
VAGINALE IMPLANTATEN: STAND VAN ZAKEN  
Medio april is de verkoop van matjes om vaginale verzakkingen te herstellen onverwacht gestaakt 
in Amerika. Dit besluit is genomen door de Food & Drug Administration (FDA) die in Amerika op de 
veiligheid van medicijnen en medische hulpmiddelen let. In Nederland is het gebruik van vaginale 
matjes niet verboden. Wat betekent dit voor Nederlandse vrouwen die last hebben van een 
ernstige terugkerende vaginale verzakking? Bekkenbodem4All stelde een advies op 
(https://bekkenbodem4all.nl/reactie-b4a-op-het-uit-de-handel-nemen-van-bekkenbodemmatjes-in-
vs-2/) en vroeg urogynaecoloog Jan-Paul Roovers, hoogleraar gynaecologie in Amsterdam 
Universitair Medisch Centrum om een reactie.  
Matje, mesh en vaginaal implantaat zijn verschillende termen die voor hetzelfde product worden 
gebruikt. Ze worden niet alleen toegepast bij verzakkingen maar bijvoorbeeld ook bij liesbreuken. Om 
onduidelijkheid te voorkomen, gebruiken veel urogynaecologen daarom de term ‘vaginaal 
implantaat’.  
Hoe vaak komt een vaginale verzakking voor?  
Een op de drie vrouwen heeft enige mate van verzakking. Als vrouwen daarmee naar een huisarts of 
gynaecoloog gaan, kan het geven van uitleg soms voldoende zijn: het is niet gevaarlijk, je moet pas 
hulp zoeken als je klachten krijgt. Maar uiteindelijk ondergaat een op de tien vrouwen een operatie 
vanwege een vaginale verzakking. Een operatie gebeurt niet zomaar. Eerst wordt gekeken of de 
klachten op een andere manier kunnen worden opgelost: met een pessarium, zoals een ring of 
kubus, met bekkenfysiotherapie of met leefstijl-adviezen. Pas als dat allemaal niet helpt, komt een 
operatie in beeld. Meestal wordt dan gekozen voor een operatie via de vagina, en soms wordt met 
een kijkoperatie via de buik geopereerd.  
Wat kun je met zo’n operatie bereiken, en zijn er risico’s?  
Doel van de operatie is om functionele klachten te verhelpen zoals problemen met plassen, ontlasten 
of seksueel functioneren. Dat doen we door de anatomie - de ‘bouw’ – te herstellen. Een uitdaging is 
dat er niet altijd een duidelijke relatie is tussen afwijkende anatomie en afwijkende functie. Soms kan 
de situatie zich voordoen dat de anatomie van de bekkenbodem goed is hersteld, maar dat de 
functie van de bekkenbodem nog steeds verstoord is. 
Een andere risico is dat de verzakkingsklachten soms terugkomen na de operatie. Dit wordt ook wel 
‘recidief prolaps’ genoemd. Zo worden één op de vijf operaties verricht bij een patiënte die ooit al 
eerder is geopereerd vanwege een verzakking. Dat betekent niet dat één op de vijf operaties mislukt, 
maar bij sommige vrouwen komen de klachten steeds terug. Gemiddeld duurt het dan zes jaar 
voordat er opnieuw een operatie moet worden uitgevoerd. 
Waarom komen bij sommige vrouwen de klachten terug?  
Daar zijn meerdere verklaringen voor. De meest geaccepteerde verklaring is dat het lichaamseigen 
steunweefsel dat gebruikt wordt om het defect - dat is de plek waar de verzakking ontstaat- op te 
lossen, dezelfde matige kwaliteit heeft als het verzakte weefsel. Het heeft immers dezelfde 
gebeurtenissen - denk aan bevallingen, overgewicht, obstipatie, chronisch hoesten, of andere 
risicofactoren - doorstaan als het beschadigde weefsel. Met andere woorden: de operateur is 
afhankelijk van de kwaliteit van het resterende eigen steunweefsel, om een verzakking te corrigeren. 
Kan een operateur nog iets doen als dat lichaamseigen steunweefsel geen goede kwaliteit heeft?  



Jazeker, als het resterende lichaamseigen steunweefsel van de patiënte van onvoldoende kwaliteit is, 
kan een operateur gebruik maken van wat ook wel een ‘matje’ wordt genoemd. Gynaecologen 
spreken liever van een vaginaal implantaat, dat dus gebruikt wordt om een verzakking van de 
baarmoeder, blaas, darm of vaginatop te herstellen.  
Hoe werkt een matje?  
