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1 ABSTRACT 

 

Achtergrond: Er heerst een grote onduidelijkheid over de eigenlijke aard van de reducerende 

mammoplastiek. Is dit een functionele of een esthetische operatie? Moet deze terugbetaald 

worden door de ziekteverzekering of moet de patiënt zelf de kosten dragen? Men is reeds lang op 

zoek naar een eenduidige objectieve parameter die de mate van medische noodzakelijkheid van 

de reducerende mammoplastiek kan aanduiden in een individuele case. Tot op heden is zo‟n 

parameter nog niet gevonden. De restrictiecriteria die vandaag gebruikt worden in het 

verzekeringsgebeuren zijn niet „evidence-based‟ en erg variabel afhankelijk van land en/of 

mutualiteit. Dit zorgt voor een willekeur in terugbetalingsregels en ontevredenheid bij artsen en 

patiënten. Als reactie hierop wordt er onderzoek verricht naar de effectiviteit van de reducerende 

mammoplastiek en de voorwaarden en omstandigheden waarin dit zo is. Aan de hand van deze 

studies tracht men een eenduidige objectieve parameter te bepalen die de grens trekt tussen 

reducerende mammoplastiek uitgevoerd om functionele redenen en een reducerende 

mammoplastiek uitgevoerd om esthetische redenen. 

Methode: Aan de hand van een literatuuronderzoek wordt er getracht duidelijkheid te scheppen 

in de probleemstelling. De artikels werden gezocht op PubMed, in de biomedische bibliotheek 

van Ugent of verkregen via de promotor. Het publicatiejaar werd niet als restrictiecriterium 

gehanteerd aangezien ook oudere artikels relevant kunnen zijn voor het overzicht. 

Resultaten: Er bestaat geen universeel aanvaarde definitie van de aandoening macromastie. Vaak 

wordt deze omschreven aan de hand van een vooropgesteld resectiegewicht, als een pijncomplex 

of aan de hand van de „sternal notch to nipple distance‟ (SNTND). De oorzaak van de overmatige 

borstgroei is idiopathisch, geïnduceerd door geneesmiddelen of ten gevolge van endogene 

hormonale stimulatie. De symptomatologie is divers en omvat 5 grote gebieden: symptomen in 

het kader van fysieke pijn, mentale symptomen, moeilijkheden bij fysieke activiteiten, problemen 

met kledij en hindernissen in persoonlijke relaties. Geen enkele conservatieve maatregel heeft een 

plaats in de curatieve behandeling van macromastie. De reducerende mammoplastiek daarentegen 

heeft zijn effectiviteit bewezen en veroorzaakt een statistisch significante verbetering in de 

fysieke symptomen en pijn, de functionele capaciteit, de „quality of life‟ (QOL), angst en 

depressie, seksuele functie en chronische hoofdpijn en migraine. Een context van obesitas of een 

laag excisiegewicht doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de ingreep. De huidige 

restrictiecriteria die gebruikt worden door de verzekeringsinstellingen zoals een vooropgesteld 

excisiegewicht, overgewicht, reeds ondergane conservatieve therapie en dergelijke, zijn niet 

wetenschappelijk onderbouwd. Opvallend is de weerkerende aandacht voor de objectieve mening 
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van de arts in het beslissingsproces van de medische noodzakelijkheid. Dit reflecteert zich in de 

huidige aanpak in België waar er een goedkeuring van een medisch adviseur nodig is vooraleer 

recht te hebben op een terugbetaling van de ingreep. De zoektocht naar een alternatief criterium 

dat eenduidig en objectief een onderheid kan maken tussen een esthetische en een functionele 

ingreep heeft nog geen doorbraak opgeleverd. Antropomorfologische parameters, criteria op basis 

van symptomen en gevalideerde vragenlijsten zijn enkele voorbeelden hiervan. 

Conclusie: De reducerende mammoplastiek is een reconstructieve ingreep die bewezen heeft 

effectief te zijn in het behandelen van macromastie en waarover geen terughoudendheid mag 

bestaan om deze in de gepaste situatie terug te betalen aan de patiënt.  Er is geen rationale om de 

terugbetaling van de ingreep te beperken op basis van de huidige restrictiecriteria aangezien deze 

niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Tot op heden is er geen eenduidige objectieve parameter 

die dit wel kan doen. Daarom suggereert de huidige literatuur dat een selectie op basis van het 

voorkomen van enkele symptomen, die deel uitmaken van het symptoomcomplex veroorzaakt 

door macromastie, en de subjectieve mening van de arts een betere aanpak zijn. Aangezien 

symptomen en subjectieve meningen moeilijk te objectiveren zijn, kan men gebruik maken van 

gevalideerde vragenlijsten om de ervaren last te kwantificeren en uniformiteit in de regelgeving te 

bekomen  
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2 INLEIDING     

 

Al sinds erg lange tijd duiken er in de literatuur artikels op die onderzoeken voorleggen over 

macromastie en de bijhorende operatieve behandeling: de reducerende mammoplastiek. Er zijn 

talloze discussies aan de gang of deze operatie al dan niet effectief is en in welke omstandigheden 

dat zo is. Niettegenstaande de officiële definitie van reconstructieve chirurgie van „the American 

Society of Plastic Surgeons‟ de reducerende mammoplastiek als reconstructief beschouwt, heerst 

er in de algemene opinie van zowel medici als verzekeraars toch vaak de overtuiging dat het een 

cosmetische ingreep betreft. Dit veroorzaakt een grote onduidelijkheid over de eigenlijke aard van 

deze operatie: is deze esthetisch of functioneel? Deze vraag spruit mede voort uit de tweestrijd die 

heerst in de sociale zekerheid en de verzekeringssector: moet een reducerende mammoplastiek 

terugbetaald worden door de ziekteverzekering of moet de patiënt zelf opdraaien voor de kosten? 

In het huidig financieel klimaat waar er een trend van sterk doorgedreven besparingen heerst op 

het vlak van de steeds groeiende gezondheidszorguitgaven, is dit een zeer actueel probleem. 

Professor Annemans L. licht toe in het boek „Gezondheidseconomie voor niet-economen‟, dat we 

ons als maatschappij niet meer kunnen veroorloven om te betalen voor een dure behandeling, 

indien blijkt dat die behandeling slechts een klein bijkomend gezondheidseffect zal hebben. Het 

opzetten van een dergelijke studie naar de kosten en baten van de reducerende mammoplastiek 

valt buiten het bestek van deze studie maar is uitermate belangrijk om te vermelden.  Daar de 

algemene regel luidt dat esthetische operaties niet in aanmerking komen voor terugbetaling en 

reconstructieve ingrepen wel, ligt hier de sleutel van het antwoord. Echter daar wringt ook het 

schoentje. Waar trekt men dan de grens tussen een esthetische en een reconstructieve ingreep in 

het bijzonder in het geval van een reducerende mammoplastiek? 

Wat deze vraagstelling bemoeilijkt is het feit dat er in de literatuur geen eenduidige definitie noch 

classificatie van macromastie te vinden is. Dit is een handicap voor zowel de patiënt, de arts en de 

verzekeraar want vooraleer over een behandeling te spreken moet er eensgezindheid zijn over 

wanneer men van een pathologische conditie spreekt. Daarnaast is de onduidelijkheid in de 

terugbetalingsregels een bron van frustratie voor menig patiënten, artsen en verzekeraars. Een 

derde reden waarom dit onderzoek van belang is, is dat zowel de huidige exclusie- als 

inclusiecriteria voor het vergoeden van de ingreep niet „evidence-based‟ zijn en bijgevolg de 

patiënt aan een factor van willekeur onderhevig is op gebied van terugbetaling. Dit in extremis in 

Engeland waar men spreekt van een „postcode lottery‟. Dit is een benaming, met een ironische 

kwinkslag, voor de grote variatie in de terugbetalingsregels naargelang de woonplaats (1). 

Aan de hand van deze literatuurstudie is het de bedoeling om te proberen duidelijkheid te 

scheppen in deze problematiek. Er wordt onderzocht wat de literatuur besluit over de medische 
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noodzakelijkheid van de reducerende mammoplastiek. Dit besluit wordt kritisch bekeken en 

geëxtrapoleerd naar de huidige situatie. Om te beginnen wordt er getracht om duidelijke termen en 

classificaties te bekomen. Daarnaast wordt de effectiviteit, en de voorwaarden hiervoor, van de 

reducerende mammoplastiek onderzocht. Vervolgens wordt er gezocht naar de indicaties voor de 

ingreep en naar een eenduidige objectieve parameter die hiervoor kan dienen net als een manier 

om de klachten preoperatief te objectiveren. Dit alles samen zal een overzicht geven in welke mate 

de literatuur een antwoord biedt op de gestelde vragen en eventueel suggereren welke 

onderzoeken in de toekomst van nut kunnen zijn om nog niet beantwoorde vragen op te lossen. 

Ook kunnen er aan de hand van dit overzicht raadgevingen geformuleerd worden omtrent 

terugbetalingsregels en indicatiestelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

3 METHODOLOGIE 

 

De nodige informatie voor de literatuurstudie werd bekomen via verschillende bronnen. Het 

merendeel van de artikels werd gevonden aan de hand van de database PubMed. Daarnaast werd 

de universiteitsbibliotheek geraadpleegd. Als derde bron werd het KCE Report 83A 

(Internationale vergelijking van terugbetalingsregels en juridische aspecten van plastische 

heelkunde), gebruikt. 

Om gericht te zoeken in de databases werden de volgende keywords gebruikt; mammaplasty, 

health care rationing, plastic surgery, reimbursement mechanisms, reconstructive surgical 

procedures. Dit zijn MeSH termen. Andere keywords waaronder werd gezocht die geen 

geclassificeerde Mesh-termen zijn; esthetic, macromastia, gigantomastia, breast hypertrophy, 

indications, necessity. Daarnaast is er gericht gezocht naar relevante artikels via de referenties van 

de eerder gevonden bruikbare artikels. 

De artikels die niet beschikbaar waren in een elektronische versie werden niet gebruikt en dit is 

dan ook het enige restrictiecriterium. Het publicatiejaar werd niet gebruikt als een 

restrictiecriterium in overleg met de promotor aangezien er over de loop van de tijd geen grote 

veranderingen hebben plaatsgevonden en deze artikels nog steeds relevant kunnen zijn. De 

kwaliteit van de artikels werd beoordeeld aan de hand van de ranking van het tijdschrift waarin ze 

gepubliceerd werden. Een verdere selectie werd gemaakt na het doornemen van de abstract 

waarop werd beoordeeld of het artikel al dan niet een bijdrage kon leveren. Daarnaast werd de lijst 

met geselecteerde artikels doorlopen met de promotor. De bekomen artikels werden onderverdeeld 

in 5 groepen met als hoofdthema; algemene informatie over macromastie, algemene informatie 

over reducerende mammoplastiek, de vraagstelling esthetisch versus functioneel en medisch 

noodzakelijk, artikels betreffende antropomorfologische parameters en tot slot artikels die 

handelen over verzekering- en terugbetalingssystemen. De artikels werden gelezen en stuk voor 

stuk kort samengevat met het benadrukken van de belangrijke punten.  

In een verdere fase in het onderzoek werd er bij wijze van werkstrategie een framework 

opgemaakt dat dient als basisstructuur waarop verder gebouwd werd. 
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4 RESULTATEN 

 

4.1 Algemene bevindingen omtrent macromastie 

4.1.1 Omschrijving en definitie  

Het grote probleem dat telkens naar voor komt in de literatuur is het gebrek aan een universeel 

geaccepteerde definitie van de aandoening macromastie. Andere gebruikte termen voor deze 

aandoening zijn borsthypertrofie en gigantomastie. Borsthypertrofie wordt echter ook vaak in 

een niet pathologische conditie gebruikt. Het probleem dat hieruit voortvloeit, reikt verder dan 

op het eerste zicht verwacht wordt. Doordat er geen arbitraire grens getrokken kan worden, 

steunend op een definitie, kan men een pathologische conditie niet eenduidig onderscheiden 

van een normale variant. Dit impliceert eveneens dat er geen duidelijke grens kan getrokken 

worden tussen de personen die hiervoor een behandeling zouden moeten krijgen en de 

personen bij wie een behandeling niet van toepassing is. Daarenboven brengt dit ook een grote 

onenigheid met zich mee binnen de wereld van ziekteverzekering omtrent de terugbetaling 

van de behandeling van macromastie.  

Dancey et al. verwijzen naar dit probleem en stellen vast dat in 1960 de term gigantomastie 

voor het eerst gebruikt werd en dat er sindsdien nog steeds geen eenduidige definitie bestaat 

(2). In de literatuur werden enkele pogingen ondernomen tot het formuleren van een definitie.  

De meest voorkomende poging tot het definiëren van macromastie gaat uit van een bepaald 

resectiegewicht. Hierbij spreekt men van macromastie als er een vergroting van de borst 

bestaat die om een reductie van minstens 1500 kg per borst vraagt. In de literatuur varieert het 

vooropgestelde minimale excisiegewicht van 0.5 tot 2 kg. Dit is echter een postoperatieve 

definitie en bijgevolg niet van praktisch nut voor de clinicus noch voor de sociale zekerheid en 

verzekeringsmaatschappijen (2). Een andere vaak voorkomende cutoff-waarde die gehanteerd 

wordt is een excisiegewicht van minstens 500 g per borst. Een opmerking die hierbij moet 

gemaakt worden is dat de borstgrootte nauw gerelateerd is aan de „Body Mass Index‟ (BMI) 

en dat daarvoor, in plaats van het resectiegewicht als cutoff-waarde, het resectiegewicht als 

percentage van het totale lichaamsgewicht een elegantere oplossing biedt aangezien dit tenger 

gebouwde vrouwen niet discrimineert (2). Wat eveneens niet mag vergeten worden is dat het 

resectiegewicht ook afhankelijk is van het type operatie dat wordt uitgevoerd (2). Het hanteren 

van een bepaald excisiegewicht als grens tussen een pathologische of een fysiologische 

conditie is niet ideaal. Vanaf welk exact gewicht wordt er dan gesproken van macromastie en 

wat met tenger gebouwde vrouwen of obesen? Het is evident dat een bepaald gewicht van een 

borst een verschillend effect heeft op een vrouw van 1m50 tegenover een vrouw van 1m80. 

Ook het postoperatieve karakter van de definitie zorgt ervoor dat de klinische betekenis ervan 
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beperkt is. Het is eveneens relevant om te vermelden dat de borst peroperatief wordt 

“opgespoten” met fysiologisch serum en adrenaline om de bloeding te verminderen met als 

gevolg dat, al dan niet intentioneel, het vooropgesteld minimum resectiegewicht alsnog 

bekomen wordt. Daffyd et al. houden rekening met bovenstaande opmerkingen bij een nieuwe 

poging tot het formuleren van een definitie en besluiten dat gigantomastie een overmaat aan 

borstweefsel is dat meer dan 3% uitmaakt van het totale lichaamsgewicht. Ook dit is een 

retrospectieve definitie die vereist dat het resectiegewicht nauwkeurig kan geschat worden (3). 

Gonzalez et al. stellen voor om de pathologische conditie macromastie te definiëren aan de 

hand van de graad van pijn in het bovenlichaam en niet aan de hand van borstgrootte, omdat 

deze technisch erg moeilijk te meten is, of een minimum resectiegewicht. Ze omschrijven 

macromastie als een chronisch pijncomplex in ten minste 3 anatomische regio‟s van het 

bovenlichaam bij een patiënt met bilaterale borsthypertrofie. Het pijncomplex omvat volgende 

regio‟s: de nek, de schouder, de rug en de borst en omvat eveneens hoofdpijn en pijn te wijten 

aan groeven op de schouders veroorzaakt door de BH-bandjes. De schrijvers baseren dit op de 

resultaten van hun onderzoek dat uitwijst dat de incidentie en ernst van hoofdpijn, nekpijn, 

schouderpijn, rugpijn, borstpijn en pijnlijke BH-groeven in de groep van vrouwen met 

borsthypertrofie drie standaarddeviaties groter is dan in de controlegroep (4). 

