
Algemene opmerking: bij de beantwoording van de vragen wordt regelmatig doorverwezen naar een 

lijst van gespecialiseerde ziekenhuizen die complexe klachten bij na mesh-operaties behandelen. Op 

dit moment wordt deze lijst opgesteld, dit wordt gecoördineerd door het RIVM. Zodra deze gereed is, 

zal Bekkenbodem4All vanzelfsprekend een link naar deze lijst op de website plaatsen, naar 

verwachting is dit in maart 2022. Voor uro-gynaecologie is deze lijst al wel getoond tijdens het 

webinar en in deze vraag-antwoordenlijst opgenomen (*) 

 

Vragen aan gynaecoloog Claudia Kowalik, uro-gynaecoloog in Amsterdam UMC en Bergman 

Clinics 

In dit webinar kwamen alleen behandelaars aan het woord. Welke nazorg geven de fabrikanten 

van de (PP) mesh?  

 

De behandelaar stelt een diagnose en indicatie voor een behandeling en voert deze uit en voelt 

zich verantwoordelijk voor het resultaat van deze behandeling, waarbij het plaatsen of 

verwijderen van een implantaat een deel van de behandeling is.  

Voor de rol van de fabrikant verwijzen wij u naar de fabrikant zelf.  

 

(Aanvulling van Bekkenbodem4All: Wij hebben uitsluitend behandelaars gevraagd voor dit 

webinar gevraagd. Wij onderhouden geen enkel contact met fabrikanten.)  

  

Zijn er lijsten beschikbaar waar voor het plaatsen van een buikmat een gespecialiseerde chirurg 

of ziekenhuis kunt vinden?  

 

Nee, deze zijn er (op dit moment) niet voor de buikmat. Met buikmat worden bedoeld: 

buikimplantaten voor verzakking van baarmoeder, of – indien deze verwijderd is – vaginatop. Deze 

wordt geplaatst door een (uro-)gynaecoloog. Ook zijn er buikimplantaten voor verzakking van de 

endeldarm; deze worden geplaatst door een chirurg.  

Let op: er is wél een lijst met instellingen voor het plaatsen van een vaginale implantaten. Dit zijn 

implantaten die niet via (sneetjes in) de buik worden ingebracht, maar via de vagina. Een ander 

verschil met een buikimplantaat is dat een vaginaal implantaat vooral gebruikt wordt als een 

operatie van een verzakte voor- of achterwand van de vagina met lichaamseigen weefsel niet 

gelukt is.  

 Amsterdam UMC locatie AMC/Bergman Clinics 

 UMC Utrecht/Bergman Clinics 

 Albert Schweitzer Ziekenhuis 

 Antonius Nieuwegein 

 Isala Zwolle 

 Amphia Breda 

 Spaarne Gasthuis 

Bovendien is het plaatsen van een vaginaal matje alleen mogelijk als een patiënt tegelijkertijd 

deelneemt aan wetenschappelijk onderzoek. 

  

In het webinar vertelt u dat er "betere" matjes werden geïmplanteerd (24:18)? Sinds wanneer is 

dit? 

 

Fabrikanten van mesh-implantaten voor verzakkingen hebben sinds de introductie de implantaten 

verder ontwikkeld. De introductie van de nieuwere implantaten verschilt per fabrikant. De 

implantaten die globaal vanaf 2014 geïntroduceerd zijn, zijn anders dan de implantaten van voor 

die tijd.   

 



Ik heb een vraag over het op maat knippen van de mat. Ik ben bang voor loszittende stukjes 

mat. Is mijn angst terecht, en wat kan er met die losse stukjes gebeuren? Ik kreeg de mat in 

2012, mogelijk is het nu "one size fits all"? 

  

U hoeft niet bang te zijn voor loszittende stukjes mat. Het omliggende weefsel groeit in de mesh 

en hiermee komt de mesh vast te liggen. Er kunnen dus geen stukjes gaan “zwerven”.  

