste deel willen verzwaren en
aanscherpen, samen met andere Europese landen. Dat is een iets andere insteek dan de insteek die in
de motie wordt gevraagd. Daarom zou ik deze motie willen ontraden, omdat je mensen anders langdurig
als proefkonijn zou moeten gebruiken voordat je iets op de markt kunt brengen.
De heer Van Gerven (SP):
Die laatste opmerking van de minister is merkwaardig, want wij doen met geneesmiddelen niet anders
dan die op mensen testen voordat zij definitief worden toegelaten. De Nederlandse Vereniging voor
Plastische Chirurgie vindt het CE-keurmerk onvoldoende. De portee van mijn motie is dat dat Europese
keurmerk op het punt van implantaten – die worden dus in het lichaam ingebracht; dat is de essentie –
wordt aangescherpt en dat er een nieuw soort Europees keurmerk komt. Steunt de minister dat idee en
wil zij daaraan werken, temeer omdat zij in het debat een vergelijking maakte met de VS? Ik stelde dat
die normen daar hoger liggen. Ik heb dat nog eens nagevraagd. De plastische chirurgen bevestigen dat
de normen daar scherper zijn dan in Europa. Er valt op dit punt dus nog wel wat te winnen.
Minister Schippers:
Dat ben ik met de heer Van Gerven eens. Ik ben ook voor aanscherping, maar de heer Van Gerven geeft
heel specifiek aan hoe die aanscherping zou moeten gebeuren. Het is niet zo dat bij implantaten vooraf
geen klinische toepassing wordt getest. Dat is wel degelijk het geval. Ik ben voor aanscherping van dat
CE-keurmerk en ik heb precies beschreven op welke manieren wij dat gaan aanscherpen. Dat is nou juist
niet de manier die in de motie staat. Wij zijn het dus eens over de aanscherping, maar wij verschillen
van mening over de vraag welke kant die aanscherping op moet gaan.
De heer Van Gerven (SP):
Het gaat over het toelaten. De minister heeft het over het monitoren van eventuele bijwerkingen. Dat is
uitstekend. Het gaat in deze motie over wanneer wij een borstprothese toelaten. Daarvan zeggen de
plastisch chirurgen dat het mogelijk is om de criteria aan te scherpen. In het debat is al gebleken dat de
FDA in Amerika, die PIP-implantaten niet heeft toegelaten, in het begin van deze eeuw grote vraagtekens
plaatste bij het productieproces in de fabriek. Mijn vraag is concreet of de minister wil bevorderen dat er
een aangescherpt Europees keurmerk voor toelating komt. Over de monitoring zijn wij het eens. Dat
slaat echter op producten die al zijn toegelaten.
Minister Schippers:
In het AO heb ik al gezegd dat wij ook de toelating aanscherpen. Ik heb precies gezegd welke richting
dat op gaat en waar Nederland een extra inzet pleegt. Die extra inzet heeft met name betrekking op het
toezicht. De toelating wordt ook aangescherpt, alleen niet in de richting die de heer Van Gerven vraagt.
De heer Van Gerven (SP):
Mag ik iets specifieker van de minister vernemen hoe zij denkt de toelating aan te scherpen? In welke
richting denkt het kabinet?
Minister Schippers:
Het is niet zo dat implantaten, bijvoorbeeld borstimplantaten, zich niet klinisch, in de praktijk, bewezen
hoeven hebben. De heer Van Gerven doet net alsof wij toestaan dat een implantaat op de markt komt
dat helemaal niet getest is of het überhaupt in een lijf kan. Er zijn wel degelijk klinische tests
voorafgaand aan de toelating. De heer Van Gerven heeft het over "langdurig gebruik". Het gaat hier niet
alleen over borstimplantaten. Er zijn allerlei implantaten op de markt. Stel dat iemand iets heeft
uitgevonden dat ongelofelijk veel waarde heeft voor patiënten, dat goed door de klinische fase gaat en
waarbij patiënten echt baat hebben. Volgens deze motie moet eerst het heel langdurige gebruik
afgewacht worden voordat patiënten baat kunnen hebben bij misschien heel positieve vernieuwingen. Dit
stopt de innovatie op een geweldige manier. Ik neem immers aan dat de heer Van Gerven met
"langdurig gebruik" geen periode van drie jaar bedoelt.
De heer Van Gerven (SP):