Een andere courant gebruikte benadering in de borstchirurgie is de jugulum-tepelafstand, in de 

literatuur de „sternal notch to nipple distance‟ (SNTND) genaamd. In de studie van Chao et al. 

wordt er verwezen naar de normaalwaarden van de SNTND, deze bedraagt een afstand tussen 

18 en 21cm (5). Nicoletti et al. incorporeren de SNTND in een ratio van lengte/SNTND. 

Wanneer deze ratio kleiner of gelijk is aan 5 wordt volgens deze studie de reducerende 

mammoplastiek aanzien als functioneel en kan de macromastie bijgevolg als pathologisch 

benoemd worden (6). Er wordt eveneens gebruik gemaakt van de SNTND om preoperatief het 

resectiegewicht te voorspellen (7-9). 

In de literatuur zijn nog enkele andere omschrijvingen gevonden. Een zeer eenvoudige manier 

is het omschrijven van macromastie als een borstgrootte die overeenstemt met een D-cup (10). 

Nog een andere manier van omschrijven is de aanwezigheid van disproportionele grote 

borsten in vergelijking met het lichaam. Dit is echter een subjectieve beoordeling (11). 

Tot slot wordt macromastie ook omschreven als een aandoening waarbij de grootte en het 

gewicht van de borst zowel fysieke als psychologische problemen veroorzaken. De fysieke 

symptomen die hierbij gebruikt worden om macromastie te beschrijven zijn: hoge rugpijn, 

intertrigo, BH-groeven, nekpijn, schouderpijn, pijn in de arm en gevoelloosheid. Deze 

symptomen zijn niet obligaat en komen niet altijd samen voor. Wanneer er minstens 2 van de 
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7 altijd of meestal aanwezig zijn en deze het gevolg zijn van de hypertrofe borsten spreekt 

men van macromastie (12, 13). 

Deze verschillende voorstellen tot definities van macromastie illustreren de diversiteit in 

gedachtengang en aanpak van het fenomeen. Het toont aan dat er nood is aan eenduidigheid en 

afbakening omtrent de pathologische conditie macromastie zodat dit kan dienen als een basis 

voor zowel onderzoek als voor ondersteuning in de beslissing over de medische 

noodzakelijkheid van de behandeling. 

4.1.2 Oorzaken en classificatie 

Dancey et al. hebben aan de hand van de oorzaak die aan de basis ligt van de macromastie een 

classificatie voorgesteld. Er worden drie verschillende oorzaken onderscheiden: idiopathische 

spontane borstgroei, endogene hormonale stimulatie en macromastie als bijwerking van 

medicatie (drug-induced) (2).  

Type 1 macromastie is een idiopathische, spontane overmatige borstgroei. Dit type wordt 

onderverdeeld in type 1A en type 1B. Type 1A omvat alle vrouwen met een idiopathische 

spontane overmatige borstgroei die tevens een BMI hebben dat hoger of gelijk is aan 30. 

Dancey et al. stellen dat de overmatige borstgroei hier deels aan het overgewicht kan worden 

toegeschreven. In dit kader wordt eveneens gesteld dat de macromastie in een bepaalde mate 

zal afnemen bij gewichtsverlies. Dit wordt echter niet volledig ondersteund door de recente 

literatuur. 

Type 1B omvat alle vrouwen met een idiopathische overmatige borstgroei die een BMI 

hebben die kleiner is dan 30. Type 1 is de meest voorkomende vorm van macromastie en 

reageert goed op reducerende mammaplastiek. Dit type heeft een goede prognose. 

Type 2 macromastie is een macromastie die ontstaat ten gevolge van een endogene hormonale 

stimulatie van het borstweefsel. Ook type 2 wordt onderverdeeld in 2 subtypes. Type 2A is 

een overmatige borstgroei gerelateerd aan een verstoorde balans van endogene 

hormoonproductie tijdens de puberteit, ook wel juveniele macromastie genoemd. 

Bij dit type moet men bijzondere aandacht hebben voor de invloed van de aandoening op 

sociaal en psychologisch vlak aangezien dit samenvalt met de puberteit en kan resulteren in 

een laag zelfbeeld. Type 2B is een overmatige borstgroei gerelateerd aan een verstoorde 

balans van endogene hormoonproductie tijdens de zwangerschap. Bij dit type macromastie is 

het erg waarschijnlijk dat bij de volgende zwangerschap de hypertrofie zich verderzet. 

Type 2 is een zeldzame vorm van macromastie die familiaal kan voorkomen, hier is echter 

nog geen genetisch onderzoek naar verricht. De gepaste behandeling is een volledige 

mastectomie wegens de hardvochtigheid van de aandoening. 
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De mogelijke oorzaken zijn ofwel een absolute toename in de hoeveelheid circulerende 

stimulerende hormonen ofwel een abnormale receptor in het borstweefsel met een verhoogde 

gevoeligheid voor een fysiologische concentratie groeistimulerende hormonen. Zowel 

oestrogeen als progesteron zijn hiervoor verantwoordelijk en in geval van zwangerschap is 

prolactine de oorzaak. 

Type 3 macromastie is een overmatige borstgroei geïnduceerd door het gebruik van een 

farmacologische stof. Geneesmiddelen waarbij type 3 macromastie kan ontstaan zijn; 

bucillamine, penicillamine, neothetazone en cylcosporine. De mechanismen aan de grondslag 

van dit fenomeen zijn nog niet opgehelderd. De borstgroei stopt wanneer het gebruik wordt 

stopgezet maar toch is een reducerende mammoplastiek nodig om de oorspronkelijke situatie 

te herstellen (2). 

4.1.3 Symptomen 

De symptomen veroorzaakt door macromastie zijn talrijk en zeer divers, het begrip symptoom 

moet hier dan ook ruim geïnterpreteerd worden. Ze kunnen onderverdeeld worden in 5 grote 

groepen: symptomen in het kader van fysieke pijn, mentale symptomen, moeilijkheden bij 

fysieke activiteiten, problemen met kledij en hindernissen in persoonlijke relaties (11). 

Sigurdson et al. zijn tot deze indeling gekomen aan de hand van een open discussie in 

focusgroepen met macromastiepatiënten waarin de patiënten onderling een inventaris 

opmaken van de door hen ervaren symptomen en de ernst ervan. De volledige lijst met 

bekomen symptomen wordt hieronder weergegeven in tabel 1. Opmerkelijk is de invloed van 

leeftijd op het predomineren van eerder fysieke dan psychologische symptomen. Vrouwen 

jonger dan 30 jaar ervaren meer psychologische symptomen dan oudere patiënten waarbij 

fysieke symptomen de bovenhand halen. Een verklaring hiervoor is dat er een tijdscomponent 

bijdraagt aan het ontstaan van fysieke symptomen, rugpijn is hier een goed voorbeeld van (11, 

14). 

Symptom Symptom Weight  

 

Focus Group 

Frequency 

Back pain 9.8 5 

Neck pain 9.4 5 

Bra strap/shoulder pain 9.1 5 

Excercise difficulties 7.4 5 

Posture problems 7.0 4 

Unwanted attention 6.9 5 

Poor self-esteem 6.7 4 

Rashes under breasts 5.7 4 

Unattractive breasts 5.6 3 

Self-consciousness 5.5 3 

Difficulties sleeping 5.3 4 
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De fysieke symptomen zijn het meest voor de hand liggend in de ogen van de medische 

wereld en het is dan ook vaak naar deze symptomen dat men op zoek gaat om de macromastie 

te objectiveren. Ook voor de patiënt is de fysieke pijn predominant. Het verhelpen van de pijn 

door een reducerende mammoplastiek is dan ook het hoofddoel voor deze patiënten. De 

fysieke symptomen zijn: rugpijn, nekpijn, pijn ter hoogte van de groeven veroorzaakt door het 

BH-bandje op de schouder, schouderpijn, houdingsproblemen, mastalgie, 

Difficulties with bra fitting 4.9 4 

Negative impact on intimate relationships 4.9 3 

Depression 4.8 3 

Breast pain 4.4 3 

Difficulties with clothing 4.2 4 

Negative self-attitude 3.9 2 

Difficulties breathing 3.5 3 

Having to modify eating habits 3.3 3 

Difficulties sitting/standing for prolonged periods 3.2 3 

Difficulties performing daily activities 3.2 4 

Tingling in arms/hands 3.1 3 

Sweating under breasts 3.1 3 

Avoidance of social occasions 2.9 3 

Aggravation of other health problems 2.9 2 

Negative impact on relationships at work 2.9 2 

Feeling out op proportion to body size 2.9 2 

Headaches 2.6 2 

Having to modify footwear 2.4 2 

Fear of developing breast cancer 1.8 1 

Poor self-image 1.8 1 

Menstrual cycle associated breast pain 1.6 1 

Knee pain 1.3 1 

Appearing older that chronological age 1.2 1 

Decreased breast/nipple sensation 1.2 1 

Difficulties driving 1.2 1 

Victim of social discrimination 1.1 1 

Rude comments from others 1.1 2 

Increased financial costs 1.1 1 

Missing out on things others can participate in 0.9 1 

Stretch marks on breasts 0.8 1 

Difficulties wearing seat belts 0.7 1 

Constantly adjusting position of bra and bra straps 0.3 2 

Envy of smaller breasted women 0.2 1 

Tabel 1: Symptomenlijst bekomen door middel van open discussies in  5 

focusgroepen. Per symptoom wordt de frequentie van het voorkomen en de 

ervaren ernst weergegeven. Bron: Sigurdson L, Mykhalovskiy E, Kirkland S, 

Pallen A. Symptoms and related severity experienced by women with breast 

hypertrophy. Plastic and reconstructive surgery. 2007;119(2):481-6. 



 

11 
 

ademhalingsmoeilijkheden, tintelingen en/of een verdoofd gevoel in de armen en/of handen, 

overmatig zweten onder de borst, hoofdpijn, kniepijn, afgenomen tepelgevoeligheid, striemen 

op de borsten, ulceraties, infecties, intertrigo, toegenomen incidentie van  het carpale tunnel 

syndroom en negatieve invloeden op het skelet (2, 4, 5, 11, 15, 16). In 97% van de gevallen 

zijn er preoperatief minstens 3 van de 5 volgende symptomen aanwezig; hoofdpijn, nekpijn, 

rugpijn, schouderpijn en pijn ten gevolge van BH-groeven (4). 

De mentale symptomen zijn een niet te onderschatten deel van de morbiditeit veroorzaakt door 

macromastie. Lange tijd is er geen aandacht geschonken aan de psychische gevolgen van de 

aandoening. Daar is nu verandering in gekomen door grondige QOL-onderzoeken die ook dit 

deel van macromastie betrekken in hun onderzoekdomein (12). De psychische gevolgen van 

macromastie zijn: laag zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld, psychomotore retardatie, 

depressie, het vermijden van sociale aangelegenheden en het benijden van vrouwen met 

kleinere borsten (11, 17). 

Daarnaast ervaren vrouwen met macromastie dagelijks moeilijkheden bij fysieke activiteiten.  

Enkele voorbeelden hiervan zijn de onmogelijkheid tot of beperking bij het sporten, 

moeilijkheden om een goede slaaphouding te vinden, problemen bij het zitten of staan voor 

een langere periode, hinder bij het autorijden en het dragen van een veiligheidsgordel en tal 

van andere onhandigheden zoals het openen van deuren en kasten (11). 

Een vierde categorie van problemen die macromastiepatiënten ondervinden zijn problemen 

omtrent kledij. Er wordt geklaagd over het moeilijk of niet vinden van een goed passende en 

steun gevende BH. Logischerwijze ervaren deze vrouwen ook problemen met het vinden van 

gewone kledij. Eveneens rapporteren sommige patiënten het moeten aanpassen van hun 

schoeisel omwille van hun uit proportie grote borsten. Deze patiënten vermijden schoeisel met 

hoge hakken omdat deze hun zwaartepunt veranderen en het evenwicht in het gedrang brengen 

(11). Eveneens werden er moeilijkheden vermeld met het reiken naar de voeten voor het 

knopen van schoenveters (18). 

Tot slot beschouwt men de moeilijkheden in interpersoonlijke relaties ten gevolge van 

macromastie. De vrouwen klagen over het niet kunnen deelnemen aan bepaalde sociale 

activiteiten, over onbeleefde of grove opmerkingen en ongewilde aandacht in publieke 

situaties. Daarnaast menen zij ook vaak het slachtoffer te zijn van sociale discriminatie en 

ondervinden zij een negatieve impact van hun aandoening op professioneel gebied en 

eveneens in hun intieme relaties (11). 
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4.1.4 Behandelingsmogelijkheden 

4.1.4.1  Niet-operatief 

Alvorens toevlucht te zoeken tot chirurgie proberen patiënten hun symptomen 

onder controle te krijgen door allerhande methodes. De meest voorkomende 

behandelmethodes die uitgeprobeerd worden zijn gewichtsverlies, NSAID´s, 

narcotische en niet-narcotische analgetica, spierontspanners, fysiotherapie, 

chiropraxie en steun-BH‟s (6, 19). Dit zijn de enige conservatieve 

behandelingsmogelijkheden voor een idiopathische macromastie. Uit deze 

behandelingen werd medicatie door de patiënten als het meest effectief ervaren in 

het verlichten van de symptomen. Echter geen van deze behandelingen heeft een 

significant gunstig effect op lange termijn en zijn bijgevolg van geen enkel nut als 

curatieve therapie voor macromastie (2, 6, 19, 20). Colins et al. illustreren de 

effecten van enkele bovenstaande conservatieve therapieën aan de hand van 

onderstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Effectiviteit van niet-chirurgische behandelingen voor het verlichten van 

borsthypertrofie symptomen bij operatiekandidaten en hypertrofiecontroles . Percentage 

vrouwen die rapporteerden verscheidene niet-chirurgische behandelingen te hebben geprobeerd 

en de bijhorende gerapporteerde effectiviteit in het verlichten van de borst-gerelateerde 

symptomen. De x-as voorziet het aantal van studieobjecten die elke behandeling geprobeerd 

hebben tegenover degene die geantwoord hebben (n= aantal die behandeling geprobeerd hebben /  

aantal die geantwoord hebben). OS, operatiekandidaten; HC, hypertrofiecontroles. Het 

percentage studieobjecten vertegenwoordigt de studieobjecten die daadwerkelijk de behandeling 

geprobeerd hebben. Elk histogram is verder onderverdeeld in de gerapporteerde niveaus van 

effectiviteit. Bron: Collins E, Kerrigan C, Kim M, Lowery J, Striplin D, Cunningham B, et al. 

The effectiveness of surgical and nonsurgical interventions in relieving the symptoms of 

macromastia. Plastic and reconstructive surgery. 2002;109(5):1556-66 
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Wanneer men een macromastie ontwikkelt op het gebruik van een bepaald 

geneesmiddel is de eerste logische stap alvorens chirurgie aan te wenden het 

desbetreffende geneesmiddel te stoppen (2). 

 

Een type 2 macromastie, veroorzaakt door endogene hormonale stimulatie, heeft 

op farmacologisch vlak bijkomende behandelingsopties zoals bromocriptine, 

medroxyprogesterone, tamoxifen en danazole. Hoge doses bromocriptine geven 

een involutie van de borstgroei tijdens de zwangerschap en zijn bijgevolg 

aangewezen om chirurgie tijdens de zwangerschap te vermijden. Bij juveniele 

macromastie dient tamoxifen als een adjuvans bij de reducerende mammoplastiek, 

het geeft een regressie van het hypertrofe borstweefsel. Medroxyprogestrone 

daarentegen stopt enkel verdere groei maar induceert geen involutie van de borst. 

Deze farmacologische middelen dienen steeds als een adjuvans of als middel tot 

het uitstellen van de chirurgische behandeling en kunnen niet gezien worden als 

een volwaardige therapie voor macromastie (2). 