In Amerika (USA, Saint Louis) is een arts die bij heel veel vrouwen van over de hele wereld een 

gynaecologisch matje of bandje volledig heeft verwijderd: dit is dr. Veronikis in Saint Louis, USA. 

Bent u bekend met hem? Zou het mogelijk zijn dat er Nederlandse artsen  opgeleid worden  bij 

deze arts? 

 

 Ik ben nog niet bekend met deze specifieke arts. In Nederland hebben we gespecialiseerde artsen 

die veel ervaring hebben met het verwijderen van mesh-implantaten, ook is er veel kennis op het 

gebied van mesh-complicaties in Nederland.  

Ik heb sinds 3 jaar een mesh voor een darm/baarmoederverzakking, die al die tijd veel 

zenuwpijnen in bekken veroorzaakt. Ik sta nu op wachtlijst bij chirurg om eventueel de mesh los 

te maken van het staartbeen. Is dat een oplossing? Wat zijn daar de nadelen van? Wat zou U 

adviseren? 

 

Wat vervelend dat u veel klachten ervaart. Helaas kan ik u op grond van de bovenstaande 

informatie geen medisch advies geven. Daarvoor is meer informatie nodig.  

Als u meer informatie wilt gericht op uw specifieke situatie of een tweede mening kunt u altijd een 

second opinion aanvragen bij een arts (gynaecoloog of chirurg) die veel ervaring heeft met het 

behandelen van klachten die door een implantaat veroorzaakt worden. De lijst met 

gespecialiseerde gynaecologen vindt u in het webinar (32:10*), en zal binnenkort ook op de 

website van o.a. Bekkenbodem4All worden geplaatst. Voor een gespecialiseerde chirurg kunt u uw 

eigen behandelaar vragen bij wie u terecht kunt.  

* deze centra zijn genoemd:  

Amsterdam UMC 

Bergman Clinics Vrouwenzorg 

UMC Utrecht  

Antonius Ziekenhuis Nieuwegein  

Groene Hart Ziekenhuis 

Spaarne Gasthuis 

Meander Medisch Centrum  

Isala Kliniek  

Medisch Spectrum Twente 

Radboud UMC  

Ziekenhuis Gelderse Vallei  

Jeroen Bosch Ziekenhuis  

Zuyderland Ziekenhuis  

Martini Ziekenhuis  

Noordwest Ziekenhuisgroep 

Ik heb zowel een mat voor lies-, bekkenbodem en TVT en van alle drie heb ik veel last (pijn). 

Welke arts helpt mij als ik van alle drie heel veel last heb? Waar kan ik terecht? 

 

Als u klachten ervaart van uw implantaat dat geplaatst is vanwege een liesbreuk kunt u terecht bij 

de chirurg die deze geplaatst heeft. Indien deze zelf geen ervaring heeft met het behandelen van 

klachten na een liesbreuk, zult u verwezen worden naar iemand die hier wel ervaring mee heeft. 



Als u klachten heeft van een TVTof een implantaat dat geplaatst is vanwege een verzakking kunt u 

terecht bij een van de gynaecologen die terug te vinden is op de lijst van expertisecentra, die 

n.a.w. in maart gepubliceerd zal worden op de website van BB4all. 

 

(aanvulling van Bekkenbodem4All: zie ook de reactie van dokter Willem Zwaans op dezelfde vraag. 

Wij zullen de komende tijd extra aandacht voor de ‘regierol’ van artsen voor dit onderwerp gaan 

vragen.) 

  

Wat is er nog mogelijk als je al en een achterwandplastiek hebt gehad en een matje, in dit geval 

rectopexie mat voor darm plus blaasophanging? Wat is er nog mogelijk wanneer je daarna 

opnieuw een flinke verzakking hebt (3e graads)? 