Ik wil dit punt best laten vallen als de minister vraagtekens plaatst bij deze aanscherping. Mijn vraag is
dan welke aanscherping de minister voor zich ziet om de veiligheid bij toelating beter te waarborgen.
Minister Schippers:
Volgens mij heb ik de Kamer daarover een brief geschreven. Ik ken die brief niet uit mijn hoofd. Mijn
ambtenaren moeten mij het lijstje geven, zodat ik het hier kan opsommen. Dat moeten wij straks
eventueel doen. De Kamer heeft het van mij echter al op schrift gekregen.
In de motie wordt de regering verzocht te bewerkstelligen dat alle ziekenhuizen en privéklinieken die met
slechte implantaten hebben gewerkt hun verantwoordelijkheid nemen en de slachtoffers kosteloos
helpen. Nu nemen de verzekeraars dit voor hun rekening nemen. Die gaan de kosten verhalen. Die doen
het niet zomaar. Die gaan de kosten proberen te verhalen op die ziekenhuizen en die privéklinieken die
hiermee gewerkt hebben. Dit gebeurt vanzelf in de praktijk. Dat hoeven wij niet te regelen. Ik ontraad
deze motie. Dat geldt ook voor de laatste motie. Daarin staat dat wij mensen op voorhand aansprakelijk
moeten stellen. Nu is het zo dat de zaak privaatrechtelijk is geregeld. Uiteindelijk toetst de rechter wie
een steek heeft laten vallen en wiens schuld het is. Het is een goede zaak dat wij degene aanpakken die
een steek heeft laten vallen. Dat geldt hier en ook op allerlei andere terreinen.
De heer Van Gerven (SP):
Eerst het punt dat alle vrouwen die problemen hebben met een PIP-prothese kosteloos geholpen worden.
De minister heeft in ieder geval toegezegd dat dit de praktijk zal zijn.
Minister Schippers:
Ja, de verzekeraars hebben een tijd geleden al aangegeven dat zij dat op zich nemen. Maar die
verzekeraars zullen dit natuurlijk wel gaan verhalen, dat is hun goed recht.
De heer Van Gerven (SP):
Dat spreekt voor zich. Maar dat geldt ook voor niet-verzekerde zorg, dus als protheses zijn gebruikt om
cosmetische redenen en er daarna problemen zijn ontstaan? Ook die mensen worden kosteloos
geholpen?
Minister Schippers:
Ja, dat hebben de verzekeraars aangegeven.
De heer Van Gerven (SP):
Goed, dan trek ik de vijfde motie (32805, nr. 14) in, want die is dan overbodig.
Ik wil nog even naar de zesde, laatste motie. Ik beoog daarmee dat er bepaalde contracten komen. Stel,
ik ga naar een privékliniek voor een borstprothese. Dan zou er in het contract komen te staan dat bij
problemen mensen kosteloos opnieuw worden geholpen. Zoiets wordt dan een soort standaardcontract
voor alle niet-verzekerde zorg. Waarom "niet-verzekerd"? Vrouwen die borstkanker hebben gehad en
daarvoor worden geholpen, kun je op die manier 100% zekerheid garanderen. Mij gaat het erom dat dit
de standaardcontracten in de – laat ik het zo zeggen – commerciële zorg zouden moeten zijn. Ik denk
dat dit de rechtszekerheid voor deze vrouwen zeer zou helpen. Ook denk ik dat dit een aantal charlatans
uit die sector zal halen. Ik vraag de minister of zij dat wil bevorderen. Ik snap dat zij dat niet zelf kan,
maar als dit haar een goed idee lijkt, kan zij eraan werken om het zo georganiseerd te krijgen.
Minister Schippers:
Charlatans moeten natuurlijk sowieso uit de sector. Ik vind dat iedereen hierin een eigen
verantwoordelijkheid heeft. Wat ik prettig vind, is dat nu de rechter eigenlijk bepaalt waar de
verantwoordelijkheid ligt. Ik wil die niet op voorhand helemaal wegnemen. Ik kan nu niet overzien hoe
dit uitpakt, ik zou de consequenties hiervan moeten bekijken. Ik wil hier niet zomaar even op een
achternamiddag ja zeggen zonder de consequenties te kunnen overzien. Ik zou u dus kunnen toezeggen
dat ik gewoon eens laat opschrijven wat het zou betekenen als we dit doen.
De heer Van Gerven (SP):
Op welke termijn zouden wij zo'n brief hierover kunnen verwachten?
Minister Schippers:
Ik weet niet hoe ingewikkeld dit is. Ik zie nu mensen naar elkaar kijken. Ik probeer een indicatie te
krijgen van hoe lang het zou kosten om juristen dit gewoon eens op een rij te laten zetten.
De voorzitter:
Eén vinger is een week.
Minister Schippers:
Ik wil proberen om dit nog vóór het zomerreces te doen, maar ik weet niet hoe ingewikkeld dit is.
De heer Van Gerven (SP):
Zouden we 1 juni kunnen afspreken?
Minister Schippers:
Ik wil dat dit ook wel een beetje deugdelijk gebeurt.
De heer Van Gerven (SP):
Absoluut!
De voorzitter:
Het is hier geen marktplaats. Misschien heeft het wel dat karakter, maar de minister doet haar best.
Minister Schippers:
Ik probeer dit voor de zomer te doen, of in ieder geval zo snel mogelijk. Als het eerder kan, doen we dit
eerder.
De heer Van Gerven (SP):
Ja, want dan kunnen we hierover nog eventueel stemmen vóór het zomerreces.

Ik dat geval houd ik deze motie aan.
De voorzitter:
U houdt uw vijfde en uw zesde motie aan?
De heer Van Gerven (SP):
Mijn vijfde motie, op stuk nr. 14, trek ik in, die is namelijk niet meer nodig. Mijn zesde motie, op stuk nr.
15, houd ik aan.
De voorzitter:
Aangezien de motie-Van Gerven (32805, nr. 14) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.
Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (32805, nr. 15) aan te houden.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter:
Ik neem aan dat mevrouw Arib een opmerking heeft over haar derde motie, op stuk nr. 12?

Minister Schippers:
Ten eerste wil ik in Nederland een registratieplicht voor implantaten en complicaties invoeren.
Dat wil ik samen met zorgprofessionals doen.
Dat gebeurt ook in Europees verband, maar op dat niveau duren dingen ontzettend lang. Ik wil daar
eigenlijk niet op wachten.
Ik wil dus van start gaan.
Het is mooi als het op Europees niveau is geregeld. Dan sluiten we daarbij aan en klikken we het aan
elkaar vast, maar we gaan daar niet op wachten. Ik wil het dus uitbreiden. Als ze sneller zijn, sluiten
wij daar meteen bij aan,
Het feit dat ik als overheid registratie ga afdwingen, wil wel zeggen dat het veld het heeft laten
liggen.
Het spijt mij dat ik het moet zeggen. Ik hoor allerlei mensen op tv zeggen: De overheid had het
moeten doen, maar die doet het niet, en dus doen wij het maar.
Dan denk ik: sorry hoor, maar als jij heupen inzet, had je zelf ook wat kunnen doen.
Wij doen het, wij gaan het verplicht stellen, maar mevrouw Dijkstra gaf al aan dat daarvoor een
aantal vragen beantwoord moet worden.
Ik heb gezegd dat ik geen eindeloze commissies wil met eindeloos schuiven van papier en eindeloze
vergaderingen.
Ik wil zo snel mogelijk horen hoe wij dat degelijk, deugdelijk en juridisch houdbaar, CBP-proof qua
privacy en bescherming van patiëntgegevens, kunnen invoeren.
Ik wil het tempo erin houden, maar het moet wel deugdelijk gebeuren en zodanig dat het voor de
rechter houdbaar is...

1 mei 2012
Europa wil betere wet na PIP-affaire
Het Europese parlement heeft woensdag 26 april unaniem een resolutie aangenomen
over nieuwe regels voor medische hulpmiddelen. Het parlement wil hiermee affaires
zoals met de PIP-borstimplantaten voorkomen.

Beeld: Thinkstock

De resolutie van het Environment and Public Health Committee pleit voor onder meer een register
van implanteerbare medische hulpmiddelen en betere controles voor markttoegang. Dit alles om
een herhaling van het Poly Implant Prothèse (PIP)-borstimplantatendebacle te voorkomen.
Naar schatting zijn 400.000 van deze Franse PIP-implantaten wereldwijd verkocht, maar niemand
weet precies bij welke vrouwen ze zijn geïmplanteerd. Naar schatting hebben 1400 Nederlandse
vrouwen de implantaten gekregen, met risico van lekkage en daaropvolgende klachten. De
Europese parlementsleden vinden dat de PIP-zaak, maar ook de zaak van de heupimplantaten,
heeft aangetoond dat het huidige systeem van toelating en het toezicht daarop niet deugt.
De resolutie neemt een voorschot op de nieuwe wetgeving voor medische hulpmiddelen, die voor
dit jaar op de rol staat. Eucomed, de vereniging van de medische technologie-industrie, is kritisch
op de extra controles die de parlementariërs eisen voordat een product op de markt mag komen.
Vooral de metaal-op-metaal heupprothesen hadden hierbij niet als voorbeeld moeten dienen,
omdat Groot-Brittannië en de Verenigde Staten ze wel hebben toegelaten. Deze landen werken
met een strenger markttoelatingssysteem.
Heleen Croonen

Het Europese parlement heeft woensdag 26 april unaniem een resolutie * aangenomen over nieuwe
regels voor medische hulpmiddelen.
Het parlement wil hiermee affaires zoals met de PIP-borstimplantaten voorkomen.

