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SAMENVATTING EN DISCUSSIE

De borst is een wezenlijk onderdeel van het mannelijk en vrouwelijk lichaam. 
Vanuit evolutionair oogpunt is de borst bedoeld om nakomelingen mee te voeden. 
De mannelijke borst heeft echter geen functie en kan beschouwd worden als een 
atavistisch overblijfsel. Borsten zijn niet strikt noodzakelijk om te kunnen overleven 
of om baby’s mee te voeden sinds er flesvoeding op de markt is. Toch zijn borsten 
belangrijk voor de volledigheid van het lichaamsbeeld, seksualiteit en voor het 
kenmerken van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Een borstoperatie kan noodzakelijk 
zijn om een ziekte te behandelen, het lichaamsbeeld te verbeteren op verzoek van de 
patiënt of om de gevolgen van een ziekte te verminderen.

In dit proefschrift worden verschillende kanten van de plastische chirurgie van de 
borst onderzocht. In de eerste twee delen staat de vrouwelijke borst centraal, en wordt 
borstverkleining en borstvergroting besproken. In het derde deel wordt de mannelijke 
borst behandeld, een onderwerp dat vaak onderbelicht wordt. In het vierde deel 
wordt casuïstiek besproken met betrekking tot borstverkleining, borstvergroting en 
borstreconstructie waarbij werd gekozen voor een creatieve oplossing. 

deel 1
In veel studies is aangetoond dat patiënten baat hebben bij een borstverkleinende 
operatie. Toch staat men nog steeds sceptisch tegenover een dergelijke ingreep 
en zijn ziektekostenverzekeraars terughoudend met de vergoeding ervan. Daarom 
moeten plastisch chirurgen en patiënten nog steeds verantwoording afleggen voor 
zo’n ingreep.

hooFdstuk 2
Om voor vergoeding van een borstverkleinende operatie in aanmerking te komen, 
moet volgens de meeste verzekeraars onder andere sprake zijn van rugpijn. In 
hoofdstuk 2 wordt onderzocht of de houding van de patiënt - vastgesteld aan de 
hand van referentiefoto’s - beïnvloed wordt door de borstgrootte. Daarnaast wordt 
onderzocht of de houding van de patiënt verandert na een borstverkleinende 
operatie. Uit de resultaten kwam naar voren dat de flexiehoek van de rug bij patiënten 
die een borstverkleinende operatie ondergaan significant verschilde van die in de 
controlegroep. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat het verschil klein was en 
afhankelijk was van de body mass index (BMI) bij multivariate analyse. De symptomen 
die in verband worden gebracht met een abnormale borstgrootte worden waarschijnlijk 
niet verklaard uit dit verschil. De waargenomen verandering in flexiehoek na de 
ingreep was niet significant. Ook al kunnen deze bevindingen worden beschouwd als 
“negatieve resultaten”, toch zijn ze van belang. Hieruit blijkt immers dat de flexiehoek 
van de rug niet moet worden gebruikt als plaatsvervangende “objectieve” maat voor 
een symptomatische abnormale borstgrootte. Ziektekostenverzekeraars moeten hun 
beslissing om een borstverkleinende operatie al dan niet te vergoeden dan ook niet 
hierop baseren. 
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hooFdstuk 3
Het is aangetoond dat zelfs een geringe borstverkleining tot een vermindering van 
pijn en verbetering van de kwaliteit van leven leidt. Sommigen zijn echter van mening 
dat een patiënte die haar borsten wil laten verkleinen psychologische problemen 
heeft, en dat de reden om deze ingreep te willen ondergaan dan ook psychologisch 
van aard is. In hoofdstuk 3 wordt een onderzoek gepresenteerd waarin gebruik 
werd gemaakt van de SCL-90, een gevalideerde score voor psychoneuroticisme, 
om patiënten voorafgaand aan een borstverkleinende operatie te testen. De scores 
van de patiënten werden vergeleken met de waarden in een normale populatie, en 
bleken slechts marginaal hoger te zijn. Dit verschil was niet significant. De SCL-90 
bestaat uit schalen, en die scores waren alleen significant hoger voor somatisatie 
en slaapstoornissen. Dit zijn echter symptomen die men verwacht aan te treffen 
bij patiënten met symptomatische borsthypertrofie. De meeste patiënten hebben 
normale scores, en een borstverkleinende operatie moet dan ook niet worden 
geweigerd omdat er sprake zou zijn van psychopathologie. Bij de meeste patiënten 
die een borstverkleinende operatie willen ondergaan is een psychologisch onderzoek 
niet geïndiceerd.