4.1.4.2 Operatief 

Aangezien geen enkele conservatieve behandeling de patiënt blijvend kan 

verlichten van de ervaren symptomen, zoeken deze hun toevlucht tot de chirurgie. 

Er zijn 2 verschillende operaties die aangewend worden om macromastie te 

behandelen: de reducerende mammaplastiek en de liposuctie. De reducerende 

mammoplastiek is de voorkeursoperatie voor macromastie. Deze kan uitgevoerd 

worden volgens verschillende technieken, telkens wordt hierbij een deel 

borstweefsel weggenomen wat impliceert dat een overmatige groei opnieuw 

macromastie kan veroorzaken die dan op zijn beurt secundaire chirurgie vereist. 

Borstreductie door middel van liposuctie geeft minimale littekens, doch de meeste 

chirurgen zijn het erover eens dat een volumereductie van 30% met deze techniek 

een maximum is, echter in de literatuur is er één enkele vermelding van een 

adequate volumereductie tot 50% van het totale borstgewicht. Deze ingreep omvat 

geen remodelering van de borst met als gevolg dat er postoperatief mogelijks een 

overschot aan huid aanwezig is. Een gevolg hiervan is dat er enkel bij jonge 

patiënten een esthetisch bevredigend resultaat wordt bekomen. Echter literatuur 

rapporteert dat enkel liposuctie geen ideale aanpak is voor een jonge borst die 

eerder uit fibreus weefsel dan vetweefsel bestaat (21). Liposuctie kan eveneens niet 

toegepast worden bij macromastie veroorzaakt door een glandulaire hypertrofie. 

Deze vorm van volumereductie van de borst is aantrekkelijk voor 

verzekeringsmaatschappijen aangezien deze techniek zich specifiek toelegt op de 
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functionele component van de macromastie en niet op de esthetische 

bekommernissen (22). 

 

4.2 De reducerende mammoplastiek 

 

4.2.1  Algemeen 

De reducerende mammoplastiek is een veelvuldig uitgevoerde operatie. In 2006 werden in 

België 6.668 reducerende mammoplastieën uitgevoerd en ook in de U.S. stond de reducerende 

mammoplastiek datzelfde jaar op de vijfde plaats van meest uitgevoerde plastische operaties 

(1, 21). Er is een zeer hoge graad van tevredenheid postoperatief en 93% van de patiënten zou 

de ingreep achteraf gezien opnieuw laten uitvoeren (21). De hoge graad van tevredenheid is 

deels te wijten aan de efficiëntie waarmee de symptomen afnemen maar wordt grotendeels 

bepaald door de kwaliteit van het litteken. Ontevredenheid is dus grotendeels het gevolg van 

een voor de vrouw inacceptabel litteken (16). In logisch verband staat hiermee dat hoe meer 

de patiënte de ingreep als een cosmetische ingreep beschouwt, hoe minder waarschijnlijk het 

is dat ze tevreden zal zijn met het resultaat (21). 

Preoperatief gebeurt er een oppuntstelling van de patiënt zoals bij elke patiënt gebeurt die een 

operatie ondergaat met daarenboven een borstonderzoek met speciale aandacht voor de 

symmetrie, eventuele aanwezige massa‟s, intertrigo en de graad van ptose. Specifieke 

metingen van de borst worden uitgevoerd: SNTND „nipple to inframammary fold distance‟, 

„nipple-areola complex width‟, „nipple to sternal midline distance‟ en „breast circumference‟ 

(21).  

De patiënt moet grondig geïnformeerd worden alvorens de „informed consent‟ te bekomen. 

Onderwerpen die moeten aangekaart worden zijn de permanente littekens die eventueel nog 

dikker of wijder kunnen worden, een mogelijks verschil in de gevoeligheid van de tepel, 

moeilijkheden met borstvoeding en asymmetrie na de ingreep (21). 

4.2.2 Technieken 

De keuze van de gebruikte procedure hangt af van de morfologie van de borst, de BMI van de 

patiënt, de graad van tepelverplaatsing en de voorkeur en scholing van de chirurg. 

Onafhankelijk van de gebruikte techniek omvat de ingreep vier basiselementen; een incisie die 

toegang verleent tot het gebied, de resectie van het parenchymateuze weefsel, het „reshapen‟ 

van de borst en tot slot het behandelen van de huidoverschot (21). Onderstaande informatie is 

ter vervollediging van het landschap maar een gedetailleerde beschrijving valt echter buiten 

het bestek van deze literatuurstudie. 
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Er zijn verschillende types incisies; volgens een Wise-patroon, volgens een vertical-scar 

patroon of volgens een circumareolair patroon namelijk het Benelli-type. Hierbij wordt op 

voorhand een adrenalineoplossing ingespoten wat het bloedverlies en de operatieduur 

vermindert (21). 

Bij de resectie van het borstweefsel wordt er ofwel een pedikel behouden die het tepel-

areolaircomplex bevloeit en bezenuwt, ofwel wordt er gewerkt met een vrije tepel graft. Het 

borstweefsel wordt voornamelijk lateraal weggenomen door middel van resectie of liposuctie 

in tegenstelling tot het mediale en bovenste borstweefsel waar spaarzaam mee omgegaan 

wordt aangezien het gewenst is dat mediaal en bovenaan enigszins de volheid van de borst 

behouden blijft (21). 

Na de resectie wordt er opnieuw vormgegeven aan de borst, dit kan aan de hand van 

verschillende technieken. De huidoverschot wordt weggesneden naargelang het patroon van 

de resectie (21). 

4.2.3  Effectiviteit 

In het kader van het vooropgestelde doel om de medische noodzakelijkheid van de 

reducerende mammoplastiek te onderzoeken is het evident om na te gaan wat de literatuur 

besluit over de effectiviteit van de ingreep. Om dit te beoordelen wordt er onderzocht wat het 

effect is op verschillende gebieden zoals de fysieke symptomen en pijn, angst en depressie, 

QOL, functionele capaciteit,… maar ook in welke context de ingreep al dan niet effectief is, 

bijvoorbeeld in het geval van obesitas of een vooropgesteld resectiegewicht. 

4.2.3.1 Fysieke symptomen en pijn 

De fysieke symptomen en samengaande pijn zorgen voor de grootste last bij 

macromastiepatiënten. Nekpijn, borstpijn, hoge en lage rugpijn, hoofdpijn en 

intertrigo zijn het meest voorkomend. Het is dus belangrijk om te weten of een 

reducerende mammoplastiek deze symptomen significant gunstig kan beïnvloeden 

en dat de resultaten consistent, betrouwbaar en langdurig zijn. Algemeen gegeven 

toont de literatuur aan dat de reducerende mammoplastiek effectief is in het 

significant verminderen of elimineren van fysieke symptomen en dit met een 

langdurig resultaat, zowel in ernst, frequentie en incidentie (4-6, 12, 14, 16, 23-25). 

Hieronder worden enkele studies besproken ter illustratie van de effectiviteit en het 

belichten van bijkomende bevindingen omtrent de fysieke symptomen. 

 

De studie van Brühlmann et al. onderzoekt de afname van nekpijn, hoofdpijn, 

rugpijn, mastalgie en BH-groeven na een reducerende mammoplastiek. Als 

meetinstrument wordt hier een 4-punten schaal gebruikt waarbij 4 staat voor 
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ernstige pijn en 0 voor geen pijn. De verbetering in symptomen is consistent en 

houdt gedurende lange tijd aan. Er wordt een sterke correlatie opgemerkt tussen de 

mate waarin de pijn verbetert en de hoeveelheid weggenomen weefsel: hoe meer 

gewicht er wordt weggenomen, hoe meer de pijn in de schouder- en rugregio 

afneemt. Wetenschappelijk gezien kan men echter geen arbitraire grens 

vooropstellen vanaf welk gewicht men een significante afname van symptomen 

kan vaststellen aangezien het al dan niet symptomatisch worden van macromastie 

individueel sterk verschillend is. Opmerkelijk is dat hoe meer de esthetische 

motivatie voor de ingreep doorweegt, hoe geringer de pijnverbetering is (16). 

Chao et al. maken gebruik van de „visual analogue scale‟ (VAS) om de pijn te 

kwantificeren. Dit is een 10 centimeter lange lijn waarbij 0 geen pijn voorstelt en 

10 de ergst mogelijke pijn. Macromastiepatiënten met intertrigo hebben een 

grotere VAS preoperatief en boeken bijgevolg een grotere verbetering 

postoperatief. Onafhankelijk van BMI, het aan of afwezig zijn van 

schoudergroeven, het aan of afwezig zijn van intertrigo, een al dan niet verlengde 

SNTND en een weefselwegname van minder dan 500 gram per borst is de afname 

van VAS postoperatief statistisch significant. Ook hier wijzen de auteurs op het 

niet kunnen formuleren van een drempelgewicht dat moet worden weggenomen 

om de VAS significant te laten zakken (5). 

De studie van Gonzalez et al. sluit zich aan bij de bovenstaande studies. Men ziet 

een afname van incidentie en ernst van nekpijn, schouderpijn, hoofdpijn, rugpijn 

en intertrigo. Figuur 2 illustreert hieronder de bevindingen van Gonzalez. Echter in 

de frequentie van mastalgie zelf kan hier geen vermindering worden aangetoond. 

Dit betekent dat een reducerende mammoplastiek niet de correcte behandeling is 

voor extreme pijnen in de borst zelf. Er is geen correlatie aangetoond tussen de 

cumulatieve symptoomvermindering en de ratio lengte/gewicht, wat betekent dat 

er geen evidentie is voor de veronderstelling dat grote, slanke patiënten meer 

voordeel hebben bij een reducerende mammoplastiek dan kleine, zwaarlijvige 

patiënten (4). 
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Aan de hand van de studie van Dabbah et al. kunnen de bevindingen geïllustreerd 

worden met cijfermateriaal. Postoperatief geven 97% van de patiënten een 

significante verbetering in klachten aan, 59% is asymptomatisch, bij 3% was er 

geen verschil en bij geen enkele patiënt waren de klachten erger dan voordien (23). 

Tot slot geeft de studie van O‟Blenes et al. aan dat de fysieke verbetering van de 

patiënten na de reducerende mammoplastiek groter is dan de mentale vooruitgang 

gebruik makend van „The Short Form-36‟ (SF-36) als evaluatiemiddel. 

Opmerkelijk is het „honeymoon-effect‟: postoperatief scoren de patiënten hoger op 

vlak van mentale en fysieke gezondheid dan de normale referentiepopulatie. Dit is 

niet blijvend maar normaliseert zich na enige tijd (24). 

4.2.3.2 Functionele capaciteit 

Naast het verlichten van pijn en fysieke symptomen is de reducerende 

mammoplastiek eveneens een efficiënte ingreep om de functionele beperkingen, 

die veroorzaakt worden door de overmatige borstgroei, te behandelen. Niet enkel 

de fysieke activiteiten in het kader van sport maar eveneens de alledaagse 

handelingen worden ernstig getroffen. Het betreft zich aankleden, rechtkomen, 

wandelen, douchen, reiken en grijpen naar voorwerpen, het openen van kasten en 

deuren en het vinden van een comfortabele slaaphouding. Daarnaast zijn de 

hypertrofe borsten vaak de oorzaak van een slechte houding met een overmatige 

Figuur 2: De ernst van de pijn wordt dramatisch verminderd in alle 

categoriën (sign test, p < 0.001). In alle categoriën is het post-

operatieve niveau van ernst van de pijn statistisch verschillend van het 

niveau in de controlegroep (Wilcoxon signed-rank test, p > 0.20), 

behalve in de hoofdpijngroep. De ernst van hoofdpijn in de 

preoperatieve groep is gelijk aan deze in de controlegroep. Bron: 

Gonzalez F, Walton R, Shafer B, Matory W, Borah G. Reduction 

mammaplasty improves symptoms of macromastia. Plastic and 

reconstructive surgery. 1992;91(7):1270-6. 
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thoracale kyfose, niet enkel het gewicht maar ook de poging tot het verbergen 

ervan ligt hier aan de basis (12, 16, 18, 26-28).  

 

De studie van Chao et al. onderzoekt het effect van een reducerende 

mammoplastiek op de spierkracht van bepaald spieren, houdingsparameters van 

hoofd en schouders en „The North American Spine Society (NASS) Lumbar Spine 

Outcome‟ vragenlijst. Dit is een gevalideerd meetinstrument waarbij onder andere 

de beperkingen ten gevolge van een aandoening gekwantificeerd worden. De 

kracht van de Musculus Rhomboideus en het middelste en lagere deel van de 

Musculus Trapezius is 6 maand postoperatief statistisch significant verbeterd, dit 

geldt niet voor de Musculus Pectoralis Maior en Minor niettegenstaande ook hier 

een verbetering gezien wordt. Aan de hand van de „Harrison‟s objective clinical 

measurements‟ kan men postoperatief een verbetering aantonen van de 

hoofdtranslatie, schoudertranslatie, hoofd en nek verschil, craniale rotatie en 

nekinclinatie. Echter enkel de verbetering in hoofdtranslatie en craniale rotatie zijn 

statistisch significant. De afname in beperkingen postoperatief worden aangetoond 

door de „NASS Lumbar Spine Outcome‟ vragenlijst, deze verbetering is 

onafhankelijk van de BMI, het aan of afwezig zijn van schoudergroeven, het aan of 

afwezig zijn van intertrigo, een al dan niet verlengde SNTND en een 

weefselwegname van minder dan 500g per borst. Er wordt besloten dat een slechte 

houding en zwakke rugspieren ten gevolge van macromastie reversibel zijn door 

middel van een reducerende mammoplastiek (5). 

De resultaten van O‟Blenes et al. volgen bovenstaande trend en tonen aan dat een 

reducerende mammoplastiek een statistisch significante verbetering geeft van 

fysieke beperkingen, sociaal functioneren en vitaliteit. Dit werd onderzocht aan de 

hand van SF-36 vragenlijst (24). 

Tot slot tonen Blomqvist et al. aan dat de verbetering bekomen door de 

reducerende mammoplastiek op het vlak van lichaamshouding, slaapproblemen, 

kledij, capaciteit tot arbeid en het sociale leven langdurig zijn (12). 

4.2.3.3 ‘Quality of life’ (QOL)  

QOL is een begrip dat samenhangt met het meten van „utilities‟ wat veel gebruikt 

wordt in de medische wereld in het kader van kosten-effectiviteitsstudies. De 

Janssens-QOL-studies definiëren QOL als volgt: “QOL geeft subjectief het 

algemeen welzijn van een individu weer. Het staat voor de kloof tussen de huidig 

ervaren en de gewenste of gehoopte gezondheidstoestand. De mens past zich aan 

zodat zijn verwachtingen van het leven meestal binnen de grenzen liggen van wat 
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het individu aanneemt dat mogelijk is. Dit verklaart waarom mensen in moeilijke 

levensomstandigheden een behoorlijke QOL kunnen behouden (29).” In het boek 

„Gezondheidseconomie voor niet-economen‟ definieert professor L. Annemans een 

utiliteit als volgt: “Een utiliteit is een maat voor hoe een gezondheidstoestand 

ervaren wordt op een bepaald moment. De utiliteit drukt uit in welke mate men een 

voorkeur uitdrukt voor een bepaalde gezondheidstoestand. Die voorkeur wordt 

uitgedrukt tussen 0 en 1 waarbij 1 een perfecte gezondheid voorstelt.”   

