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Geachte mevrouw Schippers,
Bij deze brief treft u ons standpunt aan over Autologe vettransplantatie bij
partiële defecten van de borst. Onze conclusie is dat behandeling met AFT van
partiële defecten van de borst ten gevolge van verworven en aangeboren
afwijkingen voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Verder hebben
wij beoordeeld in hoeverre voldaan is aan de wettelijke bepalingen die gelden
voor behandelingen van plastisch chirurgische aard. De toetsing aan deze
bepalingen komt, gehoord de behandelaren, patiënten en zorgverzekeraars, erop
uit dat AFT bij de betreffende indicaties alleen tot de te verzekeren prestaties van
de Zvw behoort in geval het gaat om correctie van:
•
een volumedefect van de borst dat een minimale diameter van twee
centimeter heeft en dat ligt in het decolleté, dan wel
•
een volumedefect van de borst dat resulteert in asymmetrie van twee
cupmaten of meer, dan wel
•
(mogelijke) complicaties of ernstige pijnklachten als gevolg van een tekort
aan subcutane weefselbedekking na plaatsing van een prothese.
Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar het bijgevoegde standpunt.
Hoogachtend,

Arnold Moerkamp
Voorzitter Raad van Bestuur
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Samenvatting

Autologe vettransplantatie (AFT), ofwel lipofilling, is een operatietechniek waarbij
vetcellen door middel van liposuctie worden geoogst en vervolgens worden
geïnjecteerd in gebieden van dezelfde persoon waar een tekort is aan weke delen.
Met deze techniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van lichaamseigen vetweefsel,
kunnen partiële vorm-, symmetrie- en volumedefecten worden behandeld. De
techniek wordt ook toegepast om de functie van de subcutis te verbeteren.
Eén van de toepassingsgebieden is partiële defecten van de borst, d.w.z. defecten
die niet groter zijn dan één kwadrant van de borst. Het gaat dan zowel om
verworven afwijkingen als om aangeboren afwijkingen van de borst.
De eerste groep (de verworven afwijkingen) betreft (borstkanker)patiënten die een
borstsparende operatie of een amputatie gevolgd door een borstreconstructie
hebben ondergaan. Toepassing van AFT kan volumedefecten die na deze operaties
eventueel resteren verhelpen. Ook voor de behandeling van eventuele complicaties
of ernstige pijnklachten als gevolg van een tekort aan subcutane weefselbedekking
na het plaatsen bij een prothese, kan AFT worden toegepast. Dit gaat ook op voor
de tweede groep, de aangeboren afwijkingen aan de borst, zoals Poland syndroom,
tubulaire borsten, unilaterale mamma hypoplasie, micromastie of agenesie en
pectus excavatum.
In dit rapport neemt het Zorginstituut een standpunt in over de vraag of en onder
welke voorwaarden behandeling met AFT van partiële defecten van de borst ten
gevolge van verworven en aangeboren afwijkingen behoort tot de te verzekeren
prestaties van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit vergt beoordeling op twee
aspecten, namelijk: 1) voldoet de behandeling bij de betreffende indicaties aan ‘de
stand van de wetenschap en praktijk’ en 2) wordt voldaan aan de wettelijke
bepalingen over behandelingen van plastisch chirurgische aard?
De conclusie van het Zorginstituut is dat behandeling met AFT van partiële defecten
van de borst ten gevolge van verworven en aangeboren afwijkingen als effectief kan
worden beschouwd en dat de behandeling derhalve bij de genoemde indicaties
voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.
Voor behandelingen van plastisch chirurgische aard geldt – voor zover relevant voor
dit onderwerp - dat deze behandelingen slechts onder de basisverzekering vallen,
indien ze strekken tot: 1) correctie van verminkingen die het gevolg zijn van ziekte,
ongeval of geneeskundige verrichting, ofwel 2) correctie van afwijkingen in het
uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen. Deze
bepalingen zijn bedoeld om te regelen dat behandelingen die het uiterlijk betreffen
en die een louter cosmetisch doel hebben, uitgesloten zijn van het basispakket Zvw.
De toetsing aan deze bepalingen komt, gehoord de behandelaren, patiënten en
zorgverzekeraars, erop uit dat AFT bij de betreffende indicaties alleen tot de te
verzekeren prestaties van de Zvw behoort in geval het gaat om correctie van:
•
een volumedefect van de borst dat een minimale diameter van twee centimeter
heeft en dat ligt in het decolleté, dan wel
•
een volumedefect van de borst dat resulteert in asymmetrie van twee
cupmaten of meer, dan wel
•
(mogelijke) complicaties of ernstige pijnklachten als gevolg van een tekort aan
subcutane weefselbedekking na plaatsing van een prothese.
De definities van volumedefect en decolleté en verdere bijzonderheden over de
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toepassing van AFT zijn in het rapport opgenomen. Zo is relevant dat een periode
van minimaal een half jaar na reconstructie (met implantaat of lap) of operatie
(amputatie/borstsparende operatie) moet worden afgewacht alvorens AFT wordt
toegepast. Verder blijkt uit de literatuur dat het aantal sessies dat nodig is om een
afdoende effect te verkrijgen 1,5 bedraagt. Hoeveel sessies er daadwerkelijk per
patiënt nodig zijn zal per patiënt verschillen, maar er mag van worden uitgegaan dat
één of twee sessies in de regel voldoende zijn.
Verder is van belang dat het zich bij de aangeboren afwijkingen van de borst kan
voordoen dat AFT geen verzekerde zorg is, omdat de behandeling waar AFT een
vervolg op is, niet in het basispakket zit. Denk bijvoorbeeld aan het operatief
plaatsen van een borstimplantaat. Die behandeling zit alleen bij de indicatie geheel
of gedeeltelijke amputatie en – per 1 januari 2017 – bij de indicatie
agenesie/aplasie van de borst in het basispakket. Wordt in geval van een andere
aangeboren afwijking van de borst (dan agenesie/aplasie) een implantaat geplaatst,
dan is dat geen verzekerde basiszorg en een aanvullende behandeling met AFT is
dat dan evenmin.
AFT wordt ook toegepast bij afwijkingen in het hoofd/halsgebied, bij fibrotische
aandoeningen vanwege littekens, brandwonden en radiatieschade en bij enkele
andere aandoeningen. Ook voor die indicaties beoordeelt het Zorginstituut of AFT tot
de te verzekeren prestaties van de Zvw behoort. Ons standpunt over AFT bij die
indicaties volgt in de eerste helft van 2017.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
In het verleden (voor het laatst in 2011) heeft het Zorginstituut de interventie
autologe vettransplantatie bij contourdefecten en bij mammareconstructies getoetst
aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. De conclusie van het
Zorginstituut was dat deze interventie niet aan dit criterium voldoet vanwege het
ontbreken van bewijs van voldoende niveau over de effectiviteit en veiligheid. De
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft in het voorjaar van
2014 het Zorginstituut gevraagd om een herziening van het standpunt, omdat er in
de afgelopen jaren meerdere nieuwe studies zijn gepubliceerd. De vereniging
benadrukt ook dat het toepassen van deze techniek inmiddels wereldwijd is
geaccepteerd.
Autologe vettransplantatie (AFT), ofwel lipofilling, is een operatietechniek waarbij
vetcellen middels liposuctie worden geoogst en vervolgens worden geïnjecteerd in
gebieden van dezelfde persoon waar een tekort is. Zodoende heft deze techniek het
tekort aan weke delen op en/of zorgt voor een betere functie van de subcutis. Deze
reconstructiemethode met lichaamseigen vetweefsel is volgens de vereniging
patiëntvriendelijk, betrouwbaar en veilig, kosteneffectief en bovendien breed
toepasbaar.
Het Zorginstituut beoordeelt of AFT bij de indicatie partiële defecten van de borst
behoort tot ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Het gaat hierbij om partiële
volumedefecten door diverse aangeboren en verworven afwijkingen van de borst.
De systematische review daarover van de NVPC dient hierbij als basis. Deze review
is in te zien bij het Zorginstituut. 1 De review zal – zodra deze is gepubliceerd worden toegevoegd aan ons standpunt en op onze website komen.
Naast beoordeling van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ is het ook nodig om
na te gaan in hoeverre de indicaties voldoen aan de overige voorwaarden van de
Zorgverzekeringswet (waaronder de voorwaarden over behandelingen van plastisch
chirurgische aard).
De NVPC heeft ook voor andere indicaties waarbij AFT wordt toegepast,
systematische reviews opgesteld. Het gaat dan om AFT bij afwijkingen in het
hoofd/hals gebied en bij fibrose (verlittekening) door trauma, brandwonden,
radiotherapie of chirurgische ingrepen. Ook voor die indicaties beoordelen wij of
voldaan wordt aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en aan de voorwaarden
voor plastische chirurgie. Wij stellen daar een afzonderlijk standpunt over op.
Vanwege de veelheid aan indicaties en - in verband daarmee - te beoordelen
literatuur hebben wij voor een splitsing in twee afzonderlijk standpunten gekozen.
Ook speelt mee dat voor de toetsing aan de voorwaarden voor plastische chirurgie
overleg moet plaatsvinden met uiteenlopende partijen waardoor het niet mogelijk is
om al de indicaties gezamenlijk in één bijeenkomst te bespreken. We wikkelen
conform de opbouw van de reviews van de NVPC eerst het standpunt over AFT in de
borstregio af en daarna het standpunt over AFT bij de overige indicaties.

1.2

Centrale Vraag
De centrale vraag van dit standpunt is of autologe vettransplantatie bij partiële
1

Voor het inzien van de review kan per email of telefonisch contact worden opgenomen met mw. P.C. Staal
(pstaal@zinl.nl / 020-7978733).
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defecten van de borst voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Verder
vindt toetsing plaats aan de overige wettelijke voorwaarden (m.n. de voorwaarden
voor behandelingen van plastisch chirurgische aard).
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2

Hoe toetst Zorginstituut Nederland?

Een wettelijke taak van het Zorginstituut is om – op eigen initiatief of op verzoek –
op basis van de regelgeving te verduidelijken of zorg al dan niet tot het te
verzekeren basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort. Het maken van deze
standpunten noemen wij ‘duiding van zorg’.
In dit geval gaat het om een standpunt over de vraag of de interventie te scharen is
onder de omschrijving van geneeskundige zorg. Verder moet worden getoetst of de
interventie voldoet aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Ook
gaan wij in op te vraag in hoeverre voldaan is aan de voorwaarden voor plastische
chirurgie. Voor de relevante wet- en regelgeving zie bijlage 1.
2.1

De procedure in vogelvlucht

2.1.1

Beoordeling geneeskundige zorg
Wij stellen allereerst vast of de interventie valt onder de omschrijving
‘geneeskundige zorg’; is de interventie ‘zorg zoals medisch specialisten die plegen
te bieden’? Om te beoordelen of zorg behoort tot de zorg die een bepaalde
beroepsgroep pleegt te bieden, gaat het er om welke klachten/aandoeningen een
bepaalde beroepsgroep behandelt en welke vormen van zorg men daarvoor in het
algemeen aanbiedt. M.a.w: behoort de zorg tot het domein van een bepaalde
beroepsgroep en rekent deze beroepsgroep de zorg tot zijn deskundigheidsgebied. 2
Toetsing aan het plegen te bieden-criterium speelt in de beoordeling in de regel
een ondergeschikte rol, omdat meestal duidelijk is resp. buiten twijfel staat dat de
te beoordelen interventie tot het domein van één van de in de in het Bzv benoemde
beroepsgroepen behoort. Ook bij de beoordeling die in dit rapport aan bod komt, is
dat het geval.

2.1.2

Beoordeling ‘de stand van de wetenschap en praktijk’
Het draait in dit geval om de vraag of de interventie voldoet aan het andere
vereiste, namelijk of het zorg is conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.
Kan de interventie bij de betreffende indicatie(s) als effectief worden beschouwd?
Om dit te bepalen gaan wij na of het medische beleid (diagnostiek, behandeling),
gelet op de gunstige en de ongunstige gevolgen ervan (bijwerkingen, veiligheid),
leidt tot relevante (meer)waarde voor de patiënt in vergelijking met de
standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling (de zogenoemde relatieve
effectiviteit). Anders gezegd: vinden wij de ‘netto-toevoeging’ van de te beoordelen
interventie in vergelijking met de al bestaande zorg een gewenste, relevante
toevoeging en voldoende/groot genoeg, en hebben wij er voldoende vertrouwen in
dat deze toevoeging ook daadwerkelijk optreedt?
Onze werkwijze om ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ te beoordelen is
uitgebreid beschreven in het rapport Beoordeling stand van de wetenschap en
praktijk (geactualiseerde versie 2015). 3
2

Daarbij gaat het om het soort zorg en wat globaal het behandelaanbod inhoudt. Het plegen te bieden-criterium is
niet bedoeld om te beoordelen of specifieke behandelingen (interventies) aangeboden worden en als effectief
beschouwd worden. Dan draait het om een ander criterium, namelijk ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.
3

https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/actueel/nieuws/2015/zorginstituutactualiseert-beoordelingskader-%E2%80%98stand-wetenschap-en-praktijk%E2%80%99/zorginstituut-actualiseertbeoordelingskader-%E2%80%98stand-wetenschap-en-praktijk%E2%80%99/zinl%3ADocument/1501-beoordelingPagina 9 van 35

2.1.3

Behandelingen van plastisch-chirurgische aard
Naast het algemene criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ zijn voor dit
onderwerp (toepassing AFT bij defecten van de borst) nog andere wettelijke
bepalingen m.b.t. het verzekerde pakket van belang. Dat betreft allereerst het
gegeven dat het operatief plaatsen van een borstprothese slechts voor een beperkt
aantal indicaties in het verzekerde pakket zit. Dat heeft consequenties voor de
verzekeringssituatie van AFT. Verder is het zo dat er voor behandelingen van
plastisch chirurgische aard extra wettelijke voorwaarden gelden. Deze voorwaarden
zijn bedoeld om te regelen dat behandelingen die het uiterlijk betreffen en die een
louter cosmetisch/verfraaiend doel hebben, uitgesloten zijn van het basispakket van
de Zvw. 4 Dit is geregeld in artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering (Bzv). Daarin
staat onder meer dat behandelingen van plastisch chirurgische aard slechts onder
de dekking vallen, indien deze strekt tot correctie van:
•
•

verminkingen die het gevolg zijn van ziekte, ongeval of geneeskundige
verrichting.
afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke
functiestoornissen.

Omdat AFT ook om louter cosmetische redenen zou kunnen worden toegepast, moet
worden nagegaan hoe AFT-toepassingen zich verhouden tot de genoemde wettelijke
voorwaarden voor plastische chirurgie. Het is te doen gebruikelijk dat hierover
afstemming plaatsvindt tussen patiënten, behandelaars, zorgverzekeraars (met
betrokkenheid van het Zorginstituut).
2.1.4

Welke partijen betrekken wij bij het beoordelingsproces?
Wij hebben de beoordeling van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ van
interventies ingebed in een proces, dat waarborgt dat de benodigde relevante input
beschikbaar komt en dat een weloverwogen standpunt kan worden ingenomen. In
beginsel worden professionals via hun wetenschappelijke verenigingen,
patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars op verschillende momenten in het
beoordelingstraject geconsulteerd. 5 Deze partijen worden, zoals in de vorige
paragraaf vermeld, bij dit onderwerp ook betrokken vanwege de toetsing aan de
voorwaarden voor plastische chirurgie.
Om ons te verzekeren van inbreng van actuele wetenschappelijke kennis en van
ervaring met de medische praktijk, heeft ons instituut een Wetenschappelijke
Adviesraad (WAR) in het leven geroepen. Deze is multidisciplinair samengesteld
en bestaat uit externe, onafhankelijke leden met deskundigheid en ervaring op het
terrein van assessmentvraagstukken in de zorg. De WAR adviseert de Raad van
Bestuur van ons instituut op basis van de kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs
en van de overige overwegingen/argumenten die naar zijn inzicht een rol in de
assessment spelen. De Raad van Bestuur weegt alle relevante informatie en
formuleert op basis daarvan een standpunt.

stand-van-de-wetenschap-en-praktijk/Beoordeling+stand+van+de+wetenschap+en+praktijk.pdf
4

De uitsluiting van cosmetische zorg heeft (ondanks de in de regelgeving gekozen bewoordingen) niet alleen
betrekking op cosmetische ingrepen uitgevoerd door plastisch chirurgen, maar ook om cosmetische ingrepen
uitgevoerd door andere medisch specialisten. Onder behandelingen van plastisch chirurgische aard worden verstaan:
vorm- of aspectveranderende ingrepen van het uiterlijk.