Een vaginaal implantaat is niet gemaakt van materiaal dat uit het lichaam van de patiënt komt. Er zijn 
meerdere soorten materialen die gebruikt kunnen worden , maar het vaakst wordt  polypropyleen 
gebruikt, omdat er al tientallen jaren voor uiteenlopende indicaties polypropyleen in het lichaam 
wordt gebruikt, en daar dus veel ervaring mee is. Het matje veroorzaakt een afweerreactie van het 
lichaam, en als onderdeel van deze afweerreactie wordt nieuw steunweefsel gemaakt. Op dit 
moment is het niet mogelijk om nieuw steunweefsel te maken zonder gebruik van een implantaat. 
Het nieuwe steunweefsel ondersteunt de verzakte organen in het kleine bekken. 
Hoe verloopt een operatie?  
Bij een verzakking van de vaginatop - die kan zijn ontstaan na het verwijderen van de baarmoeder - 
wordt het implantaat via de buik ingebracht (deze operatie heet sacrocolpopexie). Tegenwoordig 
gaat het meestal om een kijkoperatie (laparoscopie) en niet meer via een snee in de buik 
(laparotomie). Doel van de operatie is om een afstand te overbruggen: de vaginatop wordt 
vastgemaakt aan het onderste deel van de wervelkolom. Als de vaginatop rechtstreeks zou worden 
vastgemaakt aan de wervelkolom zou er te veel spanning op komen te staan, en dit zou zeer veel 
pijnklachten geven. Daarom wordt deze afstand overbrugd met een vaginaal implantaat. 
Bij een verzakking van de blaas wordt via de vagina het matje geplaatst tussen de vagina voorwand 
en de blaas. Bij een verzakking van de dikke of dunne darm wordt via de vagina het matje geplaatst 
tussen de vagina achterwand en de dikke en/of dunne darm.  
Waarom is er zoveel kritiek op het gebruik van de matjes?  
Dat komt vanwege het risico op ernstige bijwerkingen. Gynaecologen waren zeer gemotiveerd om 
vaginale implantaten te gebruiken omdat zij zochten naar een goede oplossing om het risico op het 
terugkeren van de verzakking te verminderen. Achteraf beschouwd zijn (wereldwijd) gynaecologen 
deze implantaten te snel gaan gebruiken. Want operaties met vaginale implantaten hadden in het 
begin te maken met hoge risico’s op complicatie. Allereerst omdat de implantaten nog niet 
aangepast waren aan de vaginale anatomie (vorm). Maar ook omdat de operateurs onvoldoende 
begrepen hoe deze operaties optimaal uitgevoerd konden worden. De resultaten van de operaties 
met matjes zijn inmiddels verbeterd. Er zijn nog steeds wel complicaties mogelijk, maar het risico 
hierop is nu veel kleiner. Als de introductie van de vaginale matjes minder snel was gegaan, hadden 
vermoedelijk veel ernstige complicaties voorkomen kunnen worden. 
Hoe hebben gynaecologen gereageerd op deze complicaties?  
Nederland was een van de eerste landen die het gebruik van vaginale implantaten daarom heeft 
beperkt. In 2010 was de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) de eerste 
beroepsvereniging ter wereld die een standpunt uitbracht over hoe je met deze vaginale implantaten 
om moest gaan. In dit standpunt worden aanbevelingen gedaan hoe de operaties met vaginale 
implantaten optimaal kunnen worden verricht. Ook worden aanbevelingen gedaan over de 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de vaginale implantaten gebruikt mogen 
worden.  



Welke voorwaarden zijn er dan?  
Vaginale implantaten mogen niet gebruikt worden bij een eerste operatie om een verzakking tegen 
te gaan. Je moet altijd eerst kijken of het lukt met lichaamseigen materiaal. Alleen na een 
terugkerende verzakking en bij andere complexe gevallen kun je na overleg met de patiënt een 
vaginaal implantaat overwegen. Ook zijn er voorwaarden gesteld aan de ‘infrastructuur’ van de 
operaties: zo mag deze ingreep alleen uitgevoerd worden in geselecteerde ziekenhuizen met ervaren 
operateurs en er moet de mogelijkheid zijn om de patiënte goed te begeleiden om eventuele 
complicaties op te volgen.  
Wat kunnen gynaecologen doen voor vrouwen die een matje hebben gekregen en daarbij ernstige 
complicaties ondervinden?  
De NVOG heeft een hulplijn voor vrouwen met klachten na operaties met vaginale implantaten. In 
Nederland heeft het AMC Amsterdam de meeste ervaring met het verwijderen van vaginale 
implantaten. De hulplijn van de NVOG kan meedenken bij welk ziekenhuis in Nederland een patiënt 
met klachten na een vaginaal implantaat zich kan melden. 