 

Om daar een goed antwoord op te kunnen geven, heb ik meer informatie nodig. Vaak zijn er toch 

nog operatieve mogelijkheden, zelfs na meerdere verzakkingsoperaties. Een alternatief voor een 

operatie kan een behandeling met een pessarium zijn. 

Vragen aan Prof. Dr. Gommert Koeveringe, uroloog in Maastricht UMC 

Er waren meerdere vragen over patiënten die zowel een mat voor lies-, bekkenbodem en TVT 

hebben, en van alle drie veel last (pijn) hebben. Hun vraag luidt: welke arts helpt mij als ik van 

alle drie heel veel last heb? Waar kan ik terecht? 

Naar verwachting in maart 2022 zal er o.a. op de website van Bekkenbodem4All een lijst van 

centra gepubliceerd worden waar dit soort complexe problematiek multidisciplinair wordt 

aangepakt, want daar bent u het beste mee geholpen. Multidisciplinariteit is ook een van de 

voorwaarden voor deze centra om in de lijst te komen staan voor het oplossen van complexe 

problematiek.  

Is het een logische stap om urge-incontinentie  die ontstaan is na het plaatsen van een TVT 

bandje en die niet reageert op medicijnen en botox, te behandelen door het plaatsen van een 

neuromodulator? 

Ja, dat is op zich een logische keuze, zeker als deze eerdere opties al zijn geprobeerd, Maar dan 

wel op het moment dat een belemmering van de plasbuis is uitgesloten.  Neuromodulatie heeft 

vaak een goed effect op deze klachten als er ten minste geen obstructie is van de plasbuis.   

 

In Amerika (USA, Saint Louis) is een arts die bij heel veel vrouwen van over de hele wereld een 

gynaecologisch matje of bandje volledig heeft verwijderd: dit is dr. Veronikis in Saint Louis, USA. 

Bent u me hem bekend? Zou het mogelijk zijn dat er Nederlandse artsen  opgeleid worden  bij 

deze arts?  

Het volledig verwijderen van een matje of bandje is in de meeste gevallen niet nodig.  De 

beslissing om een hele mat te verwijderen heeft altijd een keerzijde van groot complicatierisico. 

Deze belangrijke afweging wordt op verschillende plaatsen in de wereld op heel verschillende 

manieren gemaakt. In Nederland zijn zeer capabele specialisten die deze afweging kunnen maken.   

  

Ik zoek een goede, aardige urologe vanwege plasklachten na een hersteloperatie in 2020 na het 

plaatsen van een matje in 2007. Weet u iemand die in de buurt van Gouda? 

Heeft u hiervoor al uw huisarts benaderd, die in principe het beste op de hoogte is van de lokale 

expertise en ervaringen bij urologen bij u in de buurt? Waarschijnlijk zal er in maart 2022 o.a. op 



de website van Bekkenbodem4All een lijst van centra gepubliceerd worden waar complexe 

problemen na een hersteloperatie multidisciplinair worden aangepakt 

  

Zijn er lijsten beschikbaar waar je een erkend / gespecialiseerd uroloog kunt vinden voorafgaand 

aan het plaatsen van een sling?   

Lijsten daarvan zijn niet beschikbaar maar in principe is er in vrijwel elke urologengroep iemand 

die zich hierin heeft bekwaamd en zal men ook doorsturen naar een ander centrum als het nodig 

is.  Binnenkort (maart) is er wel een lijst  met centra die eenvoudige en centra die complexe 

complicaties na plaatsing van een sling kunnen oplossen, deze centra hebben ook allen ervaring 

met het plaatsen van de sling.                                                                                                                                           

 

Kan men via beeldvorming zien of een bandje effectief helemaal verwijderd is? 

Dat kan alleen met een speciale echo door een ervaren iemand worden gezien. Op een CT of MRI 

zie je de bandjes niet tot slecht. 

