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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt dat de mededeling van de Commissie inzake communautaire maatregelen in 
verband met borstimplantaten (COM(2001) 666) de situatie van vrouwen met 
siliconenimplantaten ondanks de aanbevelingen niet heeft verbeterd. Ze wijst er eveneens op 
dat sinds het Europees Parlement het onderwerp voor het laatst behandelde er nieuw 
wetenschappelijk bewijs is verschenen dat een moratorium van siliconenimplantaten volledig 
rechtvaardigt. Indienster vraagt het Europees Parlement om de kwestie opnieuw te behandelen 
en er bij alle lidstaten op aan te dringen om het voorbeeld van de Verenigde Staten te volgen 
en siliconen borstimplantaten te verbieden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 februari 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Inleiding en achtergrond

De discussie op Europees niveau over de veiligheid van borstimplantaten van siliconen
dateert reeds van 1998. Destijds zijn er door belangengroeperingen twee verzoekschriften 
ingediend waarin de schadelijke gevolgen van borstimplantaten van siliconen voor de 
gezondheid werden genoemd en waarin werd opgeroepen tot een onmiddellijk verbod1. Het

  
1 Verzoekschrift 470/98, ingediend door Ingeborg Vurgun-Kern en verzoekschrift 771/98, ingediend door Frank Harvey.



PE 384.354 2/9 CM\650246NL.doc

NL

Europees Parlement (EP) heeft hierop gereageerd met het verzoek formele antwoorden en 
bewijzen te overleggen aan de Commissie verzoekschriften, en de Commissie rechten van de 
vrouw en gelijke kansen, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
consumentenbeleid en de Commissie onderzoek en energie om advies verzocht.

Als onderdeel van zijn inspanning tot informatieverzameling heeft het Europees Parlement, 
via zijn Scientific and Technological Options Assessment Unit (STOA), een onafhankelijk
team opdracht gegeven een volledige studie te verrichten naar borstimplantaten van siliconen. 
In deze studie diende niet alleen te worden gekeken naar de wetenschappelijke aspecten van 
borstimplantaten, maar moesten ook de belangen en meningen van de verschillende 
belangengroeperingen in aanmerking worden genomen, met het doel het Europees Parlement 
te voorzien van beleidsopties en het te informeren over de nadelen en voordelen daarvan.

De studie werd in mei 2000 voltooid en bevestigde het ontbreken van wetenschappelijk 
bewijs van een verband tussen siliconenimplantaten en ernstige gezondheidsrisico’s, zoals 
kanker en bindweefselaandoeningen1. De studie vermeldde echter ook dat er plaatselijke 
complicaties kunnen optreden, die de belangrijkste reden tot bezorgdheid vormen. Deze 
bezorgdheid geldt daarbij net zozeer of in hogere mate voor andere types borstimplantaat, 
zoals implantaten met een zoutoplossing2. Het gaat hierbij voornamelijk om scheuren van het 
omhulsel (bijvoorbeeld als gevolg van beroering of letsel), migratie van de siliconengel (door 
intacte of gescheurde omhulsels), kapselcontractie (samentrekken van littekenweefsel rondom 
het implantaat, waardoor de borst hard wordt en pijnlijk aanvoelt of vervormd raakt) en
infecties3. In de eindconclusies bevelen de auteurs aan borstimplantaten van siliconen niet te 
verbieden, maar in plaats daarvan kritische specifieke maatregelen aan te nemen en uit te 
voeren welke gericht zijn op uitbreiding en verbetering van informatie voor patiënten, 
opvolging en toezicht, kwaliteitsbewaking en -borging en essentieel onderzoek4.