De matjes zijn in de Verenigde Staten sinds april 2019 verboden, hoe zit dat nu precies?  
In 2008 heeft de Food and Drug Adminstration, de FDA, aandacht gevraagd voor het risico op 
complicaties na de plaatsing van deze vaginale implantaten. In 2011 kwam de FDA met een 
waarschuwing dat vaginale implantaten een hoog risico hebben op specifieke complicaties. Op basis 
daarvan moesten de firma’s die vaginale implantaten op de markt hadden gebracht, aanvullende 
data aanleveren.  
Van de meer dan dertig bedrijven die vaginale implantaten op de markt hadden in de Verenigde 
Staten, hebben alleen Boston Scientific en Coloplast besloten deze studies te doen. Op basis van hun 
voorlopige rapporten heeft de FDA besloten de verkoop van vaginale implantaten stop te zetten, 
totdat langere termijn resultaten laten zien dat operaties met vaginale implantaten beter werken 
dan operaties zonder vaginale implantaten. Inmiddels hebben zowel Boston Scientific als Coloplast 
besloten om wereldwijd, dus niet alleen in de VS, te stoppen met de verkoop van vaginale 
implantaten. Maar gynaecologen mogen nog wel een matje gebruiken als ze dit zelf uitknippen uit 
een groter stuk polypropyleen. Het is dus niet zo dat het gebruik van vaginale matjes verboden is. De 
zogenaamde “kits” mogen voorlopig niet meer verkocht worden. 
Wat vinden de Nederlandse gynaecologen van het FDA-besluit?  
We volgen de ontwikkelingen op de voet, en die gaan op dit moment heel snel. Zo heeft de FDA 
sindsdien een aantal belangrijke mededelingen gedaan. Zo mogen zelf geknipte implantaten voor 
vaginale operaties wel gebruikt worden. En als ’fabrikanten van medische hulpmiddelen voorstellen 
om voor een speciale categorie patiënten, zoals vrouwen met terugkerende verzakkingen, vaginale 
implantaten te ontwikkelen, dan zal de FDA dat serieus bekijken. FDA sluit niet uit dat dit dan toch 
goedgekeurd wordt. Verder wil de FDA wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de vraag wat 
patiënten graag willen. Deze laatste uitspraak wordt onder andere ingegeven door 
vertegenwoordigers van patiënten in de Verenigde Staten. Zij stellen dat patiënten zelf een keuze 
willen hebben en dat de vaginale implantaten daarom beschikbaar zouden moeten blijven als een 
optie. 
Speelt deze discussie ook in andere landen? 



In een aantal landen zoals Verenigd Koninkrijk, Australië , Schotland en Nieuw Zeeland is het gebruik 
van vaginale implantaten tijdelijk opgeschort. De zogenaamde Prospect Trial, een onderzoek 
gepubliceerd in het wetenschapsblad Lancet in 2017, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. In 
één studie werden vrouwen die een operatie met lichaamseigen weefsel ondergingen, vergeleken 
met vrouwen die een synthetisch implantaat hadden gekregen. En in een andere studie werden 
vrouwen met een operatie met lichaamseigen weefsel vergeleken met vrouwen die een biologisch, 
oplosbaar implantaat kregen. De conclusie van de Prospect Trial was dat de effectiviteit en veiligheid 
van beide behandelingen gelijk was, maar dat de vrouwen die geopereerd werden met een 
synthetisch implantaat risico hadden op implantaat-specifieke complicaties, die niet voorkwamen in 
de groep vrouwen die met lichaamseigen weefsel werden geopereerd. 
Wat vindt u van dit Prospect Trial?  
Opvallend genoeg was het risico op implantaat-gerelateerde complicaties in deze Prospect Trial zeer 
hoog, namelijk 12%. Dat is veel hoger dan in alle andere studies die de laatste jaren zijn verschenen. 
In een artikel in het wetenschapsblad Lancet bespraken de onderzoekers helaas niet hoe zij dit 
verklaren. Ook de behandeluitkomsten van de vrouwen die met lichaamseigen weefsel werden 
geopereerd waren zeer slecht. De vraag is daarom of de Prospect Trial te vertalen is naar de situatie 
in andere landen, of specifiek is voor de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Hoe het ook zij, de 
Prospect Trial heeft in ieder geval in belangrijke mate bijgedragen aan het besluit van het Verenigd 
Koninkrijk en Australië om vaginale implantaten tijdelijk te verbannen.  