De resolutie van het Environment and Public Health Committee pleit voor onder meer een register
van implanteerbare medische hulpmiddelen en betere controles voor markttoegang. Dit alles om een
herhaling van het Poly Implant Prothèse (PIP)-borstimplantatendebacle te voorkomen.
Naar schatting zijn 400.000 van deze Franse PIP-implantaten wereldwijd verkocht, maar niemand
weet precies bij welke vrouwen ze zijn geïmplanteerd. Naar schatting hebben 1400 Nederlandse
vrouwen de implantaten gekregen, met risico van lekkage en daaropvolgende klachten.
De Europese parlementsleden vinden dat de PIP-zaak, maar ook de zaak van de heupimplantaten,
heeft aangetoond dat het huidige systeem van toelating en het toezicht daarop niet deugt.
De resolutie neemt een voorschot op de nieuwe wetgeving voor medische hulpmiddelen, die voor dit
jaar op de rol staat.
Eucomed, de vereniging van de medische technologie-industrie, is kritisch op de extra controles die
de parlementariërs eisen voordat een product op de markt mag komen. Vooral de metaal-op-metaal
heupprothesen hadden hierbij niet als voorbeeld moeten dienen, omdat Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten ze wel hebben toegelaten. Deze landen werken met een strenger
markttoelatingssysteem.

Europees parlement over registratie
PIP breast implants: "learn the lessons of this fraud"ENVI Press release Consumers / Public
health − 26-04-2012 - 10:45
A breast implant register, more stringent checks and product traceability, and a pre-market
authorisation system are among the measures proposed by the Environment and Public Health
Committee on Wednesday to prevent a recurrence of the PIP defective breast implants case. The
resolution was passed unanimously.
Transposing EU legislation into national laws "has not avoided this health fraud, which has led and
will lead to an international serious negative impact on public health", says the resolution.
An estimated 400,000 implants made by the French manufacturer Poly Implant Prothèse (PIP) have
been sold worldwide. These implants were widely used in the UK, France, Spain and Germany.
However, the number of women who have received them is unknown.
Failure of the compliance notification system
The PIP case "has shown a malfunctioning at European and national levels, notably a lack of
cooperation (…), and a lack of traceability of raw material used for medical devices".

"The case of PIP implants, as well as the case of hip implants have shown a failure of the current
system of certification of compliance (...), as well as of the controls of the notified bodies and their
surveillance by national competent authorities", say MEPs.

Improve traceability and coordination
"It is essential to learn from this fraud and to strengthen surveillance and safety controls and placing
on the market requirements" for medical devices, including breast implants, says the resolution.
EU legislation in this area is to be revised this year. Market surveillance, vigilance and the functioning
of notified bodies must be improved, "so as to avoid a repetition of the PIP case", says the text.

There is also a need for "increased traceability of implanted medical devices", and for
"increased coordination between Member States when it comes to reporting and warning
about serious side effects or damage done" by these devices, it adds.
Furthermore, patients' associations, patient groups and health care professionals must be
encouraged to report all adverse events and harmful effects of these devices without being
hampered by a great deal of red tape, say MEPs.

A pre-market authorisation system
The European Commission is asked to shift to a pre-market authorisation system for certain medical
devices and patients must be made aware of breast implant risks, says the text.
MEPs call for the introduction of an implant recipient's passport, stating the implant's specific
characteristics and its potential adverse effects, and a breast implant register in each Member State.
These registers should be interconnected and allow for the exchange of information when needed,
for example in cases where important defects are detected in implants, they add.
Finally, a system of collective redress should be put in place to help patients to obtain compensation,
says the text.
MEPs call for transparency in the functioning of notified bodies
MEPs advocate stepping up checks, inspections, market surveillance and information sharing on
adverse effects so as to ensure improve medical device traceability and follow-up.
The criteria for accreditation and assessment of notified bodies and transparency with regard to their
functioning and tasks should be strengthened and a European qualification management system
should be established for notified bodies, they add.
A European data base
A single European data base should be established to bring together information about medical
devices on the market, registration of economic operations, vigilance and market surveillance;
clinical investigations, notified bodies and EC certificates issued, say MEPs.

In the chair: Matthias GROOTE (S&D, DE)

De reactie van de industrie
European Parliament’s Resolution on PIP received with mixed feelings by industry
Brussels, 26 April 2012 – The European medical technology industry association Eucomed welcomes
most of the measures in the PIP resolution proposed by the Environment and Public Health (ENVI)
Committee of the European Parliament. The PIP resolution was passed unanimously yesterday. Many
of the measures will improve the current legislative framework for medical devices and have a
positive effect on patient safety. However, Eucomed does not understand the need to call for a premarket authorisation system for Class III devices as Europe currently has a de facto approval system
for these devices.
Eucomed recognises the need for improving the effectiveness of the current European regulatory
framework for medical devices and has called for a legal framework that provides a consistent, EUwide regulatory approach through improved coordination, evaluation and certification of medical
devices; consistent and comprehensive implementation across all EU Member States, as well as
efficient vigilance and market surveillance systems. Europe needs smart regulation that makes
efficient and effective use of existing resources and involved structures (European Commission,
Competent Authorities, Notified Bodies and industry) so as to retain a simple, adaptable and highly
efficient system and merit public confidence.

Eucomed welcomes most of the measures in the PIP resolution such as:
•
•
•
•
•

the strengthening of the designation and control of Notified Bodies in the EU, also with
respect to their skills and resources;
better vigilance reporting and coordination of member states on incident assessments;
increased and unexpected controls of manufacturers by notified bodies based on experience
from the post-market phase;
establishing tools to ensure the traceability of devices, in particular implants;
establishing registers for implants and having the registers interconnected.

In addition it is a very positive signal that the ENVI committee recognises the need for innovation in
order to address current and future healthcare challenges. This should also be reflected in the
revision of the medical devices legislation that is currently being drafted by the European
Commission and is expected to be published before the summer.
Eucomed is surprised that some of the adopted positions are not fact-based and could potentially
mislead public opinion. For example, the metal-on-metal hip incidents are positioned as proof of the
failure of the European system. This is inaccurate as these devices were also granted access in other
large markets such as the United States and the regulatory authority in the UK (MHRA) was the first
in the world to issue guidance. Eucomed is confident that the debate around the regulatory system
will continue and that these misperceptions will be discussed before the Commission’s proposal
comes out in the summer.
One element of the current resolution that needs clarifying is the confusion with pharmaceuticals
and the suggestion that medical devices need a pre-market authorisation system. The confusion
centres on the difference in availability of clinical evidence for pharmaceuticals and medical devices.