Nadat de studie voltooid was, heeft het Europees Parlement in mei 2001 een resolutie
aangenomen5, waarop de Commissie in november van hetzelfde jaar een mededeling6 heeft 
aangenomen die voorstellen bevat ten gunste van strengere controlemechanismen ten aanzien 
van de veiligheid van borstimplantaten, nieuwe voorschriften inzake informatie en 
etikettering, de inhoud van de "informed consent" van de patiënt, nationale registers en 

  
1 Martín-Moreno JM, Gorgojo L, Gonzales-Enriquez J, Wisbaun W. Health risks posed by silicone implants in general with 
special attention to breast implants. ("Gezondheidsrisico's veroorzaakt door siliconenimplantaten in het algemeen, met 
speciale aandacht voor borstimplantaten"). PE 168.396/Fin.St/rev.

2 Idem, blz. 9 en 19.

3 Idem, Local Effects ("Plaatselijke effecten"), blz. 26-30 en 42-43.

4 Idem, Punt 2. Executive Summary ("Samenvatting"), blz. 9.

5 Verslag over de ontvankelijk verklaarde verzoekschriften over siliconenimplantaten (verzoekschriften 470/98 en
771/98). PE 302.857, 29.5.2001. Zie:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-
0186+0+DOC+PDF+V0//EN&L=EN&LEVEL=6&NAV=S&LSTDOC=Y

6 Mededeling van de Commissie inzake communautaire en nationale maatregelen in verband met borstimplantaten, 
15.11.2001, COM(2001)666 def. 
Zie: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0666en01.pdf
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klinische evaluatie, krachtigere mechanismen om te controleren of de regels worden 
nageleefd, en een heroverweging van de Europese normen voor essentiële 
veiligheidsvoorschriften en gelijkvormigheidsbeoordelingsschema’s van Richtlijn 93/42/EEG
betreffende medische hulpmiddelen1 met betrekking tot borstimplantaten.

In februari 2003 is Richtlijn 2003/12/EG2 van de Commissie aangenomen, waarmee 
borstimplantaten werden geherclassificeerd van klasse IIb tot klasse III met als gevolg dat 
thans de meest stringente voorschriften voor medische hulpmiddelen van toepassing zijn. In 
feite vormt Richtlijn 2003/12/EG een versterking van de kwaliteits- en veiligheidscontroles 
die worden uitgevoerd voordat borstimplantaten op de Europese markt mogen worden 
gebracht.

Tezelfdertijd hebben de diensten van de Commissie een samenvatting gepubliceerd van de 
door lidstaten verstrekte informatie over de voortgang met betrekking tot adequate informatie 
voor patiënten, "informed consent", reclame voor borstimplantaten en nationale registers van 
vrouwen met borstimplantaten3. De algemene conclusie van het verslag was dat lidstaten
terzake nationaal beleid hadden dat reeds van kracht was of op dat moment werd ingevoerd. 
Verschillende lidstaten gebruikten de mededeling van de Commissie om hun 
beleidsmaatregelen bij te werken of te heroverwegen.

In mei 2003 is de bijgewerkte versie van het STOA-verslag Health risks posed by silicone 
implants in general with special attention to breast implants opgesteld, waarin de 
oorspronkelijke in 2000 geformuleerde bevindingen in hoofdzaak werden bevestigd: er blijkt 
geen duidelijk bewijs te zijn van toegenomen sterfte of bepaalde ernstige aandoeningen als 
gevolg van borstimplantaten van siliconen, en de chirurgische, plaatselijke en perioperatieve 
complicaties vormt nog altijd het voornaamste veiligheidsprobleem4. In het bijgewerkte 
verslag werd ook gesteld dat er nog altijd behoefte is aan verder onderzoek, met name in 
verband met een aantal bevindingen die duiden op een schijnbaar verhoogd risico van 
hersentumoren5, kanker van de luchtwegen6 alsmede zelfmoord1. Verder bleek dat een aantal 

  
1 Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen (PB L 169, 12.7.1993, met latere 
wijzigingen).

