
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kosten borsten? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Als je niet tevreden bent met je borsten 
dan kun je ze laten vergroten. De prijzen 
voor een borstvergroting lopen uiteen. 
Waar gaan de kosten in zitten? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kostprijs, verkoopprijs, arbeid, 
prijsvorming, markt, vraag en aanbod.  
 
Kerndoelen 
Mens en maatschappij, kerndoel 42.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat kost roken?’.  
 
Antwoorden 
1a 4,2 miljoen euro. b Even duur. 2 3,5 uur. 
3a €1500,- exclusief btw. b Ruimte, 
personeel, apparatuur, instrumentarium, 
materiaal en verkoeverkamer. 4 €500,-. 5a 
20%. b 3360 vrouwen. 6 Tijdens de PiP-
affaire waren er tienduizenden borsten 
gevuld met verkeerde siliconen. Het was 
erg lastig om op te sporen welke vrouwen 
implantaten hadden met deze siliconen. 
De implantaten worden nu geregistreerd. 
Mocht er zich nog een keer zo’n situatie 
voordoen, dan is er te zien welke vrouw 
welke implantaten heeft.  

Kijkvragen 
 

1 Jaarlijks ondergaan 4200 vrouwen een 
borstvergrotende operatie. 
a Een implantaat kost ongeveer €500,- per 
stuk. Stel dat alle implantaten bij dezelfde 
fabrikant gekocht worden. Hoeveel verdient 
een fabrikant dan per jaar aan 
implantaten?  
b Grotere implantaten zijn goedkoper/even 
duur/duurder dan kleinere implantaten. 
 
2 De plastisch chirurg kost in totaal 
ongeveer €1000,- euro. Per uur kost de 
plastisch chirurg €180,-. Een operatie duurt 
twee uur. Hoeveel uur is de plastisch 
chirurg ongeveer bezig met consulten en 
bezoeken aan de polikliniek? 
 
3 De grootste kostenpost is de 
operatie(kamer). 
a Hoeveel kost de operatiekamer per uur? 
b Noem drie zaken die inbegrepen zijn bij 
de kosten voor de operatiekamer. 
 
4 Hoeveel kosten de implantaten gemiddeld 
per borst? 
 
5 Bij problemen met hun implantaat 
moeten vrouwen nog een keer onder het 
mes. 
a Hoeveel procent van de vrouwen 
ondergaat binnen 10 jaar nog een operatie 
in Amerika? 
b Stel dat de cijfers van Amerika ook voor 
Nederland zouden gelden. Hoeveel vrouwen 
zouden dan binnen tien jaar nog een 
operatie ondergaan? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Tegenwoordig worden implantaten 
geregistreerd. Waarom registreren we de 
implantaten tegenwoordig? 
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