  

Plassen overdag gaat redelijk, maar na horizontale positie kan ik haast niet plassen en is het 

alleen mogelijk met veel persen. Heb voldoende bekkenfysio gehad om te weten dat ik me 

prima kan ontspannen. Voor mesh-operatie zat er een kronkel in plasbuis en werd gedeeltelijk 

dicht gedrukt.  Dat lijkt nu weer te gebeuren. Wat moet ik nu doen?  

Het verstandigst is het om u op verwijzing van uw huisarts te richten tot een uroloog 

gespecialiseerd in functionele urologie, of terug te gaan naar de arts die u heeft geopereerd. Door 

een aantal onderzoeken kan worden vastgesteld of het een probleem is van de blaas zelf, de 

sluitspier of de loop van de plasbuis of de aansturing daarvan.  Een eventuele behandeling kan 

daar dan op worden toegespitst.   

Hoe moet de diagnose t.a.v. blaasverzakking gesteld? In mijn geval stelde de gynaecoloog de 

diagnose 2e graad verzakking en plaatste een bandje. Daarna had ik een vrijwel afgesloten 

blaas, hetgeen in een academisch ziekenhuis werd geconstateerd. Ik had een 3e graads 

verzakking en die had opgelost moeten worden met een ander type operatie. Ik zou willen dat 

er beter, objectief onderzoek vooraf plaatsvindt in plaats van een constatering met het blote 

oog door de gynaecoloog of uroloog. Wat is uw mening? 

Zelfs ook met het meest geavanceerde onderzoek kan helaas nooit met  100 % zekerheid een 

uitkomst na operatie worden voorspeld. Er worden wel continu - ook in ons centrum - 

onderzoeken gedaan met als doel voorspelbaarheid van therapie-uitkomsten beter te maken. We 

zijn echt op de goede weg maar tot die tijd moeten we toch voor onze inschatting voor een groot 

deel varen op onze ervaring, ogen, oren en handen. 

 

Is TVT-O nog altijd de standaard behandeling in elk (streek-)ziekenhuis bij incontinentie?  

Nee. Zie ook het antwoord vanaf 44:10 op de video. Er zijn natuurlijk veel meer behandelingen in 

het geval van stress incontinentie: bekkenfysiotherapie, bulking agents, tot-bandjes, fascia sling,    

artificiële sphincter. De keuze is op basis van indicatie en de voorkeur van de patiënt.  

 



Welke arts kan de TVT tot 100% verwijderen?  

Dit is beantwoord in de video vanaf 56:30. 100% verwijdering is lang niet altijd nodig, maar dit kan 

in de centra die complexe complicaties kunnen oplossen (lijst volgt later).  

Waar kan je de centra vinden die patiënten helpen als ze klachten hebben na de plaatsing van 

een sling? En hoe kom je daar, is daarvoor een verwijzing nodig?  

U kunt dit nu vragen aan de uroloog die u op dit moment behandelt. Die zal contact opnemen met 

de beroepsorganisatie NVU om u door te verwijzen naar een centrum bij u in de buurt. 

Vermoedelijk in maart 2022 zullen deze adressen via o.a. RIVM bekend gemaakt worden.  

Kun je ook een spier uit het been halen om deze tegen incontinentie te gebruiken?  

Ja, dit is behandeld in het webinar om 44:09.  

De Gracilis spier is alleen een periode gebruikt voor oplossen van fecale incontinentie.  

Soms wordt de fascia lata (een pees aan de zijkant van de heup ) gebruikt als bandje van eigen 

materiaal tegen urine-incontinentie.  

Polypropyleen kan krimpen tot  90%. Speelt dat ook bij sling en hoe kan een uroloog daar bij de 

plaatsing al rekening mee houden? Hoe kan een uroloog na de plaatsing van een sling een 

probleem met krimp van het polypropyleen oplossen? 

Dit is behandeld in het webinar om 57:30.  

Krimp bij een tape voor incontinentie (sling) is vrijwel nooit een probleem. Dit is meer een 

probleem bij liesbreuk matjes.  