5

Zo nodig – afhankelijk van de te beoordelen interventie – zullen wij ook (koepels van) geneesmiddelen- en
hulpmiddelenfabrikanten bij de beoordeling betrekken.
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3

Beoordeling ‘stand van de wetenschap en praktijk’

3.1

Achtergrondinformatie aandoening waarvoor interventie wordt ingezet

3.1.1

Beschrijving aandoening
Afwijkingen van de borst kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van leven.
Het gaat dan om contourafwijkingen als gevolg van een aangeboren afwijking van
de borst (veelal pas evident tijdens de puberteit). Verder betreft het volume-,
symmetrie- en vormdefecten bij borstkankerpatiënten die zijn behandeld door
middel van een mamma-sparende therapie of een mastectomie.
Reconstructietechnieken, waaronder AFT, worden gebruikt voor de behandeling van
volume-, symmetrie- en vormdefecten en defecten van de subcutis ten gevolge van
deze afwijkingen. Hieronder worden de afwijkingen afzonderlijk besproken.
Aangeboren afwijkingen
Bij de volgende aangeboren afwijkingen van de borsten wordt reconstructie
toegepast: Poland syndroom, tubulaire borsten, unilaterale mamma hypoplasie,
micromastie of agenesie en pectus excavatum. Een toelichting op deze
ziektebeelden is te vinden in het rapport van de NVPC (bijlage: hfdst 3.1).
Bij deze aangeboren afwijkingen van de borst(en) kan het toevoegen van vetweefsel
zorgen voor de correctie van partiële volumedefecten. Wanneer er sprake is van een
unilaterale afwijking heeft AFT ook als doel om de symmetrie te herstellen. Bij kleine
defecten wordt uitsluitend AFT gebruikt, terwijl bij grote defecten AFT als
aanvullende behandeling wordt gebruikt in de correctie van overgebleven vorm- en
volumedefecten van bestaande reconstructietechnieken.
Partieel defect na mamma-sparende therapie
Bij mamma-sparende therapie (MST) wordt een deel van het borstklierweefsel
verwijderd gevolgd door bestraling. Dit resulteert in een forse intrekking van de
borst met een duidelijk volumeverschil ten opzichte van de andere borst. Dit partieel
volumedefect van de borst kan door reconstructie hersteld worden. Reconstructie in
bestraald gebied is echter lastig vanwege een grote kans op complicaties. Volgens
de NVPC zullen artsen daarom terughoudend zijn bij het toepassen van bestaande
reconstructietechnieken na MST of zelfs een amputatie van de gehele borst
overwegen. AFT is volgens de NVPC echter een geschikt alternatief omdat het
minder risico’s geeft in bestraald gebied, waardoor een borstsparende behandeling
mogelijk blijft en het een beter resultaat kan opleveren.
Partieel defect na autologe en alloplastische reconstructie
Bij masectomie vindt een totale borstamputatie plaats. Wanneer een patiënt na
mastectomie kiest voor borstreconstructie, worden de bestaande autologe en
alloplastische reconstructietechnieken gebruikt (zie ook hoofdstuk 3.1.2.2 en 3.1.2.4
van de review). In het geval van overgebleven volume- en vormdefecten van deze
reconstructietechnieken kan AFT toegepast worden als nacorrectie. Bij autologe
reconstructie met behulp van vrije of gesteelde lappen, wordt soms alleen de grove
vorm van de oorspronkelijke borst gecreëerd. Het merendeel van de patiënten heeft
een aanvullende behandeling met AFT nodig om step-off defecten (overgang
borstweefsel – autologe lap), volumedefecten of vormafwijkingen van de autologe
lap te corrigeren. Bij alloplastische reconstructie gaat het om het corrigeren van
onnatuurlijke vormen en contourdefecten. Tevens wordt het gebruikt als middel om
de subcutis te verstevigen en dus de weefselbedekking over de prothese te
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verbeteren waardoor er minder complicaties ontstaan.
3.1.2

Prevalentie en incidentie
De aangeboren afwijkingen van de borsten komen regelmatig voor maar de
incidentie is over het algemeen laag met uitzondering van pectus excavatum. Bij het
Poland syndroom is de incidentie 1 op 30.000 levend geboorten terwijl bij pectus
excavatum dit circa 1 op 400 levend geboorten is.
Wat betreft verworven afwijkingen van de borsten, werd in 2015 bij 16.991 vrouwen
de diagnose borstkanker gesteld. Het merendeel van deze patiënten (circa 70%)
wordt behandeld door middel van MST. Het resterende gedeelte van de patiënten
wordt behandeld middels mastectomie. Na mastectomie kiest in Nederland ongeveer
20% van de vrouwen voor borstreconstructie.
Partiële defecten na mammasparende therapie komen vaak voor. De exacte
incidentie is onbekend, maar deze wordt geschat op ongeveer 1.500 patiënten per
jaar. Voor partiële defecten na een autologe reconstructie bij mastectomie wordt de
prevalentie geschat op 100 patiënten per jaar en voor partiële defecten na
alloplastische chirurgie is dit 50 patiënten per jaar. (zie de review: hfdst. 3.1.2, blz.
24-28)

3.1.3

Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling
Aangeboren afwijkingen
Bij de aangeboren afwijkingen bestaat de standaardbehandeling veelal uit het
plaatsen van een mammaprothese. Deze allogene prothesen zijn geassocieerd met
lange termijn complicaties (kapselvorming met bijbehorende pijnklachten, lekkage
van de prothese) waarvoor heroperaties nodig zijn. Ook worden autologe
reconstructiemethoden toegepast. Deze bestaan uit invasieve microchirurgische
vrije lap transplantaties die naast de grote littekens ook aanzienlijke donorplaats
morbiditeit veroorzaken. Aangezien behandeling van deze aangeboren afwijkingen
veelal op jonge leeftijd (adolescenten) plaatsvindt zijn zeer invasieve behandelingen
met grote littekens en lange termijn complicaties niet wenselijk.
Mamma-sparende therapie
Bij borstkankerpatiënten is er voor het corrigeren van de kleinere defecten na
mammasparende therapie tot nu toe geen standaard therapie. Implantaten zijn
meestal contra-geïndiceerd doordat de huid bestraald is of omdat het implantaat
geen geschikt volume en vorm kan nabootsen. Invasieve procedures zoals vrije of
gesteelde lappen zijn veelal niet gewenst door de hoge donor site morbiditeit.
Mastectomie
Na mastectomie is er een groot scala allogene (met kunstweefsel) en autologe (met
eigen weefsel) borstreconstructie mogelijkheden. Het betreft respectievelijk het
plaatsen van een implantaat en de lap reconstructie waarbij vetweefsel en
bovenliggende huid wordt verplaatst 6 .
Het plaatsen van een mammaprothese is minder invasief en mogelijk meer
kosteneffectief dan de lap reconstructie, maar is wel geassocieerd met meer
complicaties, namelijk infectie, kapselcontractuur en protheseruptuur met een kans
van 53% op heroperatie. De reconstructie van de lappen heeft ook verschillende
6

Het gaat hier om reconstructie met gesteelde lappen of vrije lappen. Bij gesteelde lappen wordt de grote rugspier
met de bovenliggende huid naar voren gebracht (LD) of de rechte buikspier met vet en huid naar boven verschoven
(TRAM). Bij vrije lappen wordt huid en vetflap van de buik overgebracht naar de mastectomie plaats (DIEP). In
tegenstelling tot gesteelde lappen wordt bij vrije lappen de bloedvaatjes doorgeknipt en microchirurgisch weer
vastgemaakt aan de bloedvaten bij het borstbeen.
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nadelen, zoals de grote littekens en hoge donor-site morbiditeit. Daarnaast imiteert
het getransplanteerde weefsel onvoldoende de oorspronkelijke borst en is in een
meerderheid van de patiënten een aanvullende correctie noodzakelijk.
3.1.4

Beschrijving (nieuwe) te beoordelen interventie
Het transplanteren van autoloog vetweefsel is een concept dat een aanzienlijke
ontwikkeling heeft doorgemaakt, vooral sinds de jaren negentig. Toen introduceerde
Coleman een verbeterde techniek om een maximale overleving van de
transplantaten te kunnen bereiken. Tot op heden vormen de principes van de
Coleman techniek de basis van AFT. De Coleman techniek bestaat globaal uit drie
stappen: 1) lipoaspiratie door middel van een niet-traumatische canule (oogsten);
2) verwerking door middel van centrifuge om het transplantaat vrij te maken van
contaminanten zoals bloed en infiltratievloeistof (verwerken); en 3) re-injectie in
meerdere vlakken.
Rationale, voor- en nadelen van AFT
Ten opzichte van de gebruikelijke behandelingen biedt autologe vettransplantatie
een groot aantal voordelen: het is minimaal invasief, heeft een minimale donor site
morbiditeit en laat geen littekens achter en is daarmee patiëntvriendelijk. Omdat er
autoloog vetweefsel wordt gebruikt, komen immunologische reacties, toxiciteit of
langetermijn complicaties geassocieerd met lichaamsvreemde materialen niet voor.
Verder kan door de semivloeibare consistentie van lipoaspiraat (geoogst vetweefsel)
beter verschillende vormen en volumes aangenomen worden en daardoor de
natuurlijke contouren van het lichaam beter nagebootst worden.
AFT heeft als nadeel dat er sprake kan zijn van een hoge mate van resorptie (50%).
Artsen houden hier echter rekening mee door meer volume in te spuiten. Daarnaast
bestond in het verleden de angst dat AFT de mammografieën verstoorde. Dit is
achterhaald omdat de huidige technieken de calcificaties ten gevolge van vetnecrose
makkelijk kunnen onderscheiden van microcalcificaties door mammacarcinoom.
Verder is er een lopende discussie over de mogelijke oncologische veiligheid van AFT
bij patiënten met borstkanker. Oncologische veiligheid wordt als cruciale
uitkomstmaat meegenomen in de PICO.
Overige genoemde voordelen
Andere voordelen die door de NVPC zijn genoemd zijn de brede toepasbaarheid van
AFT en de kosteneffectiviteit door ondermeer een kortere opnameduur, minder
belastende operaties, geen additionele kosten voor prothesen en sneller herstel.
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat als AFT nog nodig is om resterende
oneffenheden van bestaande reconstructietechnieken weg te werken, het dan niet
uitsluitend gaat om een alternatieve techniek, maar veeleer ook om een aanvullende
techniek met de bijbehorende extra kosten.

3.1.5

Werkingsmechanisme/biologie
Vetweefsel is voornamelijk opgebouwd uit vetcellen, maar bevat ook een kleine
fractie andere cellen welke een rijke bron is van stamcellen, beter bekend als
stromal-vascular fraction (SVF). Deze stamcellen lijken bij te dragen aan de
vervanging, hyperplasie en herstel van vetweefsel bij schade.
De theoretische basis van autologe vettransplantatie is complex. In tegenstelling tot
gevasculariseerde (vrije)lap transplantaties, moeten lipoaspiraten zonder
macroscopische vascularisatie overleven. Een combinatie van twee theorieën
verklaart hoe bij AFT de vetcellen overleven. Een algemeen geaccepteerde theorie is
de zogenoemde ‘Cell-survival’ theorie, die suggereert dat de pas getransplanteerde
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vetdruppels aanvankelijk moeten overleven op de diffusie van voedingsstoffen
vanuit het omringende vrije plasma. Naast deze theorie staat de ‘host-replacement’
theorie, die verklaart dat de meeste vetcellen de transplantatie niet overleven maar
op den duur vervangen worden door nieuw vetweefsel gevormd vanuit de aanwezige
stamcellen in dit gebied. In het rapport van de NVPC wordt een uitgebreidere
toelichting gegeven (zie de review: hfdst 1.3.3).
3.1.6

Technologische ontwikkelingen op het gebied van AFT
Hieronder worden de belangrijkste nieuwe innovaties op het gebied van AFT
besproken (zie ook rapport NVPC). Het gaat dan om stamcel-verrijkt AFT, plaatjesrijk plasma en externe pre-expansie. Omdat het in alle gevallen gaat om
experimentele behandelingen, worden in dit standpunt geen uitspraken gedaan over
deze innovaties.
Stamcel-verrijkt AFT
Het verrijken van lipo-aspiraten met stamcellen kan het regeneratie potentieel van
het transplantaat stimuleren en bijdragen aan een verbeterde overleving. De isolatie
van individuele stamcellen uit vet is moeizaam. De stromal vascular fraction (SVF)
kan echter wel gescheiden worden met behulp van een nieuwe techniek. Deze
techniek heet Cell-assisted lipotransfer (CAL) en resulteert in een stamcel-rijk
lipoaspiraat.
Plaatjes-rijk plasma
Plaatjes-rijk plasma (PRP) wordt geproduceerd uit autoloog bloed en heeft mogelijk
regeneratieve eigenschappen.
Externe pre-expansie
Voor de borst is een extern expansie apparaat ontwikkeld, de BRAVA. Het doel
hiervan is om de interstitiele ruimte te vergroten waardoor grote hoeveelheden vet
kunnen worden ingespoten in één operatieve ingreep. Hiernaast stimuleert de
negatieve druk de neovascularisatie en zou het voorkomen dat er een verhoogde
interstitiele druk ontstaat die nadelig kan zijn voor het overleven van de
getransplanteerde vetcellen. In het kader van voorwaardelijke toelating tot het
basispakket loopt er momenteel een onderzoek naar de effecten van autologe
vettransplantatie in combinatie met het BRAVA systeem bij patiënten die een totale
borstreconstructie krijgen na mastectomie.

3.2

Richtlijnen
In de richtlijn Mammareconstructie (2013) van de NVPC staat dat autologe
vettransplantatie overwogen moet worden bij patiënten na mammasparende
therapie in het geval er contourdefecten en bindweefselvorming aanwezig is. Bij
patiënten na mastectomie kan AFT overwogen worden additioneel bij prothese of
autologe reconstructie bij: 1) contourdefecten en bindweefselvorming; 2) een dunne
weefselbedekking over de prothese waardoor deze voelbaar of zichtbaar is; 3)
asymmetrie in vorm en/of volume van de borsten; en 4) kapselcontractuur bij
prothesereconstructie. Verder wordt het gebruik van autologe vettransplantatie met
of zonder uitwendige expansie voor het creëren van een gehele borst alleen in
studieverband aanbevolen. Ook het gebruik van autologe vettransplantatie met
toevoeging van stamcellen/groeifactoren na mammasparende behandeling of
mastectomie kan alleen in studieverband worden uitgevoerd.

3.3

Beoordelingsstappen
Voor de beoordeling volgen wij de stappen die het werken volgens de principes van
EBM kent, te weten:
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•
•
•
3.4

Zoeken en selecteren van evidence/informatie (zie onderdeel 3.4);
Beoordelen en graderen van de kwaliteit van het bewijs (zie onderdeel 3.5);
Vaststellen eindbeoordeling (zie onderdeel 3.6).