2 Richtlijn 2003/12/EG van de Commissie van 3 februari 2003 betreffende de herclassificatie van borstimplantaten in het 
kader van Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen (PB L 28, 4.2.2003). De bepalingen van deze richtlijn 
worden sinds 1 september 2003 toegepast.

3 Werkdocument van de diensten van de Commissie over nationale maatregelen van de lidstaten inzake borstimplantaten, 
SEC(2003) 175, 14.2.2003. Zie: http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/breast_implant/sec_2003-175en.pdf

4 Bijgewerkt verslag (Studie) voor STOA: Health risks posed by silicone implants in general with special attention to breast 
implants ("Gezondheidsrisico's veroorzaakt door siliconenimplantaten in het algemeen, met speciale aandacht voor 
borstimplantaten"), dr. L Gorgojo, dr. J Gonzales, mevr. W Wisbaun en dr. J Martín-Moreno, 30 mei 2003.

5 In titel IV (Results ("Resultaten")), punt 1.C. (Cancer ("Kanker")), blz. 9 van het verslag wordt het volgende gesteld: "de 
uitzondering op de over het algemeen lagere cijfers (met betrekking tot kanker – opmerking toegevoegd) werd gevormd door 
sterfgevallen als gevolg van hersentumoren. Vrouwen met borstimplantaten liepen ten opzichte van de bevolking als geheel 
twee maal zo veel kans te sterven in vergelijking met een cohort patiënten dat een andere vorm van plastische chirurgie had 
ondergaan. Deze resultaten waren statistisch echter niet significant".

6 "Wat betreft overige tumorlocaties, hebben de onderzoekers ook geen verhoogd risico geconstateerd van kanker van de 
luchtwegen onder patiënten met implantaten in vergelijking met het cohort patiënten dat een andere vorm van plastische 
chirurgie had ondergaan", titel IV (Results ("Resultaten")), punt 1.C. (Cancer ("Kanker")), blz. 9 van het verslag.
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verwarrende factoren degelijk moeten worden geverifieerd in de nieuwe studies voordat de 
betrouwbaarheid van deze eerste bevindingen kan worden beoordeeld. Ook werd benadrukt 
dat de behoefte aan verder onderzoek gerechtvaardigd is, vanwege de beperkingen van het tot 
op dat moment verrichte onderzoek.

Regelgevingskader voor borstimplantaten

Borstimplantaten vallen onder Richtlijn 93/42/EEG met betrekking tot medische 
hulpmiddelen, als gewijzigd bij de Richtlijnen 98/79/EG2, 2000/70/EG3, 2001/104/EG4,
2003/12/EG5, 2003/32/EG6 en Verordening (EG) nr. 1882/20037 (hierna te noemen "de 
richtlijn").

In de richtlijn worden vier klassen van medische hulpmiddelen gedefinieerd (I, IIa, IIb en III), 
die bepalend zijn voor de diverse gelijkvormigheidsbeoordelingsprocedures die gevolgd 
moeten worden. Sinds 2003 zijn, als gevolg van de reactie van de Commissie op de 
aanbeveling van het Europees Parlement om de controle op de veiligheid van 
borstimplantaten te versterken, dergelijke implantaten, in afwijking van de classificatieregels 
vastgelegd in bijlage IX bij Richtlijn 93/42/EEG, heringedeeld onder klasse III in plaats van 
klasse IIb, en worden zij derhalve onderworpen aan de strengste voorschriften die voor 
medische hulpmiddelen kunnen gelden alvorens ze op de Europese markt mogen worden 
gebracht.