Het is belangrijk om de impact van een aandoening als borsthypertrofie eveneens 

te benaderen vanuit een invalshoek waarbij de QOL centraal staat, dit is zeker 

relevant in de plastische chirurgie waarbij interventies eerder een verbetering van 

de QOL bekomen dan het verlengen van de levensduur. In de context van de 

reducerende mammoplastiek is het een mogelijke parameter om aan te tonen of de 

ingreep al dan niet doeltreffend is.  In het bijzonder spreekt men hier over de 

„Health Related Quality of Life‟ (HRQL). Een opmerking die moet gemaakt 

worden is dat in het kader van het bepalen van de doeltreffendheid QOL een 

sluitende parameter is maar wanneer men de noodzakelijkheid van de ingreep wil 

bepalen, men hier op zijn hoede moet zijn aangezien puur cosmetische operaties 

eveneens een stijging van de QOL teweegbrengen. QOL en HRQL worden bepaald 

aan de hand van gevalideerde vragenlijsten. Enkele voorbeelden hiervan zijn; SF-

36, HUI2, HUI3, BRAVO, BRSQ, EuroQol, FANLT, EPQ-R, 15D. Het aanbod 

aan dergelijke vragenlijsten is divers en wordt later toegelicht.  

Diverse studies tonen een statistisch significant lagere QOL aan bij 

borsthypertrofiepatiënten in vergelijking met een zowel voor leeftijd als BMI 

gematchte controlegroep vrouwen. Dit kan gekwantificeerd worden door 

utiliteiten. De utiliteiten variëren van 0.71 tot 0.93 afhankelijk van het 

meetinstrument en de onderzoekspopulatie bij borsthypertrofiepatiënten. 

Postoperatief is er een statistisch significante toename van de QOL te zien (5, 12, 

19, 20, 30-33). De toename van QOL postoperatief is een langdurig resultaat dat 

minstens 3 jaar aanhoudt en onafhankelijk is van het lichaamsgewicht, cupmaat en 

resectiegewicht. Slechts bij een kleine minderheid is er na 3 jaar een afname van 

de QOL genoteerd, hierbij kan men echter de bedenking maken dat er tal van 

andere gebeurtenissen een afname in de QOL kunnen veroorzaken. 

Niettegenstaande er een duidelijke verbetering in QOL aangetoond is, is er 

discussie omtrent het klinisch belang van dit verschil. Er is geen gouden standaard 

voor het berekenen voor dit klinisch belang maar aan de hand van gangbare regels 

besluit men toch dat de toename in QOL een belangrijke klinische impact heeft 

(12, 19). Saariniemi et al. stelt het verlies aan QOL ten gevolge van 
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borsthypertrofie gelijk aan het QOL verlies van patiënten die wachten op een totale 

heup- of knieprothese. Postoperatief wordt er een gelijkaardige toename van 

HRQL gezien bij de reducerende mammoplastiek als bij de volledige 

heupprothese, deze is nog groter is dan de HRQL toename na een knieprothese 

(32). 

Hierbij kan geconcludeerd worden dat een symptomatische borsthypertrofie een 

belangrijk verlies van QOL veroorzaakt en dat de reducerende mammoplastiek een 

doeltreffende interventie is in het herstellen van het QOL verlies (34). 

4.2.3.4 Angst en depressie 

Tot één derde van de vrouwen die zich aanmelden met een symptomatische 

borsthypertrofie en daarvoor om een reducerende mammoplastiek verzoeken, 

lijden aan angst of depressie, of beiden. Dit is een hogere prevalentie in 

vergelijking met een asymptomatische controlegroep vrouwen met 

overeenkomstige leeftijd en borstgrootte. Er wordt gesteld dat wanneer een 

borsthypertrofie symptomatisch is, de vrouw kwetsbaarder is voor invloeden van 

buitenaf die angst of depressie kunnen induceren. Dit wordt voornamelijk gezien in 

jonge vrouwen waarbij de psychologische symptomen prominenter zijn dan de 

fysieke symptomen. Onderzoek toont aan dat er een significante daling is van 

angst en depressies na het ondergaan van een reducerende mammoplastiek. Deze 

trend wordt eveneens gezien bij hypertrofiepatiënten met overgewicht waardoor 

BMI als restrictiecriterium opnieuw aan logica moet inboeten (17, 35). 

4.2.3.5 Varia 

Naast de meer evidente gebieden zoals fysieke symptomen, functionele capaciteit, 

QOL en angst en depressie, heeft de reducerende mammoplastiek zich ook op 

andere gebieden bewezen als een doeltreffende ingreep. Voorbeelden hiervan zijn 

de seksuele functie en tevredenheid, chronische hoofdpijn en migraine en tot slot 

de longfunctie. 

Wanneer er navraag gedaan wordt in de studie van Brühlman et al. naar de 

beperkingen veroorzaakt door borsthypertrofie, rapporteert 52% van de patiënten 

een verbetering in de bekommernissen op seksueel vlak, direct gerelateerd met de 

borsthypertrofie, dankzij de ingreep (16). Blomqvist et al. tonen aan dat de 

verbetering van de seksuele relatie minstens 3 jaar aanhoudt (12). In de studie van 

Cerovac et al. ligt dit percentage lager, namelijk 28% van de patiënten die tevreden 

waren met het resultaat rapporteren een verbetering van de seksuele tevredenheid 

en functie. Slechts 3% hiervan ondervindt een vermindering. In totaal worden er 
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preoperatief in 79% van de gevallen seksuele moeilijkheden gemeld gerelateerd 

aan de borsthypertrofie (36).  

Romeo et al. hebben eveneens onderzoek verricht naar de effecten van de 

reducerende mammoplastiek op de seksuele beleving. Er werd onderzocht of de 

gevolgen van de ingreep, een eventuele verminderde gevoeligheid van de borst 

en/of tepel en het aanwezig zijn van littekens, negatieve gevolgen hebben voor de 

seksuele beleving van de patiënt. Tegen de verwachtingen in concludeert deze 

studie dat een reducerende mammoplastiek geen nadelige gevolgen heeft op de 

seksuele beleving, integendeel. De reducerende mammoplastiek kan de seksuele 

beleving en tevredenheid verhogen (37). De redenen voor dit seksueel 

disfunctioneren in macromastiepatiënten is niet volledig duidelijk. Mogelijke 

verklaringen zijn een laag zelfbeeld, zich niet aantrekkelijk voelen en schaamte 

van de macromastiepatiënt. Het verbeteren van het seksueel functioneren gaat 

mogelijks hand in hand met een significante toename van zelfvertrouwen, 

aanvaarding van het eigen lichaam en een positief zelfbeeld na de ingreep. Wat de 

partner betreft kan de vraag gesteld worden of de voorkeur uitgaat naar de uit 

proportie grote borsten of naar de gereduceerde borsten waarbij een litteken 

aanwezig is. 

In het kader van het uitbreiden van de indicaties voor een reducerende 

mammoplastiek heeft men onderzoek gedaan naar het voorkomen en verminderen 

van chronische hoofdpijn en migraine bij macromastiepatiënten. Er wordt 

gesuggereerd dat deze patiënten wel degelijk een vermindering van hoofdpijn of 

migraine ondervinden ten gevolge van de ingreep (38). 

In dezelfde context is ook het effect van de reducerende mammoplastiek op de 

longfunctie onderzocht. Postoperatief ziet men een verbetering in de pulmonaire 

parameters gerelateerd aan ademhalingsarbeid. De klinische relevantie hiervan is 

echter gering aangezien zowel de pre- als postoperatieve testresultaten voor de 

longfunctie binnen de grenzen van het normale liggen (27, 39). 

4.2.3.6 BMI > 25 en obesitas 

Borsthypertrofiepatiënten met een BMI hoger dan 25 of met obesitas (BMI > 30) 

worden op basis van hun overgewicht uitgesloten door vele 

verzekeringsinstellingen. Overgewicht is één van de meest voorkomende redenen 

voor het ontzeggen van een terugbetaling. De gedachtengang die schuilgaat achter 

dit exclusiecriterium is tweedelig. Eerst en vooral gaat men ervan uit dat bij deze 

patiënten hun zwaarlijvigheid mede de oorzaak is van hun uit proportie grote 

borsten en dat een reducerende mammoplastiek hier niet effectief is. Bijgevolg 
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wordt gesteld dat de fysieke symptomen die samengaan met de borsthypertrofie in 

deze omstandigheden onrechtstreeks het gevolg zijn van de zwaarlijvigheid. 

Gewichtsverlies wordt dan ook voorgesteld als conservatieve therapie en wanneer 

de BMI genormaliseerd is, kan de patiënt in aanmerking komen voor een 

reducerende mammoplastiek. Ten tweede brengen verzekeringsinstellingen het 

verhoogde risico op complicaties naar voor bij obese chirurgiepatiënten ter 

rechtvaardiging van de exclusie. 

In de medische wereld krijgt dit exclusiecriterium veel kritiek. Er zijn talrijke 

onderzoeken uitgevoerd naar het al dan niet bestaan van een verschil in de 

effectiviteit van de reducerende mammoplastiek bij obesen en bij niet-obesen. De 

verhoogde complicatieratio wordt in twijfel getrokken en de waarde van 

gewichtsverlies als conservatieve therapie werd reeds hoger ontkracht.  

Verscheidene studies vergelijken de afname van symptomen postoperatief tussen 

obese en niet-obese patiënten. Er wordt eenduidig geconcludeerd dat de afname in 

symptomen en toename van QOL gelijk is in beide groepen. Er is geen sprake van 

een correlatie tussen de graad van obesiteit en de mate van vermindering van 

fysieke symptomen noch van psychische manifestaties. De tijdspanne waarin het 

verminderen van symptomen bekomen wordt is eveneens gelijk. 

Op het gebied van de complicatieratio na de reducerende mammoplastiek bij 

patiënten met overgewicht is de literatuur niet eenduidig. Er zijn studies die 

besluiten dat de ratio hoger ligt bij de obese patiënten en er zijn studies die geen 

verschil aantonen. De meest recente studies concluderen dat de algemene 

complicatieratio niet gecorreleerd is met de BMI of het lichaamsgewicht. Setälä et 

al. zien een verhoogd voorkomen van vetnecrose areolair bij obese patiënten maar 

eveneens geen verhoogd algemeen risico op complicaties (40). Op gebied van de 

hospitalisatieduur postoperatief kan ook geen statistisch significant verschil 

aangetoond worden. Wel is het nuttig om te vermelden dat steeds de nodige 

aandacht en voorzorgen moeten genomen worden bij het opereren van patiënten 

die onder de categorie morbide obesitas vallen. Deze personen lijden onder diverse 

majeure gezondheidsproblemen en lopen een verhoogd anesthesierisico.  

Er werd hoger reeds toegelicht dat conservatieve therapieën als curatieve 

behandeling voor borsthypertrofie weinig waarde hebben. Gewichtsverlies zal dus 

eveneens bij obese patiënten geen verbetering van de symptomen teweegbrengen. 

Een opmerking die vaak terugkomt is dat er na de reducerende mammoplastiek 

algemeen een trend is tot een vermindering van de BMI. De wegname van het 

resectiegewicht is hier niet verantwoordelijk voor aangezien de mate van BMI 
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daling groter is dan wat enkel door een afname van het resectiegewicht kan 

bekomen worden. Dit impliceert dat de reducerende mammoplastiek onrechtstreeks 

gewichtsverlies bevordert door een toename van de beweeglijkheid en de 

mogelijkheid tot het beoefenen van sport (4, 8, 14, 19, 25, 30, 37-44). 

Een gelijkwaardige effectiviteit, gelijkwaardige complicatieratio‟s volgens de 

meest recente studies en een tendens tot gewichtsverlies spreken de gedachtengang 

aan de basis van de exclusie van obese patiënten tegen. Obese vrouwen met een 

symptomatische macromastie hebben evenveel baat bij een reducerende 

mammoplastiek als de niet obese patiënten. Mogelijks zelf iets meer gunstige 

effecten als men het postoperatief gewichtsverlies in rekening brengt (4, 13, 19, 23, 

28, 33, 40-47). 

4.2.3.7 Resectiegewicht 

Net zoals een te hoog BMI als restrictiecriterium gebruikt wordt door de 

verzekeringsinstellingen is een vooropgesteld minimaal resectiegewicht een 

voorwaarde om in aanmerking te komen voor een terugbetaling. Opnieuw baseren 

deze zich op de assumptie dat er een minimale wegname van borstweefsel, en dus 

gewicht, nodig is alvorens de reducerende mammoplastiek effectief is in het 

verlichten van de symptomen die veroorzaakt worden door de borsthypertrofie. 

Talrijke onderzoeken zijn verricht naar een grensgewicht die de lijn trekt tussen 

een reducerende mammoplastiek die effectief de symptomen verlicht en een niet 

effectieve ingreep. De huidige literatuur besluit dat vanaf een resectiegewicht 

groter dan 205 gram per borst, de vermindering van symptomen gelijkwaardig is 

en onafhankelijk van het resectiegewicht. Alle patiënten met een symptomatische 

macromastie ondervinden een verlichting van de symptomen ongeacht het 

gereseceerde gewicht op voorwaarde dat er genoeg weefsel weggenomen wordt 

om de borsten opnieuw in proportie te brengen met het desbetreffende lichaam (5, 

19, 23, 28, 43, 44, 48, 49). 

 

Er zijn in het verleden pogingen gedaan om de medische noodzakelijkheid te 

correleren aan het resectiegewicht maar deze waren wetenschappelijk niet sterk 

genoeg onderbouwd. Schnur ontwikkelde een schaal waarin hij het resectiegewicht 

baseert op het lichaamsgewicht en het lichaamsoppervlak. Hier wordt later dieper 

op ingegaan. Schnur zelf is echter van mening dat zijn schaal niet kan gebruikt 

worden als een criterium in het aanduiden van medische noodzakelijkheid (50, 51). 

Seitchik toonde een trend aan van een stijgend resectiegewicht in verhouding met 

een stijgend lichaamsgewicht maar moet zelf concluderen dat hij niet in staat is om 
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een bruikbare formule te bekomen die op voorhand bepaalt welke patiënten 

symptomatisch een verbetering zullen ondervinden van een reducerende 

mammoplastiek (41). 

Het stellen van een minimaal resectiegewicht houdt geen rekening met de 

lichaamsconstitutie van de patiënt. Lengte noch gewicht worden in rekening 

gebracht en er is geen aandacht voor de context en levensstijl van de patiënt. Het is 

niet moeilijk om voor ogen te halen dat een bepaald gewicht van borst een 

verschillende impact heeft naargelang het een kleine, tengere en actieve vrouw of 

een grote, zwaarlijvige en sedentaire vrouw betreft (44, 49). 

Er zijn verscheidene formules ontwikkeld met als doel het nauwkeurig preoperatief 

berekenen van het resectiegewicht aan de hand van antropomorfologische 

metingen.  Na het concluderen dat een reducerende mammoplastiek een effectieve 

ingreep is onafhankelijk van het resectiegewicht vanaf een minimum 

resectiegewicht van 205 gram per borst, is er geen rationale om het resectiegewicht 

als criterium te hanteren en vervalt bijgevolg het nut van deze formules.  

