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Borstprothese(n) plaatsen 

Er is vergoeding mogelijk bij een verminking. Hieronder wordt verstaan: 

 een primaire borstreconstructie na een amputatie of
 plaatsing aan de contralaterale zijde ter symmetrisatie in het kader van een borstreconstructie na een

amputatie of
 agenesie/aplasie van de borst

1
 bij vrouwen (en de daarmee vergelijkbare situatie bij man-vrouw

transgenders
2
). In de literatuur zijn voor de begrippen agenesie en aplasie van de borst verschillende

definities terug te vinden. Het Zorginstituut verstaat er in dit kader het volgende onder: het ontbreken
van borstvorming bij de vrouw (unilateraal en bilateraal) dat het gevolg is van of geassocieerd wordt
met een zeldzame genetische aandoening. In deze werkwijzer wordt dit vertaald in het geheel
ontbreken van borstvorming bij de vrouw (unilateraal en bilateraal) door het niet aangelegd zijn of het
niet tot  ontwikkeling komen van de klierschijf.

Het Zorginstituut merkt in haar advies hierbij verder op dat voor man-vrouw transgenders het volledig 
ontbreken van borstvorming overeenkomstig de in het advies opgenomen voorwaarden 
zich bij deze groep vrijwel niet zal voordoen. Voor man-vrouw transgenders die niet aan deze criteria 
voldoen is eventueel vanaf voorjaar 2018 vergoeding mogelijk o.b.v. een subsidieregeling (VWS). Dit 
valt niet onder de Zvw en wordt hier niet besproken. 

Voor de afbakening (t.o.v. andere indicaties) is van belang dat - in maat en getal - kan worden 
aangegeven wanneer sprake is van aplasie/agenesie van de borst. Het volgende kan daarvoor worden 
aangehouden: 

• Afwezigheid van een inframammaire plooi
3
 en,

• Klierweefsel van minder dan 1 cm dikte, aangetoond door middel van een echo, te meten bij het
gedeelte met de grootste diameter. Bij voorkeur wordt de patiënt in liggende positie onderzocht.
De hand van de patiënt ligt zo mogelijk aan de kant van de onderzochte borst onder het hoofd.

Er is geen vergoeding mogelijk bij: 

 asymmetrie van de borsten (uitzondering: bij een status na borstamputatie) ongeacht de mate van
asymmetrie

4

 hypoplasie van de borsten

 plaatsing om cosmetische redenen

1 Zie circulaire ZN-16-206 d.d. 14 december 2016 
2 Advies uitbreiding basispakket Zvw met enkele behandelingen van plastisch-chirurgische aard en medisch noodzakelijke circumcisie. 31 
maart 2016 
3 Afwezigheid van een inframammaire plooi houdt in: geen golving/rimpel onder de borst, dan wel het compleet recht doorlopen van de 
huid op de thorax ter hoogte van de borsten. 
4 unilaterale verkleining komt wel voor vergoeding in aanmerking bij een verschil van tenminste twee BH- of cupmaten. Borstvergroting 
middels prothese of reconstructie is door de wetgever beperkt tot de situatie bij status na mamma-ablatie 