De richtlijn bepaalt de essentiële eisen op het vlak van prestaties en veiligheid waaraan 
medische hulpmiddelen moeten voldoen om gezondheidsbescherming van hoog niveau te 
bieden. De gelijkvormigheid ten opzichte van de essentiële vereisten kan worden aangetoond 
aan de hand van overeenkomstigheid met geharmoniseerde normen waarin de technische
specificaties vervat zijn om aan de essentiële eisen te voldoen. Om aan de door het Europees 
Parlement genoemde bezorgdheid tegemoet te komen, heeft de Commissie een mandaat 
gegeven voor de vaststelling van nieuwe geharmoniseerde normen die specifiek voor 

    
1 Op bladzijde 8 van het verslag, titel IV (Results ("Resultaten")), punt 1.C. (General mortality and specific causes for death 
("Algemene sterfte en specifieke doodsoorzaken")) wordt gesteld: "Eén  marginale en statistisch niet-significante bevinding 
betrof een enigszins hogere incidentie van zelfmoord onder vrouwen met implantaten in vergelijking met de bevolking als 
geheel. De hogere zelfmoordcijfers onder patiënten met implantaten hangen samen met bepaalde kenmerken die met 
betrekking tot patiënten met implantaten in eerdere rapporten zijn beschreven, zoals huwelijksproblemen, depressie, 
emotionele stoornissen en een negatief zelfbeeld.". Op bladzijde 31 van hetzelfde rapport, titel V (Discussion, Scientific 
evidence ("Discussie. Wetenschappelijk bewijs")), wordt hier het volgende aan toegevoegd: "Met betrekking tot zelfmoord, 
kan het waargenomen verhoogde risico van sterfte door deze oorzaak (d.w.z. borstimplantaten van siliconen – opmerking 
toegevoegd) beïnvloed zijn door een toevalsfout (zeer gering aantal waargenomen sterfgevallen) en mogelijk duiden op 
"selectievertekening" (d.w.z. verhoogde prevalentie van bepaalde psychologische kenmerken op voorhand) in plaats van een 
oorzakelijk verband tussen implantaatchirurgie en zelfmoord.".

2 PB L 331, 7.12.1998.

3 PB L 313, 13.12.2000.

4 PB L 6, 10.1.2002.

5 PB L 284, 31.10.2003.

6 PB L 105, 26.4.2003.

7 PB L 284, 31.10.2003.
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borstimplantaten gelden. Deze normen zullen naar verwachting niet later dan december 2007 
definitief worden vastgelegd door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN). Na 
aanneming zullen ze onmiddellijk worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese 
Unie, waarna ze door fabrikanten kunnen worden toegepast bij het ontwerpen en vervaardigen 
van borstimplantaten.

Daarnaast staan in de mededeling van de Commissie1 diverse aanvullende maatregelen, zowel 
op communautair als nationaal niveau, beschreven die erop gericht zijn de volledige 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van het EP te garanderen. Met betrekking tot de 
communautaire maatregelen heeft de Commissie toegelicht op welke wijze de essentiële eisen 
in de richtlijn, met inbegrip van de bepalingen inzake gelijkvormigheidsbeoordeling, klinische 
evaluatie, informatie en etikettering en toezicht na het in de handel brengen van 
borstimplantaten, door de fabrikant dienen te worden opgevat. Wat betreft de maatregelen 
bestemd voor nationaal niveau: deze waren erop gericht het bestaande regelgevingskader 
zodanig aan te vullen dat de beste garantie voor de bescherming van de gezondheid wordt 
geboden. In dit verband heeft de Commissie de lidstaten aanbevolen aanvullende informatie
voor vrouwen te ontwikkelen, die hen in staat zou stellen beter geïnformeerde en overwogen 
keuzes te maken, met volledige kennis van de potentiële risico's en voordelen van 
borstimplantaten. Ten slotte heeft de Commissie de lidstaten voorgesteld nationale registers
op te zetten die de basis moeten vormen voor traceerbaarheid en langetermijnonderzoek met 
betrekking tot dergelijke medische hulpmiddelen.

Een vervolgonderzoek dat in 2003 is uitgevoerd door de Commissie wees uit dat terzake 
relevant nationaal beleid in de lidstaten reeds van kracht was of op dat moment werd 
ingevoerd.