To clarify, an appropriate clinical evaluation of clinical data is required for all medical devices before
they are marketed. In particular, for both implantable devices and devices in Class III, the clinical
evaluation must be based on data obtained from clinical investigations unless it is justified to rely on
existing clinical data.
When comparing the clinical data requirements for devices and drugs, it is worth highlighting that for
pharmaceuticals randomized control trials are relatively straight-forward to perform, and efficacy
and relative safety can be statistically demonstrated in support of obtaining a marketing
authorization provided that the clinical trials are sufficiently powered (depends on the number of
patients). For some medical devices, randomized clinical trials are impossible to perform (e.g. it is
impossible to implant a placebo hip). Unlike in pharmaceuticals, randomized clinical trials are not the
‘gold standard’ for assessing effectiveness and safety in medical devices because:
Most devices cannot be evaluated with randomized clinical trials as it is hard to blind and randomize
due to strong ethical and practical issues in the choice of the ‘comparator’ (e.g. what would have
been a comparator for an implantable cardiac defibrillator? How would one implant a placebo hip?).
Device impact depends on clinician training and experience, patient selection and the care delivery
setting. This varies per doctor, hospital, region and country and is thus nearly impossible to predict
with any precision. We therefore believe that ‘real world’ data from observational studies performed
under routine conditions are equally important (structured post market surveillance).
In summary, medical technologies are part of the whole healthcare delivery system and their efficacy
relies on the skills and experience of the physician, the quality of the hospital, and many other
factors (contrary to pharmaceuticals). Suggesting that a pre-market authorisation system is needed is
inaccurate as Europe currently has a de-facto approval system for Class III devices.
http://www.eucomed.org/newsroom/90/19/European-Parliament-s-Resolution-on-PIP-receivedwith-mixed-feelings-by-industry/

Kamerbrief over het voorstel voor een implantatenregister
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 20 november 2012
Betreft Voorstel voor een register van implantaten

In december van het vorig jaar heb ik een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de veilige
toepassing van medische technologie. In deze brief heb ik aangekondigd dat er een werkgroep zou
worden ingesteld die een verkenning zou uitvoeren naar een landelijk register voor implantaten.
Omdat uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg over PIP implantaten van 12 april 2012 heeft
aangedrongen op een snelle totstandkoming van een dergelijk landelijk registratiesysteem voor
implantaten en borstimplantaten in het bijzonder, heb ik, in plaats van de eerder bedoelde
werkgroep, een ambtelijke stuurgroep ingesteld om de registratie van implantaten nader te
bestuderen. Mede door de bevindingen van deze stuurgroep ben ik gekomen tot een voorstel voor
de opzet en inrichting van een dergelijk implantatenregister in Nederland. In deze brief zal ik, zoals
eerder toegezegd, het voorstel nader toelichten.
Registratie van implantaten
Helaas heeft de praktijk de afgelopen jaren bewezen dat tijdens de totale levensduur van een
implantaat onvolkomenheden aan het licht kunnen komen. Waar deze onvolkomenheden een gevaar
voor de gezondheid kunnen vormen voor mensen die een dergelijk implantaat hebben, is het van
belang om op een snelle en efficiënte manier alle niet naar behoren functionerende implantaten op
te kunnen sporen (traceability). Daardoor kan schade worden voorkomen of beperkt.
Vanwege dit belang zijn er al verschillende private initiatieven ontplooid om implantatenregisters op
te zetten. Al deze initiatieven hebben echter problemen ten aanzien van de volledigheid van de
registratie, specifieke en beperkte functionaliteit, continuïteit en de financiering. Ook tegenstrijdige
belangen en verschillende uitgangsdoelen spelen hierbij. Om de traceability daadwerkelijk te
garanderen is een geautomatiseerde gezamenlijke registratie van alle implantaten noodzakelijk. De
praktijk blijft hierbij echter ver achter, omdat deelname aan gezamelijke registratie door
zorgverleners niet expliciet verplicht is onder de bestaande wet– en regelgeving.
De afgelopen tien jaar is het dan ook niet gelukt om te komen tot een privaat
landelijk, volledig en toegankelijk implantatenregister. Ik acht dit wel noodzakelijk.
Implantaten basisregister
Het lijkt aantrekkelijk om aan te haken bij bestaande registers. Toch moet ik concluderen dat deze
registers niet aan de belangrijkste eisen ten aanzien van landelijke dekking, continuïteit,
voorwaardelijke toegankelijkheid voor onderscheiden belanghebbenden en privacy voldoen. Juist
omdat deze moeilijkheden onoverkomelijk zijn gebleken, stel ik een register voor dat door de
overheid wordt geregeld en beheerd. Voor dit publiek implantaten basis register breng ik de
verscheidenheid aan mogelijke doelstellingen expliciet terug tot traceability: het herleidbaar maken
van de persoon aan een implantaat (en omgekeerd). Daarbij vormt de geautomatiseerde koppeling
van een unique personal identification aan een unique device identification de basale registratie.