Globaal kan de conclusie getrokken worden dat de reducerende mammoplastiek een effectieve  

ingreep is voor het verlichten of elimineren van fysieke symptomen en pijn veroorzaakt door 

een symptomatische macromastie, dit zowel in ernst, frequentie en incidentie (4-6, 12, 14, 16, 

23-25). De functionele capaciteit neemt significant toe, hiermee worden zowel sport, 

alledaagse handelingen, slechte lichaamshouding, mogelijkheid tot arbeid en slaapproblemen 

bedoeld (12, 16, 18, 26-28). De QOL neemt toe na een reducerende mammoplastiek 

onafhankelijk van het lichaamsgewicht, cupmaat of resectiegewicht. De ingreep is effectief in 

het herstellen van het QOL-verlies veroorzaakt door macromastie (5, 12, 19, 20, 30-33). Er 

wordt een significante afname van angst en depressie gezien naar aanleiding van de ingreep 

(17, 35). De seksuele beleving en functie verbetert in een belangrijk deel van de patiënten (36, 

37). Er is tevens een suggestie dat de reducerende mammoplastiek een vermindering in 

chronische hoofdpijn en migraine teweegbrengt (35). De ingreep verbetert de pulmonaire 

parameters maar deze verbetering is echter klinisch niet relevant (27, 39). In een context van 

obesitas is het besluit dat de effectiviteit en de complicatieratio evenwaardig zijn in obese als 

niet-obese patiënten (4, 8, 14, 19, 25, 30, 37-44). Er is geen invloed van het resectiegewicht op 

de effectiviteit van de ingreep eenmaal men minimum 205 gram wegneemt per borst. Boven 

dit gewicht is de afname van symptomen gelijkwaardig en onafhankelijk van het 

resectiegewicht (5, 19, 23, 28, 43, 44, 48, 49). 
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4.3 De huidige aanpak van verzekeringsinstellingen 

 

In een klimaat van stijgende uitgaven in de gezondheidszorg gecombineerd met een budget dat beperkt 

wordt, is er nood aan restrictiecriteria die de toegang tot medische zorg en interventies voorbehoudt 

voor de hulpbehoevenden en zo overbodige medische consumptie tegen gaat. De grote onduidelijkheid 

die heerst over de aard van de reducerende mammoplastiek, zijnde reconstructief al dan niet 

esthetisch, is een belangrijk struikelblok dat ervoor zorgt dat de terugbetalingsregels omtrent het 

ondergaan van een reducerende mammoplastiek onduidelijk zijn en sterk verschillen van land tot land 

en in bepaalde gevallen zelf van mutualiteit tot mutualiteit en van adviseur tot adviseur. Hieronder 

volgt een overzicht van de huidige restrictiecriteria die de verzekeringsinstellingen hanteren vergezeld 

van enkele opmerkingen omtrent hun zwaktes. Daarnaast wordt de werkwijze in België besproken om 

te eindigen met een korte kijk op enkele relevante werkwijzen in het buitenland. 

4.3.1 Gebruikte restrictiecriteria  

Verzekeringsinstellingen gebruiken een aantal criteria die bedoeld zijn om de 

noodzakelijkheid van de reducerende mammoplastiek bij een bepaalde patiënt aan te duiden. 

Het doel is om vrouwen met een symptomatische macromastie die een reducerende 

mammoplastiek verzoeken omwille van een onmiskenbare impact op hun algemene 

gezondheid op een objectieve manier te onderscheiden van vrouwen die een reducerende 

mammoplastiek verzoeken om cosmetische redenen.  

4.3.1.1 Resectiegewicht 

Het resectiegewicht is een veelgebruikt criterium door verzekeringsinstellingen om 

de ingreep te beschouwen als al dan niet reconstructief. Een ondergrens van 500 

gram resectiespecimen per borst is het meest voorkomend. In een studie van 

Krieger et al. getuigen 69% van de verzekeringsinstellingen het resectiegewicht als 

het voornaamste criterium te gebruiken (52). Dit restrictiecriterium wordt sterk 

bekritiseerd omwille van 2 redenen. Enerzijds is er het probleem dat dit een 

postoperatieve parameter is zodat men op voorhand geen zekerheid kan geven over 

de terugbetaling. Daarbij komt nog eens dat preoperatief ingespoten fysiologisch 

water het gewicht van het gereseceerde weefsel verhoogt om het criterium te 

omzeilen en op deze manier aan het minimum gewicht te komen. Anderzijds is er 

het gegeven dat, zoals hierboven uitvoerig besproken, de literatuur besluit dat het 

resectiegewicht niet correleert met de mate van afname van symptomen, vanaf een 

minimum resectiegewicht van 205 gram per borst, en bijgevolg niet kan gebruikt 

worden als een determinant van de medische noodzakelijkheid (5, 19, 23, 28, 43, 
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44, 48, 49). Er is dus geen reden om op basis hiervan patiënten een terugbetaling te 

ontzeggen.  

4.3.1.2 ‘ the Schnur sliding scale’ 

In 1991 publiceert Dr. P.L. Schnur een artikel waarin hij de „Schnur sliding scale‟ 

voorstelt als een manier om de motivatie van vrouwen die een reducerende 

mammoplastiek verzoeken te achterhalen. Is deze puur cosmetisch, puur 

functioneel of gemengd? Het is een zeer vaak geciteerde voorspellingsregel en 

werd tot 10 jaar na de publicatie wijdverspreid toegepast in de praktijk. Schnur 

tracht om aan de hand van zijn studie een objectief criterium te bekomen dat 

vrouwen die een reducerende mammoplastiek vragen om medische redenen te 

onderscheiden van deze die dit doen om cosmetische bekommernissen. Het 

logaritme van het resectiegewicht van de rechter borst wordt geplot tegenover de 

lichaamsoppervlakte. Daarnaast worden de deelnemende plastische chirurgen 

ondervraagd over het percentage van hun uitgevoerde reducerende 

mammoplastieën die zij om puur medische, puur cosmetische of een gemengde 

reden hebben uitgevoerd. De bekomen percentages bedragen respectievelijk 78%, 

5% en 17%. Wanneer deze twee luiken van de studie samengebracht worden, 

bekomt men het logaritme van het resectiegewicht van de rechterborst tegenover de 

lichaamsoppervlakte waarin twee percentiellijnen, de 5de percentiel en de 22ste 

percentiel, die de grens van respectievelijk een puur cosmetische of een gemengde 

motivatie aangeven. Concreet wil dit zeggen dat wanneer een bepaald 

resectiegewicht dat correleert met een bepaald lichaamsoppervlakte boven de 22ste 

percentiellijn valt, de ingreep onder een puur medische noemer valt en terugbetaald 

wordt. Wanneer het onder de 5de percentiellijn valt wordt de ingreep als puur 

cosmetisch gezien en wordt bijgevolg niet terugbetaald. Wanneer men net tussen 

deze percentiellijnen valt, spreekt men van een gemengde motivatie en is een 

persoonlijke benadering nodig waarbij de symptomen geëvalueerd worden (50). 

Onderstaande figuur 3 illustreert deze cijfergegevens met een grafiek. 

De geldigheid van de „Schnur sliding scale‟ wordt in de huidige literatuur in twijfel 

getrokken en talrijke recente publicaties tonen geen relatie aan tussen de „outcome‟ 

van een reducerende mammoplastiek en het resectiegewicht. Daarbij komt dat de 

studie wetenschappelijk eerder zwak onderbouwd is aangezien deze steunt op de 

subjectieve opinie van de deelnemende plastische chirurgen.  In 1999 publiceert 

Dr. P.L. Schnur een aantal aanbevelingen omtrent het correct gebruik van de 

„Schnur sliding scale‟ en hekelt het foutieve gebruik ervan door de 

verzekeringsmaatschappijen (51). Nog later herziet Dr. Schnur zijn mening en 
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weerlegt hij de geldigheid van de „Schnur sliding scale‟ opdat deze niet meer zou 

gebruikt worden als een criterium bij terugbetalingsregels (42). Kerrigan et al. 

komen tot het besluit, in hun onderzoek naar het verschil in verbetering tussen 

vrouwen die boven de 22ste percentielgrens vallen en deze die de grens niet halen, 

dat de verbetering niet groter is in de groep die de grens haalt in vergelijking met 

de groep die de grens niet haalt (13). Nu de geldigheid ontkracht is, is het gebruik 

van de „Schnur sliding scale‟ achterhaald maar echter het vermelden waard 

aangezien dit toch een belangrijk element is in de geschiedenis van de zoektocht 

naar een geschikt criterium voor het bepalen van de medische noodzakelijkheid 

van de reducerende mammoplastiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.3 Symptomen 

Naast het resectiegewicht is de aanwezigheid van een specifiek set van symptomen, 

veroorzaakt door de hypertrofe borsten, een veelgebruikt criterium om te beslissen 

of een reducerende mammoplastiek in een individuele situatie al dan niet een 

medisch noodzakelijke ingreep is. De twee meest gebruikte symptomen zijn: het 

voorkomen van een dermatitis in de huidplooi, gevormd door de onderkant van de 

borst en de huid van het abdomen, en het voorkomen van al dan niet 

Figuur 3: The Schnur sliding scale. Het logaritme van het excisiegewicht van de 

rechterborst geplot tegenover de lichaamsoppervlakte (m²). De 5de en 22ste 

percentiellijn zijn aangeduid. Onder de 5de percentiellijn betreft het een functionele 

operatie, boven de 22ste percentiellijn betreft het een cosmetische operatie. Tussen 

de twee percentiellijnen betreft het een situatie waarin er een individuele evaluatie 

nodig is. Bron: Schnur PL, Hoehn JG, Ilstrup DM, Cahoy MJ, Chu C. Reduction 

Mammaplasty: Cosmetic or Reconstructive Procedure? Annals of Plastic Surgery. 

1991;27(3):232-7. 
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gepigmenteerde schoudergroeven veroorzaakt door de BH-bandjes die in de huid 

getrokken worden door het gewicht van de hypertrofe borsten. Recente literatuur 

beschouwt macromastie als een syndroom waarbij er verschillende fysieke 

symptomen kunnen voorkomen maar deze zijn niet noodzakelijk altijd allemaal 

aanwezig. Hiervoor steunen we op de gedachtengang van zowel de studies van 

Kerrigan et al. (13) en Gonzalez et al. (4). Deze studies besluiten dat macromastie 

gedefinieerd kan worden als er een minimum aantal symptomen vervuld zijn van 

een lijst van macromastie geassocieerde symptomen. Het stellen van de 

aanwezigheid van één bepaald fysiek symptoom zoals gedaan wordt door de 

verzekeringsinstellingen schiet in dit opzicht dus tekort en sluit onterecht vele 

kandidaten uit voor terugbetaling. Wat deze redenering kracht bijzet is dat 

patiënten met fysieke symptomen van macromastie zoals hoofdpijn, nekpijn, 

schouderpijn, rugpijn, intertrigo en schoudergroeven zo goed als altijd een 

verbetering van hun symptomen ondervinden na een reducerende mammoplastiek 

(28). Chao et al. specifiëren dit standpunt met een onderzoek waarbij ze 

concluderen dat de patiënten met of zonder intertrigo en met of zonder 

schoudergroeven in gelijke mate een verbetering ondervinden na een reducerende 

mammoplastiek waardoor afwezigheid van één bepaald symptoom geen geldige 

reden is om een terugbetaling te weigeren (5). Een verdere uitwerking van dit 

probleem met een voorstel tot een alternatief wordt besproken in paragraaf 

4.4.1.3.Symptomen. 

4.3.1.4 Obesitas 

Zoals reeds hierboven grondig beschreven wordt overgewicht (een BMI groter als 

25) gebruikt om borsthypertrofiepatiënten de terugbetaling van een reducerende 

mammoplastiek te ontzeggen. Dit is onterecht en wordt bewezen door recente 

studies die aantonen dat de effectiviteit en complicatieratio‟s gelijkwaardig zijn  

aan de effectiviteit en complicatieratio‟s van een reducerende mammoplastiek bij 

niet-obese vrouwen. Eveneens wordt er een trend van vermagering gezien 

postoperatief, mogelijks ten gevolge van een toegenomen vermogen tot beweging 

(4, 13, 19, 23, 28, 33, 40-47).Voor een uitgebreide uiteenzetting over de restrictie 

van terugbetaling op basis van obesitas verwijzen we naar paragraaf 4.3.1.4 

Obesitas. 

4.3.1.5 Leeftijd 

Macromastiepatiënten jonger dan 18 jaar komen niet in aanmerking voor een 

terugbetaling omwille van hun jonge leeftijd. Echter ervaren jonge patiënten met 

een symptomatische macromastie eveneens een belangrijke impact op hun 
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gezondheid. De algemene trend toont aan dat er meer psychologische symptomen 

voorkomen dan fysieke symptomen bij jonge patiënten (11, 14). De reducerende 

mammoplastiek is ook voor deze jonge vrouwen een curatieve ingreep waarvan de 

efficiëntie op lange termijn gegarandeerd is (53-55). Het niet terugbetalen van de 

ingreep voor dergelijke jonge patiënten impliceert dat er minder belang gehecht 

wordt aan de psychologische symptomen, men de impact van de fysieke 

symptomen op een jonge leeftijd onderschat en dat men de patiënten verplicht te 

wachten tot er voldoende schade is aangericht waardoor fysieke symptomen de 

bovenhand nemen. De huidige leeftijdsbeperking naar onder staat in contrast met 

de vroegere leeftijdsbeperking naar boven. Vroeger werd een reducerende 

mammoplastiek enkel terugbetaald indien de vrouw jonger was dan 25 jaar en niet 

gehuwd was. Dit toont aan dat beslissingen omtrent medische noodzakelijkheid 

steeds kaderen in een bepaalde tijdsgeest met zijn specifieke cultuur, opvattingen 

en economisch klimaat. 

4.3.1.6  Reeds ondergane conservatieve therapie 

Verscheidene verzekeringsinstellingen eisen, alvorens toe te stemmen met een 

terugbetaling van een reducerende mammoplastiek, een goed gedocumenteerde 

lijst van reeds ondergane conservatieve therapieën in een poging om de symptomen 

van de borsthypertrofie te verlichten. Hiertoe behoren steun-BH‟s, NSAID‟s, 

narcotische en niet-narcotische analgetica, spierontspanners, chiropraxie en 

fysiotherapie. Getuigschriften van dermatologische consultaties kunnen eveneens 

als een vereiste worden gebruikt. Zoals reeds uitvoerig besproken in paragraaf 

4.1.4.1 kan geen enkele conservatieve therapie bijdragen tot een permanente 

verlichting of verdwijnen van de symptomen. Conservatieve behandelwijzen zijn 

van geen enkel nut binnen de curatieve therapie van macromastie (19). Het eisen 

van bewijs dat een patiënt, die zich presenteert voor chirurgie, eerst toevlucht heeft 

gezocht tot deze conservatieve therapieën vooraleer een kans te krijgen op een 

terugbetaling is bijgevolg geen restrictiecriterium dat strookt met de 

wetenschappelijke kennis die voor handen is omtrent de aandoening. 

4.3.1.7 Subjectieve mening van de huisarts en/of de chirurg 

Door het ontbreken van een objectieve parameter die bepaalt of een reducerende 

mammoplastiek in een individuele situatie al dan niet medisch noodzakelijk is, 

leggen een deel van de verzekeringsinstellingen deze beslissing in de handen van 

de arts. Zijnde de huisarts, de plastische chirurg, een controlearts of andere 

specialisten zoals een orthopedist, psychiater of dermatoloog. Het traject dat de 

patiënt aflegt verschilt hier ook weer van verzekeringsinstelling tot 
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verzekeringsinstelling. De patiënt kan direct door de plastische chirurg gezien 

worden, in sommige gevallen kan dit pas na doorverwijzing door de huisarts, 

meestal wordt een visite bij de controlearts, verbonden aan de 

verzekeringsinstelling, voorzien. Daarnaast kunnen er nog bijkomende opinies 

gevraagd worden van andere specialisten om de medische noodzakelijkheid te 

duiden. Het voordeel van deze aanpak is dat de patiënt in zijn geheel wordt 

beschouwd. Zo kan er rekening worden gehouden met de levensstijl en de 

specifieke context van de vrouw. Borsthypertrofie wordt op deze manier niet 

gereduceerd tot een cijfer zoals een bepaald resectiegewicht of een SNTND. Het 

nadeel dat onvermijdelijk is bij deze aanpak is dat er steeds een factor van 

willekeur aanwezig is in de beslissing. De studie van Horlock et al. illustreert de 

werking van een doorverwijsmechanisme aan de hand van het gebruikte 

doorverwijsmechanisme in Salisbury, Engeland (56). Een huisarts kan hier een 

patiënt die consulteert voor borsthypertrofie niet rechtstreeks verwijzen naar de 

plastische chirurg. Dit kan enkel wanneer er een goedkeuring voor terugbetaling 

gegeven is. Hiervoor dient de huisarts een commissie te benaderen. De commissie 

kan de aanvraag aanvaarden, afwijzen of een bijkomende specialistische mening 

met betrekking tot psychische en fysieke symptomen raadplegen. De bijkomende 

raadpleging betreft meestal een psychiatrische evaluatie om het psychisch lijden 

aan te tonen ten gevolge van de aandoening. In deze studie werd echter gezien dat 

er geen verschil aantoonbaar is in de symptomen van de vrouwen die een 

psychiatrische opinie nodig hadden met de vrouwen die direct aanvaard werden. 