Zoeken en selecteren van evidence/informatie
Het gaat ons om het bepalen van de relatieve effectiviteit van een interventie: in
welke mate draagt de (nieuwe) interventie bij aan het met de interventie beoogde
doel in vergelijking met datgene wat in de praktijk al aan medische zorg voor de
betreffende aandoening wordt geboden? Een gebruikelijk hulpmiddel om te zoeken
naar informatie die relevant is voor een dergelijke beoordeling, is om te werken aan
de hand van de zogenoemde PICO(T)-vragen. Deze vragen bewerkstelligen een
precieze omschrijving/definiëring van de:
•

•
•
•

Patiënt = de relevante patiëntenpopulatie, waarbij ook de setting van belang
kan zijn (bijvoorbeeld: huisartsenpraktijk versus medisch specialistische
praktijk);
Intervention = de te beoordelen interventie;
Comparison = de interventie waarmee wordt vergeleken (controle-interventie);
Outcome = de relevante uitkomstmaten.

Verder zoeken wij informatie over resp. die relevant is voor:
•
Het minimaal vereiste klinisch relevante verschil in uitkomst;
•
De minimaal vereiste follow-up periode. Dit aspect - ‘time’ - wordt ook wel aan
de zoekopdracht toegevoegd: PICO(T).
•
Het bepalen van het zogenoemde ‘passend onderzoeksprofiel’.
Voor de uitgebreidere bespreking ook van de PICOT zie de systematische review
hoofdstuk 3.3 en 3.4. Onderstaande PICOT heeft de NVPC afgestemd met
Zorginstituut Nederland.
3.4.1

Patiëntenpopulatie
De patiëntenpopulatie betreft vrouwen met aangeboren of verworven partiële
defecten van de borst.

3.4.2

Interventie
Het gaat hier om autologe vettransplantatie zonder supplementen (stamcelverrijkt
AFT, plaatjes-rijk plasma) of het gebruik van hulpmiddelen voor externe
aanvullende weefselexpansie (BRAVA). Zie ook hoofdstuk 3.1.6 waarin wordt
aangegeven dat stamcel-verrijkt AFT, plaatjes-rijk plasma en externe pre-expansie
nog experimenteel zijn.

3.4.3

Comparator
Autologe vettransplantatie dient vergeleken te worden met de gebruikelijke of
standaard behandeling. Afhankelijk van de ernst van het defect gaat het om géén
behandeling van het weke dele defect of conventionele reconstructietechnieken. De
vergelijkingen betreffen AFT versus geen AFT en conventionele
reconstructietechnieken met AFT versus conventionele reconstructietechnieken
zonder AFT.

3.4.4

Uitkomstmaten
Cruciale uitkomstmaten: patiënttevredenheid, evaluatie resultaat door chirurg, AFTgerelateerde complicaties en oncologische complicaties (locoregionale recidieven).
Belangrijke uitkomstmaten: volumeretentie en aantal behandelsessies.
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De patiënttevredenheid en de mate van tevredenheid van de behandelaar is
gemeten met behulp van Likert schalen (zeer tevreden, tevreden, ontevreden) of
VAS schalen (beoordelen tevredenheid met een cijfer van 0-10).
Voor oncologische events werd de ruwe incidentie gebruikt als eenheid om studies
met verschillende follow-up duur te kunnen vergelijken omdat de lengte van de
follow-up de bepalende factor is voor het aantal events. De ruwe incidentie van de
oncologische events wordt gedefinieerd als het percentage events per jaar followup. De formule staat in de als bijlage bijgevoegde systematische review van de
NVPC (hfdst 2.5.3).
3.4.5

Effectiviteit volgens de NVPC
De NVPC geeft in de review (hfdst 2.5.3) aan wanneer een reconstructiebehandeling
met AFT als effectief en veilig kan worden beschouwd. Zij stellen de volgende eisen:
Om de reconstructiebehandeling met AFT als effectief te kunnen beschouwen, moet
minimaal 80% van de patiënten en behandelaars tevreden zijn over de behandeling
of een minimaal cijfer van 7/10 scoren op de VAS schaal. Verder moet het risico op
mineure complicaties <10% zijn.
Om de reconstructiebehandeling met AFT als veilig te kunnen beschouwen bij de
partiële verworven defecten van de borst, moet het aantal locoregionale recidieven
in patiënten behandeld met AFT niet significant hoger zijn dan in de controlegroepen
(zonder AFT). Voor case series dient het aantal locoregionale recidieven na AFT
vergelijkbaar te zijn met algemene cijfers uit de literatuur (1.0-1.5% per jaar ) (zie
ook de review, hfdst 2.5.3).
De NVPC vindt de behandeling effectief en doen een sterke aanbeveling voor de
toepassing van AFT bij partiële defecten van de borst ondanks lage en middelmatige
kwaliteit van bewijs (zie bijlage review).

3.4.6

Minimaal vereiste follow-up periode
De follow-up duur moet tenminste zes maanden zijn na de laatste AFT
behandelsessie omdat dan het oedeem is weggezakt en ingroei van vetweefsel zeker
voltooid is. Voor oncologische veiligheid is een follow-up periode van minimaal één
jaar nodig.

3.4.7

Passend onderzoeksprofiel
Bij patiënten met zeer ontsierende partiële defecten is het niet te verantwoorden om
niet te behandelen, als conventionele technieken tekortschieten om het defect te
verbeteren of te verhelpen. Aangezien het hier gaat om reconstructieve chirurgie in
verband met vorm- of functieverlies van een bepaald lichaamsdeel is er geen sprake
van een natuurlijk beloop van het ziektebeeld. Het is dus niet zo de klachten na
verloop van tijd vanzelf kunnen verminderen of dat het ziektebeeld gepaard gaat
met remissies en excerbaties. Ook is er bij deze vorm van reconstructie geen sprake
van een placebo-effect. Er zijn dus eigenlijk geen redenen om een controlegroep te
wensen. Daarmee lijken (retrospectieve) cohort studies of case series (voor-na
studies) zelfs het meest passende onderzoeksprofiel. Uit onze passend
onderzoeksprofiel vragenlijst blijkt verder dat er sprake is van patiënt en klinische
equipoise omdat patiënt en behandelaar niet mee willen werken aan randomisatie

3.4.8

Zoekstrategie en selectie relevante informatie

3.4.8.1

Zoekstrategie
Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft de
NVPC in augustus 2015 een literatuursearch gedaan. De NVPC heeft toen ook
gezocht naar richtlijnen van andere organisaties en naar lopende klinische studies
die betrekking hebben op AFT in de borst. De exacte zoekstrategie is weergegeven
in de review (hoofdstuk 3.3.2 en 3.4.2).
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3.4.8.2

Resultaten search literatuur
De geselecteerde studies zijn weergegeven in de review in hoofdstuk 3.3.3 en 3.4.3.
In totaal werden er 82 studies naar de effectiviteit en veiligheid van AFT bij partiële
defecten van de borst geincludeerd (70 studies met uitkomsten over effectiviteit en
71 studies met uitkomsten over veiligheid). Het betrof 1 RCT, 27 cohorten en 54
case series. De RCT onderzoekt het effect van twee verschillende processing
methoden om het geaspireerde vet te verwerken op de effectiviteit en veiligheid van
AFT (Mestak, 2014). In dit geval werden beide groepen (interventie en controle
groep) gebruikt in de analyses en deze werden beschouwd als afzonderlijke case
series. Wat betreft de cohorten betrof het studies waarbij een groep patiënten
behandeld met AFT vergeleken werd met een groep zonder AFT. Ook ging het vaak
om studies die AFT vergeleken met stamcel- of PRP-verrijkt AFT. In dit laatste geval
werden uitsluitend de AFT groepen (zonder supplementen) gebruikt in de analyse.

3.4.8.3

Resultaten search richtlijnen en standpunten
SGPRAC, Zwitserland
De Schweizerische Gesellschaft fur Plastische, Rekonstruktive und Asthetische
Chirurgie heeft in 2014 een richtlijn omtrent AFT in de borst opgesteld. Zij bevelen
aan AFT alleen toe te passen als alle patiënten worden geregistreerd in de landelijke
database, en geen stamcelverrijkt transplantaat te gebruiken. Verder bevelen ze
aan om de AFT behandeling meer dan drie jaar na het einde van een oncologische
behandeling van borstkanker te starten en bij agressieve tumoren geen AFT te
doen. Verder vinden zij dat patiënten die een behandeling met AFT hebben
gekregen jaarlijks gevolgd moeten worden.
BAPRAS, Engeland
De British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons (BAPRAS)
heeft in 2012 een richtlijn opgesteld in samenwerking met de vereniging voor de
mammachirurgen over de indicaties en toepassing van autologe vettransplantatie.
AFT wordt aanbevolen bij congenitale en verworven volumedefecten van de borst.
Bij borstkankerpatiënten wordt AFT aanbevolen om partiële defecten na
mammasparende therapie te corrigeren en om aanvullende correcties toe te passen
bij reconstructies na mastectomie.
NICE, Engeland
In 2012 heeft de National Institute for Health and Care Excellence (NICE) een
guidance gepubliceerd over de toepassing van AFT na borstkanker. NICE
concludeert uit de beschikbare literatuur dat AFT effectief is en geen belangrijk
veiligheidsprobleem met zich meebrengt. De behandeling mag dus vergoed worden.
NICE adviseert om lange termijns gegevens te verzamelen, de indicatie uitsluitend
door een multidisciplinair oncologisch team te laten stellen en de behandeling
uitsluitend uit te laten voeren door gespecialiseerde en getrainde operateurs.
ASPS, Verenigde Staten
De American Society of Plastic Surgeons (ASPS) heeft in 2015 een document
gepubliceerd op zijn website wat speciaal gericht lijkt op verzekeraars. De ASPS
betoogt dat ondanks het feit dat er over AFT in de borstregio voornamelijk
observationele studies zijn gepubliceerd, de combinatie van deze resultaten leidt tot
bewijs van niveau B, leidende tot een positieve aanbeveling voor de toepassing bij
borstreconstructies na borstkanker en bij andere (congenitale) aandoeningen.

3.4.8.4

Resultaten lopende klinische trials
Momenteel loopt er in Nederland een retrospectief multicenter onderzoek naar de
oncologische veiligheid van AFT na borstkanker. Dit betreft een matched-control
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studie, waarbij alle vrouwen van afgelopen jaren die behandeld zijn met AFT
vergeleken worden met vrouwen die geen AFT hebben ondergaan. De primaire
uitkomsten zijn de locoregionale recidieven en metastasen op afstand na een followup van minimaal 4,5 jaar. De eerste resultaten worden eind 2016 verwacht.
3.5

Beoordelen en graderen van de kwaliteit van het bewijs
Om de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs systematisch te beoordelen en te
graderen, heeft de NVPC de GRADE-methode (http://www.gradeworkinggroup.org)
gebruikt. Voor iedere uitkomstmaat werden de studies beoordeeld op risk of bias.
De studieopzet bepaalt welke aspecten hierbij van belang zijn. In deze
systematische review betreft het uitsluitend observationele cohort en pre-post
studies.
De NVPC heeft naar de volgende criteria gekeken maar daarbij wel de terminologie
gehanteerd die gangbaar is bij de beoordeling van de risk of bias van
gerandomiseerde studies.
Dit kan mogelijk verwarring geven daarom hierbij onderaan de aspecten waar
rekening is gehouden bij de beoordeling van de risk of bias.
 Was de selectie van patiënten valide? (selection bias),
 Werd de uitkomst blind beoordeeld? (detection bias),
 Kan selectieve loss-to-follow up voldoende worden uitgesloten? (attrition bias),
 Is er sprake van selectieve rapportage van uitkomstmaten? (reporting bias),
 Is het onderzoek gefinancierd door de industrie/belangenverstrengeling van de
auteurs? (publication bias).
Aangezien er bij observationele studies (case series) niet een wereldwijd aanvaard
gevalideerd instrument bestaat voor de beoordeling van de risk of bias hebben wij
bekeken of de gebruikte criteria overeenkomen met de gangbare gebruikte
vragenlijsten en een goede inschatting geven van de risk of bias. Het Zorginstituut
vindt dat deze aspecten een goede inschatting geven van de kans op vertekening bij
observationele studies. Alle risk of bias tabellen zijn opgenomen in de review.
De kwaliteit van het bewijs is per uitkomstmaat bepaald. Omdat het om
observationele studies gaat start in de GRADE systematiek het niveau van bewijs
laag. De NVPC heeft niet verder gedowngrade op basis van risk of bias omdat zij de
betreffende studies waar sprake was van de eerder genoemde relevante bias
hebben geexcludeerd. Verder is in de GRADE systematiek upgraden alleen mogelijk
indien niet al gedowngrade is. De NVPC heeft bij meerdere uitkomstmaten de
kwaliteit van het bewijs geüpgrade omdat het volgens hen dan ging om een groot
aantal case series die allen een sterk effect laten zien.
De beoordeling van het Zorginstituut van de kwaliteit van het bewijs wijkt bij enkele
uitkomstmaten af van de NVPC. Dit hangt samen met het feit dat er in deze gevallen
sprake is van heterogeniteit omdat de forest plots laten zien dat de
betrouwbaarheidsintervallen niet overlappen 7 . Dit is bijvoorbeeld het geval bij de
uitkomstmaat patiënttevredenheid uitgedrukt in VAS scores. Vanwege deze
heterogeniteit is het niet mogelijk om te upgraden (van laag naar middelmatig) voor
de grootte van het effect. Maar wij vonden het daarentegen niet werkbaar om alle
tabellen aan te passen en ook niet realistisch om overal automatisch te downgraden
van laag naar zeer laag vanwege inconsistency.
Hieronder worden per uitkomstmaat de resultaten besproken waarbij de
systematische reviews van de NVPC als basis dienen (zie bijlage). Indien onze
beoordeling verschilt van de NVPC zullen wij dat ook aangeven en toelichten.

7

I2, ook een belangrijke maat voor heterogeniteit, wordt niet weergegeven in de forest plots.
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3.5.1

Toepassing GRADE-methode cruciale uitkomstmaten

3.5.1.1

Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid werd in 25 studies gerapporteerd, waarvan 16 studies (717
patiënten) Likert scores rapporteerden en 9 studies (186 patiënten) VAS scores. De
studies bestonden voornamelijk uit case series en twee kleine cohorten (bijlage:
tabel 90, blz. 94). Omdat deze cohorten betrekking hadden op specifieke
populaties 8 , heeft de NVPC besloten de GRADE beoordeling te baseren op de case
series en van de cohorten alleen de interventiegroepen mee te nemen.
De risk of bias tabel laat geen duidelijke risico’s op bias zien met uitzondering van
drie studies. In één studie (Laporta, 2015) was sprake van selectiebias en in de
andere twee studies (Doren, 2012; Losken, 2011) van attrition bias (review: tabel
91, blz. 94). Deze drie studies heeft de NVPC niet meegenomen in de analyses.
In het geval van de Likert scores is er bewijs van middelmatige kwaliteit dat
aangeeft dat 96% (95% CI: 0,92-0,98) van de patiënten (zeer) tevreden is over het
resultaat (review: tabel 23, blz. 32).
Voor wat betreft de VAS scores wijken wij af van de NVPC en komen uit op lage
kwaliteit van bewijs (in plaats van middelmatig) omdat er sprake is van
inconsistency. De patiënttevredenheid gemeten met de VAS score is hoog met een
score van 8,0 (95% CI: 7,3 – 8,7) (review: tabel 24, blz. 32).
Volgens de NVPC kan er van uitgegaan worden dat alle patiënten vóór de AFT
behandelsessie ontevreden waren.
Wij zijn het eens met deze aanname.