Zowel de leveranciers, producenten als de zorgverleners zullen wettelijk worden verplicht om de
voor de registratie benodigde gegevens te leveren. Waar mogelijk moeten daarbij bestaande
structuren worden benut om het implantaten basisregister als zelfstandige registratie te vullen. De
opzet, inrichting en het beheer van het implantaten basisregister zal moeten worden gefinancierd uit
private opslag, mogelijk op basis van een nog te ontwikkelen tarief voor registratie.
Met gebruikmaking van de koppeling in dit implantaten basisregister zullen belanghebbenden, onder
strikte voorwaarden, voor hun eigen uiteenlopende doelen achterliggende gegevens bij elkaar
kunnen brengen (zie bijlage). Daarbij kan worden gedacht aan het bijhouden van
implantaatgerelateerde problemen c.q. bijwerkingen en complicaties (in lijn met de activiteiten van
bijvoorbeeld het Lareb), Post Marketing Surveillance inclusief vigilantie, clinical outcome
(implantaat gekoppeld aan succes van de behandeling). Het is aan de belanghebbende partijen om
de basisregistratie verantwoord in te zetten voor de aan hen opgelegde verplichtingen of de van hen
verwachte doelen. Door de basale opzet moet het Nederlandse implantaten basisregister in een later
stadium relatief eenvoudig kunnen worden gekoppeld aan het beoogde Europese netwerk van
nationale implantatenregisters.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) benut de informatie uit het register bij de uitvoering van
haar toezichtstaak. De IGZ zal de informatie uit het implantaten basisregister mede gebruiken voor
haar markttoezicht op de betreffende implantaten. De traceerbaarheid, die met het implantaten
basisregister wordt bereikt, zal de handhaving in geval van productfalen verbeteren ten gunste van
de betreffende patiënten.
Draagvlak veldpartijen
De ambtelijke stuurgroep heeft een groot aantal belanghebbende veldpartijen geïnterviewd. Ook
heeft in aanloop naar dit voorstel op 6 september jl. een informatiebijeenkomst plaatsgevonden
waarbij de ambtelijke stuurgroep haar bevindingen heeft gedeeld met belanghebbende partijen.
Deze bijeenkomst vond plaats in een constructieve sfeer. Partijen zijn verheugd met het feit dat de
contouren van een implantatenregister snel vorm krijgen. Ze pleiten nadrukkelijk voor wettelijke
verplichting tot registratie. Ook is van het grootste belang dat dubbel werk wordt voorkomen om de
administratieve lasten niet onnodig te verzwaren.
Meerdere partijen· benadrukten dat de registraties van de eigen verenigingen al veel inhoudelijke
informatie bevatten. Zij stellen voor om de basisregistratie te laten lopen via hun eigen systemen.
De patiëntenorganisaties vinden het belangrijk dat ze toestemming kunnen geven voor en toegang
krijgen tot de registratie van hun gegevens. Bij de inrichting van het register moet de privacy
maximaal worden beschermd. Tevens willen ze hun bijwerkingen kunnen rapporteren en de
ontwikkelingen over de geïmplanteerde producten kunnen volgen.
Tijdens de bijeenkomst heeft de IGZ benadrukt dat volledige en betrouwbare informatie beschikbaar
moet zijn om snel patiënten op te sporen als er iets aan de hand blijkt te zijn met een bepaald
implantaat. De huidige initiatieven tot registratie voldoen daar niet aan vanwege incompleetheid en
onduidelijke toegankelijkheid. Om die reden ga ik geen gebruik maken van het aanbod om de
basisregistratie via de bestaande private systemen te laten lopen maar kies ik voor een onafhankelijk
implantaten basisregister. Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat een verplicht, publiek
implantaten basisregister niet in de plaats komt van de bestaande private registers. Deze registers
spelen in toenemende mate een rol bij het in beeld krijgen en bevorderen van de kwaliteit van zorg.
Ik verwacht dat het belang ervan de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Het is zeker
niet zo dat deze registers niet meer nodig zullen zijn na de introductie van een verplicht, publiek
implantaten basisregister, integendeel.

Vervolgtraject
Door ervaringen uit het verleden is duidelijk geworden dat het inrichten van registers van
implantaten geen sinecure is. Zelfs de basale opzet die mij voor ogen staat, gaat gepaard met
complexe problematiek. Mijn voorstel voor een implantaten basisregister vergt dan ook nog de
nodige technische uitwerking. Zo moeten de voorwaarden voor de herleidbaarheid van
persoonsgegevens nog nader worden uitgewerkt. Er zal wetgeving moeten worden ontwikkeld om
de verplichting tot het leveren van registratiegegevens expliciet te regelen. De ontwikkeling van een
bij de automatisering benodigde uniforme barcodering voor implantaten door de veldpartijen
verdient ook nog de nodige aandacht. Daarbij is het van belang dat het geautomatiseerde systeem
voor het implantaten basisregister solide wordt gebouwd en bestendig is voor de toekomst. Tevens
moet een overheidsorganisatie worden geëquipeerd om het implantaten basisregister ten uitvoer te
brengen. Verder dient de financiering uit een private opslag op basis van een registratietarief nader
te worden onderzocht. Om praktijkervaringen mee te kunnen nemen in de uiteindelijke uitwerking
van het implantaten basisregister, wil ik snel beginnen met een verkennende pilot, waarbij
borstimplantaten zullen worden geregistreerd. Eerst zal worden proefgedraaid met een register
waarin “dummy” gegevens worden ingevoerd. Afhankelijk van de bevindingen kan daarna worden
begonnen met de bouw van het daadwerkelijke implantaten basisregister en de vulling daarvan.
Ik wil hier serieus, zorgvuldig en voortvarend verder mee aan de slag. Op nadrukkelijk verzoek van de
veldpartijen zal ik daarin gezamenlijk met hen optrekken. Ook met het oog op de nog verder uit te
werken functionaliteiten die aan het implantaten basisregister kunnen worden gekoppeld.
Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat we uitgaan van een realistische planning
met haalbare termijnen. Het implantaten basisregister is er niet van vandaag op morgen. Gezien de
hierboven beschreven activiteiten verwacht ik op zijn vroegst medio 2013 te kunnen starten met de
daadwerkelijke uitvoering van de pilot. Vanzelfsprekend zal ik u nader informeren over de
technische uitwerking en planning van het implantaten basisregister.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers

Subsidie voor registratiesysteem borstimplantaten
Bron: Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
Datum: 06/06/2013 - Rubriek: Zorg
Trefwoorden: borstimplantaten, borstkanker, borstprothese, borstreconstru,borstvergroting, plastische
chirurgie, zorgkwaliteit, zorgveiligheid

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) krijgt subsidie van de Stichting
Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) om een registratiesysteem op te zetten voor
borstprothesen. De bedoeling van het registratiesysteem is een verbetering in veiligheid en
kwaliteit voor vrouwen die een borstreconstructie (na bijvoorbeeld borstkanker) of
borstvergroting hebben ondergaan.
Het doel van het systeem is daarnaast om slecht functionerende prothesen vroegtijdig te
ontdekken. René van der Hulst, voorzitter van de NVPC: “Het bijhouden van een zogenaamd