De studie haalt de discrepanties aan in het verwijsbeleid: Er is geen verschil in de 

symptomatologie van geweigerde en aanvaarde vrouwen. De redenen voor 

doorverwijzing naar een specialist zijn niet duidelijk en de patiënten die 

geëvalueerd worden door de specialist worden nagenoeg altijd aanvaard in het 

verdere selectieproces. De meerwaarde van dit specialistisch consult is bijgevolg 

beperkt. Bovendien toont het onderzoek van O‟Blenes et al. aan dat de reducerende 

mammoplastiek een grotere fysieke verbetering teweegbrengt dan een 

psychologische verbetering waardoor restrictie op basis van psychologische 

redenen in vraag kan gesteld worden (24). Verder suggereert de studie dat een 

directe doorverwijzing naar de plastische chirurg een meer bevredigende en 

kosteneffectieve manier van werken is. De beoordeling kan in dat geval door de 

plastische chirurg zelf gebeuren, wat logischer is aangezien het een beslissing in 

zijn vakgebied is. Een eventuele psychiatrische evaluatie kan alsnog plaatsvinden 

door een persoon met ervaring met een dergelijke patiëntengroep en pathologie 

(56). 
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4.3.2 Werkwijze in België 

Het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg publiceerde in 2008 het KCE reports 

83A: “Internationale vergelijking van terugbetalingsregels en juridische aspecten van 

plastische heelkunde” (1). Hierin is een uitgebreide uiteenzetting te vinden omtrent de 

terugbetalingsregels in de plastische chirurgie. Hieronder wordt een samenvatting gegeven die 

relevant is voor de vooropgestelde vraagstelling van dit literatuuronderzoek.  

De terugbetalingsregels omtrent plastische chirurgie staan zowel bij wet beschreven als 

gecatalogeerd in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. De wet betreffende 

de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-wet) stelt dat 

de ziekteverzekering, in principe, geen diensten terugbetaalt die uitgevoerd worden met een 

esthetisch doel, tenzij onder speciale omstandigheden die bepaald worden door de koning of 

na advies van het verzekeringscomité. Deze formulering verschilt enigszins van deze in de 

nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Dit is een gecodeerde lijst met alle 

geneeskundige prestaties die geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de verzekering voor 

geneeskundige verzorging opgesteld door het RIZIV. De technische medische raad van het 

RIZIV heeft de taak om te bepalen welke plastische ingrepen al dan niet moeten terugbetaald 

worden en de nomenclatuur aan te passen. Deze raad bestaat uit 2/3e vertegenwoordigers van 

artsen en 1/3e vertegenwoordigers van het ziekenfonds. De nomenclatuur stelt dat de ingrepen 

met een louter esthetisch doel niet gehonoreerd worden, behoudens gevallen welke zijn 

aanvaard in revalidatie- en herscholingsprogramma‟s bedoeld om de rechthebbende een 

mogelijkheid te bieden een betrekking te verkrijgen of te behouden. De formulering in de 

GVU-wet is het minst beperkend en strikt gezien hoger in wetgevende macht dan de 

nomenclatuur. 

In de Belgische verplichte ziekenverzekering zijn er verschillende situaties die zich kunnen 

voordoen op het vlak van terugbetaling omtrent plastische ingrepen. Hieronder volgt een 

overzicht: 

4.3.2.1 Altijd terugbetaling 

Ingrepen die duidelijk reconstructief van aard zijn worden altijd terugbetaald. Dit 

zijn ingrepen naar aanleiding van misvormingen ten gevolge van trauma, ziekten of 

congenitale defecten. Een „skin graft‟ na een verbranding is hier een voorbeeld van. 

4.3.2.2 Terugbetaald zonder bijkomende voorwaarden 

Een aantal ingrepen die minder duidelijk van reconstructieve natuur zijn worden 

eveneens terugbetaald zonder bijkomende voorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn: 

afstaande oren, hoewel deze geen functionele beperking vormen, en 

ooglidchirurgie, hoewel dit niet altijd een beperking van het zicht veroorzaakt. 
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4.3.2.3 Nooit terugbetaald 

Zuiver esthetische ingrepen worden nooit terugbetaald door de ziekteverzekering. 

4.3.2.4 Terugbetaald na goedkeuring 

Bepaalde ingrepen worden enkel terugbetaald na de goedkeuring van een medisch 

adviseur verbonden aan het ziekenfonds. Voorbeelden hiervan zijn een 

borstvergroting door middel van een prothese naar aanleiding van een tubulaire 

borst of een unilaterale hypoplasie. Ook de reducerende mammoplastiek wordt op 

deze manier benaderd in België. Het criterium tot goedkeuring is hier het bestaan 

van een functioneel ongemak ten gevolge van de borsthypertrofie. Het „functioneel 

ongemak‟ staat niet nader beschreven in de nomenclatuur. Het is bijgevolg de taak 

van de medisch adviseur om dit ongemak in te schatten en te oordelen over het al 

dan niet gerechtigd zijn van een terugbetaling. Door het gebrek aan een nationale 

richtlijn die dit functioneel ongemak definieert ontstaan er verschillen in de manier 

waarop adviseurs, en dus hun ziekenfondsen, beslissen over de ernst van het 

ongemak met als gevolg verschillen in de terugbetaling van de reducerende 

mammoplastiek. 

4.3.2.5 Verantwoordelijkheid door de behandelende arts gedragen 

Een vijfde situatie is de situatie waarin de arts zelf de bevoegdheid heeft om over 

een individuele patiënt te beslissen omtrent de mate van het ervaren ongemak. De 

abdominoplastie en de arm- of dij-lift zijn hier voorbeelden van. Het RIZIV kan 

echter altijd achteraf een verificatie van de indicaties voor de operatie nagaan. 

Wanneer deze niet gerechtvaardigd zijn worden de kosten teruggevorderd van het 

verantwoordelijke ziekenhuis of van de verantwoordelijke arts. 

Opnieuw zorgt het gebrek aan een duidelijke omschrijving van functioneel 

ongemak hier voor een onzekerheid en willekeur, zowel voor patiënt, arts en 

ziekenhuis. 

4.3.2.6 Complicaties terugbetaald 

Complicaties die optreden ten gevolge van een esthetische operatie worden 

terugbetaald niettegenstaande de veroorzakende esthetische operatie niet 

terugbetaald wordt. 

4.3.2.7 Bijzonder solidariteitsfonds 

Het bijzonder solidariteitsfonds dient voor terugbetaling van kosten van chronisch 

zieke kinderen, zeldzame ziekten, zeldzame indicaties en innovatieve technieken 

die nog niet terugbetaald worden in België. In zeldzame gevallen kan via deze weg 

een terugbetaling bekomen worden na het indienen van een aanvraag. 
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Algemeen geldt de regel dat reconstructieve ingrepen altijd terugbetaald worden en puur 

esthetische operaties nooit voor terugbetaling in aanmerking komen. De problemen omtrent 

terugbetaling treden op wanneer men spreekt over de borderline ingrepen. Dit zijn ingrepen 

die het midden houden tussen een reconstructieve en een esthetische ingreep. Naarmate de 

esthetische component in aandeel toeneemt tegenover de medische component, is er 

verdeeldheid in de meningen en bestaan er geen eenduidige richtlijnen. Dit uit zich in 

paragraaf 4.3.2.4 en 4.3.2.5 waar de beslissing gemaakt dient te worden door een arts, een 

medisch adviseur van het ziekenfonds of de behandelende arts, om zo elke patiënt individueel 

te beoordelen. 

4.3.3 Relevante werkwijzen in het buitenland 

4.3.3.1 Frankrijk 

De terugbetalingsregels zijn eerder gelijklopend met de Belgische. Reconstructieve 

chirurgie wordt steeds terugbetaald zonder bijkomende voorwaarden. Echter 

sommige gevallen vereisen een goedkeuring op voorhand of zijn beperkt tot 

specifieke condities. Esthetische ingrepen worden niet terugbetaald met 

uitzondering van aandoeningen met een gezondheidsrisico of sociaal lijden (1).  

De voorwaarden voor een reducerende mammoplastiek zijn in Frankrijk de 

volgende: rugpijn of psychologische problemen ten gevolge van de hypertrofe 

borsten, preoperatieve foto‟s,  een medische fiche met gewicht, lengte, leeftijd en 

cupmaat van de patiënt en een preoperatief geschat resectiegewicht van minimum 

300 gram (1). 

4.3.3.2 Verenigd Koninkrijk 

Ook hier worden reconstructieve ingrepen steeds terugbetaald en de cosmetische 

ingrepen geweerd uit de nationale ziekteverzekering. Er is plaats voor enkele 

uitzonderingen hierop waarbij er door de huisarts moet verwezen worden naar de 

plastische chirurg en waarbij er eventueel een psychologische evaluatie kan 

gebeuren. De expliciete criteria voor doorverwijzing zijn afhankelijk van regio tot 

regio. Vaak is het bestaan van psychische problemen één van de criteria. Wat de 

reducerende mammoplastiek betreft is deze ofwel volledig terugbetaald zonder 

enige voorwaarden, terugbetaald onder voorwaarden afhankelijk van het lokale 

beleid of helemaal niet terugbetaald (1).  

4.3.3.3 Nederland 

Cosmetische chirurgie komt niet in aanmerking voor terugbetaling. Er zijn echter 6 

condities die hierop een uitzondering vormen: fysieke beperkingen, mutilaties ten 

gevolge van ziekte, een ongeluk of een medische interventie, een verlamming of 
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ptosis van de oogleden die het zicht beperkt, congenitale malformaties en de 

transformatie van de externe genitaliën bij transseksuelen. Er is een lijst met 

ingrepen opgesteld gecategoriseerd volgens altijd, niet of in bepaalde 

omstandigheden terugbetaald (1). 

4.3.3.4 Duitsland 

In Duitsland worden enkel ingrepen terugbetaald die bewezen hebben efficiënt en 

kosteneffectief te zijn. Esthetische chirurgie wordt bijgevolg niet terugbetaald. Een 

terugbetaling kan wel in individuele gevallen aangevraagd worden. Hierbij moet de 

aanvraag ingediend worden door een geautoriseerd plastische chirurg. Men is van 

mening dat psychologisch lijden niet als een uitzonderlijke omstandigheid kan 

beschouwd worden waarin esthetische chirurgie moet terugbetaald worden maar 

dat psychotherapie hier beter geschikt is als behandeling. Wanneer een reducerende 

mammoplastiek aangevraagd wordt, wordt deze meestal terugbetaald op 

voorwaarde dat er rugproblemen zijn ten gevolge van de aandoening, er een 

minimum resectiegewicht van 500 gram geschat wordt en dat er intertrigo 

aanwezig is die therapieresistent is (1). 

Globaal ziet men de trend dat esthetische chirurgie niet en reconstructieve chirurgie wel 

terugbetaald wordt. Doch is er ruimte voor uitzonderingen die meestal gemaakt worden op 

voorwaarde van bepaalde criteria of een individuele evaluatie. 

 

4.4 Alternatieve aanpak 

 

Het ongenoegen van de patiënten, de kritiek van de plastisch chirurgen en het zich opstapelende 

wetenschappelijk bewijs dat de huidige restrictiecriteria ondermijnt, tonen aan dat er nood is aan een 

nieuwe aanpak van de beoordeling van de medische noodzakelijkheid van de reducerende 

mammoplastiek in een individuele case. De literatuur geeft verschillende nieuwe kandidaat-

restrictiecriteria aan maar tot op heden is er nog geen doorbraak op dit gebied. Er worden 

mogelijkheden aangehaald op verschillende nieuwe vlakken zoals de antropomorfologische 

parameters en de gevalideerde vragenlijsten maar eveneens worden reeds gebruikte criteria zoals 

symptomen en het advies van de arts opnieuw naar voor geschoven in de recente visies op het 

probleem. 
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4.4.1 Alternatieve criteria  in de literatuur 

De zoektocht naar een eenduidige objectieve parameter die bepaalt vanaf welk punt een 

reducerende mammoplastiek een hoofdzakelijk reconstructieve ingreep is en de esthetische 

verbeteringen eerder een bijkomend gevolg zijn van de ingreep, is reeds lange tijd aan de 

gang. Het ultieme criterium is tot op heden nog niet gevonden. Wel zijn er verschillende 

voorstellen gedaan om het probleem vanuit een andere hoek te benaderen. Geen van deze 

voorstellen heeft tot op heden een revolutie in de terugbetalingsregels veroorzaakt of heeft 

algemeen ingang gevonden. Hieronder volgt een overzicht van de meest vermelde 

mogelijkheden tot een alternatief criterium. 

4.4.1.1 Symptomen 

Ook in de meer recente voorstellen tot selectiecriteria voor terugbetaling komen de 

symptomen aan bod. Dit gebeurt echter op een andere manier dan dat 

oorspronkelijk gedaan werd. In tegenstelling tot het obligaat voorkomen van 

intertrigo en/of BH-groeven geeft men nu meer aandacht aan het volledige 

spectrum van symptomen dat borsthypertrofie kan veroorzaken. Chao et al. komen 

tot het besluit dat de afwezigheid van één bepaald symptoom geen valabele reden  

is om een terugbetaling te weigeren (5). Gonzalez et al. stellen dat het succesvol 

verlichten van symptomen door een reducerende mammoplastiek afhankelijk is van 

het complex van musculoskeletale symptomen en tekenen ter hoogte van het 

bovenlichaam en niet gerelateerd is aan de aanwezigheid van één specifiek 

symptoom of teken. De studie omschrijft macromastie als een chronisch 

pijncomplex in ten minste 3 anatomische regio‟s van het bovenlichaam in een 

patiënt met bilaterale borsthypertrofie. Het pijncomplex omvat volgende regio‟s: de 

nek, de schouder, de rug, de borst en omvatten eveneens hoofdpijn en pijn te wijten 

aan groeven op de schouders veroorzaakt door de BH-bandjes (4). Kerrigan et al. 

gaan uit van minimum 2 symptomen die altijd of meestal aanwezig moeten zijn uit 

een lijst van 7 symptomen. Deze 7 symptomen zijn: hoge rugpijn, intertrigo, BH-

groeven, nekpijn, schouderpijn, verdoofd gevoel en pijn in de arm. Deze manier 

van evaluatie wordt de „physical symptom count‟ (PSC)  genoemd (13). 

Het selecteren van patiënten op basis van symptomen is tevens de voorkeur van 

vele chirurgen, de verzekeringsinstellingen daarentegen ijveren voor een objectief 

criterium dat geen fraude toelaat (50). Naast het feit dat het verlenen van een 

terugbetaling aan alle patiënten die deze standaardsymptomen vertonen een 

toename in het aantal terugbetalingen zou betekenen wegens het verslappen van de 

selectiecriteria, zou het aantal frauduleuze terugbetalingen eveneens stijgen. De 

diagnose van symptomatische macromastie is op deze manier subjectief en 
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voornamelijk gebaseerd op het patiëntenverhaal. Een patiënt die zich goed 

informeert over de mogelijke symptomen die kunnen voorkomen kan makkelijk op 

basis van het patiëntenverhaal alleen de verzekeringsinstelling om de tuin leiden. 

Het is dan ook begrijpelijk dat verzekeringsinstellingen geen voorstander zijn van 

een selectieprocedure enkel op basis van de symptomen en wel een bijkomende te 

objectiveren parameter wenselijk is om misbruik tegen te gaan. In alinea 4.4.1.3 

Gevalideerde vragenlijsten, wordt het gebruik van enkele vragenlijsten op basis 

van symptomen als selectiecriterium verder uitgewerkt.  