3.5.1.2

Tevredenheid behandelaar
Evaluatie behandelaar werd in 25 studies gerapporteerd, waarvan 15 studies (815
patiënten) Likert scores rapporteerden en 12 studies (285 patiënten) VAS scores. De
studies betroffen voornamelijk case series en vier cohorten (review: tabel 94, blz.
104). Ook hier heeft de NVPC besloten de GRADE beoordeling te baseren op de case
series vanwege risico op selectiebias bij de cohorten (ernst defect verschillend
tussen interventie en controlegroep).
De risk of bias tabel laat in een aantal studies detectiebias zien omdat niet een
onafhankelijke chirurg maar het gehele chirurgische team het effect van AFT had
beoordeeld. Er is hier dus wel sprake van bias maar minder dan wanneer alleen de
operateur de beoordeling had gedaan (review: tabel 95, blz. 101). Verder was in
één studie (Laporta, 2015) sprake van selectiebias en in enkele andere studies
(Delay, 2013; Doren, 2012) attrition bias. Deze drie studies heeft de NVPC niet
meegenomen in de analyses.
In het geval van de Likert scores is er volgens de NVPC bewijs van middelmatige
kwaliteit dat aangeeft dat 94% (95% CI: 0,88 – 0,97) van de staf het resultaat als
(zeer) goed beoordeelde (review, tabel 25, blz. 33).
In het geval van de VAS-score, laat de meta-analyse een preoperatieve VAS score
van 5,3 (95% CI: 3,9-6,6) zien en een postoperatieve score van 7,9 (95%-CI: 7,28,5). Ook hier wijken wij af van de NVPC en komen uit op een lage kwaliteit van
bewijs vanwege inconsistency (review, tabel 26, blz. 33).
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In het cohort van Laporta (2015) ging het om patiënten die AFT kregen aanvullend op een DIEP flap omdat er bij
hen sprake was van onvoldoende donor-site volume. In het cohort van Ribuffo (2013) betrof het patiënten die AFT
kregen bij expander/implant based reconstructie in de setting van (on)geplande postmastectomie radiotherapie.
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3.5.1.3

AFT-gerelateerde complicaties
In 60 studies (10843 AFT behandelsessies) werden AFT-gerelateerde complicaties
gerapporteerd. Deze studies betroffen case series en cohort studies (bijlage, tabel
104, blz. 116). AFT-gerelateerde complicaties zijn niet van toepassing voor de
controle groepen die geen behandeling kregen. Bovendien is AFT fundamenteel
anders dan de andere reconstructietechnieken en daarom zijn de complicaties niet
te vergelijken. Dus werden in alle cohorten uitsluitend de AFT-armen geincludeerd
voor analyse.
De risk of bias tabel laat geen duidelijke risico’s op bias zien met uitzondering van
twee studies (Laporta, 2015; Le Brun, 2013). Hier was sprake van selectie en
attrition bias respectievelijk (review: tabel 105, blz. 120).
De GRADE tabel laat zien dat er bewijs is van middelmatige kwaliteit dat bij 4%
(95% CI: 3-5) van de patiënten AFT-gerelateerde complicaties voorkomen. In
nagenoeg alle gevallen ging het om mineure complicaties, zoals infectie, seroom,
palpabele massa, en hematoom. Bij twee patiënten (0,03%) was er echter sprake
van een serieuze complicatie (pneumothorax), welke adequaat kon worden
behandeld (review, tabel 32, blz. 38).

3.5.1.4

Oncologische complicaties
Oncologische veiligheid werd in 28 studies gerapporteerd. Deze studies bestonden
uit 9 cohorten (1650 AFT patiënten) en verder uit case series (review: tabel 107,
blz. 124). Er werden aparte analyses uitgevoerd voor de cohorten en de case series
omdat de kwaliteit van het bewijs van de cohorten sterker is dan van case series.
Bovendien was de eerdergenoemde selectiebias (3.5.1.1) gebaseerd op de ernst van
het defect niet van invloed op oncologische veiligheid. Verder werden er subgroep
analyses uitgevoerd voor patiënten met mastectomie en voor patiënten met
mamma-sparende therapie.
De risk of bias tabel laat geen risico’s op bias zien (bijlage: tabel 108, blz. 126).
De GRADE tabel laat zien dat er bewijs is van middelmatige kwaliteit dat de
incidentie van lokale recidieven 0,8% per jaar (95% CI: 0,5-1,1) is in de AFT groep
en 0,9% per jaar (95% CI: 0,5-1,3) in de controle groep. De case series laten een
vergelijkbare uitkomst zien van 0,5% per jaar (95% CI: 0,3-0,7) (review: tabel 33
en 34, blz. 39).
Voor patiënten met mastectomie laat de GRADE tabel zien dat er bewijs is van
middelmatige kwaliteit dat de incidentie van lokale recidieven 0,5% per jaar (95%
CI: 0,2-0,9) is in de AFT groep en 0,6% per jaar (95% CI: 0,3-0,8) in de controle
groep. De case series laten een vergelijkbare uitkomst zien van 0,2% per jaar (95%
CI: 0,1-0,4) (review: tabel 35 en 36, blz. 40).
Voor patiënten met mamma-sparende therapie laat de GRADE tabel zien dat er
bewijs is van lage kwaliteit dat de incidentie van lokale recidieven 1,5% (95% CI:
0,0-3,1) is in de AFT groep en 2,3% (95% CI: 0,2-4,3) in de controle groep. De
incidentie van lokale recidieven na AFT behandeling in de case series is 0,3% (95%
CI: 0,0-0,7) per jaar (review: tabel 37 en 38, blz. 41).

3.5.2

Toepassing GRADE methode belangrijke uitkomstmaten

3.5.2.1

Volumebehoud over tijd
Negen studies (387 patienten) rapporteerden volumebehoud van AFT, waarvan drie
case series en zes cohorten. In drie cohorten werd AFT vergeleken met stamcel- of
PRP-verrijkt AFT en werden in de analyses uitsluitend de AFT groepen (zonder
supplementen) gebruikt (review: tabel 102, blz. 112). In de andere cohorten
werden verschillende geïnjecteerde volumes per sessie of verschillende
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oogstplekken (benen vs buik) vergeleken. In deze gevallen werden beide groepen
(interventie en controle groep) gebruikt in de analyses en deze werden beschouwd
als afzonderlijke case series. Volumebehoud werd in deze studies gerapporteerd op
verschillende tijdstippen, variërend van twee weken na behandeling tot meer dan
één jaar na behandeling. Aparte analyses werden uitgevoerd voor de verschillende
meetmomenten. Verder leidde inconsistentie van de data tot aparte analyses voor
twee verschillende oogsttechnieken. Het betrof machine liposuctie (163 patiënten)
en handmatige/syringe liposuctie (224 patiënten). Zie ook figuur 28, blz. 35 in de
review.
De risk of bias tabel laat geen risico’s op bias zien (review: tabel 103, blz. 113).
Voor machine liposuctie laat de GRADE tabel zien dat er bewijs is van (zeer) lage
kwaliteit dat het volume afneemt van 80% bij twee weken naar 42% bij 4,5 maand
(review: tabel 29, blz. 36).
Voor handmatige liposuctie laat de GRADE tabel zien dat er bewijs is van (zeer) lage
kwaliteit dat het volume afneemt van 96% bij één maand naar 43% bij >12
maanden (review: tabel 30, blz. 36).
3.5.2.2

Aantal behandelsessies
In 70 studies werd het aantal behandelsessies gerapporteerd. Het betrof 1 RCT, 11
cohorten en 58 case series. De RCT (Mestak, 2014) onderzocht het effect van twee
verschillende processing methoden om het geaspireerde vet te verwerken en beide
groepen werden als afzonderlijke case series beschouwd in de analyse. Verder
werden in de cohorten die AFT vergeleken met verrijkt AFT uitsluitend de AFT
groepen (zonder supplementen) gebruikt in de analyse.
De risk of bias laat geen duidelijke risico’s op bias zien met uitzondering van drie
studies (review: tabel 98, blz. 107-109). Hier was sprake van selectiebias (Laporta,
2015) en attrition bias (Chirappapha, 2015; Le Brun, 2013).
De GRADE tabel laat zien dat er bewijs is van middelmatige kwaliteit dat 1,54 (95%
CI: 1,37; 1,71) behandelsessies nodig zijn om een afdoende resultaat te bereiken.

3.6

Vaststellen eindbeoordeling ‘stand wetenschap en praktijk’
Als laatste stap bepalen wij welke conclusie wij over de effectiviteit kunnen trekken
op basis van de beoordeelde literatuur. Het gaat ons, zoals eerder gezegd, om de
relatieve effectiviteit. Het komt er op neer dat wij het volgende afwegen: vinden wij
de ‘netto toevoeging’ van de interventie in vergelijking met de al bestaande zorg
een gewenste, relevante toevoeging en voldoende/groot genoeg, en hebben wij er
voldoende vertrouwen in dat deze toevoeging ook daadwerkelijk optreedt?

3.6.1

Bespreking van relevante aspecten
Gunstige en ongunstige effecten
Uit de systematische review blijkt dat de patiënttevredenheid over het behaalde
resultaat hoog is (96%; VAS-score 8,0) evenals de tevredenheid van de
behandelaar (94%; VAS-score 7,9). Er is sprake van een zeer grote toename in
tevredenheid omdat er van uit gegaan kan worden dat alle patiënten voorafgaande
aan de behandeling ontevreden waren.
Het aantal AFT-gerelateerde complicaties is laag (5%). Het percentage locale
recidieven is vergelijkbaar tussen de AFT-groep en de groep die geen AFTbehandeling kreeg. De case-series bevestigen dat de incidentie van locale recidieven
na AFT (0,5%) laag is. De subgroepanalyses laten zien dat in mastectomie patiënten
geen significant verschil wordt gevonden tussen de groep patiënten met AFT (0,5%)
en de groep zonder AFT (0,6%). Hetzelfde geldt voor patiënten met mammaPagina 21 van 35

sparende therapie (1,5% en 2,3% respectievelijk).
Wat betreft volumebehoud over tijd lijkt er sprake te zijn van 40-50%
volumeretentie. Dit komt overeen met de trend die gezien wordt dat gemiddeld 50%
van het geïnjecteerde materiaal overleeft. Dit heeft geen consequenties voor het
resultaat omdat de artsen bij de behandeling hiervoor kunnen corrigeren. Verder is
gemiddeld 1,5 behandelsessie nodig om een defect te herstellen.
Kwaliteit van bewijs
De kwaliteit van het bewijs op de cruciale uitkomstmaten is laag tot middelmatig.
Wanneer de uitkomstmaten patiënttevredenheid en tevredenheid behandelaar
gemeten worden met Likert-schalen is de kwaliteit van het bewijs middelmatig
terwijl deze bij VAS-schalen laag is. Dit betekent dat er beperkt tot redelijk
vertrouwen is in de schatting van het effect op de uitkomstmaten
patiënttevredenheid en tevredenheid behandelaar. Ook voor de uitkomstmaten AFTgerelateerde complicaties, locale recidieven en de subgroepanalyse van patiënten
met mastectomie is de kwaliteit van het bewijs middelmatig en is er redelijk
vertrouwen in de schatting van het effect. Maar bij de subgroepanalyse van
patiënten met mamma-sparende therapie is er slechts beperkt vertrouwen vanwege
de lage kwaliteit van het bewijs. Reden is het beperkte aantal studies naar locale
recidieven bij patiënten met mamma-sparende therapie.
De kwaliteit van het bewijs op de belangrijke uitkomstmaten varieert van zeer laag
tot middelmatig. Dit betekent dat er voor volumebehoud weinig tot beperkt
vertrouwen is in de schatting van het effect. Dit wordt veroorzaakt door het
studiedesign van de geïncludeerde studies, te weten case series met veelal een
relatief korte follow-up, en de zeer lage sample size.
Voor het aantal behandelsessies is er redelijk vertrouwen in de schatting van het
effect.
Passend onderzoek
Zoals in paragraaf 3.4.7 al aangegeven zullen patiënten en behandelaren niet mee
willen werken aan randomiseren omdat geen behandeling vaak niet te
verantwoorden is bij patiënten met zeer ontsierende partiële defecten. Bovendien is
een RCT niet nodig omdat het hier gaat om een reconstructieve behandeling. Zo is
er geen sprake van een natuurlijk beloop of placebo-effect en vervallen deze
redenen om een controlegroep te wensen. Daarmee lijken (retrospectieve) cohort
studies of case series( voor-na studies) het meest passende onderzoeksprofiel.
Noodzaak en rationale behandeling met AFT
AFT wordt gebruikt voor het opheffen van een volumetekort bij aangeboren
afwijkingen van de borst en bij borstkankerpatiënten na een borstsparende operatie
of een totale borstamputatie. Bij een klein volumedefect wordt uitsluitend AFT
gebruikt, terwijl bij een groot defect AFT als aanvullende behandeling wordt gebruikt
in de correctie van overgebleven vorm- en volumedefecten van bestaande
reconstructietechnieken.
AFT biedt een groot aantal voordelen: het is minimaal invasief, heeft een minimale
donor site morbiditeit in tegenstelling tot vrije lappen en laat geen littekens achter.
Omdat er autoloog weefsel wordt gebruikt, hoeft men niet bang te zijn voor
immunologische reacties, toxiciteit of lange termijn complicaties geassocieerd met
alloplastische materialen. Een ander voordeel is dat AFT beter verschillende vormen
en volumes kan aannemen dan prothesen omdat het een semivloeibare consistentie
heeft.
AFT heeft als enige nadeel dat er sprake is van atrofie van het getransplanteerde
vetweefsel (tot wel >50%). Het principe van AFT berust op het ingroeien van
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ongevasculariseerde vetcellen die zelf hun voedende en afvoerende bloedvaten
moeten aanmaken. De bestaande theorieën verklaren waarom slechts een deel van
deze vetcellen overleeft. In de borst wordt een trend gezien van ongeveer 40-50%
volumeretentie. Om hiervoor te compenseren injecteren artsen daarom meer
volume.
We willen nog wel opmerken dat we in dit standpunt geen uitspraak doen over AFT
verrijkt met supplementen (stamcel en PRP) en ook niet over AFT in combinatie met
het BRAVA systeem bij volledige borstreconstructie.
Richtlijnen
In de Nederlandse richtlijn wordt autologe vettransplantatie aanbevolen na mammasparende therapie en additioneel bij reconstructies na mastectomie. Ook de
buitenlandse richtlijnen (Engeland, Zwitserland en VS) bevestigen dat AFT
overwogen moet worden bij deze indicaties evenals bij congenitale volumedefecten
van de borst. Interessant is wel dat Zwitserland AFT niet aanbeveelt binnen drie jaar
na het einde van een oncologische behandeling van borstkanker en ook niet bij
agressieve tumoren.
3.6.2

Conclusie
Wij concluderen dat AFT bij partiële volumedefecten van de borst ten gevolge van
een congenitale of verworven afwijking beschouwd kan worden als zorg conform ‘de
stand van de wetenschap en praktijk’.
De overwegingen die aan deze conclusie ten grondslag liggen zijn samengevat als
volgt:
•
De kwaliteit van het bewijs op de cruciale uitkomstmaten is middelmatig tot
laag en daarmee het vertrouwen in de effectschatting redelijk tot beperkt,
maar
•
de gunstige effecten zijn groot en de ongunstige effecten zijn klein met een
balans die duidelijk in het voordeel van de AFT behandeling ligt.
•
Er is redelijk vertrouwen in de effectschatting van het aantal behandelsessies
dat 1,54 (95% CI: 1,37; 1,71) bedraagt.
•
Internationaal is er consensus dat deze behandeling een effectieve
behandeling is, die dan ook wordt aanbevolen in de richtlijnen bij partiële
defecten van de borst.
•
De voordelen van AFT om een partieel volumedefect op te vullen is dat AFT
minder invasief is, veel minder complicaties geeft, dan de andere
reconstructietechnieken. Daarnaast is AFT een gewenste toevoeging daar waar
prothesen en autologe lappen niet een geschikte vorm en volume kunnen
aannemen.
Wij vinden het wel van belang dat behandelaren vanwege de oncologische veiligheid
deze behandeling blijven volgen door middel van registratie en aan de hand daarvan
de behandeling op termijn evalueren.