track-and-tracingsysteem is essentieel. Naar verwachting wordt het systeem vanaf eind 2013
verplicht gesteld voor plastisch chirurgen die met implantaten werken, ongeacht of dit verzekerde
of niet-verzekerde zorg betreft.”
Sinds begin jaren ‘60 worden siliconen protheses gebruikt voor het reconstrueren van een borst na
amputatie vanwege borstkanker en voor het vergroten van een borst. In 2012 werd de wereld
geconfronteerd met fraude rondom borstimplantaten door het Franse bedrijf PIP. Deze fabrikant
gebruikte illegaal siliconen die niet goedgekeurd waren voor klinisch gebruik. De implantaten
scheurden sneller dan andere implantaten. Voor de NVPC waren deze feiten aanleiding om een
systeem op te zetten waarin wordt bijgehouden welke prothesen welke vrouwen om welke reden
hebben gekregen. Daarnaast wordt ook bijgehouden wanneer en waarom de prothesen verwijderd
worden.
Registratiesysteem
Het registratiesysteem zorgt voor een verbetering in veiligheid en kwaliteit voor vrouwen met
borstreconstructies en voor vrouwen met borstvergrotingen. Het doel van het systeem is daarnaast
om slecht functionerende prothesen vroegtijdig te ontdekken. Door registratie hoopt de NVPC een
slecht functionerend type prothese snel op te kunnen sporen. Zo kunnen in het geval van een
ondermaatse prothese de slachtoffers sneller en efficiënter geïnformeerd worden over hun
prothese. Bovendien worden de gegevens van de registratie gekoppeld aan de bestaande
registraties voor borstkankerpatiënten. Zo wordt de kwaliteit van zorg voor vrouwen met
borstreconstructies met prothesen transparanter en beter.
Daarbij wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel procent van de vrouwen een reconstructie van de
borst met prothese krijgt en bij hoeveel een complicatie optreedt. Van der Hulst: “Wij hopen dat
minister Schippers van VWS het registreren van ingebrachte borstimplantaten voor iedere arts in
Nederland verplicht stelt. Wij kunnen dit alleen verplichten voor onze eigen leden, maar in
Nederland zijn ook niet-plastisch chirurgen die borstimplantaten plaatsen.”
Naast de situatie in Nederland is er ook internationaal een steeds grotere roep om verplichting van
registratie van borstimplantaten. De NVPC werkt in de opzet van haar systeem nauw samen met
onder andere Australië, Engeland en de Verenigde staten. Met deze subsidie bevindt de NVPC
zich internationaal in de koppositie naar de registratie toe.
Naar verwachting is het systeem eind dit jaar gereed en gebruiken de eerste klinieken het systeem
vanaf eind 2013/ begin 2014.
Bron: http://www.gezondheidskrant.nl/56114/subsidie-voor-registratiesysteem-borstimplantaten/

De NVPC wil het zelf gaan regelen, maar dat geldt dan alleen voor NVPC-leden - Als de patiënt niet
wil hoeft het niet? of - als de arts later zegt dat de patiënt het niet wou..

Antwoord van de minister op een brief van de NVPC In tegenstelling tot de tekst, staat daar
geen brief van de NVPC, wel het antwoord van de minister.

Ook zou er geregistreerd moeten worden door welke arts de vrouwen geopereerd zijn, want
Nogal wat artsen gaan van het ene naar het andere ziekenhuis of kliniek en soms melden vrouwen
ons dat hun dossier zoek is.

Medio 2013 zou het klaar zijn. ...............
september 2013
17 september 2013

http://www.nvpc.nl/nieuws_detail.php?nieuws_id=179

NVPC presenteert eerste versie borstimplantatenregister
Registratiesysteem moet kwaliteit en veiligheid voor patiënten vergroten
Utrecht, 17 september 2013 – De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft
tijdens een internationale bijeenkomst in Amsterdam de eerste versie van het registratiesysteem
voor borstimplantaten gepresenteerd. Dit vond plaats tijdens een conferentie met de top van
plastische chirurgie uit landen over de hele wereld. Registratie van gegevens van borstprothesen
heeft als doel de veiligheid en kwaliteit te verbeteren voor vrouwen die een borstreconstructie (na
bijvoorbeeld borstkanker) of borstvergroting hebben ondergaan. Bovendien kan het systeem slecht
functionerende prothesen vroegtijdig signaleren.
Nederland neemt internationaal gezien een koppositie in als het om registratie gaat. De NVPC heeft
voor de ontwikkeling van het registratiesysteem als eerste in de wereld financiering gekregen in de
vorm van subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Samen met
plastisch chirurgen uitBelgië, de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Australië, Engeland, Duitsland,
Ierland, Israël en Oostenrijkzijn belangrijke stappen gezet op weg naar een internationaal
geaccrediteerd registratiesysteem. Een set aan minimale eisen is vastgesteld. Zo is een ‘opt-out’regeling afgesproken wat inhoudt dat patiënten automatisch deelnemen aan de registratie, maar de
mogelijkheid hebben ervan af te zien door bezwaar aan te tekenen. Daarnaast zijn de datagegevens
in het systeem versleuteld, waardoor de privacy van patiënten wordt bewaakt. Minimaal 95 procent
van alle prothesen dient geregistreerd te worden. Alleen in dat geval zijn slecht functionerende
prothesen vroegtijdig te signaleren. Het registratiesysteem bevat dan ook een track-and-trace
module om patiënten direct terug te kunnen vinden met dergelijke slecht functionerende
implantaten.
Veiligheid en kwaliteit voor patiënten
Hinne Rakhorst, bestuurslid van de NVPC: “Het bijhouden van een zogenaamd track-andtracingsysteem is essentieel. Patiënten zijn enorm geholpen als zij als eerste horen dat er iets met
hun prothesen aan de hand is, voordat eventuele klachten ontstaan. Bovendien worden de gegevens
van de registratie gekoppeld aan de bestaande registraties voor borstkankerpatiënten. Zo wordt de
kwaliteit van zorg voor vrouwen met borstreconstructies met prothesen transparanter en beter.”
Daarbij wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel procent van de vrouwen een reconstructie van de borst
met prothese krijgt en bij hoeveel een complicatie optreedt. Rakhorst: “Wij hopen dat minister
Schippers van VWS het registreren van ingebrachte borstimplantaten voor iedere arts in Nederland
verplicht stelt.” Naar verwachting is het systeem vanaf midden 2014 verplicht voor plastisch

chirurgen die met implantaten werken, ongeacht of dit verzekerde of niet-verzekerde zorg betreft.
PIP
Sinds begin jaren ‘60 worden siliconen protheses gebruikt voor het reconstrueren van een borst na
amputatie vanwege borstkanker en voor het vergroten van een borst. In 2012 werd de wereld
geconfronteerd met fraude rondom borstimplantaten door het Franse bedrijf PIP. Deze fabrikant
gebruikte illegaal siliconen die niet goedgekeurd waren voor klinisch gebruik. De implantaten
scheurden sneller dan andere implantaten. Voor de NVPC waren deze gebeurtenissen aanleiding om
een systeem op te zetten waarin wordt bijgehouden welke prothesen welke vrouwen om welke
reden hebben gekregen. Daarnaast wordt ook bijgehouden wanneer en waarom de prothesen
verwijderd worden.

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:

Registratie weer een jaar uitgesteld

Resolutie
Dat klinkt interessant : een resolutie.
Een resolutie van het Europees Parlement geeft het standpunt van het EP weer over een bepaald
onderwerp. De resolutie heeft politieke betekenis, maar met een resolutie wordt er niets besloten.

Maar het is niet meer dan: een standpunt , dus geen wet !

Naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement uit 2003 schreef daar een brief over
naar alle Nederlandse plastisch chirurgen.
Ze had namelijk ontdekt dat die daar helemaal niet van op de hoogte waren ( ? )

...2014

Dit kwam ik tegen, 'voorlichting' uit 1999.