Standpunt ten opzichte van verzoekschrift 631/2004

De Commissie erkent het belang van het voortdurend verifiëren van de wetenschappelijke
gegevens teneinde de kennis inzake de kwaliteit en veiligheid van borstimplantaten van 
siliconen te verbeteren en het begrip ten aanzien van de effecten op de gezondheid op korte en 
lange termijn te vergroten.

Het doet de Commissie genoegen in te gaan op de kwesties die aan de orde worden gesteld in 
verzoekschrift 631/2004, en haar opvattingen te delen met het Europees Parlement.

In verzoekschrift 631/2004 wordt uiting gegeven aan bezorgdheid op verschillende punten,
welke in twee groepen kunnen worden ingedeeld: bezorgdheid ten aanzien van de veiligheid 
en bezorgdheid met betrekking tot onvoldoende informatie. Het eerstgenoemde lijkt de 
oproep tot een moratorium op borstimplantaten van siliconen te steunen, terwijl in het kader 
van het laatstgenoemde wordt opgeroepen tot het verbeteren van de verzameling en 
beschikbaarheid van informatie.

De door indienster aangevoerde argumenten zijn door de Commissie onderworpen aan een 
alomvattende analyse teneinde vast te stellen of de oproep gegrond is. De bevindingen van

  
1 Mededeling van de Commissie van 15.11.2001 inzake communautaire en nationale maatregelen in verband met 
borstimplantaten (zie voetnoot nr. 4, vorige pagina).
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deze analyse worden hieronder weergegeven.

Veiligheid van borstimplantaten van siliconen

Volgens indienster zijn borstimplantaten niet veilig en dienen ze daarom onderwerp te worden 
van een moratorium. Dit gebrek aan veiligheid blijkt uit plaatselijke complicaties, verhoogde 
incidentie van scheuring, en lekkage van siliconen en platina en de onbekende effecten 
hiervan op de gezondheid van een patiënt op de lange termijn.

De bovengenoemde problemen met betrekking tot plaatselijke complicaties, scheuring of 
lekkage zijn op zich reeds uitgebreid behandeld in het wetenschappelijke STOA-verslag dat in 
mei 2000 voor het Europees Parlement is opgesteld. Na een volledig onderzoek naar deze 
problemen, hebben de auteurs van het verslag, het Europees Parlement noch de Commissie 
een verbod op borstimplantaten voorgesteld. In plaats daarvan is geadviseerd specifieke 
maatregelen in te voeren om ervoor te zorgen dat implantaten aan de hoogst mogelijke 
normen van veiligheid en kwaliteit voldoen.

De tenuitvoerlegging van specifieke maatregelen die vervolgens zijn geïdentificeerd door het 
Europees Parlement en de Commissie, is momenteel nog gaande. De herclassificatie van 
borstimplantaten van klasse IIb tot klasse III, waarmee deze zijn onderworpen aan de 
allerstrengste eisen, is sinds september 2003 van kracht, en de aanneming door het CEN van 
nieuwe normen, waarmee aanvullende testvoorschriften zullen worden vastgesteld ter 
verbetering van de veiligheid van borstimplantaten, zou in december 2007 moeten zijn 
voltooid. 

Met behulp van normstelling zullen de diverse aspecten die in de mededeling van de 
Commissie van 2001 zijn geïdentificeerd worden aangepakt. Tot deze aspecten behoren de 
behoefte aan procedures om de weerstand van het omhulsel tegen afschuring en mogelijke 
scheuring te kunnen bepalen, de problemen met betrekking tot mogelijke migratie van de 
vulling (diffusie van moleculen van het vloeibare bestanddeel door het intacte omhulsel), en 
de informatie die aan patiënten dient te worden verstrekt. Er dient op te worden gewezen dat 
deze twee pakketten van maatregelen (herclassificatie en nieuwe normen) elkaar zullen 
aanvullen met betrekking tot het garanderen van hogere kwaliteit en veiligheid voor 
borstimplantaten.