Kan er erosie en exposure ontstaan bij een fascia-operatie? 

Dit is behandeld in het webinar om 58:10   

Het kan maar dit is vrijwel nooit een probleem omdat hierbij om eigen weefsel gaat.  

Vragen aan chirurg Willem Zwaans, chirurg in Máxima MC 

Er waren meerdere vragen over patiënten die zowel een mat voor lies-, bekkenbodem en tvt 

hebben, en van alle drie veel last (pijn) hebben. Hun vraag luidt: welke arts helpt mij als ik van 

alle drie heel veel last heb? Waar kan ik terecht? 

 

Helaas is het tot op heden zo dat er aparte specialisten zijn voor de liesbreukmatten (chirurg) en 

voor de bekkenbodemmat en TVT (uro-)gynaecoloog). Om ‘twee kapteins op een schip’ te 

voorkomen, zou mijn advies zijn om eerst naar één van uw twee specialisten te gaan die het 

implantaat hebben geplaatst. Hij of zij zal moeten bekijken of de klachten inderdaad door het 

implantaat zouden kunnen komen. Indien gewenst kan deze specialist verwijzen naar een centrum 

die veel van deze problematiek behandelt (deze lijst kan door de specialist worden opgevraagd bij 

de eigen beroepsvereniging, maar wordt op korte termijn ook openbaar gemaakt via o.a. de 

website van Bekkenbodem4All).  

 

Zijn er alternatieven voor polypropyleen-mat?  

 

In het geval van de liesbreuken zijn er inderdaad een aantal alternatieven, al zijn deze niet aan te 

raden.  

Er bestaan biologische matten en bio-synthetische matten (deels biologisch en deels in het 

laboratorium gemaakt). Beiden zijn (deels) oplosbaar, maar zijn juist om deze reden minder stevig 



en leiden tot een mindere littekenreactie rondom de mat. Deze littekenreactie is juist gewenst bij 

een liesbreuk. Immers, de liesbreuk is ontstaan door het verzwakte bindweefsel van de patiënt en 

wordt door dit littekenweefsel extra versterkt. De voornaamste reden om deze matten niet aan te 

raden, is dat de kans op het ontstaan van terugkerende liesbreuk vele malen hoger is dan bij een 

niet-oplosbare, polypropyleen mat. Daarnaast zijn deze matten ook zeer kostbaar en worden 

eigenlijk alleen gebruikt in geïnfecteerde (met bacteriën gekoloniseerde) gebieden. 

Er bestaan nog andere niet-oplosbare matten (bijvoorbeeld van polyester of PVDF), maar deze 

worden minder frequent gebruikt en zijn niet bewezen beter en geven niet minder of andere 

complicaties dan de polypropyleen mat. Kortom, helaas bestaat de perfecte mat nog niet en wordt 

veelal per patiënt en afhankelijk van de manier van het liesbreukherstel een geschikte keuze 

gemaakt door de chirurg. 

 

Waar kan ik informatie krijgen over matjes in de buik na een littekenbreuk? 

 

Als u nog geen herstel van de littekenbreuk hebt ondergaan, kunt u informatie vragen aan uw 

eigen chirurg. Er bestaat ook een openbare Nederlandse richtlijn over littekenbreuken 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/littekenbreuken/startpagina_-_littekenbreuken.html waar 

veel informatie in staat, al kan het vakjargon lastig zijn voor een niet-medicus. Een littekenbreuk is 

een verzamelnaam van terugkerende scheuren in de buikwand ter hoogte van een eerder 

gemaakt litteken. Dit is eigenlijk een hele andere entiteit dan de liesbreuken; veel littekenbreuken 

zijn niet te herstellen zonder mat. Ook de type matten bij littekenbreuken kunnen behoorlijk 

verschillen van de liesbreuken. 