hooFdstuk 4
Veneuze trombo-embolie (VTE) is een van de meest gevreesde operatiecomplicaties 
en kan de dood tot gevolg hebben. De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht 
besteed aan de preventie van VTE. De meest toegepaste preventieve maatregelen 
in de plastische chirurgie zijn overgenomen uit andere chirurgische vakgebieden. 
Volgens de Noord-Amerikaanse protocollen moeten voornamelijk mechanische 
middelen als profylaxe worden gebruikt, waaronder steunkousen en intermitterende 
compressieapparaten. In Nederland geldt chemoprofylaxe als standaardbeleid, 
bestaande uit het antistollingsmiddel laagmoleculaire heparine (LMWH). Dit wordt 
zowel pre- als postoperatief toegediend. Verondersteld zou kunnen worden dat 
het toedienen van laagmoleculaire heparine bij een operatie waarbij grote incisies 
worden gemaakt tot een grotere kans op bloedingen leidt. In hoofdstuk 4 wordt 
een groep van 720 patiënten besproken die voorafgaand aan en na afloop van 
een borstverkleinende operatie profylactisch laagmoleculaire heparine kreeg 
toegediend. Van deze patiënten moest 5.1% opnieuw worden geopereerd vanwege 
bloedingen. Dit percentage valt binnen de marges van de historische controlegroep. 
Er werd geen correlatie gevonden tussen het tijdstip waarop de laagmoleculaire 
heparine werd toegediend en het optreden van bloedingen. Evenmin werd er een 
verband gevonden tussen patiënt- of operatiefactoren enerzijds en de noodzaak 
om opnieuw te opereren anderzijds. Daarom kan het gebruik van laagmoleculaire 
heparine bij patiënten die een borstverkleinende operatie ondergaan als veilig 
worden beschouwd.
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deel 2
Een borstvergroting is wereldwijd de meest uitgevoerde cosmetische ingreep. 
De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de veiligheid van 
borstimplantaten. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. 
Een op de zeven vrouwen in Nederland krijgt deze aandoening. Daarom is de vraag 
gerezen of patiënten die een borstvergrotende operatie hebben ondergaan een 
verhoogde kans hebben op borstkanker. Deze kwestie werd geëvalueerd vanuit twee 
verschillende invalshoeken.

hooFdstuk 5
Door het samenvoegen van gegevens uit verschillende bronnen kan de validiteit 
worden vergroot. In hoofdstuk 5 wordt een meta-analyse op basis van beschrijvende 
studies gepresenteerd. Er werd een literatuursearch verricht naar publicaties over 
de incidentie van kanker bij patiënten die een borstvergrotende operatie hebben 
ondergaan. Er werden 17 artikelen afkomstig uit 7 cohorten geïncludeerd. In 
studies met controlegroepen bleek het relatieve risico 0.63 te zijn. In studies waarin 
patiënten met implantaten werden vergeleken met de normale populatie bleek 
de gestandaardiseerde incidentieratio 0.69 te zijn. Uit deze meta-analyse komt 
naar voren dat vrouwen die een cosmetische borstvergrotende operatie hebben 
ondergaan waarbij implantaten werden gebruikt geen verhoogde kans hebben 
op borstkanker. 

hooFdstuk 6
Het plaatsen van lichaamsvreemd materiaal gaat altijd gepaard met een reactie, en 
dat geldt ook voor borstimplantaten. Het plaatsen van borstimplantaten wordt altijd 
gevolgd door een weefselreactie in de vorm van een kapsel. Als er sprake is van 
overmatige kapselvorming, treedt er kapselcontractie op. Kapselcontractie is de meest 
voorkomende reden voor een revisieoperatie bij patiënten met borstimplantaten. 
Tijdens de revisieoperatie kan besloten worden het kapsel te verwijderen 
(capsulectomie) of alleen in te snijden (capsulotomie). In hoofdstuk 6 wordt een studie 
gepresenteerd waarin gebruik werd gemaakt van een landelijke database (PALGA, het 
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief). De gegevens van 2531 
patiënten die een primaire capsulectomie hadden ondergaan werden opgevraagd. 
De incidentie van invasieve carcinomen in deze groep was 0.16%, de incidentie 
van een ductaal carcinoom in situ was eveneens 0.16%, en de incidentie van een 
lobulair carcinoom in situ was 0.04%. Dit zijn slechts geringe aantallen. Daarom is 
het niet noodzakelijk een capsulectomie uit te voeren om oncologische redenen, en 
is het veilig om het kapselweefsel te laten zitten mits er geen verdachte klinische 
bevindingen zijn. Chirurgen moeten afgaan op hun klinisch oordeel om te bepalen of 
een capsulectomie noodzakelijk is.
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deel 3
In de mannelijke borst kunnen zich eveneens pathologische verschijnselen of 
afwijkingen voordoen. Deze moeten echter op een andere wijze worden geëvalueerd 
en behandeld dan die bij vrouwen, ook al zijn er overeenkomsten met de vrouwelijke 
borst. Gynaecomastie, oftewel een goedaardige vergroting van de mannelijke borst, 
komt het meest voor. De redenen dat patiënten behandeld willen worden zijn: 
bezorgdheid om hun borstgroei, pijn en gevoelens van onrust vanwege de feminisatie 
van hun borsten. 