Wat betreft de lekkage van platina uit borstimplantaten van siliconen: de gevolgen van deze 
stof voor de gezondheid is in de STOA-verslagen niet behandeld.

De gegevens over lekkage van platina uit borstimplantaten van siliconen, waarop indienster 
zich beroept, zijn afkomstig van drie wetenschappelijke artikelen die in 2003 en 2004 zijn 
gepubliceerd. In het artikel uit 2003 wordt lekkage van platina uit intacte borstimplantaten 
aangetoond. De auteurs concludeerden echter dat "hoewel siloxanen en platina goede 
indicatoren zijn voor beschadiging van een implantaat, toont dit werk niet aan dat zij de 
oorzaak zijn van gezondheidsproblemen bij vrouwen met implantaten" 1. De auteurs van de 

  
1 "Determination of siloxanes, silicon, and platinum in tissues of women with silicone gel-filled implants", D. Flassbeck, B. 
Pfleiderer, P. Klemens, K. G. Heumann, E. Eltze, A. V. Hirner (Analytical Bioanalytical Chemistry, 2003, nr. 375, blz.. 356-
362).
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artikelen uit 20041 hebben hun evaluatie van gegevens over lekkage van platina in 2006 
bijgewerkt in een artikel dat volgens hen "het meest complete rapport tot op heden is dat 
aantoont dat bij vrouwen die zijn blootgesteld aan borstimplantaten van siliconen Pt-
concentraties [platina] aanwezig zijn die hoger zijn dan bij de gemiddelde bevolking, en het 
eerste dat de aanwezigheid van Pt in verschillende oxidatietoestanden aantoont in monsters
afkomstig van vrouwen die aan implantaten zijn blootgesteld" 2. Indienster wees er tevens op 
dat vermoedt wordt dat elektrisch geladen platina een vergif is dat de luchtwegen, het 
zenuwstelsel, het immuunsysteem en de zintuigen aantast.

Met het oog op het mogelijk schadelijke effect van platina op de gezondheid, zal de
Commissie zorgvuldig de beschikbare wetenschappelijke gegevens met betrekking tot platina 
in borstimplantaten analyseren om te bepalen of de veiligheid en gezondheid al dan niet 
gevaar loopt3. De Commissie zal ook de aandacht van de relevante nationale autoriteiten in de 
lidstaten vestigen op dit probleem. Zij moeten vervolgens hun aangemelde instanties 
waarschuwen, welke verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de naleving door 
fabrikanten van de veiligheidseisen uit hoofde van Richtlijn 93/42/EEG.

In dit verband dient te worden herhaald dat punt 7.1 van deel II (Eisen betreffende het 
ontwerp en de constructie) van bijlage I (Essentiële eisen) bij Richtlijn 93/42/EEG de 
fabrikant van medische hulpmiddelen uitdrukkelijk verplicht aandacht te schenken aan de 
gebruikte materialen, met name wat betreft de toxiciteit, alsmede aan de onderlinge 
compatibiliteit tussen het gebruikte materiaal en uitwendige en inwendige delen van het 
menselijk lichaam. In de vervulling van deze eis, mag de fabrikant eventuele nieuwe 
wetenschappelijke gegevens over de risico's van platina met betrekking tot borstimplantaten
niet naast zich neerleggen.

Desalniettemin dient hier te worden onderstreept dat Richtlijn 93/42/EEG, welke van 
toepassing is op borstimplantaten, onderkent dat het risico van bijwerkingen nooit helemaal 
afwezig is wanneer gebruik wordt gemaakt van een medisch hulpmiddel. Een fabrikant moet 
echter een grondige risico-batenanalyse uitvoeren, en derhalve kan iedere ongewenste 
bijwerking in verband met het gebruik van borstimplantaten te rechtvaardigen zijn, op 
voorwaarde dat het risico aanvaardbaar is ten opzichte van het nut van het hulpmiddel voor de 
patiënt en verenigbaar is met een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid4.