Zijn er lijsten van gespecialiseerde chirurgen die matten plaatsen bij stomabreuken? Ik heb 

begrepen dat een succesvolle matplaatsing vaak samengaat met de ervaring en deskundigheid 

van een chirurg? Van veel stomadragers krijg ik de vraag bij wie ze het beste terecht kunnen. 

 

Er wordt op korte termijn een lijst gepubliceerd met ziekenhuizen die zich bezig houden met 

complicaties na herstel van een stomabreuk met mat. Een lijst van chirurgen die bekwaam zijn in 

het herstellen van stomabreuken bestaat op dit moment niet in Nederland, maar mijn advies zou 

zijn om een chirurg te zoeken die bekend staat als ‘herniachirurg’ (= buikwandchirurg). Het is waar 

dat de ervaring van een chirurg een voorspellende factor is voor succes en daarom ook dit advies. 

 

Waar kan je de centra vinden die patiënten helpen als ze klachten hebben na de plaatsing van 

een liesbreukmat? En hoe kom je daar, is daarvoor een verwijzing nodig?  

Via uw eigen specialist kunt u vragen naar een lijst van verwijscentra. Deze lijst wordt op korte 

termijn ook openbaar gemaakt via o.a. Bekkenbodem4All, maar het advies blijft om uw klachten 

eerst te presenteren bij uw eigen specialist. 

Ik heb weinig informatie kunnen vinden over ingroei van mesh in darm(erosie), die ik net zelf 

achter de rug heb. 

 

In het geval van liesbreukmatten is dit zeer zeldzaam en zal er inderdaad weinig informatie 

beschikbaar zijn omdat dit zo weinig voorkomt. Het lieskanaal is eigenlijk onderdeel van de 

buikwand en moet dus door een aantal lagen heen groeien voordat het in de darm groeit. Daarom 

is deze kans ook relatief klein ten opzichte van matten die in de buikholte zijn geplaatst. 

(Aanvullend antwoord van Bekkenbodem4All: u kunt terugkijken naar het webinar over 

darmverzakkingen: https://vimeo.com/563238205 )  

Vragen aan Dr. Jan Willem Kallewaard, anesthesioloog in het Rijnstate ziekenhuis en VUmc 

Ik heb een neurostimulator voor pijnbestrijding. Is er in Nederland ervaring met het plaatsen 

van een lead  voor neurostimulator van staartbeen naar boven?   

 

Nee, niet echt, het is wel bekend vanuit de literatuur. Voor welke indicatie zou dit zijn? 



Waarvoor heeft U een stimulator? Helaas kan ik u op grond van de bovenstaande informatie geen 

medisch advies geven. Daarvoor is meer informatie nodig.  

Als u meer informatie wilt gericht op uw specifieke situatie of een tweede mening kunt u altijd een 

second opinion aanvragen bij mij of een anesthesioloog die veel ervaring heeft met het 

behandelen van klachten die door een implantaat veroorzaakt worden. Deze lijst zal binnenkort 

bekend gemaakt worden en o.a. te zien zijn via de website van Bekkenbodem4All.  

 

Wat is er nog mogelijk wanneer je in  een academisch ziekenhuis ook al uitbehandeld wordt 

verklaard? Inclusief pijnrevalidatie. 

 

U kunt met mij contact opnemen.  

 

Wat te doen wanneer de verzekering bepaalde ingrepen niet meer vergoedt?  In mijn geval een 

pijnblokkade in het pudendusgebied (ganglion impar). Zelfs mijn arts heeft de verzekeringsarts 

al opgebeld om dit verzoek te onderbouwen 

 

Die blokkade wordt gewoon vergoed; bijzonder dat dit bij u niet vergoed wordt.  

Waar worden ketamine-infusen gegeven. Welk ziekenhuis? 

 

In heel Nederland 

 

Ik begrijp dat fysio's en pijnartsen in ziekenhuizen virtual reality-brillen inzetten. Weet u in 

welke ziekenhuizen? 

