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Dit bericht is verstuurd via aangetekende mail naar het adres zoals dat bij ons bekend is. Mocht dit 

bericht niet voor u bestemd zijn, dan verzoeken wij u de mail te verwijderen. 

 

Bericht voor cliënten van Velthuis Kliniek met Natrelle/McGhan/Biocell  

Borstimplantaten van het merk Allergan 

 

Geachte cliënt, 

We nemen contact met u op omdat u volgens onze gegevens tussen 2005 en 2018 

Natrelle/McGhan/Biocell borstimplantaten van het merk Allergan heeft laten plaatsen bij één van 

onze Klinieken.  

 

Brief vanuit het ministerie van VWS 

Het ministerie van VWS verspreid vanaf 14 oktober een bericht via een aantal landelijke media zoals 

Vrouw, Libelle en Margriet  waarin zij vrouwen met een borstimplantaat in het algemeen en vrouwen 

met een implantaat van merk Allergan, type Natrelle/McGhan/Biocell specifiek oproept tot alertheid. 

Het ministerie heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de berichtgeving rondom een bepaald type 

borstimplantaten. 

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bij vrouwen met siliconen borstimplantaten ALCL vaker 

voorkomt dan bij vrouwen zonder borstimplantaten. ALCL is een zeldzame vorm van 

lymfeklierkanker. Voor vrouwen met een borstimplantaat is het risico hierop 0,014 procent. Voor 

vrouwen zonder implantaat is dit 0,00003 procent. Ongeveer 70 procent van de Nederlandse 

vrouwen met ALCL had Allergan Natrelle/McGhan/Biocell implantaten. Sinds 2018 wordt dit type 

borstimplantaten niet meer in Nederland gebruikt. Velthuis Kliniek plaatst deze implantaten niet 

meer sinds eind 2017. 

Omdat ALCL heel zeldzaam is en goed te behandelen, ziet het ministerie van VWS geen aanleiding 

om drastische maatregelen te nemen. Wél is het belangrijk dat vrouwen die een borstimplantaat 

hebben, goed letten op symptomen die kunnen wijzen op ALCL. Bij tijdige diagnose is de ziekte goed 

te behandelen met volledige genezing. 

 
Wat kan wijzen op ALCL? 

• De borst met het implantaat zwelt op 

• Er is een al dan niet pijnlijke knobbel zichtbaar of voelbaar in de borst met het implantaat 

• Opvallende verandering in het volume (afname of toename) van 1 van beide borsten 
 

Wat moet u doen als u klachten heeft? 

Als één van de genoemde verschijnselen zich bij u voordoet heeft, kunt u een controle-afspraak 

maken met uw behandelend plastisch chirurg. U kunt daarvoor bellen met ons Informatie Centrum 

op 088-7785201. 
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Wat moet u doen als u geen klachten heeft? 

Als u op dit moment geen van bovenstaande klachten ervaart, is er geen reden tot ongerustheid en 

hoeft u geen contact met ons op te nemen. Wel adviseren wij u regelmatig uw borsten te 

controleren en alert te blijven op veranderingen in de borst.  

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen? 

Op www.velthuiskliniek.nl/borstimplantaten vindt u actuele informatie, een vragen & antwoorden 

document, links naar de websites van WVS en de Nederlandse Vereniging van Plastische chirurgie en 

meer. Ook als u inmiddels geen implantaten van Allergan meer heeft, adviseren wij u om de 

informatie op onze website goed door te lezen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marlies Jansen 

Medisch Directeur 

 

http://www.velthuiskliniek.nl/borstimplantaten