hooFdstuk 7
In hoofdstuk 7 wordt de behandeling van patiënten met gynaecomastie in het AMC 
gedurende een periode van 20 jaar besproken. In totaal werden er 179 patiënten 
behandeld. Zij werden geopereerd door specialisten van drie verschillende disciplines, 
namelijk de plastische chirurgie, algemene chirurgie en kinderchirurgie. Plastisch 
chirurgen verrichten het merendeel van de operaties. Er waren verschillen tussen de 
specialismen wat betreft de patiëntgroepen die werden geopereerd, de work-up en de 
operatietechnieken. Plastisch chirurgen voerden vaker bilaterale operaties uit dan de 
andere specialisten. Chirurgen maakten vaker gebruik van preoperatieve radiologische 
en cytologische diagnostiek. Plastisch chirurgen stuurden patiëntmateriaal niet altijd in 
voor pathologisch onderzoek. Deze bevindingen duiden mogelijk op een verschil tussen 
de patiënten die worden verwezen naar en behandeld door de verschillende specialisten. 

hooFdstuk 8
We wilden nagaan of de bevindingen die werden gepresenteerd in hoofdstuk 7 
kenmerkend waren voor één ziekenhuis of ook voor andere ziekenhuizen golden. 
Daarom werd er een landelijk onderzoek uitgevoerd onder chirurgen die gynaecomastie 
operatief behandelen, namelijk plastisch chirurgen, algemeen chirurgen en 
kinderchirurgen. De deelnemers werd gevraagd naar hun mening over en hun 
behandelbeleid met betrekking tot gynaecomastie. De onderzoeksresultaten worden 
besproken in hoofdstuk 8, en zijn vergelijkbaar met de bevindingen uit hoofdstuk 
7. Patiënten met gynaecomastie werden het vaakst geopereerd door een plastisch 
chirurg. Algemeen chirurgen en kinderchirurgen verrichten voornamelijk unilaterale 
operaties (respectievelijk 74% en 52%), daar waar plastisch chirurgen voornamelijk 
bilaterale ingrepen uitvoerden (85%). Een medicamenteuze behandeling met 
tamoxifen werd alleen door algemeen chirurgen vermeld (13%). Voor alle specialisten 
gold dat ze voornamelijk een periareolaire incisie toepasten. Plastisch chirurgen gaven 
aan dat ze vaker voor andere chirurgische benaderingen en aanvullende liposuctie 
kozen, en stuurden patiëntweefsel niet altijd in voor pathologisch onderzoek. 
Alle specialisten waren het er over eens dat bloedingen de meest voorkomende 
complicatie was, gevolgd door seromen, infecties, een onbevredigend resultaat, 
ingetrokken tepels en tepelnecrose. In dit onderzoek werd een aantal verschillen in 
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de operatieve behandeling van gynaecomastie tussen diverse specialisten belicht. 
Uit de bevindingen lijkt naar voren te komen dat de operatie-indicatie verschillend is. 
Plastisch chirurgen opereren namelijk vaker om cosmetische redenen. De resultaten 
van dit onderzoek zijn belangrijk, omdat aan de hand hiervan de kwaliteit van zorg 
kan worden vastgesteld en een bijdrage kan worden geleverd aan de ontwikkeling 
van richtlijnen.