4.4.1.2 Antropomorfologische metingen 

De antropomorfologische metingen worden op drie verschillende manieren 

vermeld in de aanpak van het bepalen van de medische noodzakelijkheid van de 

reducerende mammoplastiek. Enerzijds tracht men aan de hand van deze metingen 

te schatten of het resectiegewicht het minimum resectiegewicht opgelegd door de 

verzekeringsinstellingen haalt. Anderzijds probeert men een normale range van 

metingen van de borst te bekomen om zo vanuit deze normale range, een 

abnormale borst te identificeren. Een derde manier is het formuleren van een 

discriminant op basis van de SNTND. 

Er zijn reeds verschillende pogingen ondernomen om een formule te ontwikkelen 

die het resectiegewicht of het volledige gewicht van de borst preoperatief kan 

inschatten aan de hand van bepaalde „landmarks‟ op het lichaam van de individuele 

patiënt. De meest voorkomende „landmarks‟ zijn: SNTND (zie figuur 3) en 

„inframammary fold to nipple distance‟ (IMFND). Het is belangrijk om het 

resectiegewicht preoperatief zo nauwkeurig mogelijk in te schatten aangezien in 

vele gevallen het halen van een minimumgewicht vereist is om een terugbetaling 

van de ingreep te verkrijgen. Het exacte excisiegewicht kan uiteraard enkel 

postoperatief bepaald worden. Wanneer nu zou blijken dat dit gewicht de 

minimumgrens niet haalt, vallen alle kosten ten laste van de patiënt. De studie van 

Sigurdson et al. ontwikkelde volgende formule om het volledige borstvolume te 

schatten: [volume(cc)=(35.5 x omtrek van de borstbasis rechtop zittend) + (37.7x 

verticale afstand van de infra-mammaire plooi tot de projectie van het middelste 

punt van de infra-mammaire plooi op het anterieure borstoppervlak)] (9). 

Daarnaast formuleert de studie enkele bedenkingen omtrent het gebruik van 

dergelijke metingen in volumebepalende formules. Ze zijn van mening dat een 

volume, bepaald aan de hand van de tepelpositie, niet nauwkeurig is aangezien 

deze positie varieert naargelang het gewicht van de borst. Eveneens menen zij dat 
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berekeningen op basis van SNTND onnauwkeurig zijn omdat dit een meting is die 

afhankelijk is van de thoraxlengte (9).  

 

 

 

 

 

 

Appel III et al. formuleren op basis van een sterke correlatie tussen het 

resectiegewicht en de SNTND, IMFND en het BMI volgende formule voor het 

bepalen van het resectiegewicht. [resectiegewicht =(40,0 x SNTND) + (24.7 x  

IMFND) + (17.1 x BMI) – 1443] (7). Niettegenstaande de formule als accuraat 

geprofileerd wordt promoten de auteurs het gebruik ervan als middel om medische 

noodzakelijkheid aan te tonen niet. Hiervoor vinden ze het gebruik van symptomen 

een betere manier van werken (7). 

In de studie van Sommer et al. wordt het resectiegewicht geschat enkel aan de hand 

van de SNTND. Als deze groter of gelijk is aan 31.5cm dan zal het excisiegewicht 

meer dan 800 gram bedragen, dit met een zekerheid van 98%. Voor een SNTND 

tussen 28.5 cm en 29.5 cm wordt er een resectiegewicht van 600 tot 700 gram 

voorspeld, dit met een zekerheid van 80%. Een SNTND tussen 25.5 cm en 28cm 

voorspelt slechts met 30 à 40% zekerheid een resectiegewicht tussen 400 en 600 

gram. En dit is net de range van resectiegewichten waarin een nauwkeurige 

schatting van belang is om te schatten of de minimumgrens al dan niet gehaald zal 

worden. Net zoals bovenstaande studie raden de auteurs het gebruik van deze 

schattingen in de kliniek niet aan (8). Het is nuttig erop te wijzen dat hoger reeds 

gesteld is dat een minimum resectiegewicht geen „evidence-based‟ 

restrictiecriterium is en dat bijgevolg formules die trachten het resectiegewicht op 

voorhand te schatten in het groter kader van reducerende mammoplastiek van geen 

enkel nut zijn. Verscheidene studies hebben aangetoond dat de symptomen 

significant verbeteren onafhankelijk van het resectiegewicht, op voorwaarde dat er 

genoeg weefsel wordt weggenomen zodat de borsten in proportie zijn met het 

lichaam van de vrouw met een minimum van 205 gram per borst (5, 19, 23, 28, 43, 

44, 48, 49). 

Figuur 4: Sternal Notch to Nipple Distance. 

Bron: Sommer NZ, Zook EG, Verhulst SJ. The 

prediction of Breast Reduction Weight. Plastic 

and reconstructive surgery. 2002;109(2):506-11. 
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Een tweede manier waarop antropomorfologische metingen gebruikt worden in het 

bepalen van de medische noodzakelijkheid van een reducerende mammoplastiek is 

de volgende. Aan de hand van cohorten vrouwen die over normale borsten 

beschikken, dit zijn vrouwen die tevreden zijn met de vorm en de grootte van hun 

borsten, wordt een range van metingen van de borst opgesteld die gebruikt worden 

als normaalwaarden. Aan de hand van deze normaalwaarden kan men een 

abnormale borst objectief definiëren. Een degelijk objectief discriminatiemiddel is 

de ideale oplossing voor de verzekeringsinstellingen in het bepalen van de 

medische noodzakelijkheid. Westreich ontwikkelt op deze manier een formule die 

het ideale borstvolume berekent (57). Het doel van de studie van Brown et al. is om 

de antropomorfologische afmetingen van de normale borst te bekomen zodat deze 

kunnen dienen als referentiedata. De metingen worden uitgevoerd op een rechtop 

zittende patiënt en bestaan steeds uit een verticale en een horizontale coördinaat. 

Het horizontale coördinaat wordt bepaald als een loodrechte op de lijn tussen de 

incisura jugularis en het xiphoid. Het verticale coördinaat wordt gemeten vanaf de 

incisura jugularis naar onder toe. Aan de hand van deze twee punten worden 

achtereenvolgens de tepel, de mediale en laterale uithoek van de infra-mammaire 

plooi, het meest afhangende punt van de infra-mammaire plooi en het laagste punt 

van de borst beschreven. Met stijgende leeftijd van de vrouw neemt de verticale 

coördinaat van deze parameters toe. Wanneer het lichaamsgewicht in toto toeneemt 

ziet men een toename van de verticale coördinaat alsook een lateraalwaartse 

migratie van alle parameters met uitzondering van de mediale uithoek van de infra-

mammaire plooi. Deze parameters worden in de studie vergeleken tussen een 

normale controlepopulatie en een groep patiënten die zich als kandidaten aandienen 

voor een reducerende mammoplastiek. Alle metingen bij de symptomatische 

hypertrofiepatiënten verschillen significant van deze in de normale groep, met 

uitzonderling van de laterale component van de laterale uithoek van de infra-

mammaire plooi. De tepel, het meest afhangende punt van de infra-mammaire 

plooi en het laagste punt van de borst zijn telkens lager en meer lateraal gelegen in 

de hypertrofiegroep (58). Niettegenstaande deze significante bevindingen zijn de 

auteurs geen voorstanders van het gebruik van deze objectieve criteria als basis 

voor het toekennen of weigeren van terugbetaling van een reducerende 

mammoplastiek. Wel zijn ze van mening dat deze metingen nuttig kunnen zijn in 

het rechtvaardigen van een reducerende mammoplastiek steunend op „evidence-

based medicine‟ (58). Wat belangrijk is om te vermelden bij deze studie is dat de 

selectie van de normale controlegroep vragen doet rijzen. De controlegroep bestaat 

uit 60 vrouwen die tevreden zijn met de vorm van hun borsten en hiervoor geen 
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plastische chirurgie zoeken. De vraag of men „normaal‟ gelijk kan stellen aan 

„tevreden zijn met‟ wordt in deze studie in het midden gelaten maar is zeker voor 

commentaar en betwisting vatbaar. 

Tot slot formuleert de studie van Nicoletti et al. een voorstel om de SNTND te 

gebruiken als discriminatiemiddel. Om het hoger vermelde probleem van de 

invloed van de thoraxlengte te omzeilen wordt er gebruik gemaakt van een ratio 

van de lengte en de preoperatieve SNTND. Bij een ratio kleiner of gelijk aan 5 

wordt de ingreep als functioneel beschouwd en terugbetaald. Wanneer de ratio 

groter is dan 5 valt de ingreep onder de noemer van esthetische chirurgie. Het 

afkappunt tussen een ratio die wijst op een reconstructieve of een esthetische 

ingreep wordt bepaald door middel van een retrospectieve analyse van 

antropomorfologische data van patiënten die een reducerende mammoplastiek 

ondergingen. Aan de hand van dit cijfermateriaal en de expertise van de artsen van 

het betrokken departement is het afkappunt bepaald (6). Hieruit kan afgeleid 

worden dat de subjectieve mening van de chirurgen een grote rol hebben gespeeld 

in dit proces. De auteurs zijn voorstander van de ratio lengte/SNTND als een nieuw 

en eenvoudig restrictiecriterium maar wijzen erop dat de objectieve mening van 

een plastisch chirurg dit restrictiecriterium kan tegenspreken en naar waarde dient 

geschat te worden in de beoordeling (6). 

4.4.1.3 Gevalideerde vragenlijsten 

De gevalideerde vragenlijsten worden op 2 manieren gebruikt in een context van 

reducerende mammoplastiek. Enerzijds kunnen deze gebruikt worden om de 

effectiviteit van de ingreep te bewijzen door de verbetering aan te tonen tussen de 

pre- en postoperatieve situatie. Anderzijds is het idee gegroeid om deze 

vragenlijsten te gebruiken om de nood aan een ingreep te kwantificeren in een 

populatie van symptomatische macromastiepatiënten. Het kwantificeren van de 

nood aan, en dus rechtvaardiging van, een ingreep aan de hand van dergelijke 

vragenlijsten stamt voort uit het idee om de medische noodzakelijkheid van een 

reducerende mammoplastiek in een individuele patiënt te bepalen aan de hand van 

de presenterende symptomen. Verscheidene auteurs vermelden in hun studie naar 

restrictiecriteria dat het belang van de symptomen in deze beslissing mogelijks 

meer doorweegt dan eender welke fysieke parameter. Het begrip symptoom dient 

hier echter ruim geïnterpreteerd te worden. De vragenlijsten omvatten zowel de 

evidente fysieke symptomen als de psychologische last, HRQOL-parameters en 

allerhande beperkingen in het dagelijks leven. Er bestaan vragenlijsten die louter de 

fysieke symptomen bevragen, vragenlijsten die zich enkel toeleggen op de 
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psychologische symptomen en vragenlijsten die deze twee integreren en 

daarenboven elementen van hinder in het dagelijks leven opnemen. Deze laatste 

worden ook de HRQOL-vragenlijsten genoemd. Hieronder wordt een kort 

overzicht gegeven van de meest voorkomende gevalideerde vragenlijsten in de 

literatuur. 

4.4.1.3.1 HRQOL-vragenlijsten 

De Short Form-36 (SF-36)  is een vragenlijst van 36 items die handelen 

over 8 gebieden: het fysiek functioneren, fysieke beperkingen, lichamelijke 

pijn, algemene gezondheid, vitaliteit, sociaal functioneren, emotionele 

beperkingen en mentale gezondheid. De preoperatieve waarden van 

borsthypertrofiepatiënten zijn duidelijk lager dan de normaalwaarden 

bekomen uit een Canadese en Zweedse referentiepopulatie. Postoperatief 

wordt er een significante stijging gezien met normalisatie van deze waarde 

(12, 13, 15, 19, 24). 

De EuroQOL is een vragenlijst bestaande uit 5 dimensies die gebruikt 

wordt voor het bepalen van voorkeuren voor een gezondheidstoestand, 

namelijk het bepalen van „utilities‟(13, 15, 19).  

The Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (MBSRQ) 

bestaat uit vragen omtrent het voorkomen, fitheid, preoccupatie met gewicht 

en tevredenheid over lichaamsdelen (13, 15, 19). 

The Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ-20) bestaat uit 8 

componenten die de functionele capaciteit van de patiënt weergeeft. Deze 

onderdelen zijn: zich aankleden, rechtkomen, wandelen, douchen, reiken 

naar objecten, het grijpen van objecten, inname van voeding en de trap 

opgaan. De functionele capaciteit toont aan hoe goed de patiënt de impact 

van zijn aandoening op zijn dagelijkse routine weet te beperken (18). 

The Breast Reduction Assessed Severity Scale Questionnaire (BRASSQ) 

behandelt het volledige spectrum van symptomen van borsthypertrofie. Dit 

spectrum van symptomen werd bekomen aan de hand van focusgroepen, 

zoals reeds hoger vermeld (11). De vragenlijst behandelt de volgende 

punten: fysieke implicaties, een laag zelfbeeld, lichamelijke pijn, negatieve 

sociale interacties en het voorkomen. Bijkomend onderzoek is nodig 

vooraleer deze vragenlijst gebruikt kan worden als een discriminant in het 

bepalen van de noodzakelijkheid van een reducerende mammoplastiek (59). 
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Bovenstaande HRQOL-vragenlijsten geven elk voor zich aan dat de HRQOL significant 

stijgt ten gevolge van een reducerende mammoplastiek bij een symptomatische 

hypertrofiepatiënt. Er dient vermeld te worden dat de mate van de klinische impact van het 

stijgen van de QOL door een ingreep sterkt bediscussieerd wordt. Er bestaat geen gouden 

standaard die berekent welke stijging in QOL klinisch relevant is. Daarnaast dient in 

overweging genomen te worden dat een puur esthetische operatie eveneens een stijging van 

de QOL veroorzaakt. 

4.4.1.3.2 Fysieke symptomen-vragenlijsten 

The Visual Analogue Scale (VAS) wordt gebruikt om de intensiteit van pijn 

te kwantificeren. In de context van reducerende mammoplastiek spreekt men 

over borstpijn, nekpijn en rugpijn (5, 14, 18).  

The McGill Pain Questionnaire (MPQ) wordt eveneens gebruikt om de 

intensiteit van pijn te kwantificeren (13) 

The Breast Related Symptoms Questionnaire (BRS) is een vragenlijst 

bestaande uit 13 items en is speciaal ontwikkeld voor het beoordelen van een 

borsthypertrofie. In vergelijking met de andere vragenlijsten is deze nog niet 

gevalideerd maar wel beloftevol. Hieronder is ter illustratie de volledige 

vragenlijst weergegeven (13, 15, 19, 24). 

 Postoperatief wordt bij al deze vragenlijsten een significante verbetering gezien. 

 

 

 

Figuur 5: De volledige BRS-

vragenlijst. De vragenlijst 

wordt specifiek gebruikt om 

de ervaren last veroorzaakt 

door borsthypertrofie te 

kwantificeren op een 

subjectieve manier. Bron: 

Kerrigan C, Collins E, 

Striplin D, Kim M, Wilkins 

E, Cunningham B, et al. The 

health burden of breast 

hypertrophy. Plastic and 

reconstructive surgery. 

2001;108(6):1591-9. 
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4.4.1.3.3 Psychologische symptomen-vragenlijst 

The Rosenberg Self-esteem Scale bestaat uit 10 vragen die het mentaal 

welzijn van de patiënt in kaart brengen. Ook hier wordt postoperatief een 

significante verbetering gezien (24). 

4.4.1.4 Objectieve mening van de arts 

Het is opvallend dat verschillende studies na het formuleren van een mogelijk 

restrictiecriterium of een denkpiste hieromtrent, wijzen op het belang van de 

mening van de behandelende arts in een individuele case. Het is gebleken dat het 

formuleren van een objectieve discriminant, die bepaalt wanneer een reducerende 

mammoplastiek esthetisch al dan niet reconstructief is, geen evidente opgave is. 