 

Dit kan iedereen zelf doen via https://www.reducept.com/nl    

 

Welk ziekenhuis geeft al autologe bloedinjecties voor pijnen als bijvoorbeeld matpijn?  

 

Geen meer hoop ik; hier is geen bewijs voor.  

 

Is er meer informatie over de behandeling bij het Piriformis syndroom? Als  cortico niet helpt? 

 

Zeker: zie bijlage.  

 

Zijn alle urologen en gynaecologen geïnformeerd over het belang om door te verwijzen bij 

pijnbestrijding? Ik krijg de indruk van niet.  

 

Nee, daar is nog wel wat werk te doen. 

 

(Aanvulling van Bekkenbodem4All: kijk ook op https://bekkenbodem4all.nl/b-wijzers/ bij 

Magazine nummer 65, dit nummer is geheel gewijd aan chronische bekkenpijn en het belang van 

multidisciplinaire behandeling)  

 

Vragen aan Dr. Marjan Slot, internist-allergoloog-immunoloog bij MUMC  

Is het zo dat er  in het lichaam altijd een (laaggradige of steriele?) ontsteking is door de mesh? 

 

Na implantatie zal er altijd een (kortdurende) ontstekingsreactie zijn rond de mesh. Dit is een 

natuurlijke reactie en ook nodig voor de vorming van bindweefsel voor een goede implantatie. 

 

 

Welke klachten heb je als je allergisch bent voor polypropyleen?  



Bij een allergie voor polypropyleen verwachten we een aanhoudende ontstekingsreactie rond de 

mesh. Dit kan lokale pijnklachten geven en verhoogde ontstekingswaarden in het bloed, soms ook 

aanhoudende verhoging. 

 

Waarom is het verband tussen mesh en ASIA-symptomen niet bewezen?  

Wat is de (methodologische) kritiek op het onderzoek dat dr. Cohen Tervaart hierover heeft 

gepubliceerd ? 

 

De methodologische kritiek op het artikel van prof. Cohen Tervaert is dat het een beschrijvend 

artikel is en dat er onvoldoende vergelijking is met patiënten die een mesh-implantaat hebben 

gekregen zonder klachten. Het overgrote deel van patiënten met een mesh-implantaat ontwikkelt 

namelijk geen klachten. Er zijn andere studies die laten zien dat klachten zoals moeheid, of zelfs 

het ontstaan van een auto-immuunziekte, niet vaker voorkomt bij mensen met een mesh-

implantaat dan mensen zonder mesh-implantaat. 

 

 

 

Kan mijn immuumsysteem het materiaal van de tvt-o afstoten? Kunnen hoge ck waardes 

(duidend op spierafbraak) ontstaan door polypropyleen? Een eenvoudige en veelgebruikte test 

is het meten van de hoeveelheid creatinekinase (ck). Dit stofje speelt een rol in de 

energievoorziening van de spier. Pas als de spiercellen kapotgaan, komt de creatinekinase in 

relatief grote hoeveelheden in het bloed. Is dit een goede indicator volgens u?  

 

A. Er kan een chronische ontstekingsreactie ontstaan na tvt-o waarbij het lichaam probeert het 

materiaal af te kapselen. Dit is niet gelijk aan een afstotingsreactie, meer een 

beschermingsmechanisme om het materiaal af te schermen van de rest van het lichaam.  

B. Er is geen directe relatie op dit moment aangetoond tussen hoge Ck-waardes en polypropyleen. 

Het is wel onderdeel van ons onderzoek of auto-immuunziektes zoals myositis (spierontsteking 

leidend tot spierafbraak) veroorzaakt kan worden door mesh-implantatie. Een verhoogde CK-

waarde kan echter ook andere oorzaken hebben. Wij gebruiken deze waarde inderdaad als 

betrouwbare marker. Als er typische spierklachten zijn maar het CK is niet duidelijk verhoogd, 

wordt er ook nog wel eens een spierbiopt verricht om ontsteking van de spier aan te tonen. 

 

 

 