Pagina 23 van 35

Pagina 24 van 35

4

Beoordeling overige wettelijke voorwaarden voor verzekering

4.1

Inleiding
Naast het algemene criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ zijn voor dit
onderwerp (toepassing AFT bij defecten van de borst) nog andere wettelijke
bepalingen m.b.t. het verzekerde pakket van belang. Dat betreft allereerst het
gegeven dat het operatief plaatsen van een borstprothese slechts voor een beperkt
aantal indicaties in het verzekerde pakket zit. Dat heeft consequenties voor de
verzekeringssituatie van AFT. In paragraaf 4.2 gaan wij daar verder op in. Verder is
het zo dat er voor behandelingen van plastisch chirurgische aard extra wettelijke
voorwaarden gelden, waarmee wij bij dit standpunt rekening moeten houden. In
paragraaf 4.3 komt dat aan bod.

4.2

Verzekeringssituatie AFT (algemeen)
Voor het operatief plaatsen van een borstprothese gelden wettelijke beperkingen.
Het operatief plaatsen van een borstprothese zit alleen in het basispakket 1) na een
gehele of gedeeltelijke borstamputatie en 2) vanaf 1 januari 2017 ingeval van
agenesie/aplasie van de borst. Voor alle overige afwijkingen van de borst is het
plaatsen van een borstprothese, mocht dat een behandeloptie zijn, geen verzekerde
basiszorg. Dit betekent dat voor alle overige afwijkingen - reeds om die reden - het
eventueel toepassen van AFT vanwege een overgebleven volumedefect of bij
pijnklachten/mogelijke complicaties vanwege een tekort aan subcutane
weefselbedekking, nadat de alloplastische borstreconstructie heeft plaatsgehad, niet
in het basispakket zit. Anders gezegd, AFT in vervolg op een niet-verzekerde
behandeling is eveneens niet-verzekerde basiszorg.
AFT wordt ook toegepast in aanvulling op een overgebleven volumedefect na een
autologe borstreconstructie (dus een reconstructie zonder toepassing van
borstimplantaten). Voor autologe borstreconstructie gelden niet de genoemde
beperkingen die van toepassing zijn op het operatief plaatsen van borstimplantaten
(het betreft geen expliciet van het basispakket uitgesloten zorg). Het is wel zo dat
vergoeding van de autologe borstreconstructie (de primaire behandeling) vanuit de
basisverzekering alleen aan de orde is, als voldaan is aan de voorwaarden voor
plastische chirurgie (dus als sprake is van een verminking 9 ). Toepassing van AFT in
aanvulling op autologe borstreconstructie is verzekerde basiszorg, echter alleen
indien de autologe borstreconstructie verzekerde basiszorg is. Tevens geldt voor de
aanvullende behandeling met AFT dat voldaan moet zijn aan de wettelijke
voorwaarden voor behandelingen van plastisch chirurgische aard (zie de paragrafen
hierna).
AFT wordt ook toegepast zonder dat eerst een alloplastische of autologe
borstreconstructie heeft plaatsgevonden. Dat geldt bijvoorbeeld voor borstsparende
operaties of laaggradig syndroom van Poland. Voor AFT op zich gelden niet de
beperkingen die van toepassing zijn op het operatief plaatsen van borstimplantaten
(het betreft geen expliciet van het basispakket uitgesloten zorg). Toepassing van
uitsluitend AFT is verzekerde basiszorg, zij het dat dan wel voldaan moet worden
aan de wettelijke voorwaarden voor behandelingen van plastisch chirurgische aard
(zie de paragrafen hierna).
9

Dat is het geval bij een (geheel of gedeeltelijk) borstamputatie en bij een borstsparende operatie. Dat geldt ook
voor agenesie/aplasie van de borst. Autologe borstreconstructie valt daarom in die gevallen onder de
basisverzekering. Gaat het om andere aangeboren afwijkingen van de borst dan agenesie/aplasie, dan is sprake van
een ‘verminking’ als voldaan is aan: asymmetrie van twee cupmaten of meer.
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In de volgende paragraaf gaan wij verder in op de voorwaarden voor behandelingen
van plastisch chirurgische aard.
4.3

Behandelingen van plastisch chirurgische aard
De bepalingen over behandelingen van plastisch chirurgische aard zijn bedoeld om
te regelen dat behandelingen die het uiterlijk betreffen en die een louter
cosmetisch/verfraaiend doel hebben, uitgesloten zijn van het basispakket van de
Zorgverzekeringswet (Zvw). 10 Dit is geregeld in artikel 2.4 van het Besluit
zorgverzekering (Bzv). Daarin is onder meer geregeld dat behandelingen van
plastisch chirurgische aard slechts onder de dekking vallen, indien de plastisch
chirurgische behandeling strekt tot correctie van:
•
verminkingen die het gevolg zijn van ziekte, ongeval of geneeskundige
verrichting.
•
afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke
functiestoornissen.
Omdat AFT ook om louter cosmetische redenen zou kunnen worden toegepast, moet
worden nagegaan hoe AFT-toepassingen zich verhouden tot de genoemde wettelijke
voorwaarden voor plastische chirurgie. Het gaat om de volgende vraag: kan bij de
indicaties in de borstregio gesproken worden van een ‘verminking’ en/of
‘lichamelijke functiestoornis’? Voor de uitvoerbaarheid in de praktijk is van belang
dat er een duidelijke, uniforme afbakening is die rechtsgelijkheid bevordert en
discussie in de praktijk voorkomt.

4.3.1

Voorwaarde ‘verminking’
Gelet op de definiëring van het wettelijke begrip ‘verminking’ 11 en de algemene
leidraad 12 die in de loop van de jaren voor de toetsing daaraan wordt gehanteerd en
reeds bestaande afbakeningen bij interventies aan de borst 13 , wordt voor de
toepassing van AFT bij afwijkingen van de borst de volgende afbakening
aangehouden.
Van verminking ingevolge het Bzv is sprake in geval van:
•
een volumedefect van de borst dat een minimale diameter van twee centimeter
heeft en dat ligt in het decolleté, dan wel
•
een volumedefect van de borst dat resulteert in asymmetrie van twee
cupmaten of meer.
Onder volumedefect wordt verstaan: een tekort aan (borst)weefsel met als gevolg
een afwijkende borstvorm dan wel een afwijkend borstvolume. 14 Verder is relevant:
10

De uitsluiting van cosmetische zorg heeft (ondanks de in de regelgeving gekozen bewoordingen) niet alleen
betrekking op cosmetische ingrepen uitgevoerd door plastisch chirurgen, maar ook om cosmetische ingrepen
uitgevoerd door andere medisch specialisten. Onder behandelingen van plastisch chirurgische aard worden verstaan:
vorm- of aspectveranderende ingrepen van het uiterlijk.

11

Bij introductie van het verminkingscriterium in de regelgeving werden als voorbeelden genoemd: misvorming van
de handen door reumatoïde arthritis, misvormingen door verlammingen van de aangezichtszenuw, misvormingen
door brandwonden, replantatie van ledematen, reconstructie van geamputeerde ledematen of geamputeerde
mammae.

12

Het moet gaan een opvallende afwijking in het uiterlijk (in vergelijking met het normale vrouwelijke dan wel
manlijke beeld) die in het dagelijkse niet met normale kleding is te corrigeren/verhullen en die als gevolg daarvan in
het dagelijks leven tot een ‘schrikreactie’ bij derden aanleiding kan geven.

13

Zie de “Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard” van november 2012 van de VAGZ.
Zie verder het “Advies uitbreiding basispakket Zvw met enkele behandelingen van plastisch-chirurgische aard en
medisch noodzakelijke circumcisie” van het Zorginstituut van 31 maart 2016. Daarin staat: agenesie of aplasie van
de borst bij de vrouw wordt gezien als verminking. Het operatief plaatsen van een borstprothese ter correctie
daarvan valt vanaf 1 januari 2017 onder de basisverzekering. De expliciete uitsluiting die nu nog geldt, heft de
minister per 2017 op.

14

Definitie en afbeeldingen zijn afkomstig van de NVPC.
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AFT is alleen toepasbaar bij beperkte defecten van de borst, d.w.z. als het defect
niet groter is dan één kwadrant. Bij een groter defect dan één kwadrant is AFT geen
behandeloptie.
Op basis van de zichtbare anatomische structuren is voor het decolleté een definitie
bepaald. Het decolleté is het gebied dat ligt tussen de volgende grenzen:
•
Craniale grens: clavicula
•
Mediale grens: midsternale lijn
•
Caudale grens: denkbeeldige lijn tussen het xiphoid, tepelrand en de axillaire
plooi; afhankelijk van de grootte van de borst en mate van de ptose, kan deze
lijn recht danwel naar beneden afgebogen verlopen
•
Laterale grens: delto-pectorale groeve.
In bijlage 2 is een afbeelding van het aldus bepaalde decolleté opgenomen.14
Voor de controleerbaarheid van de criteria kan een zorgverzekeraar ervoor kiezen
om bij de machtigingsaanvraag een fotografische registratie te vragen van de borst
van de patiënt.
Deze criteria gelden in principe voor zowel de verworven afwijkingen van de borst
als voor de aangeboren afwijkingen van de borst. Er gelden voor de aangeboren
afwijkingen wel wat bijzonderheden. 15 Wij zetten dit kort op een rij:
•
Agenesie/aplasie van de borst bij de vrouw wordt als verminking beschouwd. 16
Alloplastische borstreconstructie (per 1 januari 2017) en autologe
borstreconstructie ter correctie van deze aandoening vallen onder de
basisverzekering. Dat geldt ook voor een daarop volgende behandeling met
AFT, zij het dat dan wel voldaan moet zijn aan de voorwaarden in deze
paragraaf dan wel de voorwaarde genoemd in paragraaf 4.3.3.
•
Het plaatsten van borstprothesen (alloplastische borstreconstructie) bij het
Polandsyndroom, tubulaire borsten, unilaterale borst hypoplasie en
micromastie vallen niet onder de basisverzekering (hiervoor geldt een
expliciete uitsluiting). Een eventueel daarop volgende behandeling met AFT valt
dan evenmin onder de basisverzekering.
•
Een autologe borstreconstructie (zonder het plaatsen van borstprothesen) is in
geval van het Polandsyndroom, unilaterale borst hypoplasie en micromastie
alleen verzekerde zorg als er sprake is van asymmetrie van minimaal twee
cupmaten verschil. 17 Wordt daaraan voldaan, dan is een daarop volgende
behandeling met AFT ook verzekerde basiszorg, maar alleen indien is voldaan
aan de voorwaarden in deze paragraaf dan wel aan de voorwaarde genoemd in
paragraaf 4.3.3.
•
Bij de aandoening pectus excavatum gaat het om een symmetrisch, sternaal
volumedefect dat tot een afwijkende thoraxvorm leidt. De twee criteria
(volumedefect met minimale diameter van twee centimeter liggend in decolleté
en volumedefect dat leidt tot asymmetrie van minimaal twee cupmaten) zijn
niet toepasbaar bij deze aandoening. Hoe moet deze situatie dan worden
beoordeeld? Bij de milde vormen, waarbij geen borstimplantaten worden
geplaatst, zal het defect in de regel klein zijn en niet als ‘verminking’ kunnen
worden aangemerkt. AFT valt dan niet onder de basisverzekering. AFT
toegepast na het operatief plaatsen van borstprothesen om een resterend
defect te behandelen, is geen verzekerde zorg. Immers, vergoeding van het
15
16

Deze bijzonderheden hangen vooral samen met het vermelde in paragraaf 4.2.

Zie het “Advies uitbreiding basispakket Zvw met enkele behandelingen van plastisch-chirurgische aard en medisch
noodzakelijke circumcisie” van het Zorginstituut van 31 maart 2016.

17

Uit de review van de NVPC blijkt dat autologe vrije lap reconstructies bij tubulaire borsten meestal niet wordt
toegepast wegens de ongeschiktheid en invasiviteit van deze behandeling.
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operatief plaatsen van borstprothesen is in geval van pectus excavatum van
het basispakket uitgesloten. Dat geldt dan ook voor de behandeling met AFT
die daarop volgt.
4.3.2

Toelichting bij afbakening ‘verminking’
Te doen gebruikelijk is dat behandelaren, patiënten en zorgverzekeraars
gezamenlijk tot een werkbare/uitvoerbare afbakening komen als het gaat om de
toetsing aan de voorwaarden plastische chirurgie ingevolge de Zvw. Partijen (NVPC,
BVN 18 en VAGZ 19 ) zijn dan ook over het onderwerp AFT met elkaar in overleg
gegaan, maar men is uiteindelijk niet tot overeenstemming gekomen over de vraag
wanneer gesproken kan worden van een ‘verminking’. Verschil van mening bestaat
over:
•
Bij welke maat is er sprake van een volumedefect in het decolleté? De NVPC
stelt voor om aan te houden: een defect met een minimale diameter van twee
centimeter. De BVN sluit zich daarbij aan. De VAGZ vindt dat de minimale
diameter vijf centimeter moet zijn.
•
De definitie van het begrip decolleté. De NVPC stelt een definitie voor op basis
van anatomische structuren. De BVN sluit zich daar bij aan. De VAGZ stelt voor
om aan te houden: een defect dat in staande houding niet door een BH kan
worden bedekt.
•
De VAGZ vindt dat toepassing van AFT beperkt moet worden tot oncologische
patiënten, conform de vergoeding van borstreconstructie. Meer specifiek gaat
het de VAGZ om de status na borstamputatie en borstreconstructie met
onbevredigend resultaat en de status na borstsparende operatie. De NVPC is
het niet eens met deze beperking. Men vindt dat ook bij aangeboren
afwijkingen toepassing van AFT, indien het een behandeloptie is, in beginsel
vanuit de basisverzekering betaald zou moeten worden.
Het Zorginstituut heeft, op uitdrukkelijk verzoek van partijen, een weloverwogen
keuze gemaakt en een uitspraak gedaan over de afbakening (‘verminking’). In de
vorige paragraaf (4.3.1) is die afbakening weergegeven. De motivering daarbij is als
volgt.
•
AFT is met name bedoeld voor de reconstructie van kleine volumedefecten. Een
minimale diameter van vijf cm lijkt dan te groot. Daarvan uitgaande zal immers
AFT in sommige gevallen (te weten bij de kleinere borsten) geen behandeloptie
zijn en fungeert de grens van vijf cm eigenlijk als bovengrens. Het is wat ons
betreft verdedigbaar om een parallel te trekken met de maat die aangehouden
wordt voor de correctie van littekens, te weten twee cm en dan – als maat voor
een volumedefect - een diameter van twee cm. Verder neemt het Zorginstituut
in aanmerking dat voor de voorgestelde minimale diameter van vijf cm de
VAGZ geen onderbouwing heeft gegeven.
•
Wij zijn van mening dat de door de NVPC voorgestelde definiëring van decolleté
moet worden aangehouden vanwege de objectiveerbare anatomische lijnen.
“Niet te bedekken met een BH” lijkt ons lastig toepasbaar, omdat - vanwege de
grote variatie aan BH’s die we heden ten dage kennen - er veel discussies
kunnen ontstaan over de te dragen BH. Verder vinden wij de toevoeging ”in
staande houding” te beperkend. Een BH bedekt de borst niet geheel bij alle
gewone dagelijkse lichamelijke activiteiten, zoals bij bukken en
vooroverbuigen. Ook volumedefecten die zichtbaar zijn bij die houdingen,
moeten wat ons betreft als ‘verminking’ worden beschouwd.
18
19

Borstkanker Vereniging Nederland.

De VAGZ is de Vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars en treedt op
als wetenschappelijke vereniging. Een werkgroep van de VAGZ heeft de “Werkwijzer beoordeling behandelingen van
plastisch-chirurgische aard” opgesteld. Deze is bedoeld om te bewerkstelligen dat zorgverzekeraars bij de
beoordeling van individuele aanvragen zo veel mogelijk gelijkheid en consistentie betrachten.
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•

4.3.3

Beperking van de vergoeding van AFT tot oncologische patiënten is niet in
overeenstemming met de regelgeving. Behandeling van aangeboren
afwijkingen van de borst is immers in de regelgeving niet uitgesloten van het
pakket. Wel is het zo dat uit de regelgeving beperkingen voortvloeien. In de
laatste alinea van paragraaf 4.3.1 staan deze opgesomd.