hooFdstuk 9
Uit de voorgaande hoofdstukken kwam naar voren dat artsen een verschillende aanpak 
hanteren wat betreft preoperatieve beeldvorming. Aangezien er maar weinig afwijkingen 
in de mannelijke borst worden gevonden, kan men zich afvragen of dergelijke diagnostiek 
wel strikt noodzakelijk is. Mogelijk wordt er te vaak beeldvormende diagnostiek 
toegepast. In hoofdstuk 9 worden de resultaten van beeldvormende diagnostiek van 
de mannelijke borst in het AMC besproken. Het betreft 557 patiënten gedurende 
een periode van 10 jaar. Zij werden voor beeldvormende diagnostiek verwezen door 
voornamelijk algemeen chirurgen en huisartsen. Deze bevinding is vergelijkbaar met 
die uit de twee voorgaande hoofdstukken, waarin werd aangetoond dat algemeen 
chirurgen vaker gebruikmaakten van beeldvormende diagnostiek dan plastisch 
chirurgen en kinderchirurgen. De meest voorkomende indicatie voor beeldvormende 
diagnostiek was vergroting van de borst - omschreven als gynaecomastie of zwelling - 
bij 74% van de patiënten, gevolgd door pijn bij 24% van de patiënten en “knobbels” 
bij 10% van de patiënten. De onderzoeksmethoden die werden toegepast waren 
mammografie bij 65% van de patiënten, echografie bij 51% van de patiënten en zowel 
mammografie als echografie bij 26% van de patiënten. De meeste onderzoeken (519) 
hadden een score van 1 of 2 volgens het BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data 
System), en 38 onderzoeken hadden een score van 3 of hoger. In totaal werd er bij 160 
patiënten een aanvullende fijne naald aspiratie of biopsie verricht. Bij 5 patiënten werd 
een maligniteit vastgesteld (0.89%). Beeldvormende diagnostiek had een sensitiviteit 
van 80% en een specificiteit van 99%. De positief voorspellende waarde bedroeg 44% 
en de negatief voorspellende waarde 99.8%. Aangezien maligniteiten in de mannelijke 
borst zeldzaam zijn, is de kans dat op beeldvormende diagnostiek bij klinisch 
goedaardige bevindingen kanker wordt aangetoond slechts minimaal. Beeldvormende 
diagnostiek is derhalve niet gerechtvaardigd tenzij er duidelijke afwijkingen zijn. 
Het routinematig uitvoeren van beeldvormende diagnostiek bij patiënten met 
gynaecomastie moet worden ontraden. Daarnaast zouden ziektekostenverzekeraars 
het uitvoeren van beeldvormende diagnostiek niet als voorwaarde moeten stellen om 
een gynaecomastieoperatie te vergoeden. 

hooFdstuk 10
Wanneer de evaluatie van een patiënt met gynaecomastie geen oorzaak heeft 
opgeleverd, spreekt men van idiopathische gynaecomastie. Dit is meestal het geval 
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bij jongeren. Gynaecomastie die korter dan een jaar bestaat, kan spontaan overgaan. 
Het antioestrogeen Tamoxifen is wel genoemd als mogelijke medicamenteuze 
behandeling voor gynaecomastie. Door een veilige en effectieve medicamenteuze 
behandeling kan operatief ingrijpen overbodig worden. In hoofdstuk 10 worden 
de resultaten van een systematische review over het gebruik van tamoxifen bij de 
behandeling van gynaecomastie tijdens de puberteit besproken. Er werden geen 
gerandomiseerde studies gevonden. In zes studies werd het gebruik van tamoxifen 
bij idiopathische gynaecomastie bij adolescenten beschreven. Hierbij dient echter te 
worden opgemerkt dat het bewijsniveau in deze studies laag was. De mate waarin 
de gynaecomastie verminderde bedroeg 80 tot 100%. Er werden geen ernstige 
bijwerkingen of groei effecten beschreven.

Ook al is een behandeling met tamoxifen voor gynaecomastie tijdens de 
puberteit misschien veilig en effectief, toch is het bewijs hiervoor uit de medische 
literatuur ontoereikend. Indien artsen ervoor kiezen tamoxifen voor te schrijven bij 
gynaecomastie tijdens de puberteit, dan moeten ze de patiënt en zijn verzorger erop 
wijzen dat de indicatie voor het gebruik off-label is.

hooFdstuk 11
In de voorgaande studies werd aangetoond dat artsen het geëxcideerde 
patiëntmateriaal niet altijd insturen voor pathologisch onderzoek. Bij borstverkleinende 
operaties en zoals eerder aangetoond bij capsulectomieën levert dergelijk onderzoek 
maar weinig op. In hoofdstuk 11 worden de histopathologische bevindingen bij 
gynaecomastie beschreven. De gegevens werden verkregen uit de database van 
PALGA, het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief. De 
opgevraagde gegevens betroffen histopathologische bevindingen uit borstweefsel 
dat tijdens gynaecomastieoperaties werd geëxcideerd gedurende een periode van 
4.5 jaar. Bij de analyse werden in totaal 5113 borsten van 3719 patiënten betrokken. 