Waterprotheses zijn geen alternatief: die klotsen
------------------------------------------------Bron : INTERMEDIAIR
Informatieblad over actuele ontwikkelingen op het terrein van
arbeid, maatschappij, bedrijf en wetenschap.
Datum: Jaargang 35, nummer 9, 1999

'Die operaties doe ik niet primair voor het geld, de flessen
wijn en de cadeaus'
'Siliconen zijn gemaakt van zand, niet van een of ander raar
materiaal. Waarom loopt ketchup zo mooi uit de fles? Dankzij
siliconen'
Van siliconen word je niet ziek: de wetenschap heeft
gesproken. Zijn siliconenprotheses dus een aanrader voor alle
vrouwen met (te) kleine borsten?

Renee Braams
Slechts een keer, beweert hij, heeft plastisch chirurg Ron van
Raath een vrouw teruggezien die na een borstvergroting met
siliconen klaagde over moeheid en algehele malaise. 'Misschien
had ik het kunnen weten', aarzelt Van Raath, spelend met een
siliconenprothese. Hij heeft er een paar op zijn bureau
liggen, tussen de foto's van mooie jonge vrouwen met ronde,
pront naar voren prijkende kunstborsten. 'Deze vrouw was een
twijfelgeval. Ze had al een borstverkleiningsoperatie gehad,
maar toen vond ze ze toch weer te klein. Ik heb gedaan wat ze
vroeg.' Vier weken na de borstvergroting kwam ze terug omdat
ze dacht dat de siliconen waren gaan lekken: ze voelde zich
beroerd. 'Ik heb de protheses eruit gehaald en prompt voelde
ze zich beter. Pure suggestie.'
Suggestie? Over de vraag of siliconenborsten ziekmakend zijn,

wordt al jaren vurig gedebatteerd. De believers zijn ervan
overtuigd dat siliconen bij een op de vier geopereerde vrouwen
de oorzaak zijn van een soort chronisch vermoeidheidssyndroom:
moeheid gepaard aan pijn in spieren en gewrichten, je slecht
kunnen concentreren en geheugenproblemen. Het lijkt op andere
omstreden kwalen als ME en de Bijlmerziekte. De vrouwen die
lijden aan 'siliconose' hebben zich wereldwijd verenigd in
actiegroepen. Silicon-survivors noemen ze zich.
'Iedereen is wel eens moe', luidt de repliek van gezonde
vrouwen die blij zijn met hun siliconenborsten.
Jury
---De wetenschap probeert, sinds in 1990 de siliconenziekte werd
'ontdekt', te achterhalen of het klopt dat siliconen de
gezondheid ondermijnen, of dat er met de zieke vrouwen
wellicht iets anders mis is. Sinds 1962, toen ze werden
gelanceerd, hebben in Nederland dertig- … veertigduizend
vrouwen siliconenborsten laten inplanteren. In de Verenigde
Staten zijn dat er 2,5 miljoen.
Het wetenschappelijk onderzoek kreeg nog een extra impuls
doordat Dow Corning, de Amerikaanse fabriek die
siliconenprotheses maakt, werd bestookt met schadeclaims,
waaraan ook tweeduizend Nederlandse vrouwen meededen. Het
bedrijf heeft 2,4 miljard dollar voor schadevergoedingen
beschikbaar gesteld. Borstvergrotingen met siliconen zijn in
Amerika en Frankrijk inmiddels verboden.
Om een eind te maken aan de beschuldigingen heeft de Britse
regering in 1998 een commissie, topzwaar van deskundigheid, de
opdracht gegeven het eindoordeel te vellen. Dat is er nu.
Zonneklaar is dat siliconenprotheses in de borst zelf ellende
kunnen veroorzaken, stelt de commissie, bestaande uit
vooraanstaande reumatologen, epidemiologen en
plastisch-chirurgen. Op de plaats van de snee waarmee onder de
huid de borst (het klierweefsel) wordt losgesneden van de
spier, ontstaat vaak littekenweefsel. Kapselvorming of
bindweefselvorming wordt dat genoemd. In tien procent van de
gevallen gaan de borsten hierdoor hard aanvoelen, 'stijf
staan', of worden ze vervormd door lelijke bobbels. Er kunnen
ook ontstekingen optreden en de siliconenzak kan gaan

schuiven. Daarbij houdt een op de zeven vrouwen na de operatie
gevoelloze tepels.
Maar de commissie oordeelt dat siliconen niet de oorzaak zijn
van de chronische vermoeidheid en algehele malaise, die
volgens enkele - maar niet alle - epidemiologische studies
vaker optreden bij vrouwen met siliconenborsten. Sommige
vrouwen hebben weliswaar antistoffen tegen siliconen in hun
bloed, maar antistoffen zijn niet per definitie ziekmakend.
Aan haar eindoordeel verbond de Britse jury ook een opmerkelijke - interpretatie van de klachten na
borstvergrotingen: het type vrouwen dat zo onzeker is over
haar uiterlijk dat ze haar borsten laat opereren, is ook
ontvankelijker voor psychosomatische kwalen als het chronisch
vermoeidheidssyndroom.
De Nederlandse Gezondheidsraad zal dit voorjaar laten weten of
ze zich aansluit bij de Britse jury. De verwachting is van
wel. De Nederlandse tak van de siliconen-survivors heeft
minister Borst herhaaldelijk, tevergeefs, verzocht
siliconenimplantaten te verbieden, ten faveure van
waterprotheses. Volgens plastisch chirurg Van Raath zijn die
echter van inferieure kwaliteit: 'Slap en onnatuurlijk.' En
als er lucht bij komt, gaan ze klotsen. Van een Nederlands
verbod op siliconen is geen sprake, weet hij. Als insider weet
hij ook dat in Amerika het verbod op siliconen binnenkort
wordt opgeheven.
Onvrede
------Van Raath is Neerlands meest gespecialiseerde borstenbouwer.
'Ik ben een beetje artistiek van aanleg.' Hij bedrijft alleen
esthetische chirurgie, twee dagen per week in de
Boerhaavekliniek, twee dagen in een andere Amsterdamse
prive-kliniek, en verder in zijn eigen praktijkje, thuis in
Brasschaat in België. Uit Amerika, Zuid-Afrika, Thailand,
overal vandaan vliegen de vrouwen naar hem toe. 'Ik heb
blijkbaar een naam opgebouwd', glimlacht hij. Hij doet er
ongeveer zeshonderd per jaar, naast liposucties en facelifts.
Een borstvergroting kost Ÿ 6700. Het ziekenfonds betaalt niet
voor het inplanten van siliconenprotheses. (Maar wel om ze er
weer uit te halen.)