Heeft dit gevolgen voor de Nederlandse NVOG richtlijn?  
Gevolgen voor Nederland zijn er niet. De Amerikaanse situatie is namelijk totaal anders. In Nederland 
worden de vaginale implantaten, zoals hierboven uitgelegd, alleen als laatste oplossing gebruikt. Het 
is de verwachting dat de Verenigde Staten dus hetzelfde beleid als Nederland gaat volgen. De laatste 
jaren wordt in Nederland ongeveer 1.0 - 1.5 % van de operaties vanwege een verzakking verricht met 
een vaginaal implantaat. De Inspectie Gezondheidszorg die namens de overheid toezicht houdt, 
heeft als voorwaarde gesteld dat de hierboven genoemde richtlijn wordt gevolgd, en dat het product 
een CE-goedkeuring heeft. Verder moet het implantaat lokaal en landelijk geregistreerd worden. De 
Nederlandse gynaecologen zouden graag substantiële financiering willen voor een 
kwaliteitsregistratie van de implantaten, zodat duidelijk is hoe de langere termijn uitkomst van 
patiënten is. De Nederlandse gynaecologen zijn in gesprek met VWS over het realiseren van een 
dergelijke kwaliteitsregistratie. De NVOG heeft naar aanleiding van het recente besluit voor de FDA 
op de website een aantal vragen en antwoorden geformuleerd: 
https://www.nvog.nl/actueel/vragen-en-antwoorden-over-vaginale-matjes-voor-verzakking/ 
www.nvog.nl  
Zijn er ook nog nieuwe ontwikkelingen?  
Er wordt veel onderzoek naar alternatieven voor kunststof vaginale implantaten gedaan. Zo wordt er 
gekeken naar vertraagd oplosbare implantaten, dat wil zeggen implantaten die na meer dan twaalf 
maanden vanzelf oplossen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe technieken om het lichaam 
te stimuleren nieuw steunweefsel te maken. Als dat lukt zonder een vaginaal implantaat, dan zou dat 
geweldig zijn. Nieuwe technologie is voorhanden, maar onderzocht moet worden of het toe te 
passen is voor vaginale verzakking.  
De ontwikkelingen gaan niet heel hard. Firma’s zijn sinds de grote claims die zij hebben gekregen 
terughoudend om actief betrokken te zijn bij verdere ontwikkeling van dit vakgebied. Daardoor is er 
helaas weinig financiering voor onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen. Wel is er een Europese groep 



met gemotiveerde wetenschappers die samen een subsidie hebben aangevraagd bij de Europese 
commissie: het “RECONNECT” consortium. Want de behoefte aan alternatieven voor permanente 
implantaten blijft, niet alleen bij onze patiënten, maar ook bij collegae behandelaars wereldwijd.  
Worden er momenteel in Nederland nog veel operaties met matjes ofwel vaginale implantaten 
verricht? En kunt u iets vertellen over eventuele complicaties? Zijn die er nu minder dan vroeger? 
In de afgelopen 3 jaar zijn er jaarlijks 150 tot 200 vrouwen per jaar geopereerd met vaginale 
implantaten. Problemen met het matje komen tegenwoordig voor bij ongeveer 2% van de vrouwen 
die deze operatie ondergaan.  Vijf jaar geleden was dit nog bijna 10%. Omdat we deze klachten vroeg 
herkennen, kunnen we ze vrijwel altijd ongedaan maken.  Een terugkerende verzakking is een groot 
probleem. De patiënt heeft een lastige keuze te maken. Ofwel leven met de klachten, ofwel een 
operatie ondergaan die momenteel veel negatieve media-aandacht krijgt. Toch ben ik van mening 
dat vrouwen die na een operatie toch opnieuw een verzakking krijgen, altijd een gesprek moeten 
voeren om voorgelicht te worden over de voor- en nadelen van een operatie met een matje.  
Wat is uw advies aan Nederlandse vrouwen die te maken hebben met een terugkomende 
verzakking na een operatie met lichaamseigen weefsel, en gewezen worden op de mogelijkheden 
van een matje? 
Laat je voorlichten over de verschillende mogelijkheden, en bezoek een centrum waar operaties met 
matjes worden uitgevoerd. De Nederlandse gynaecologen zijn altijd gemotiveerd om samen met de 
patiënt tot de beste oplossing te komen. We zijn dagelijks bezig met het verbeteren van de zorg, en 
zullen er in de toekomst nog betere behandelingen komen. Maar dat gaat wel even duren, en 
patiënten en artsen moeten goed samenwerken om aandacht te krijgen voor het probleem van 
recidiefverzakking.  

 


