
Krijgt u een borstimplantaat?
Dan is het goed om te weten dat
alle operatiegegevens in DBIR
worden geregistreerd. De
Nederlandse Vereniging voor
Plastische Chirurgie (NVPC) wil
graag de kwaliteit van zorg en
van borstimplantaten monitoren
en verbeteren. Daarom is in 2015
een landelijk register voor
borstimplantaten (DBIR) gestart
in samenwerking met het Dutch
Institute for Clinical Auditing
(DICA) en het Ministerie van
Volksgezondheid (VWS).

Meer informatie
Indien u vragen heeft over uw implantaat, kunt u
terecht bij uw behandelend plastisch chirurg.

Mocht u vragen hebben over dit register, dan kunt
u meer informatie vinden op de website van DICA.
DICA is het instituut dat gegevens verzamelt over
allerlei ziekten en de behandeling ervan. DBIR is een
van de kwaliteitsregistraties die onder DICA valt. 

Website: www.dica.nl/dbir
 
 

Waarom?
Sinds april 2015 registreren plastisch chirurgen alle
borstimplantaten die in Nederland worden
geplaatst of verwijderd in DBIR. Hierdoor wordt
inzichtelijk hoe borstimplantaten functioneren en
of er bepaalde implantaten zijn die langer meegaan
dan andere. Daarnaast kunnen ziekenhuizen en
klinieken zich onderling vergelijken. Zo kunnen
plastisch chirurgen beoordelen hoe de kwaliteit
van de zorg is die zij bieden en zo nodig
verbeteren.

Uw gegevens

www.implantaatcheck.nl
Als u uw borstimplantaat na april
2015 heeft gekregen, kunt u op
www.implantaatcheck.nl met het
serienummer van uw implantaat (te
vinden op uw implantaatpaspoort)
nagaan of uw implantaat in DBIR is
geregistreerd. 

In dit register zijn uw
operatiegegevens versleuteld,
wat betekent dat uw gegevens
worden geanonimiseerd. Alleen in
het geval van een landelijke
terugroepactie kan worden
achterhaald welke patiënten een
bepaald type prothese in het
lichaam hebben. In dat geval zal
uw zorginstelling contact met u
opnemen.

Indien u niet wilt dat uw gegevens
worden geregistreerd, dan kunt u
dit aangeven, maar dan kunt u bij
een eventuele terugroepactie niet
worden getraceerd.

DBIR staat voor Dutch Breast Implant Registry,
ofwel het Nederlandse register voor
borstimplantaten.

Dit  betekent
DBIR
voor u

Als dit niet het geval is kunt u bij uw
behandelend plastisch chirurg
navragen waarom uw implantaat niet in
DBIR staat geregistreerd.

DBIR patiëntfolder mei 2021

Plastisch chirurgen van de NVPC zijn
verantwoordelijk voor DBIR. Gegevens over uw
borstimplantaat worden niet alleen in DBIR
geregistreerd, maar ook afzonderlijk in het
Landelijk Implantaten Register (LIR). In dit
overkoepelende register van VWS staan niet
alleen borstimplantaten, maar bijvoorbeeld ook
andere implantaten zoals heupprotheses en
pacemakers geregistreerd. 