De patholoog-anatoom stelde het vaakst de diagnose gynaecomastie (bij 94.1% 
van de patiënten) en pseudogynaecomastie (bij 5.3% van de patiënten). De totale 
prevalentie per procedure van een invasief carcinoom was 0.11% en van een ductaal 
carcinoom in situ 0.19%. Bij unilaterale ingrepen bedroegen deze percentages 
respectievelijk 0.17% en 0.22%, en bij bilaterale ingrepen respectievelijk 0% en 0.14%. 
Het verschil tussen de prevalentie bij unilaterale en bilaterale ingrepen was echter 
niet significant. Hieruit zou men kunnen concluderen dat het beleid bij patiënten met 
unilaterale en bilaterale gynaecomastie hetzelfde zou moeten zijn. Toch moet men 
bedenken dat - ondanks de grote omvang van de patiëntengroepen - de incidentie 
van het aantal maligniteiten dat was gevonden laag was. Bovendien werden patiënten 
bij wie preoperatief verdachte bevindingen werden geconstateerd waarschijnlijk niet 
langer behandeld als gynaecomastiepatiënten.
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deel 4
In dit onderdeel van het proefschrift worden creatieve oplossingen voor zeldzame 
klinische problemen beschreven. Gezien de aard van de problematiek is het onmogelijk 
om een prospectief onderzoek te verrichten. Ondanks het lage bewijsniveau kan deze 
casuïstiek echter toch waardevol zijn voor artsen die een patiënt moeten behandelen 
met soortgelijke problematiek. Op basis van deze eerdere ervaringen kunnen zij voor 
dezelfde aanpak kiezen of juist niet.

hooFdstuk 12
Er wordt een casus gepresenteerd over allogene lipofilling van de borst. Er werd vet 
verwijderd bij de broer van een patiënte, waarna het bij haar werd geïmplanteerd via 
lipofilling. Deze procedure was mogelijk doordat de patiënte in het verleden allogene 
hematopoietische stamceltransplantatie had ondergaan waarbij haar broer als donor 
had gefungeerd. 

Deze casus is om twee redenen interessant. Ten eerste wordt nog eens onderstreept 
wat er in de eerste jaren van de geneeskundestudie wordt onderwezen, namelijk “de 
patiënt heeft altijd gelijk” en “luister naar de patiënt”. Ten tweede wordt aangetoond 
dat patiënten die in het verleden een allogene hematopoietische stamceltransplantatie 
hebben ondergaan allogene weefsels kunnen ontvangen van dezelfde donor. Verder 
roept de casus morele en ethische vragen op, want mag een donor voor de tweede 
keer worden gevraagd weefsel of een orgaan af te staan.

hooFdstuk 13
De behandeling van en reconstructie na macromastie (abnormale borstvergroting) 
tijdens de zwangerschap worden besproken in hoofdstuk 13. In de casus die wordt 
gepresenteerd werd besloten een mastectomie uit te voeren, gevolgd door een 
secundaire borstreconstructie. Deze situatie is uiterst zeldzaam, en een arts die 
kennisneemt van onze casus is dan ook beter voorbereid bij het opstellen van een 
behandelplan. Bij de behandeling van een dergelijke patiënt moet men op een aantal 
zaken letten. Ten eerste is het van belang de situatie uitgebreid in kaart te brengen en 
de patiënt multidisciplinair te behandelen. Ten tweede moet men de behandeling en 
het tijdstip ervan afstemmen op de gezondheid van zowel moeder als kind. Men moet 
de verschillende mogelijkheden afwegen en aan de moeder voorleggen. Wanneer 
gekozen wordt voor een mastectomie, moet men overwegen nipple banking of een 
secundaire reconstructie uit te voeren om zo te voorkomen dat de tepels verkeerd 
worden geplaatst. 

hooFdstuk 14
Bij borstvergrotingen en reconstructies wordt vaak gebruikgemaakt van implantaten. 
Een infectie van het implantaat, of liever gezegd rond de prothese, kan een complicatie 
met afschuwelijke gevolgen zijn. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Wanneer 
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een dergelijke infectie bij uitzondering echter toch optreedt, kan men ervoor kiezen 
het implantaat te verwijderen en de infectie te behandelen óf te proberen het 
implantaat te redden. 