Westreich publiceert in zijn studie omtrent antropomorfologische metingen 

volgende bedenking: “When anyone with an artistic bent looks at a woman‟s 

breast, the computer that is the human brain analyzes the shape and makes a 

determination as to whether the shape is appropriate. The human computer takes 

into consideration so many parameters that it is difficult to determine what it is that 

makes us decide that a certain shape is appropriate and that another is not.” (57). 

Spector en Karp besluiten hun studie met de opmerking dat macromastie niet 

gedefinieerd kan worden door een getal maar steeds binnen de context van een 

individuele patiënt moet gezien worden (48). Dit toont aan dat het idee leeft onder 

de onderzoekers dat er een bepaalde component is, in het beslissingsproces van de 

medische noodzakelijkheid van de reducerende mammoplastiek, die ervoor zorgt 

dat deze vraagstelling niet louter kan gereduceerd worden tot een aantal universele 

parameters van noodzakelijkheid. Daarom is het dat niet alleen de mogelijkheid 

van het menselijk brein om vele factoren in overweging te nemen alvorens een 

beslissing te maken, maar ook de ervaring en expertise op het gebied van 

borsthypertrofie en de reducerende mammoplastiek die ervoor zorgt dat de arts, en 

in het bijzonder de plastische chirurg, een waardevolle bijdrage levert in het 

oordeel over de medische noodzakelijkheid van de ingreep. Vandaag wordt in 

België reeds op deze manier gehandeld. Er wordt dienst gedaan op het oordeel van 

een controlearts om te bepalen of een reducerende mammoplastiek al dan niet 

reconstructief is en of deze in aanmerking komt voor een terugbetaling (1). Het 

nadeel van deze aanpak is dat er diversiteit gecreëerd wordt in de 

terugbetalingsvoorwaarden intrinsiek aan de controlearts. Indien de bevoegdheid 

om de beslissing te nemen bij de behandelende plastisch chirurg in plaats van een 

controlearts zou liggen, vrezen verzekeringsinstellingen een toename in de kosten 

door het onrechtmatig toekennen van een terugbetaling uit winstbejag. 
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5 Discussie 

 

Niettegenstaande de reducerende mammoplastiek volgens de officiële definitie van „the American 

Society of Plastic Surgeons‟ geclassificeerd wordt als een reconstructieve ingreep, heerst er een 

hardnekkige discussie omtrent de medische noodzakelijkheid ervan en wordt de reconstructieve 

aard van de ingreep in twijfel getrokken. Hierdoor is er een grote verwardheid over de aard van de 

reducerende mammoplastiek: Is dit in essentie een cosmetische of een reconstructieve ingreep? Met 

andere woorden, is dit een medische noodzakelijk ingreep die moet terugbetaald worden door de 

ziekteverzekering of is dit een vorm van esthetische chirurgie waarvan de kosten gedragen moeten 

worden door de patiënt? Dit literatuuronderzoek tracht aan de hand van een overzicht van de 

bestaande literatuur omtrent deze vraagstelling duidelijkheid te scheppen en een bijdrage te leveren 

aan een stap in de goede richting van het antwoord. Het is noodzakelijk te weten wanneer men over 

een pathologische borsthypertrofie spreekt. Een definitie van de aandoening fungeert in dit geval 

als een handvat waarbij het probleem kan aangepakt worden. Een tweede essentiële pijler waarop 

gesteund wordt is de effectiviteit van de reducerende mammoplastiek. Alvorens een ingreep als 

medisch noodzakelijk te benoemen, dient deze effectief te zijn als behandeling voor de 

desbetreffende aandoening en dienen de voorwaarden voor de effectiviteit ervan gekend te zijn. Het 

ultieme doel is het bekomen van een eenduidige objectieve parameter die in staat is te bepalen of 

een reducerende mammoplastiek in een individuele case medisch noodzakelijk is en bijgevolg 

onder de dekking van de ziekteverzekering dient te vallen. 

De literatuur erkent het ontbreken van een algemeen aanvaarde definitie van de aandoening 

macromastie. Verschillende voorstellen worden hieromtrent gedaan waarvan een vooropgesteld 

minimum resectiegewicht en macromastie als een symptoomcomplex de meest voorkomende zijn. 

Het hanteren van een minimum resectiegewicht is een postoperatieve definitie en is bijgevolg van 

weinig praktisch nut in de kliniek en het verzekeringswezen. Eveneens steunt deze definitie op de 

veronderstelling dat er een bepaald resectiegewicht dient behaald te worden alvorens een 

reducerende mammoplastiek effectief is. Deze assumptie wordt echter tegengesproken door de 

recente studies waarin de ingreep even effectief is onafhankelijk van het resectiegewicht op 

voorwaarde dat er genoeg borstweefsel wordt weggenomen zodat de borsten in verhouding zijn 

met het lichaam. Anderzijds wordt macromastie benaderd als een symptoomcomplex waarbij, 

afhankelijk van de studie, 2 à 3 symptomen uit een bepaalde set voldoende zijn om een 

macromastie te definiëren. Deze aanpak is patiëntgericht en is minder restrictief dan een 

vooropgesteld resectiegewicht. Het reduceert macromastie niet tot een aandoening die beschreven 

wordt door een getal of parameter maar laat ruimte voor het brede spectrum aan symptomen die het 
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veroorzaakt. Het is minder restrictief in het opzicht dat het toelaat de patiënt in zijn geheel te 

evalueren. 

De reducerende mammoplastiek is de enige effectieve curatieve behandeling voor macromastie. 

Geen enkele conservatieve behandeling kan zijn nut bewijzen als curatieve behandeling. De 

literatuur besluit dat de reducerende mammoplastiek een effectieve ingreep is en de fysieke 

symptomen verlicht of elimineert, de functionele capaciteit verhoogt, de HRQOL verhoogt, angst 

en depressie doet afnemen, de seksuele functie en tevredenheid verhoogt, een vermindering van 

migraine en chronische hoofdpijn veroorzaakt en de pulmonaire parameters verbetert. Een context 

van obesitas doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de ingreep. Het resectiegewicht heeft geen 

invloed op de effectiviteit eenmaal een minimum van 205 gram per borst wordt gereseceerd en er 

voldoende weefsel wordt weggenomen zodat de borsten in verhouding zijn met het lichaam.  

Daar de verzekeringsinstellingen de gezondheidsuitgaven trachten in te tomen is er een overdracht 

te zien van wie de medische noodzakelijkheid van de reducerende mammoplastiek bepaalt, deze is 

verschoven tegen de logica in van de arts naar de verzekeringsinstellingen. Het gevolg hiervan is 

dat de restrictie- en selectiecriteria die gebruikt worden door de verzekeringsinstellingen niet 

„evidence-based‟ zijn. Het weigeren van een terugbetaling op basis van een resectiegewicht, „the 

Schnur sliding scale‟, het obligaat voorkomen van één bepaald symptoom, obesitas, leeftijd of 

reeds ondergane conservatieve therapieën heeft geen enkele wetenschappelijke basis. Bijgevolg is 

er geen enkele rationale die het gebruik van deze restrictiecriteria steunt. 

Ongefundeerde restrictiecriteria en frustratie bij artsen, patiënten en de gezondheidsverzekering 

zetten een zoektocht in gang naar een objectief criterium dat dienst doet als discriminant in het 

bepalen van de medische noodzakelijkheid van de reducerende mammoplastiek in een individuele 

situatie. De discriminant zal idealiter een grens trekken tussen een situatie waarin de ingreep 

functioneel is en een situatie waarin de ingreep cosmetisch is. De literatuur stelt enkele 

verschillende denkpistes voor omtrent dit probleem: Er wordt onderzoek verricht naar het bepalen 

van de medische noodzakelijkheid aan de hand van symptomen, antropomorfologische metingen, 

gevalideerde vragenlijsten en de subjectieve mening van de arts. Het bepalen van de 

noodzakelijkheid aan de hand van de symptomen gaat uit van het bovenstaande voorstel om 

macromastie te definiëren als een symptoomcomplex. Wanneer 2 of 3 symptomen uit een vooraf 

bepaalde set symptomen aanwezig zijn, wordt gesteld dat de ingreep functioneel is. Onderzoek op 

gebied van de antropomorfologische metingen als discriminant levert geen baanbrekend werk op. 

Nauwkeurige formules die het resectiegewicht bepalen zijn van geen nut aangezien het 

resectiegewicht geen valabele restrictiefactor is. Het bepalen van normaalwaarden waaraan de 

hypertrofiepatiënt kan getoetst worden lijkt een goede aanpak, ware het niet dat deze 

normaalwaarden bekomen zijn op een niet wetenschappelijke manier. Men stelt „normaal‟ gelijk 
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aan „tevreden met‟ en dit is een redenering die sterk te betwisten valt. Als laatste 

antropomorfologische parameter wordt de ratio van lengte/SNTND voorgesteld. Echter het bepalen 

van de grenswaarden tussen esthetisch en reconstructief is gebeurd aan de hand van de subjectieve 

mening van de behandelende chirurgen, wat dit criterium in essentie reduceert tot louter de 

subjectieve mening van de chirurgen en geen objectieve parameter voorstelt. De gevalideerde 

vragenlijsten zijn alom besproken in de literatuur. Deze zijn divers en omvatten componenten van 

fysieke en psychologische symptomen, HRQOL en alledaagse activiteiten. Ze zijn een 

toegangspoort om de zeer moeilijk te meten last veroorzaakt door de symptomatische hypertrofie 

toch enigszins in een objectieve kwantificeerbare parameter te gieten. Tot slot blijft de objectieve 

mening van de arts doorheen alle studies een belangrijk gegeven in het beslissingsproces van de 

medische noodzakelijkheid van de reducerende mammoplastiek. 

Hieruit kan besloten worden dat er geen eenduidig antwoord bestaat op de vraag wanneer een 

reducerende mammoplastiek functioneel of esthetisch is. Er bestaat tot op heden geen 

wetenschappelijk valabele objectieve parameter die deze grens kan bepalen. Mogelijks betekent dit 

dat het onmogelijk is om een dergelijk parameter te ontwikkelen die mathematisch de graad van 

noodzakelijkheid bepaalt. De aandoening macromastie is te complex en te uitgebreid op het gebied 

van symptomatologie, fysieke verschijningsvormen en belangrijke beïnvloedende factoren zoals de 

lichaamsconstitutie en de individuele gevoeligheid voor het ontwikkelen van symptomen om 

hiervoor een allesomvattende parameter te ontwikkelen zonder patiënten te benadelen. Daardoor 

wordt er toekomst gezien in de aanpak gebaseerd op de symptomatologie. De fysieke symptomen 

zijn de belangrijkste symptomen die veroorzaakt worden door de aandoening, deze zijn 

verantwoordelijk voor het grootste deel van de last. Het zijn dan ook de fysieke symptomen die het 

meest verbeteren of volledig verdwijnen ten gevolge van de reducerende mammoplastiek. Men zou 

kunnen stellen dat wanneer de fysieke symptomen beschouwd worden, men automatisch de 

onderliggende psychologische symptomen, HRQOL-elementen en functionele beperkingen 

eveneens in rekening brengt aangezien dat wanneer er sprake is van fysieke symptomen deze 

andere elementen reeds aanwezig zijn. De vragenlijsten kunnen in deze aanpak het uitgelezen 

middel zijn om deze symptomen te kwantificeren en op deze manier de ervaren last van de patiënt 

te herleiden naar een objectieve score. In het bijzonder denken we aan „the Breast Reduction 

Assessed Severity Scale Questionnair‟ die het volledige spectrum van 

borsthypertrofiegeassocieerde symptomen ondervraagt, en aan „the Breast Related Symptoms 

Questionnaire‟ die speciaal ontwikkeld is voor de beoordeling van borsthypertrofie. Wanneer men 

ervan uit gaat dat macromastie gedefinieerd wordt als een symptoomcomplex met een bepaalde set 

symptomen welke echter niet allen obligaat dienen aanwezig te zijn wordt de groep vrouwen met 

symptomatische borsthypertrofie ruim omvat zonder rechthebbende patiënten uit te sluiten. De 

verzekeringsinstellingen zijn echter geen voorstander van deze aanpak omdat zij een stijging van 
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het aantal terugbetalingen vrezen wanneer de rechtvaardiging van de reducerende mammoplastiek 

louter op het patiëntenverhaal steunt. Er wordt verwacht dat een goed geïnformeerde patiënt die 

een reducerende mammoplastiek wil laten uitvoeren om esthetische redenen, frauduleus een 

terugbetaling zal verkrijgen. Het is dan ook verstaanbaar de verzekeringsinstellingen een 

bijkomend restrictiecriterium wensen dat fraude tegengaat. Toch kan men zich de vraag stellen dat 

wanneer er fouten gebeuren in het terugbetalen van gezondheidsprocedures, in welke richting deze 

het minst schade berokkenen? Is het beter om alle rechthebbende patiënten terug te betalen waarbij 

enkele niet rechthebbenden eveneens terugbetaald worden of is het beter om geen enkele niet 

rechthebbende te vergoeden met als neveneffect dat ook een aantal rechthebbende patiënten geen 

terugbetaling ontvangen? 

Zowel in het verleden als in het heden is er een groot vertrouwen in de subjectieve mening van de 

arts. De arts is met zijn medische expertise en het vermogen om geval per geval in zijn eigen 

context te bekijken en vele bijkomende elementen in rekening te brengen de uitgelezen persoon om 

de beslissing van medische noodzakelijkheid te maken. Deze manier van beslissen strookt niet met 

het ideaal waarin er een objectieve parameter dienst doet als discriminant en alle patiënten 

gelijkwaardig beoordeelt. Dat het menselijk brein geen mathematische formule of geen eenduidige 

richtlijn volgt is zowel het sterke als het zwakke punt van deze aanpak. Doordat elke arts voor zich 

de medische noodzakelijkheid bepaalt wordt er een diversiteit gecreëerd in de terugbetaling. Het is 

niet mogelijk deze diversiteit volledig te elimineren maar kan door middel van seminaries voor alle 

beoordelende artsen zo veel mogelijk gereduceerd worden. De vrees voor een verhoogd aantal 

terugbetaalde reducerende mammoplastieën wanneer de plastische chirurg zelf de medische 

noodzakelijkheid bepaalt kan verholpen worden door het beslissingsrecht niet toe te kennen aan de 

behandelende arts maar aan een controlearts verbonden aan de verzekeringsinstellingen. 

Wat betreft de werkwijze in België voor het terugbetalen van de reducerende mammoplastiek kan 

besloten worden dat deze geen fouten maakt tegen de huidige wetenschappelijke standpunten 

betreffende de restrictiecriteria. De restrictiecriteria die bewezen hebben niet valabel te zijn worden 

niet gebruikt. Aangezien de reducerende mammoplastiek als een borderline ingreep beschouwd 

wordt is er vooraf een goedkeuring nodig van een medisch adviseur. De terugbetaling wordt 

toegekend als er sprake is van een „functioneel ongemak‟. Het „functioneel ongemak‟ is niet nader 

omschreven in de wetgeving en staat bijgevolg open voor interpretatie. De gevalideerde 

vragenlijsten die ontwikkeld zijn voor het bevragen van de symptomen van macromastie kunnen 

hier eventueel gebruikt worden om het „functioneel ongemak‟ een betekenis te geven. De 

vragenlijsten in combinatie met de kritische en allesomvattende blik van de arts zijn mogelijks de 

volledigste manier van het evalueren van de medische noodzakelijkheid van de reducerende 

mammoplastiek in een individuele case.  
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Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat het bepalen van de medische noodzakelijkheid van 

een ingreep steeds gekaderd wordt in het heersend klimaat, zowel financieel als cultureel. Wanneer 

er genoeg financiële middelen voorhanden zijn kan de ziekteverzekering in het extreme geval 

beslissen esthetische operaties terug te betalen. Vandaag echter is er een trend van steeds stijgende 

gezondheidskosten en een krimpend budget dat hiervoor voorzien wordt. De reducerende 

mammoplastiek is echter een reconstructieve ingreep waarover geen terughoudendheid mag 

bestaan om deze in de gepaste situatie terug te betalen aan de patiënt. 
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