Voorwaarde ‘lichamelijke functiestoornis’
De regelgeving kent naast ‘verminking’ nog een andere grond voor vergoeding,
namelijk: ‘lichamelijke functiestoornis. Gelet op de definiëring van het wettelijke
begrip ‘lichamelijke functiestoornis’’ 20 wordt voor de toepassing van AFT het
volgende aangehouden.
Bij een tekort aan subcutane weefselbedekking na plaatsing van een prothese vindt
soms ook behandeling met AFT plaats. Indien dit gebeurt teneinde de
weefselbedekking over de prothese te verbeteren en daardoor mogelijke
complicaties te voorkomen of teneinde ernstige pijn als gevolg van het tekort aan
subcutane weefselbedekking tegen te gaan, is er sprake van een lichamelijke
functiestoornis als bedoeld in het Bzv. Toepassing van AFT valt in dat geval onder de
dekking van de basisverzekering.
Nota bene: ook indien hieraan wordt voldaan, kan het zo zijn dat AFT geen
verzekerde zorg is, omdat de borstreconstructie die daaraan is voorafgegaan geen
verzekerde zorg is (zie paragraaf 4.2 en de laatste alinea van paragraaf 4.3.1).

4.3.4

Overige bijzonderheden
Zoals eerder gezegd, is AFT alleen toepasbaar bij beperkte defecten van de borst,
d.w.z. als het defect niet groter is dan één kwadrant. Bij een groter defect dan één
kwadrant is AFT geen behandeloptie.
Relevant is ook dat de NVPC heeft aangegeven dat een periode van minimaal een
half jaar na reconstructie (met implantaat of lap) of operatie (amputatie/borstsparende operatie) moet worden afgewacht alvorens AFT toe te passen. 21
Verder is het zo dat uit de literatuur blijkt dat gemiddeld 1,5 sessies nodig zijn om
een afdoende effect te bereiken. Hoeveel sessies er daadwerkelijk per patiënt nodig
zijn zal per patiënt verschillen, maar er mag van worden uitgegaan dat één of twee
sessies in de regel afdoende zijn. Wij voegen hier nog aan toe dat als er een
behandelindicatie is voor een patiënt (dus als de patiënt voldoet aan de
bovengenoemde criteria) het volumedefect in het geheel ten laste van de
basisverzekering kan worden hersteld met AFT. Het herstel met AFT wordt als één
behandeling gezien. D.w.z. mocht een tweede sessie nodig zijn voor een afdoende
resultaat, dan komt die sessie voor rekening van de basisverzekering, ook al is als
gevolg van de eerste sessie geen sprake meer van een (eerder geconstateerd)
volumedefect van minimaal 2 centimeter (in diameter) in het decolleté resp. de
(eerder geconstateerde) asymmetrie van twee cupmaten of meer.

4.4

Samenvatting
De overige voorwaarden voor vergoeding van AFT uit de basisverzekering laten zich
20

Het gaat dan om lichamelijk functiestoornissen, zoals bijvoorbeeld een bewegingsbeperking, een
gezichtsveldbeperking, doorgankelijkheid, ernstige pijn als gevolg van een litteken. Het woord ‘lichamelijk’ sluit
psychische en sociale functiestoornissen t.g.v. een lichamelijke afwijking uit als grond voor vergoeding vanuit het
basispakket.

21

Opgemerkt wordt dat ook langere termijnen worden aangehouden. Zo heeft het Schweizerische Gesellschaft fur
Plastische, Rekonstruktive und Asthethische Chirurgie (SGPRAC ) in de richtlijn omtrent AFT in de borst van 2014
aanbevolen om de AFT-behandeling meer dan drie jaar na het einde van een oncologische behandeling van
borstkanker pas te starten. Zie de review van de NVPC.
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als volgt samenvatten:
•
AFT toegepast in aanvulling op een overgebleven volumedefect na een nietverzekerde behandeling is geen verzekerde basiszorg.
•
AFT toegepast in aanvulling op een overgebleven volumedefect na een
verzekerde behandeling is verzekerde basiszorg, zij het dat dan wel voldaan
moet worden aan de wettelijke criteria ‘verminking’ of ‘lichamelijke
functiestoornis’.
•
AFT toegepast als enige behandeling ter correctie van een volumedefect is
verzekerde basiszorg, zij het dat dan wel voldaan moet worden aan de
wettelijke criteria ‘verminking’ of ‘lichamelijke functiestoornis’.
Van ‘verminking’ is sprake in geval van:
•
een volumedefect van de borst dat een minimale diameter van twee centimeter
heeft en dat ligt in het decolleté, dan wel
•
een volumedefect van de borst dat resulteert in asymmetrie van twee
cupmaten of meer.
Onder volumedefect wordt verstaan: een tekort aan (borst)weefsel met als gevolg
een afwijkende borstvorm dan wel een afwijkend borstvolume.
Het
•
•
•

•

decolleté is het gebied dat ligt tussen de volgende grenzen:
Craniale grens: clavicula
Mediale grens: midsternale lijn
Caudale grens: denkbeeldige lijn tussen het xiphoid, tepelrand en de axillaire
plooi; afhankelijk van de grootte van de borst en mate van de ptose, kan deze
lijn recht danwel naar beneden afgebogen verlopen
Laterale grens: delto-pectorale groeve (zie bijlage 2).

Van ‘lichamelijke functiestoornis’ is sprake in geval van:
•
(mogelijke) complicaties of ernstige pijnklachten als gevolg van een tekort aan
subcutane weefselbedekking na plaatsing van een prothese.
Voor AFT in het algemeen geldt dat de behandeling:
•
alleen toepasbaar is bij beperkte defecten van de borst, d.w.z. als het defect
niet groter is dan één kwadrant.
•
niet eerder dan een half jaar na reconstructie/operatie plaatsvindt (indien AFT
wordt toegepast in aanvulling op een overgebleven volumedefect na
reconstructie/operatie van de borst).
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5

Beoordelingsproces en standpunt

5.1

Betrokkenheid partijen
De NVPC heeft een systematische review opgesteld van de literatuur over de
(kosten)effectiviteit van AFT bij partiële defecten van de borst. Deze hebben wij
voor de beoordeling als uitgangspunt genomen.
Beoordeling ‘de stand van de wetenschap en praktijk’
Het conceptstandpunt over de beoordeling van ‘de stand van de wetenschap en
praktijk’ hebben wij ter consultatie voorgelegd aan verschillende partijen. Een
reactie daarop is ontvangen van NVPC, NVRO 22 , NIV 23 en VAGZ19. De eerste twee
verenigingen zijn het eens met de conclusie van het Zorginstituut. De NIV laat
weten geen inhoudelijke toevoegingen te hebben. De VAGZ geeft aan dat men
twijfels heeft over de lange termijnresultaten van AFT bij partiële defecten van de
borst. VAGZ schrijft: “In het conceptstandpunt wordt aangegeven dat het resultaat
van de behandeling pas na minimaal 6 maanden goed beoordeeld kan worden,
echter er is nauwelijks tot geen bewijs van effectiviteit bij een follow-up van 6
maanden of meer. Het is voor zorgverzekeraars hierdoor lastig om de doelmatigheid
van deze behandeling te beoordelen.”
Onze reactie op de opmerkingen van de VAGZ is als volgt. De NVPC heeft in de
systematische review een follow-up periode van zes maanden gehanteerd. Alleen
studies met een follow-up van zes maanden of meer zijn dus geïncludeerd in de
review. Voor de uitkomstmaat oncologische veiligheid heeft de NVPC een follow-up
van een jaar gehanteerd. De systematische review heeft betrekking op 82 studies
die de effectiviteit en veiligheid van AFT bij partiële defecten van de borst hebben
onderzocht, waarvan in meer dan de helft van de studies de follow-up periode
tenminste twaalf maanden was. Wat betreft volumebehoud wordt, op basis van
geïncludeerde studies met een follow-up van >12 maanden, gezien dat gemiddeld
40-50% van het geïnjecteerde materiaal overleeft. Bovendien zijn de resultaten uit
de studies zodanig dat zij een positief standpunt betreffende ‘de stand van de
wetenschap en praktijk’ rechtvaardigen. Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor naar
paragraaf 3.6.2. De conclusie van de VAGZ dat nauwelijks tot geen bewijs van
effectiviteit bij een follow-up van zes maanden of meer aanwezig is, delen wij dus
niet.
Beoordeling voorwaarden plastische chirurgie
Het is te doen gebruikelijk dat behandelaren, patiënten en zorgverzekeraars
gezamenlijk tot een werkbare/uitvoerbare afbakening komen als het gaat om de
voorwaarden voor plastische chirurgie ingevolge de Zvw. Partijen (NVPC, VAGZ en
BVN) zijn dan ook over het onderwerp AFT in de borstregio met elkaar in een
bijkomst in overleg gegaan en hebben verder per email de over en weer gedane
voorstellen op dit punt becommentarieerd. Men is uiteindelijk niet tot
overeenstemming gekomen voor het onderdeel ‘verminking’ en men heeft het
Zorginstituut gevraagd uitsluitsel te geven. Wij verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 4
van dit rapport.
De NVRO heeft laten weten dat men ieder volumedefect van de borst als gevolg van
een oncologische behandeling als verminking ziet. Verder geeft men aan dat als de
voorwaarde van minimaal twee cupmaten wordt aangehouden, correctie van de
22
23

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie.
Nederlandse Internisten Vereniging.
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intrekking van het littekengebied ten onrechte niet voor vergoeding in aanmerking
komt. Wij merken hierbij op dat de vraag in hoeverre AFT bij littekenvorming tot het
basispakket behoort, aan de orde zal komen in het standpunt dat het Zorginstituut
in de eerste helft van 2017 afzonderlijk zal uitbrengen over AFT bij afwijkingen in
hoofd/hals gebied en bij fibrose (verlittekening) door trauma, brandwonden,
chirurgische ingrepen en radiotherapie.
De uitwisseling van emails tussen NVPC, VAGZ en BVN over de voorwaarden
plastische chirurgie voegen wij bij als bijlage 3.
5.2

Advies Wetenschappelijke adviesraad (WAR)
Wij hebben het conceptstandpunt betreffende de beoordeling van ‘de stand van de
wetenschap en praktijk’ ter advisering voorgelegd aan de WAR. De WAR ondersteunt
de conclusie van het conceptstandpunt.

5.3

Standpunt Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut concludeert – onder verwijzing naar de motivering in hoofdstuk 3 dat AFT bij partiële defecten van de borst voldoet aan ‘de stand van de wetenschap
en praktijk’. Gelet op de wettelijke voorwaarden voor behandelingen van plastisch
chirurgische aard, behoort de behandeling bij de betreffende indicaties alleen onder
de volgende voorwaarden tot de te verzekeren prestaties van de Zvw:
•
bij een volumedefect van de borst dat een minimale diameter van twee
centimeter heeft en dat ligt in het decolleté, dan wel
•
bij een volumedefect van de borst dat resulteert in asymmetrie van twee
cupmaten of meer, dan wel
•
bij (mogelijke) complicaties of ernstige pijnklachten als gevolg van een tekort
aan subcutane weefselbedekking na plaatsing van een prothese.
Definities van volumedefect en decolleté en verdere bijzonderheden over de
toepassing van AFT, zoals het aantal behandelsessies, zijn opgenomen in hoofdstuk
4 van het rapport.
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6

Consequenties voor de praktijk

6.1

Zorgactiviteiten en aanspraakcode
Omdat het om medisch specialistische zorg gaat, zullen de declaratie en de
vergoeding van de zorg verlopen via het DBC-systeem. De daarvoor benodigde
zorgactiviteit is reeds aanwezig. Het betreft ZA-code 039030, transplantatie van
derma en/of vet.
De zorgactiviteit heeft een oranje aanspraakcode (2704). Deze moet worden
gehandhaafd. Een oranje kleuring betekent namelijk dat vergoeding ten laste van de
basisverzekering onder voorwaarden mogelijk is. De voorwaarden die in dit geval
gelden, zijn beschreven in hoofdstuk 4.

6.2

Zorgverzekeraars
Verzekerden ontlenen hun recht op (vergoeding van) zorg aan de zorgverzekering
(modelovereenkomst/polis) die zij met een zorgverzekeraar hebben gesloten. In alle
polissen is de voorwaarde opgenomen dat zorg – wil deze onder dekking van de
polis vallen – in ieder geval moet voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en
praktijk’. Wordt vastgesteld dat bepaalde zorg wel of niet voldoet aan ‘de stand van
de wetenschap en praktijk’ dan werkt dat direct door in de polis. Aanpassing van de
polis is daar niet voor nodig. Ook de algemene voorwaarden voor plastische
chirurgie zijn opgenomen in de polissen en de uitkomst van de beoordeling aan die
voorwaarden in dit standpunt werken automatisch door. Zorgverzekeraars kunnen
er wel voor kiezen om – ter vergroting van de kenbaarheid voor verzekerden – de in
hoofdstuk 4 weergegeven afbakening expliciet op te nemen in de
modelovereenkomsten.
Alle zorgverzekeraars hebben als beleid dat verzekerden voor behandelingen van
plastisch chirurgische aard voorafgaande toestemming (een machtiging) aan hun
zorgverzekeraar moeten vragen. Vooraf toetst de zorgverzekeraar in dat geval of
aan de voorwaarden voor vergoeding van de behandeling vanuit de basisverzekering
wordt voldaan. De procedure voor aanvraag van een machtiging verloopt digitaal.
Op basis van een door de arts in te vullen vragenlijst en met behulp van een
beslisboom die met in achtneming van de geldende vergoedingsvoorwaarden is
vervaardigd, wordt direct online uitsluitsel gegeven over de aanvraag (machtiging
resp. toestemming voor de behandeling wordt wel of niet gegeven). In een aantal
gevallen wordt een aanvraag eerst voorgelegd aan de medisch adviseur van de
zorgverzekeraar en wordt eerst na zijn/haar beoordeling uitsluitstel gegeven over de
machtigingsaanvraag. Gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen
moeten worden overgelegd. De declaratie die na het verrichten van de ingreep
wordt ingediend, vergoedt de zorgverzekeraar alleen als voor de behandeling vooraf
een machtiging is afgegeven. Zorgverzekeraars zullen moeten afwegen of zij voor
het onderhavige onderwerp - toepassing van AFT bij partiële defecten van de borst het machtigingensysteem willen hanteren. Is dat het geval, dan zullen
zorgverzekeraars na moeten gaan welke aanpassingen er in verband daarmee nodig
zijn (bijv. vragenlijst, beslisboom, over te leggen gegevens).

6.3

Zorgaanbieders
De zorgaanbieders zullen bij het doen van een machtigingsaanvraag (mocht een
machtigingensysteem gelden) resp. bij het declareren van zorg rekening moeten
houden met de vergoedingsvoorwaarden, d.w.z. acht moeten slaan op de in
hoofdstuk 4 beschreven beoordeling van de overige wettelijke voorwaarden
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(voorwaarden plastische chirurgie). Ook zorgaanbieders hebben immers een
verantwoordelijkheid op dit punt; van hen mag worden verwacht dat zij eraan
meewerken dat alleen de zorg die in overeenstemming is met de
vergoedingsvoorwaarden ten laste van de basisverzekering, wordt gedeclareerd en
vergoed.
Verder vinden wij het van belang dat behandelaren - vanwege de oncologische
veiligheid - patiënten die met AFT zijn behandeld, blijven volgen door middel van
registratie en aan de hand daarvan de behandeling op termijn te evalueren.
6.4

Patiëntenorganisaties
In de voorlichting en informatie over aanspraak aan patiënten zullen de betrokken
patiëntenorganisaties rekening moeten houden met de vergoedingsvoorwaarden
zoals uiteengezet in hoofdstuk 4.