  
1 "Platinum Concentration in Silicone Breast Implant Material and Capsular Tissue by IC-ICP-MS", Maharaj, 2004 (artikel
vermeld in het verzoekschrift, maar niet bijgesloten), en "Platinum and platinum Species in Explanted Silicone Gel Breast 
Prosthetic Using IC-ICP-MS", E. D. Lykissa en S.V.M. Maharaj, Analytical Bioanalytical Chemistry, 2004, nr. 380, blz. 84-
89.

2 "Total Platinum Concentration and Platinum Oxidation States in Body Fluids, Tissue, and Explants from Women Exposed 
to Silicone and Saline Breast Implants by IC-ICPMS", Analytical Chemistry Research Journal, 1 april 2006 (zie: 
http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/ancham/asap/pdf/ac0514016.pdf). Dit artikel is niet door indienster geleverd.

3 Hier moet echter worden benadrukt dat alle geteste gevallen die in de betreffende wetenschappelijke artikelen zijn 
beoordeeld, blootgesteld waren aan siliconenborstimplantaten die zijn vervaardigd vóór september 2003, toen de 
herclassificatie van borstimplantaten in werking trad, en dat de overgrote meerderheid van de implantaten is vervaardigd vóór 
januari 1995, toen Richtlijn 93/42/EEG en de daarin vervatte veiligheidsvoorschriften in werking traden in de Gemeenschap.

4 Punt 1.1 van deel I (Algemene eisen) van bijlage I (Essentiële eisen) bij Richtlijn 93/42/EEG.
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Samengevat komt het erop neer dat de punten van bezorgdheid van indienster reeds zijn 
aangepakt met de bestaande en nieuwe maatregelen inzake de verbetering van de kwaliteit en 
veiligheid van borstimplantaten. De nieuwe maatregelen die zijn aanbevolen door het 
Europees Parlement en ten uitvoer gelegd door de Commissie en de lidstaten zouden tegen het 
eind van 2007 volledig in werking moeten zijn getreden.

De Commissie is derhalve van mening dat het instellen van een moratorium op 
borstimplantaten van siliconen in dit stadium niet gerechtvaardigd zou zijn. Zij zal 
desondanks de nodige maatregelen nemen indien de analyse van beschikbare gegevens over 
lekkage van platina van borstimplantaten uitwijst dat de veiligheid van patiënten zulks vereist.

Onvoldoende informatie over borstimplantaten van siliconen

Indienster stelt dat het verzamelen van informatie over borstimplantaten van siliconen en de 
beschikbaarheid van die informatie voor patiënten verbetert dient te worden. Indienster heeft 
in het bijzonder kritiek op het ontbreken van registratie van complicaties in verband met het 
gebruik van borstimplantaten, het gebrek aan gegevens afkomstig van voltooide klinische 
evaluaties van borstimplantaten en het gebrek aan onafhankelijke informatie over plaatselijke 
complicaties en de risico's van systemische aandoeningen bij patiënten bij wie dergelijke 
hulpmiddelen zijn geïmplanteerd. Indienster wil ook dat er een interdisciplinaire 
informatiepool komt voor wetenschappelijke deskundigen.

De noodzaak om actuele informatie over borstimplantaten te verzamelen en de juiste 
informatie te geven aan de patiënten is door het Europees Parlement en de Commissie van 
cruciaal belang beschouwd in het proces van verbetering van de wetenschappelijke kennis en 
het bewustzijn van de patiënten.

Met het oog op het bovenstaande hebben het Europees Parlement en de Commissie 
voorgesteld dat lidstaten nationale registers voor borstimplantatie opzetten, alwaar 
complicaties kunnen worden geregistreerd en die de basis kunnen vormen voor 
traceerbaarheid en langetermijnonderzoek met betrekking tot borstimplantatie.

