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Siliconenprothese 
 

Wat is een borstprothese? 

Borstprothesen worden gebruikt bij een borst- 
vergroting en bij borstreconstructie. De 
buitenkant van een borstprothese bestaat uit 
siliconenrubber. Dit veroorzaakt in het 
algemeen weinig reactie. 
Een borstprothese wordt gevuld met een 
siliconengel of met een water/zoutoplossing 
(dit heet fysiologisch zout).  
Momenteel wordt in de meeste gevallen een 
met siliconengel gevulde prothese gebruikt. 
 
Elke prothese slijt. Dit betekent dat een 
prothese op den duur vervangen moet 
worden. Bij een borstprothese merkt u dit 
doordat de prothese slapper of kleiner wordt.  
De met siliconengel gevulde prothesen gaan 
normaal gesproken 10 tot 15 jaar mee. 
 
Keuze van de prothese en operatie 

Als u heeft besloten tot een operatie, dan 
bespreekt u samen met de plastisch chirurg 
welke borstprothese voor u het meest 
geschikt is. In principe worden er siliconen 
borstprothesen gebruikt, tenzij u duidelijk een 
andere voorkeur heeft. Een  borstprothese 
kan er nooit net zo uitzien als een natuurlijk 
gevormde borst . Wel zal een met siliconengel 
gevulde prothese natuurlijker aanvoelen dan 
een met water gevulde prothese. Bij deze 
laatste kunnen plooien in de wand van de 
prothese voelbaar of zichtbaar zijn. 
 
Een tweede nadeel van de met water 
gevulde prothese is dat deze tijdens de 
operatie met behulp van een slangetje en 
een ventiel moet worden gevuld. Dit is een 
zwakke plek van de prothese. Als dit 
sluitingsmechanisme namelijk niet goed 
functioneert, kan de prothese leeg lopen. 
 

 

De operatie 

Een borstvergroting vindt meestal in dag- 
behandeling plaats. Bij een borstreconstructie 
is de opnameduur aanzienlijk langer. In beide 
gevallen vindt de ingreep onder algehele 
anesthesie (narcose) plaats. 
 
Risico’s 

Het is belangrijk te weten dat er nooit een 
wetenschappelijk bewijs is geleverd dat 
patiënten met siliconenborstprothesen een 
verhoogde kans hebben op bepaalde 
ziekten, zoals een verhoogde kans op kanker, 
auto-immuun ziektes, aandoeningen van de 
gewrichten, algemene malaiseklachten en 
menstruatiestoornissen.  
Wel kunnen zogenoemde kapsels rond de 
prothesen ontstaan. Een kapsel is overmatige 
littekenvorming. Dit is niet ernstig, maar u 
klachten heeft, kan er wat aan gedaan 
worden.  
Alle borstprothesen in Nederland worden 
centraal geregistreerd. Ook vindt er 
voortdurend wetenschappelijk onderzoek en 
kwaliteitsverbetering plaats. 
 
Geen garantie 

Uit bovenstaande kunt u geen garantie 
ontlenen als het gaat om de resultaten. 
Plastische en reconstructieve chirurgie is géén 
exacte wetenschap. Garantie op de 
resultaten of op het uitblijven van 
complicaties kunnen wij u nooit  geven.  
Complicaties kunnen altijd optreden, zoals 
bijvoorbeeld narcoseproblemen, 
trombosebeen, infectie, bloeduitstorting en 
een gevoelloze huid.   
 
Absolute symmetrie bij dubbelzijdige 
operaties (dus dat beide kanten er hetzelfde 
uitzien) is niet te garanderen. Soms is het 



noodzakelijk om een aanvullende operatie uit 
te voeren voor een goed eindresultaat. Deze 
aanvullende operatie kan extra kosten met 
zich meebrengen die door uw verzekering of 
door u zelf moeten worden vergoed. 
 

Bij complicaties thuis 

Als zich thuis complicaties voordoen, kunt u 
contact opnemen met uw behandelend 
specialist, via de polikliniek assistent van de 
polikliniek Plastische Chirurgie.  Belt u 
daarvoor met tel.: (0182) 50 58 78. We zijn 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30-11.30 uur en 13.30-16.00 uur. 
 
Buiten de openingstijden van de polikliniek en 
bij acute problemen kunt u ook bellen met de 
Spoedeisende Hulp, Tel.: (0182) 50 53 27. 
 
Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: www.ghz.nl. 
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 

Vragen? 

In deze folder hebben wij u informatie 
gegeven over siliconen protheses. Misschien 
hebt u na het lezen van deze folder 
vragen die niet kunnen wachten tot de dag 
van opname. U kunt uw vragen stellen aan 
de polikliniek assistent van de polikliniek 
Plastische Chirurgie Belt u daarvoor met tel.: 
(0182) 50 58 78. We zijn bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30-11.30 
uur en 13.30-16.00 uur. 
 
Wij wensen u een voorspoedig herstel toe. 
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