6.5

Financiële paragraaf
Verworven defecten van de borst
Voor de berekening van de kosten gaan wij er vanuit dat er in Nederland 1.000 tot
1.650 patiënten zijn per jaar bij wie sprake is van een verworven afwijking van de
borst en die behandeld zullen worden met AFT voor het opvullen van vorm- en
contourdefecten. De plastisch chirurgen verwachten de volgende aantallen per jaar:
• Partiële defecten na mamma-sparende therapie: 1.500 patiënten;
• Partiële defecten na een autologe reconstructie: 100 patiënten;
• Partiële defecten na alloplastische reconstructie: 50 patiënten.
Om de directe kosten te kunnen berekenen, gaan wij uit van de volgende twee
zorgproducten: 990004026, grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch
chirurg en 990004027, een ziekenhuisopname in verband met een grote en
uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg. De gemiddelde kosten van
het eerste zorgproduct bedragen in DIS in 2016 € 1.550. 24 Voor het tweede
zorgproduct bedragen de gemiddelde kosten in DIS in 2015 € 4.340. 25
Voor een goed resultaat is gemiddeld anderhalve sessie nodig. De NVPC schat in dat
80% van de patiënten na de ingreep weer naar huis zal mogen. De overige 20% zal
één of meerdere dagen in het ziekenhuis verblijven. 26 Dit betekent dat de kosten
liggen tussen de € 3.162.000 (€ 1.860.000 (1.000 patiënten x 1,5 x € 1.550 x 80%)
+ € 1.302.000 (1.000 patiënten x 1,5 x € 4.340 x 20%)) en € 5.217.300
(€ 3.069.000 (1.650 patiënten x 1,5 x € 1.550 x 80%) + € 2.148.300 (1.650
patiënten x 1,5 x € 4.340 x 20%)) per jaar. In deze kosten zijn eventuele
complicaties en de indirecte kosten niet meegenomen.
Uitbreiding van het basispakket met autologe vettransplantatie bij patiënten met
een verworven afwijking van de borst kost naar schatting maximaal € 5,2 miljoen
per jaar.
Aangeboren defecten van de borst
Voor de berekening van de kosten gaan wij er vanuit dat er in Nederland 30 tot 60
patiënten zijn per jaar bij wie sprake is van een aangeboren afwijking van de borst
en die behandeld zullen worden met AFT voor het opvullen van een volumedefect.
De plastische chirurgen verwachten de volgende aantallen per jaar:
24
25
26

NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 990004026, september 2016.
NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 990004027, september 2016.
Volgens mededeling NVPC van 15 september 2016.
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•
•
•
•

Poland syndroom tussen de 5 en 10 patiënten;
Tubulaire borsten tussen de 10 en 20 patiënten;
Borstagenesie/aangeboren ernstige asymmetrie tussen de 10 en 20 patiënten;
Pectus excavatum tussen de 5 en 10 patiënten. 27

Om de directe kosten te kunnen berekenen, gaan wij uit van dezelfde twee
zorgproducten als bij de verworven defecten van de borst: 990004026 en
990004027. Voor een goed resultaat is gemiddeld anderhalve sessie nodig. De NVPC
schat in dat 80% van de patiënten na de ingreep weer naar huis zal mogen. De
overige 20% zal één of meerdere dagen in het ziekenhuis verblijven. 28 Dit betekent
dat de kosten liggen tussen de € 94.860 (€ 55.800 (30 patiënten x 1,5 x € 1.550 x
80%) + € 39.060 (30 patiënten x 1,5 x € 4.340 x 20%)) en € 189.720 (€ 111.600
(60 patiënten x 1,5 x € 1.550 x 80%) + € 78.120 (60 patiënten x 1,5 x € 4.340 x
20%)) per jaar. In deze kosten zijn eventuele complicaties en de indirecte kosten
niet meegenomen.
Uitbreiding van het basispakket met autologe vettransplantatie bij patiënten met
een aangeboren afwijking van de borst kost naar schatting maximaal € 189.720 per
jaar.
Totale kosten
De totale kosten voor AFT bij zowel verworven als aangeboren afwijkingen van de
borst voor het specialisme plastische chirurgie komen hiermee naar schatting uit op
€ 5.407.020 (€ 5.217.300 + € 189.720) per jaar. In deze kosten zijn eventuele
complicaties en de indirecte kosten niet meegenomen. Bovendien is bij de schatting
van de aantallen geen rekening gehouden met beperking van de aanspraak
vanwege de voorwaarden plastische chirurgie (zie hoofdstuk 4). Evenmin zijn
eventuele substitutie-effecten die kunnen optreden vanwege het feit dat AFT wordt
toegepast in de plaats van een andere behandeling in de schatting meegenomen.
Gegevens hierover ontbreken namelijk.
6.6

Monitoring en evaluatie
Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te worden gehouden van de bevindingen
van de NVPC op basis van de geregistreerde gegevens m.b.t. de oncologische
veiligheid van de behandeling. Verder willen wij ook de toepassing van AFT in de
borstregio ten laste van de basisverzekering in de komende jaren volgen, m.n. de
kostenontwikkeling en de toepassing van de specifieke vergoedingsvoorwaarden.
Het Zorginstituut heeft het standpunt vastgesteld in de vergadering van de RvB van
12 december 2016. Het standpunt treedt in werking op 14 december 2016.
Hoogachtend,

Arnold Moerkamp
Voorzitter Raad van Bestuur

27
28

Aantallen bepaald op basis van schriftelijke mededeling NVPC, per email van 9 september 2016.
Volgens mededeling NVPC van 15 september 2016.
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Bijlage 1 – Relevante wet- en regelgeving
De overheid stelt de inhoud en omvang van het basispakket van de Zorgverzekeringswet
(Zvw) vast. In de Zvw en in de daarop gebaseerde lagere regelgeving – het Besluit
zorgverzekering (Bzv) en de Regeling zorgverzekering (Rzv) - is het basispakket omschreven.
De zorgverzekeraars zijn verplicht om het in de regelgeving omschreven basispakket – ook
wel de te verzekeren prestaties genoemd – op te nemen in de zorgverzekeringen die zij op de
markt brengen. Een interventie behoort alleen tot het te verzekeren basispakket, als deze valt
onder een van de omschrijvingen in de regelgeving. In dit rapport draait het om toetsing aan
de volgende artikelen.
Zorgverzekeringswet
Artikel 10, onder a, van de Zorgverzekeringswet omschrijft de behoefte aan geneeskundige
zorg als een krachtens de zorgverzekering te verzekeren risico.
Besluit zorgverzekering
Artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering omschrijft geneeskundige zorg als zorg zoals o.a.
medisch-specialisten die plegen te bieden.
Artikel 2.1, tweede lid, van dit Besluit bepaalt dat de inhoud en omvang van zorgvormen of
diensten mede worden bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken
van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde
en adequate zorg en diensten.
Artikel 2.4, eerste lid, onder b, van het Besluit zorgverzekering (Bzv).bepaald onder meer dat
behandelingen van plastisch chirurgische aard slechts onder de dekking vallen, indien de
plastisch chirurgische behandeling strekt tot correctie van:
•
verminkingen die het gevolg zijn van ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting.
•
afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke
functiestoornissen.
Verder is relevant dat artikel 2.1, derde lid, van het Besluit zorgverzekering dat een
verzekerde slechts recht heeft op een zorg of dienst voor zover hij daarop naar inhoud en
omvang redelijkerwijs is aangewezen.
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Welke afwijkingen
vallen onder
het “decolleté”?
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Bijlage 3 – Reacties van partijen
NB Reacties staan in volgorde van binnenkomst
Reactie NVPC op 2 november 2016 ontvangen per email
Beste mr. Staal,
Zeer veel dank voor het uiteindelijke document en de bespreekpunten. We moeten helaas
vaststellen dat het erg nuttig was geweest als VAGZ bij de eerdere bespreking was geweest
want een aantal vragen komen nu opnieuw terug. Na overleg met de heer Gaasbeek Janzen
hebben we nogmaals naar het VAGZ jargon gekeken voor bijvoorbeeld de littekenproblemen.
Zodoende hebben we nu naast een maximum te benoemen ook een minimum benoemt. Aan
de hand van de door u opgestelde bespreekpunten een puntsgewijs antwoord. Wij hopen
zodoende dat we eruit komen. Tevens in de bijlage de bijgewerkte definitie door ons
voorgesteld in beelden.
Bespreekpunt:
In het overleg tussen partijen is erover gesproken dat een zichtbaar volumedefect
van de borst in het decolleté ook aangemerkt zou kunnen worden als ‘verminking’ in
de zin van het Bzv. Discussie was er over de definiëring van het begrip ‘decolleté’.
De NVPC heeft daarvoor een voorstel gedaan (zie de bijlage bij de email van 24
oktober 2014). De VAGZ heeft laten weten dat men de locatie ‘het decolleté’ goed
omschreven vindt in dit voorstel (en daarmee controleerbaar). Echter, zo voegt de
VAGZ toe, het begrip ‘volumedefect’ is niet goed in een maat te vangen. De VAGZ
merkt hierbij op: “Er is hier daarom geen goede grens te stellen wanneer er sprake
is verminking en wanneer niet. De enige maat voor een volumedefect die wij
voorstellen is het verschil van 2 cupmaten en dat is al opgenomen in het eerste
criterium. Kortom, het eerste criterium is wat ons betreft bruikbaar, maar het
tweede criterium niet. Het eerste criterium is wat ons betreft ook bruikbaar voor de
aangeboren afwijkingen.”
Discussie is er dus over het begrip ‘volumedefect’. Het gaat dan om de vraag
wanneer, d.w.z. bij welke maat, gesproken kan worden van een verminking. Met het
oog op de uitvoerbaarheid door zorgverzekeraars is het gewenst dat er op dat punt
een grens getrokken kan worden.

Reactie NVPC: Bij een defect na een reconstructie, aan een lumpectomie of na een
Poland syndroom met een deels gevormde borst is het niet mogelijk het
volumedefect te kenmerken als 2 cupmaten verschil.
Wij stellen de volgende definitie van een volumedefect voor.
Een volumedefect is een zichtbaar defect door tekort aan (borst)weefsel met als
gevolg een afwijkende borstvorm dan wel borstvolume. AFT kan toegepast worden
voor:
•
Ieder volumedefect van de borst waardoor asymmetrie van twee cupmaten of
meer echter maximaal een kwadrant van de borst, dan wel
•
Ieder aanzienlijk volumedefect van de borst met betrokkenheid van het
decolleté, waarbij dit defect een minimale diameter heeft van 2 centimeter en
maximaal zich uitstrekt tot één kwadrant van de borst.
Net zoals de huidige aanpak bij ooglidcorrecties, zou er gestructureerd getoetst
kunnen worden of er bij een patiënt sprake is van een verminking op basis van
fotografische registratie (1x opname vanuit de voorzijde van de patiënte, 2x

opnames vanuit de zijkanten (links/rechts) en 1x opname vooroverleunend in de
(normale) beha.

Bespreekpunt:
Aannemende dat partijen tot nadere definiëring komen van ‘een zichtbaar
volumedefect van de borst in het decolleté’ (zie het kader hiervoor), is die
definiëring dan ook bruikbaar voor de aangeboren defecten van de borst?
Indien het erop uitkomt dat er twee criteria gehanteerd zouden kunnen worden
(asymmetrie van 2 cupmaten of meer en zichtbaar volumedefect in decolleté), dan is
het wel wenselijk om te bezien hoe dit uitwerkt voor de verschillende aangeboren
afwijkingen van de borst. Wij doen een voorzet:
•
Bij het Poland syndroom en unilaterale mamma hypoplasie, micromastie en
agenesie zal het uitsluitend gaan om asymmetrie van de borsten en zal dus het
andere criterium geen rol spelen.
Reactie NVPC: Bij Poland syndroom (met vrijwel een afwezige borst), mamma
hypoplasie/ernstige asymmetrie of agenesie zou AFT vooral toegepast worden voor
de behandeling van verminkingen na een eerdere reconstructie (met bijvoorbeeld
prothesen). In enkele gevallen kan het defect beperkt zijn (bijvoorbeeld laaggradig
Poland syndroom), dat AFT direct toegepast wordt, zonder andere reconstructieve
technieken, dit kan dan ook passen in ditzelfde criterium.
Bij de aandoening tubulaire borsten zal zich zelden voordoen dat aan één van de
twee criteria wordt voldaan. Mocht de aandoening zich unilateraal voordoen,
dan kan het asymmetrie-criterium wel een rol spelen.
Reactie NVPC: Bij tubulaire borsten geld een zelfde criterium als hierboven is
opgesteld.
•

•

Voor patiënten met pectus excavatum is in geval van cardiopulmonale klachten
operatief herstel van de thorax door de cardiothoracaal chirurg de aangewezen
behandeling. Indien er geen cardiopulmonale klachten zijn, maar wel thoracale
asymmetrie zijn het plaatsen van borstimplantaten met eventueel aanvullend
AFT dan wel uitsluitend AFT mogelijke behandelopties. Het gaat bij de
aandoening pectus excavatum vooral om het criterium asymmetrie. Omdat het
ook mannen kan betreffen, kan worden aangehouden: ‘asymmetrie
vergelijkbaar met twee cupmaten’.

Reactie NVPC: De hantering van asymmetrie of verschil in cupmaten is hierbij
onjuist. Bij pectus excavatum gaat het om een symmetrisch volumedefect sternaal
welke tot een afwijkende thoraxvorm leidt. Bij deze aandoening geldt dus dat er
sprake moet zijn van een defect te verhelpen met AFT zonder dat de benige delen
gereconstrueerd moeten worden..
Uiteraard lijkt het ons verstandig om op zeer korte termijn te horen of VAGZ hiermee akkoord
gaat. Indien VAGZ hiermee niet akkoord kan gaan dan lijkt het ons verstandig om zo spoedig
mogelijk een overleg te plannen om hier consensus over te bereiken. Wij nemen aan dat ZiNL
dit medieert om de belanghebbenden bijelkaar te brengen.
Met vriendelijke groet,
Rene van der Hulst,
Andrezj Piatkowski de Grzymala
Juliette Hommes
Todor Krastev
Namens de NVPC

