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Borstprothese(n) verwijderen 

Er is vergoeding mogelijk bij een aantoonbare lichamelijke functiestoornis: 

 een ruptuur of lekkage van een siliconenprothese, welke aangetoond is door een

mammografie/echo/MRI. of
 kapselvorming Baker-klasse IV (alleen bij klasse IV is er sprake van (ernstige) pijnklachten)

5
 of

 een persisterende/recidiverende infectie door de aanwezigheid van de prothese, welke niet reageert

op andere behandelingen zoals antibiotica of
 interferentie met de behandeling van borstkanker (bijvoorbeeld radiotherapie) door aanwezigheid van

een borstprothese of

5 Baker-klasse:  
Graad I - geen palpabel kapsel: de borst voelt even zacht aan als een niet geopereerde; 
Graad II - minimale stevigheid: de borst is minder zacht en de borstprothese is palpeerbaar maar is niet zichtbaar; 
Graad III - matige stevigheid: de borst is harder, de borstprothese is makkelijk palpeerbaar en is zichtbaar (of de vervorming ervan); 
Graad IV - ernstige contractuur: de borst is hard, pijnlijk en koud; vervorming is vaak duidelijk zichtbaar. 

 een Borstimplantaat geassocieerd anaplastisch grootcellig T-cel lymfoom (BIA-ALCL), aangetoond door
middel van pathologisch anatomisch onderzoek met cytologische punctie of histologisch biopt

 Bij ernstige en aanhoudende systemische klachten, waarbij andere mogelijke oorzakelijke factoren
voor deze klachten, anders dan de borstprothesen, door uitgebreid internistisch onderzoek zijn
uitgesloten en er geen andere behandelmogelijkheden meer zijn dan verwijdering van de
borstprothesen. Een causale relatie tussen de aanwezigheid van een borstprothese en dit soort
klachten is niet wetenschappelijk aangetoond.

De volgende vragen dienen bij aanvragen voor deze indicatie beantwoord te worden door een internist; 

1. Wanneer zijn de borstprothese(n) geplaatst?
2. Van welke ernstige aanhoudende klachten is sprake?
3. Sinds wanneer bestaan deze klachten?
4. Welke diagnostiek is er verricht om andere mogelijke oorzakelijke factoren voor de klachten uit te

sluiten?
5. Welke relatie ziet u tussen de bevindingen bij het onderzoek en de klachten?
6. Welke eerdere behandelingen zijn gedaan om de klachten te verminderen en wat was daarvan het

effect?
7. Wat is het te verwachten effect van verwijdering van de borstprothese(n) op de klachten?

Er is geen vergoeding mogelijk bij: 

 angst voor een auto-immuunaandoening of bindweefselaandoening.

 psychologische klachten of psychosociale problemen

 kapselvorming zonder lichamelijke klachten

 rippling

 double-bubble

 over een geringe afstand verschoven prothese

 uitgezakte borst(en) over de prothese

 een eerdere verwijdering van een prothese voor de indicatie ernstige en aanhoudende systemische
klachten