Wat betreft de registratie van wetenschappelijke gegevens van beëindigde klinische 
evaluaties: dit onderwerp wordt momenteel besproken in de Raad en het Europees Parlement 
in het kader van het huidige voorstel van de Commissie om Richtlijn 93/42/EEG te herzien.

De Commissie heeft de lidstaten ook geadviseerd om patiënten op voorhand informatie te 
verstrekken opdat ze beter geïnformeerd zijn en hun gezondheid beter wordt beschermd.
Informatie over de implantaten zelf, de heelkundige ingreep, potentiële bijwerkingen, contra-
indicaties en post-operatieve controle alsmede contactgegevens en algemene informatie,
dienen alle te worden verstrekt. Bepaalde aanvullende informatie en etiketteringsvoorschriften
zullen ook worden opgenomen in de geharmoniseerde normen voor borstimplantaten.
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Reeds in 2003 waren de lidstaten bezig de maatregelen op nationaal niveau welke door de 
Commissie zijn aanbevolen, ten uitvoer te leggen. De Commissie zal desalniettemin blijven 
controleren of de tenuitvoerlegging van toepasselijk nationaal beleid werkelijk tot stand is
gebracht, met name in de nieuwe lidstaten, die geen onderdeel uitmaakten van het eerste 
follow-uponderzoek van 2003.

De Commissie heeft recentelijk een EU-gezondheidsportaal gelanceerd, waarop informatie 
gegeven wordt over alle gezondheidsgerelateerde activiteiten op EU-niveau met koppelingen 
naar websites van lidstaten en betrokken NGO-organisaties.

Er moet derhalve geconcludeerd worden dat adequate maatregelen om een einde te maken aan 
de tekortkomingen inzake de ontoereikende verzameling en verstrekking van informatie over 
borstimplantaten, met inbegrip van de maatregelen die door indienster worden verlangd, reeds 
zijn genomen.

Conclusies

Met uitzondering van het platina-aspect waren alle overige punten van bezorgdheid over 
veiligheid welke door indienster zijn aangevoerd om te pleiten voor een moratorium op 
borstimplantaten van siliconen, reeds in 2000 bekend bij het Europees Parlement en de 
Commissie, en gepaste tegenmaatregelen zijn reeds genomen. 

De herclassificatie van borstimplantaten van klasse IIb tot klasse III, waarmee dergelijke 
implantaten aan de strengste voorschriften worden onderworpen, is sinds september 2003 van 
kracht, terwijl de aanneming door het CEN van nieuwe normen, aan de hand waarvan de 
aanvullende testvoorschriften ter verbetering van de veiligheid van borstimplantaten zullen 
worden bepaald, tegen december 2007 volbracht moet zijn. Er dient op te worden gewezen 
dat deze twee pakketten maatregelen (herclassificatie en nieuwe normen) elkaar zullen 
aanvullen met betrekking tot het garanderen van een betere kwaliteit en veiligheid in verband 
met borstimplantaten.

Gezien het bovenstaande is de Commissie van mening dat de instelling van een moratorium 
op borstimplantaten van siliconen in dit stadium niet wordt gerechtvaardigd. Desalniettemin
zal de Commissie zorgvuldig de beschikbare wetenschappelijke gegevens inzake platina in 
borstimplantaten van siliconen controleren, en de noodzakelijke toepasselijke maatregelen 
nemen als de veiligheid van patiënten dit vereist.

Wat betreft de oproep tot verbetering van de verzameling en verstrekking van informatie: alle 
relevante maatregelen tegen de door indienster genoemde tekortkomingen zijn ook in 2001 
geïdentificeerd en ter uitvoering aan de lidstaten aanbevolen. De Commissie zal
desalniettemin blijven controleren of de tenuitvoerlegging van toepasselijk nationaal beleid 
tot stand is gebracht.