Reactie VAGZ op 14 november 2016 ontvangen per email
Geachte mw Staal, Beste Paula,
We hebben binnen de werkgroep plastische chirurgie het voorliggende concept standpunt
besproken. Graag geven wij onze visie op de beoordeling ‘de stand van wetenschap en
praktijk" en de geformuleerde wettelijke voorwaarden.
1. Stand wetenschap en praktijk:
Wij hebben twijfels over de lange termijnresultaten van AFT bij partiële defecten van de borst.
In het concept standpunt wordt aangegeven dat het resultaat van de behandeling pas na
minimaal 6 maanden goed beoordeeld kan worden, echter er is nauwelijks tot geen bewijs van
effectiviteit bij een follow-up van 6 maanden of meer. Het is voor zorgverzekeraars hierdoor
lastig om de doelmatigheid van deze behandeling te beoordelen.
2. Wettelijke criteria:
Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient voldaan te zijn aan het wettelijke criterium
verminking. De definitie die we daarvoor gebruiken is: Van verminking is sprake in geval van
een ernstige misvorming. Deze misvorming moet het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of
geneeskundige verrichting. Om voor vergoeding in aanmerking te komen van een eenzijdige
borstverkleining en een borstlifting moet er sprake zijn van een asymmetrie van 2 cupmaten
of meer. Dit criterium lijkt ons ook goed toepasbaar voor een AFT behandeling.
Het tweede criterium,"een zichtbaar volumedefect van de borst van maximaal één kwadrant in
het functionele gebied, d.w.z. in het decolleté", komt niet overeen met de definitie van
asymmetrie. Dit is dus een geheel nieuw criterium. Eerder hebben wij aangegeven dat een
volumedefect duidelijk omschreven moet zijn, omdat het anders niet te controleren is. Verder
zal niet ieder volumedefect aangemerkt worden als een ernstige misvorming. Wij stellen voor
om een volumedefect met een minimale diameter van 5 cm. Wat betreft de locatie van het
volumedefect stellen wij voor om dit te beperken tot enkel het mediale-boven kwadrant van
de borst. Dit is het gedeelte dat niet of lastig te bedekken is.
Aanvullend willen wij de criteria beperken tot de groep oncologische patiënten, conform de
vergoeding van de mamma augmentatie. Meer specifiek, bij status na mamma amputatie en
reconstructie met onbevredigend resultaat en status na lumpectomie.
Wij komen dan tot de volgende criteria:
Van verminking is sprake indien na een lumpectomie of borstreconstructie na mammaamputatie er sprake is van:
1. een volumedefect van de borst van maximaal één kwadrant die resulteert in asymmetrie
van twee cupmaten of meer, of
2. een volumedefect door tekort aan (borst)weefsel in het mediale bovenkwadrant, met als
gevolg een afwijkende borstvorm dan wel borstvolume waarbij dit defect een minimale
diameter heeft van 5 centimeter, waarbij dit defect in staande houding niet door een BH of
kleding kan worden bedekt.
Wij zien geen mogelijkheid meer om voor woensdag 16 november bovenstaande af te
stemmen met alle betrokken partijen. We laten een definitieve beslissing dan ook graag over
aan het Zorginstituut en/of de Minister.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep plastische chirurgie van de VAGZ en het VAGZ bestuur,
Teus Linsen

Reactie NVPC op 15 november 2016 ontvangen per email
Allen,
De VAGZ heeft gisteren gereageerd naar aanleiding van het standpunt van het zorginstituut
(zie de correspondentie onder). Bij deze, als bijlage, onze reactie aan VAGZ en u allen. Wij
vinden het onbegrijpelijk dat de wetenschappelijke onderbouwing van AFT nu in twijfel wordt
getrokken na jarenlange studie conform de richtlijnen van het ZiN. Om toch tot consensus te
komen, met name tav wettelijke criteria, willen wij graag in overleg daar de VAGZ ook bij de
laatste bijeenkomst afwezig was. Echter de mogelijkheid tot telefonisch overleg wordt niet
geboden.
Wij zijn hier ernstig over verontwaardigd.
met vriendelijke groet
namens de plastische chirurgie
René van der Hulst
Andrzej Piatkowski
Todor Krastev
Juliette Hommes
Bij email van 15 november bijgevoegd commentaar van NVPC
Geachte heer Linsen,
Naar aanleiding van uw reactie op het conceptstandpunt “Autologe vettransplantatie bij
partiële defecten van de borst”, willen wij de volgende punten verder toelichten:
1. Stand wetenschap en praktijk
“Wij hebben twijfels over de lange termijnresultaten van AFT bij partiële defecten van de
borst. In het concept standpunt wordt aangegeven dat het resultaat van de behandeling pas
na minimaal 6 maanden goed beoordeeld kan worden, echter er is nauwelijks tot geen
bewijs van effectiviteit bij een follow-up van 6 maanden of meer. Het is voor
zorgverzekeraars hierdoor lastig om de doelmatigheid van deze behandeling te beoordelen.”
Reactie: Er is momenteel geen twijfel over de effectiviteit van de AFT behandeling, omdat er
ruim 25 jaar lang consistent goede resultaten worden bereikt. Dat zien wij terug in de hoge
mate van tevredenheid van patiënten en artsen in een groot aantal studies. Het iets kortere
follow-up van enkele studies wordt gecompenseerd door overige grotere cohorten, met een
totale gemiddelde follow-up van alle studies van >20 maanden (+/- 2 jaar). Het document
dat door de WAR is gelezen met een uitgebreide meta-analyse laat dit duidelijk zien. Het is
ongepast dat hierover nu opnieuw discussie ontstaat
2. Wettelijke criteria:
Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient voldaan te zijn aan het wettelijke criterium
verminking. De definitie die we daarvoor gebruiken is: Van verminking is sprake in geval van
een ernstige misvorming. Deze misvorming moet het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of
geneeskundige verrichting. Om voor vergoeding in aanmerking te komen van een eenzijdige
borstverkleining en een borstlifting moet er sprake zijn van een asymmetrie van 2 cupmaten
of meer. Dit criterium lijkt ons ook goed toepasbaar voor een AFT behandeling.
Reactie: Een groot aantal congenitale en verworven aandoeningen kunnen tot een een
ernstige verminking leiden, zonder dat deze aan de criterium “asymmetrie van twee
cupmaten of meer” voldoen. Denk aan een partiëel volumedefect na mamma-sparende
therapie met intrekkingen t.g.v. radiotherapie. Het bovengenoemde criterium wordt op dit
moment ook niet toegepast na mammacarcinoom
Het tweede criterium,"een zichtbaar volumedefect van de borst van maximaal één kwadrant in
het functionele gebied, d.w.z. in het decolleté", komt niet overeen met de definitie van

asymmetrie. Dit is dus een geheel nieuw criterium. Eerder hebben wij aangegeven dat een
volumedefect duidelijk omschreven moet zijn, omdat het anders niet te controleren is.
Verder zal niet ieder volumedefect aangemerkt worden als een ernstige misvorming. Wij
stellen voor om een volumedefect met een minimale diameter van 5 cm.
Reactie: er is expliciet gekozen voor een grens van 2cm, omdat AFT juist bedoeld is voor het
reconstrueren van kleine volumedefecten, waarbij er voorkomen wordt dat er invasievere en
duurdere alternatieven worden toegepast (vrije- of gesteelde lappen). Bovendien, kan een
defect van 5cm bij de kleine borst een hele kwadrant omvatten en zullen veel verminkende
defecten na mamma-sparende therapie niet aan de criterium voldoen.
Wat betreft de locatie van het volumedefect stellen wij voor om dit te beperken tot enkel het
mediale-boven kwadrant van de borst. Dit is het gedeelte dat niet of lastig te
bedekken is.
Reactie: Tijdens de laatste bijeenkomst met het Zorginstituut, Borstkanker Vereniging
Nederland (BVN) en de NVPC is er geconstateerd dat het binnenste bovenkwadrant niet
overeenkomstig is het zichtbare gedeelte van de borst. Na overleg is er besloten om de term
“het decolleté” te gebruiken, welke inmiddels op een transparante, reproduceerbaar manier is
gedefineerd. Omdat de definitie gebaseerd is op zichtbare anatomische structuren, is het
bovendien gemakkelijk bij iedere vrouw middels fotografische documentatie te controleren.
Het begrip “verminking” omvat volgens ons voorstel de aanwezigheid van een:
•
volumedefect resulterend in asymmetrie van twee cupmaten of meer, danwel
•
volumedefect van 2 cm tot één kwadrant, gelokaliseerd in het “decolleté”
Aanvullend willen wij de criteria beperken tot de groep oncologische patiënten, conform de
vergoeding van de mamma augmentatie. Meer specifiek, bij status na mamma amputatie en
reconstructie met onbevredigend resultaat en status na lumpectomie.
Reactie: Zoals aangegeven in eerdere correspondentie, is het goed mogelijk om deze criteria
ook toe te passen bij congenitale aandoeningen van de borst. Deze uniforme classificatie voor
alle indicaties waar AFT toegepast wordt voor hetzelfde doel – reconstructie van partiële
volumedefecten in de borst – kan er voor zorgen dat er gemakkelijker gecontrolleerd wordt
bij de individuele patiënt.
Wij vinden dat het jammer dat er geen vertegenwoordiger van VAGZ aanwezig was tijdens de
laatste bijeenkomst met alle partijen. Daarom hechten wij het van belang tenmiste telefonisch
overleg te plannen om tot een consensus te komen op de bovengenoemde punten.
Met vriendelijke groet,
Rene van der Hulst,
Andrezj Piatkowski de Grzymala
Juliette Hommes
Todor Krastev
Namens de NVPC

Reactie NVPC op 15 november ontvangen per email
Aan allen;
De Nederlandse maatschappij verwacht van ons allen leiderschap.
Leiderschap betekent verantwoordelijkheid nemen die je bij gratie van anderen hebt mogen
krijgen.
Naar mijn stellige mening is het vanuit dat perspectief van groot belang dat we oplossend
denken.
Ik begrijp dat collega Linsen de VAGZ de verantwoordelijkheid voor de beslissing bij ZIN heeft
neergelegd.
Ik begrijp van ZIN dat de behandeling voldoet aan de criteria zoals opgesteld en genoemd.
Daarmee concludeer ik dus dat er goedkeuring is verleend voor de AFT?
In dat geval kunnen we verder en feliciteer ik iedereen die bloed, zweet, en tranen heeft
gelaten om dit dossier te brengen naar het punt dat de Nederlandse burger net zoals burgers
in andere lidstaten en landen in de wereld behandeld kunnen worden met AFT.
Hinne Rakhorst
Voorzitter NVPC

Reactie NVPC op 16 november ontvangen per email
Allen,
Ook ik vind het wonderlijk dat de wetenschappelijke onderbouwing helemaal aan het eind van
het traject, na goedkeuring door ZIN, toch nog wordt betwijfeld door VAGZ.
Daarnaast heb ik wat suggesties ter verbetering voor het voorstel van VAGZ
Er wordt door VAGZ voorgesteld:
Van verminking is sprake indien na een lumpectomie of borstreconstructie na mammaamputatie er sprake is van:
1. een volumedefect van de borst van maximaal één kwadrant die resulteert in asymmetrie
van twee cupmaten of meer, of
IK ZOU BIJ DIT CRITERIUM DE KWADRANTEN BUITEN BESCHOUWING LATEN. HOE KAN EEN
VOLUMEDEFECT IN SLECHTS EEN KWADRANT VOOR EEN ASYMMETRIE VAN 2 CUPMATEN OF
MEER ZORGEN? DIT IS (HAAST) ONMOGELIJK! DAARNAAST KOMT DIT PROBLEEM (2
CUPMATEN OF MEER VERSCHIL NA EEN LUMPECTOMIE OF RECONSTRUCTIE) IN DE
DAGELIJKSE PRAKTIJK VEEL MINDER VAAK VOOR EN HIERVOOR ZOUDEN DAN MEER
PASSENDE BEHANDELINGEN KUNNEN WORDEN TOEGEPAST. HET GAAT VOORNAMELIJK OM
PATIENTEN MET KLEINERE CONTOURDEFECTEN EN VOLUMEVERSCHILLEN VOOR WIE
LIPOFILLING AANGEWEZEN IS EN AAN WIE DOOR DIT CRITERIUM DEZE BEHANDELING
WORDT ONTNOMEN.
2. een volumedefect door tekort aan (borst)weefsel in het mediale bovenkwadrant, met als
gevolg een afwijkende borstvorm dan wel borstvolume waarbij dit defect een minimale
diameter heeft van 5 centimeter, waarbij dit defect in staande houding niet door een BH of
kleding kan worden bedekt.
IK ZOU “OF KLEDING” VERWIJDEREN, IMMERS BIJ HOOG GESLOTEN KLEDING IS ALLES TE
VERHULLEN/BEDEKKEN EN WORDT FEITELIJK NOOIT AAN DIT CRITERIUM VOLDAAN. HET
GAAT ER NATUURLIJK OM DAT IN HET ZICHTBARE DECOLETTE ZICH EEN “VERMINKEND”
DEFECT BEVINDT.
Bedankt voor al jullie inspanningen, input en jullie medewerking!
Mvg,
Marc Mureau
Vicevoorzitter NVPC
Voorzitter commissie kwaliteit

Reactie VAGZ ontvangen op 16 november 2016 per email

Allen,
Een aantal terechte opmerkingen. Wat ons betreft zou het dan zo worden:
Van verminking is sprake indien na een lumpectomie of borstreconstructie na mammaamputatie er sprake is van:
1.
een volumedefect van de borst van twee cupmaten of meer, of
2.
een volumedefect door tekort aan (borst)weefsel in het mediale bovenkwadrant, met
als gevolg een zichtbare afwijkende borstvorm dan wel borstvolume waarbij dit defect een
minimale diameter heeft van 5 centimeter, waarbij dit defect in staande houding niet door een
BH kan worden bedekt.
Met vriendelijke groet,
Teus Linsen

Reactie NVPC ontvangen op 17 november 2016 per email
Allen,
Naar aanleiding van de reactie van dr. M. Mureau is er een misverstand ontstaan m.b.t. onze
standpunt over de wettelijke criteria voor de toepassing van AFT bij partiële defecten van de
borst.
Wat dr. M. Mureau heeft willen benadrukken is dat AFT geïndiceerd wordt bij beperkte
defecten van de borst die tot een verminking leiden.
Hij vindt dus dat het eerste criterium, “ieder overige volumedefect* van de borst van
maximaal één kwadrant welke resulteert in asymmetrie van twee cupmaten of
meer”, minder vaak een indicatie zou zijn voor AFT, omdat defecten die zodanig groot zijn
eerder in aanmerking komen voor een reconstructie met bijvoorbeeld een vrije lap. Verder
vindt hij het onlogisch dat een defect van maximaal één kwadrant tot >2 cupmaten verschil
kan leiden. Ook argumenteert hij dat er in het tweede criterium niet genoemd moet worden
dat een defect “in staande houding niet door een BH of kleding kan worden bedekt”,
omdat deze uitspraak moeilijk te generaliseren is naar het gehele doelgroep.
Hoewel hij geen uitspraak maakt over de minimale diameter, willen we namens de NVPC en
BVN benadrukken dat een minimale diameter van 5 cm niet acceptabel is voor de toepassing
van AFT. Zoals eerder aangegeven, is AFT het meest (kosten-) effectief voor reconstructie van
beperkte defecten van enkele centimeter tot ongeveer een borstkwadrant. Omdat bij de
kleinere borst 5 cm defect met een hele kwadrant overeenkomt, geeft 5 cm eerder
de bovengrens dan ondergrens weer voor de toepassing van AFT.
Naar aanleiding van deze argumenten stellen wij het voor om de wetelijke criteria voor het
toepassen van AFT in de omgekeerde volgorde te zetten (volgens relevantie) en het stuk “van
maximaal één kwadrant” van criterium twee te verwijderen omdat deze zoals aangegeven
door dr. Mureau, niet logisch is.
Als gevolg is ons nieuw voorstel voor de de definitie van verminking het volgende:
•
ieder zichtbaar volumedefect* met betrokkenheid van het decolleté van
minimaal 2cm in doorsnede en maximaal één kwadrant, dan wel
•
ieder overige volumedefect* van de borst van maximaal één kwadrant welke
resulteert in asymmetrie van twee cupmaten of meer
*onder volumedefect wordt verstaan: een zichtbaar defect door tekort aan (borst)weefsel met
als gevolg een afwijkende borstvorm/grootte
Met vriendelijke groet,
Rene van der Hulst,
Andrezj Piatkowski de Grzymala
Juliette Hommes
Todor Krastev
Namens de NVPC

Reactie BVN ontvangen op 17 november 2016 per email

Beste mensen,
Wij hebben de discussie gelezen en gevolgd. Graag brengen wij ons standpunt in in deze
discussie. BVN vindt het belangrijk dat er overleg is tussen VAGZ en de NVPC zodat het
besluitvormingsproces niet in gevaar komt. We graag benadrukken dat de plastisch chirurgen
in de spreekkamers de meeste patiënten zien en dus in onze ogen het beste kunnen
inschatten met welke definitie zoveel mogelijk patiënten naar tevredenheid kunnen worden
geholpen. Wij sluiten ons daarom aan bij het voorstel van de NVPC dat al eerder in overleg
met ons tot stand is gekomen.
Hartelijke groet,
Lieke Steinmeijer
Directeur
Borstkankervereniging Nederland (BVN)