Vier patiënten bij wie een infectie rondom de prothese was opgetreden 
werden met succes behandeld. Gezien de aard van de problematiek is het vrijwel 
onmogelijk een prospectief onderzoek uit te voeren. Daarom kan niet met zekerheid 
worden vastgesteld of het gebruik van een implantatiespons met gentamicine heeft 
bijgedragen aan het slagen van de behandeling.

hooFdstuk 15
Een verkeerd geplaatste tepel kan een ongewenst resultaat zijn na een borstoperatie. 
Tijdens de preoperatieve planning moet men er zorg voor dragen dat dit wordt 
voorkomen. Bij een borstreconstructie kan dit echter onvermijdelijk zijn vanwege een 
situatie die reeds voor de ingreep bestond. 

Men kan ervoor kiezen de malpositie te corrigeren tijdens dezelfde sessie als de 
reconstructie, of in tweede instantie. We presenteren twee benaderingen van dit 
probleem. 

discussie
Wie op zoek gaat naar antwoorden, stuit onvermijdelijk op nieuwe vragen. Dit geldt 
ook voor de onderzoeken die ik heb gepresenteerd in dit proefschrift. Een patiënt 
die een borstverkleinende operatie ondergaat, is de plastisch chirurg vaak dankbaar. 
Het lijkt duidelijk dat deze ingreep in veel gevallen gerechtvaardigd is, maar toch 
moet dat steeds opnieuw worden aangetoond. Hiervoor werd in dit proefschrift bewijs 
geleverd. Er werd bewezen dat een borstvergrotende operatie veilig is, of liever 
gezegd dat de kans dat een patiënte na een borstvergrotende operatie borstkanker 
krijgt niet is toegenomen. Ik heb de mannelijke borst besproken, en in het bijzonder 
gynaecomastie en de behandeling daarvan. Ten slotte hebben we bijzondere 
casuïstiek gepresenteerd. 

Een nadeel van deze studies is dat ik niet altijd gebruik heb gemaakt van 
gestandaardiseerde, gevalideerde en uniforme methoden om het gewicht van de 
bevindingen en resultaten te bepalen. Dit komt niet voort uit een gebrek aan goede wil. 
Helaas is dit een schaduwzijde van veel klinische studies op het gebied van plastische 
chirurgie, waardoor het moeilijk is om resultaten van onderzoeken met elkaar te 
vergelijken. Als het gebruik van dergelijke methoden breed geïmplementeerd werd, 
zou dat er ook toe bijdragen dat de patiëntgroepen groter worden. Het is dan immers 
mogelijk om gegevens van meerdere medische centra samen te voegen.

Een betere en uniformere gegevensregistratie vormt de sleutel tot verder klinisch 
onderzoek naar de onderwerpen die gepresenteerd zijn in dit proefschrift. Dit doel kan 
worden bereikt door het gebruik van standaardgegevens die voor, tijdens en na de 
operatie systematisch worden verzameld, en door het gebruik van gestandaardiseerde 
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onderzoeksmethoden die beschikbaar zijn gekomen, zoals de Breast-Q (een 
gevalideerde vragenlijst). Verder moeten de huidige onderzoeksmethoden 
worden gevalideerd, en moeten er nieuwe worden ontwikkeld. Het zou het beste 
zijn als de gegevens van meerdere centra worden samengevoegd, ook al willen 
gezondheidszorgprofessionals ‘hun’ gegevens niet graag laten zien of delen. Aan 
de hand van betrouwbare gegevens zou het ook mogelijk worden om kwalitatief 
hoogwaardige retrospectieve studies te verrichten. In feite heeft het recente schandaal 
rond de PIP-implantaten bijgedragen aan een besluit van de NVPC (de Nederlandse 
Vereniging voor Plastische Chirurgie) om een landelijk registratiesysteem voor 
borstimplantaten in te voeren. Dergelijke maatregelen zouden ook moeten worden 
genomen in andere deelgebieden binnen de plastische chirurgie en de geneeskunde 
in het algemeen, en dit zal naar verwachting ook gebeuren. 

Het invoeren van een dergelijk registratiesysteem brengt aanzienlijke kosten met 
zich mee en levert veel extra werk op. Ziektekostenverzekeraars zouden een bijdrage 
moeten leveren aan dit soort initiatieven door de kosten van het systeem en onderzoek 
te betalen. 
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