Natuurlijk is Van Raath blij met het Britse juryrapport, maar
hij wist uit een onderzoek onder negentigduizend vrouwen al
dat siliconen niet ziekmakend zijn. Nee, de rellerigheid rond
zijn werk heeft hem nooit gestoken. 'Ik vind het juist goed
dat mensen kritisch zijn.'
Maar, de redenering van de Britse jury volgend, riskeert Van
Raath dat hij de onvrede die zich eerst uitte in de vorm van
een borstenwens, later op zijn brood krijgt in de gedaante van
zieke, verongelijkte klanten. Hij herkent het niet. 'Zodra ik
psychische problemen zie die worden afgewenteld op de borsten,
ben ik zeer terughoudend. Maar zulke vrouwen haal ik er
redelijk snel uit.'
Dat doet hij in een klein half uurtje praten. 'De meesten die
hier komen, zijn opgewekte types die gewoon graag grote
borsten willen, opdat ze een keer een leuke jurk aan kunnen.
Ze voelen zich geremd, doen altijd het licht uit in bed...
zulke kleine irritaties kunnen een leven gaan beheersen. Maar
als ik inschat dat iemands zelfbeeld irreëel is, adviseer ik
andere hulp te zoeken.'
Maar dat gebeurt zelden, geeft hij eerlijk toe. Hij weigert
minder dan vijf procent van de vrouwen die zich melden. Zelfs
meisjes die anorexia hebben, kunnen bij Van Raath nieuwe
borsten krijgen. Maar hun zorgen over hun lichaamsvormen komen
toch voort uit ongezonde motieven?
'Een vader van een achttienjarig meisje heeft me met boze
brieven bestookt omdat ik zijn dochter wilde opereren terwijl
ze anorexia gehad had. Volgens hem had ze het nog.' Van Raath
staat nog achter zijn handelwijze: 'Ik vind dat je
anorexiapatienten niet moet stigmatiseren.'
Hij benadrukt nogmaals dat het gros van zijn klanten
ongecompliceerd is. En gewoon blij met de mooie borsten. 'Daar
doe ik het voor. Niet primair voor het geld, de flessen wijn
en de cadeaus.'
Medisch niet traceerbaar
-----------------------De Nederlandse siliconen-survivors zijn verenigd in het

Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten, een
eenvrouwsbedrijfje van Marlou Boots, die achttien borst- en
littekenoperaties achter de rug heeft: 'Prothese erin,
prothese eruit, erin, eruit.' Nu wijdt Boots haar leven aan
het steunen van vrouwen die zich ook ziek voelen door hun
siliconenborsten. Haar doel is erkenning van de
siliconenziekte.
Van het Britse definitieve rapport is ze niet onder de indruk.
Hun ziekte is 'medisch niet traceerbaar' en daarmee worden de
slachtoffers in de kou gezet. 'Pure onzin', vindt Boots de
link die wordt gelegd tussen de chronische vermoeidheid en het
onzekere en perfectionistische karakter van vrouwen die hun
borsten laten opereren. Ze vertelt hartstochtelijk over de
vrouwen die zijn overleden aan siliconenziekte, over de zieke
kinderen van moeders met siliconenborsten, over al het
verdriet dat haar is toevertrouwd in de twaalfduizend
telefoontjes sinds de oprichting van het Steunpunt. Maar ze
wil vrouwen die bellen om raad - 'Zal ik of niet?' - vreemd
genoeg toch niet adviseren om vrede te sluiten met hun platte
bovenlichaam. Waarom niet? 'Ik ben niet roomser dan de paus.
Ik weet hoe belangrijk borsten zijn.'
Hypochonders
-----------'
Van siliconen word je niet ziek.' Plastisch chirurg Chantal
van der Horst heeft er nooit in geloofd. Zij bedrijft, in het
Amsterdamse AMC, geen esthetische maar reconstructieve
plastische chirurgie: ze opereert verkeersslachtoffers en
kinderen met aangeboren afwijkingen. Tijdens haar opleiding
heeft ze wel borsten vergroot.
'Siliconen zijn gemaakt van zand, niet van een of ander raar
materiaal. Het zit in tal van medicijnen, protheses en
voedingsmiddelen. Waarom loopt ketchup zo mooi uit de fles?
Dankzij siliconen.' Ook zij haalt haar schouders op over de
Britse stelling dat de borstenwens en de moeheid voortkomen
uit dezelfde onderliggende onvrede. 'Hypochonders? Nee. Dat
moet die commissie dan maar eens aantonen.'
Ze heeft een andere theorie. Siliconenprotheses geven vaak
pijn of last in borsten, schouders en armen. 'Die pijn is in

het verleden ontkend.' Ze illustreert hoe het lichaam om elk
vreemd ding een kapsel vormt. 'Een prachtige eigenschap: zo
wordt lichaamseigen van lichaamsvreemd gescheiden.' Maar dat
kapsel heeft de neiging te gaan samentrekken. 'Tegen een
metalen heupprothese kan het kapsel niet op, maar om een
vervormbaar zakje als een siliconenprothese gaat het een bal
vormen. Als je je arm beweegt, beweegt die bal mee. Dat
hindert.' Borsten doen sowieso gauw pijn; bijna elke vrouw
heeft onder invloed van de menstruatie wel eens zere borsten.
In de menopauze komt daar vaak spier- en gewrichtspijn bij.
Logisch dat siliconenprotheses extra hinder opleveren. Die,
destijds niet erkende, 'lokale pijn' is wat in de beleving van
de siliconen-survivors ('een heel fanatieke groep') is
uitgegroeid tot het siliconen-vermoeidheidssyndroom, denkt Van
der Horst.
In de eed van Hippocrates die artsen afleggen, staat primum
est non nocere: niet schaden hoort de eerste prioriteit van de
arts te zijn. Is die gelofte geen reden om principieel tegen
borstvergrotingen te zijn? Zo ver wil Van der Horst niet gaan,
al is ze op z'n zachtst gezegd niet gelukkig met een collega
als Van Raath, die volgens het principe 'u vraagt, wij
draaien' borsten vergroot.
Zij raadt het vrouwen af, licht ze in over de te verwachten
pijn, adviseert zes weken bedenktijd. 'Maar als iemand er
vreselijk onder lijdt, en liever wat pijn heeft dan geen
borsten, is het haar keuze. Dan schaad ik haar door te
weigeren.' In uitzonderingsgevallen doet ze het, in het AMC.
'Als iemand helemaal geen borstontwikkeling heeft, of een
grote en een kleine.'
Maar hoe is het mogelijk dat de prive-klinieken nog zoveel
klanten voor borstvergrotingen krijgen, terwijl
siliconenprotheses - zij het om de verkeerde reden - zo'n
slechte naam hebben? 't Is de tijdgeest, vindt Van der Horst.
'Vrouwen vinden dat ze recht hebben op grote borsten.'
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