
Voor vrouwen met borstimplantaten PIP 
 
1 Welke borstimplantaten zijn geviseerd door deze beslissing? 
De betrokken borstimplantaten zijn prothesen voorgevuld met siliconegel 
geproduceerd door de firma Poly Implant Prothese (PIP). Het Afssaps heeft 
beslist om het in de handel brengen en het gebruik van borstimplantaten 
voorgevuld met siliconegel geproduceerd door de firma Poly Implant Prothese te 
schorsen en deze producten terug te trekken. Deze firma gebruikt voor zijn 
borstimplantaten voorgevuld met siliconegel, namelijk een gel die verschillend is  
van deze die werd opgegeven bij het in de handel brengen. 
 
 
2 Wat is het probleem van deze implantaten? 
Uit vaststellingen van vigilantie blijkt dat er een toename is van de meldingen bij 
het Afssaps van het aantal breuken van prothesen. Naar aanleiding van deze 
vaststellingen heeft het Afssaps een inspectie uitgevoerd in de lokalen van de 
firma PIP. Tijdens deze inspectie werd vastgesteld dat de implantaten gevuld 
werden met een ander type siliconegel dan aangegeven door de firma bij de 
commercialisatie. Deze prothesen zijn dus niet conform aan de van kracht zijnde 
wetgeving en werden niet onderworpen aan de hiertoe voorziene evaluatie. 
Momenteel worden laboratoriumcontroles uitgevoerd op deze gel door het 
Afssaps. De resultaten van deze controles zullen meegedeeld worden zodra ze 
beschikbaar zijn. 
 
 
3 Hoe weet ik of dit betrekking heeft op mijn prothese? 
Meer informatie over het type van de geïmplanteerde borstimplantaten is 
beschikbaar in de documenten (operatieverslag, implantaatkaart) die u gekregen 
hebt van uw chirurg na uw operatie. Indien u niet beschikt over deze informatie, 
raden wij u aan contact op te nemen met de chirurg die u geopereerd heeft. 
 

 
4 En als ik de contactgegevens niet kan terugvinden van de chirurg die 
mijn operatie uitgevoerd heeft? 
De instelling waar u de operatie ondergaan hebt, kan deze informatie 
terugvinden. Om het opzoeken te vergemakkelijken, is het wenselijk dat u de 
nodige elementen bij de hand hebt om uw medisch dossier terug te kunnen 
vinden (datum van de ingreep, naam van de chirurg, enz). 
 
 
5 Wat moet ik doen indien ik één van deze prothesen draag? 
Maak een afspraak met uw arts of chirurg zodat hij u kan onderzoeken. 
Naargelang het geval zal hij een geschikt onderzoek voorschrijven. Wij 
herinneren u eraan dat, hoe dan ook, opvolging noodzakelijk is voor elke vrouw 
met borstimplantaten. 
 
 



6 Wat zijn de risico's voor mijn gezondheid? 
In dit stadium zijn nog geen andere complicaties vastgesteld dan deze die men 
gewoonlijk aantreft bij andere borstimplantaten. Wel werd een hogere frequentie 
waargenomen van breuken van deze prothesen en lokale ontstekingsreacties. 
 
 

7 Zijn de risico’s erg? 
Neen, maar in geval men een breuk van de prothese vaststelt, wordt aanbevolen 
om deze te vervangen, ongeacht het type borstimplantaat. 
 
 
8 Wat zijn de symptomen van een breuk van de prothese? 
Breuken van implantaten vertonen meestal geen symptomen. Ze worden 
vastgesteld tijdens een klinisch onderzoek. De zorgverlener kan dan bijkomend 
onderzoek voorschrijven, indien nodig. Daarom is een regelmatige follow-up 
belangrijk. 
 
 

9 Moet ik mijn borstimplantaten laten verwijderen? 
Op basis van het advies van deskundigen is er tot op heden geen reden om de 
prothese preventief te laten verwijderen. 
 
 

10 Als ik ze laat verwijderen, kan ik dan opnieuw implantaten laten 
plaatsen? 
In de meeste gevallen is het mogelijk om opnieuw implantaten te laten plaatsen. 
Uw chirurg zal u meer inlichtingen geven over de omstandigheden van de 
interventie. 
 
 
11 Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 
Neem in de eerste plaats contact op met uw chirurg of arts.  
 
 

12 Welke medische opvolging is nodig op lange termijn? 
U moet zich houden aan de aanbevolen routinecontroles en elk jaar een 
echografie laten uitvoeren. 
 

 


