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Overzicht van typen mesh implantaten en  
het gebruik ervan 

Polypropyleen mesh implantaten, ofwel mesh implantaten of matjes, zijn 
implantaten van een geweven kunststof materiaal die permanent worden 
geïmplanteerd in het lichaam. Deze implantaten worden al ruim 50 jaar 
gebruikt door chirurgen bij behandeling van breuken in de buik [1]. Mesh 
implantaten hebben door de jaren heen een ontwikkeling doorgemaakt. 
Zo is de weving van het materiaal in een mesh veranderd, is de dichtheid 
van het materiaal veranderd en zijn mesh implantaten kleiner en lichter 
geworden. Er zijn verschillende typen mesh implantaten beschikbaar die 
gebruikt kunnen worden voor verschillende indicaties. 
 
Indeling van mesh implantaten in 7 categorieën  
Mesh implantaten kunnen ingedeeld worden in zeven verschillende 
categorieën. Deze indeling heeft het RIVM afgestemd met verschillende 
beroepsverenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). 
 

1. Vaginale implantaten voor behandeling van verzakkingen 
2. Buikimplantaten voor verzakking van:  

a. baarmoeder of vaginatop (indien baarmoeder is verwijderd) 
b. endeldarm 

3. Implantaten voor urine-incontinentie (stress urine-incontinentie) 
4. Implantaten vanwege diverse soorten liesbreuken 
5. Implantaten vanwege buikwandbreuken (o.a. navelbreuk, 

littekenbreuk, parastomale breuk) 
6. Implantaten vanwege middenrifbreuken 
7. Overige, meer zeldzame indicaties, zoals bij thoraxwanddefecten 

 
Overzicht van typen mesh implantaten en indicaties 
Tabel 1 geeft een overzicht van de zeven typen mesh implantaten, 
aangevuld met de op dit moment beschikbare informatie over o.a. 
indicatie, aantal plaatsingen van dit type mesh, het betrokken medisch 
specialisme en wanneer dit type mesh geplaatst wordt.  Voor een aantal 
indicaties is een richtlijn opgesteld. 
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Tabel 1: Overzicht van typen mesh implantaten die in Nederland gebruikt worden / beschikbaar zijn 
Cate-
gorie 

Indicatie Type 
mesh 

Aantal mesh 
plaatsingen 
per jaar 

Specia-
lisme 

Wanneer wordt mesh 
geïmplanteerd, zoals 
omschreven in de 
relevante richtlijn 

Explantatie-
centra 

Richtlijnen§ Achtergrond 

1 Vaginale 
implantaten 
vanwege 
verzakking 
organen in 
het bekken-
bodemgebied 

Trans-
vaginale 
mesh (= 
TVM) 

In 2018: 172 
in 7 tot 8 
centra 
uitgevoerd [2] 

Uro-
gynaeco-
logie 

Bij onvoldoende effect van 
bekkenbodemfysiotherapie, 
pessarium of conservatieve 
therapie (= operatie met 
lichaamseigen weefsel) 

Amsterdam 
UMC, locatie 
AMC 

- Naar 
aanleiding van 
IGJ rapport 
2013 [3], 
nieuwe 
richtlijnen en 
Nota NVOG 
2014 [4, 5]: 
expertise 
centra & 
terughoudend 
gebruik 
 

- In VS zijn alle TVM 
producten van de markt 
[6] 
- In UK zijn nieuwe 
richtlijnen opgesteld voor 
gebruik mesh als laatste 
redmiddel [7, 8] 
- In Australië zijn alle TVM 
producten uit register 
geschrapt [9] 

2a Buikimplan-
taten voor 
verzakking 
baarmoeder 
of vaginatop 
(indien 
baarmoeder 
is 
verwijderd) 

Trans-
abdo-
minale 
mesh 

Onbekend Gynaeco-
logie 

Bij onvoldoende effect van 
bekkenbodemfysiotherapie, 
pessarium 

Amsterdam 
UMC, locatie 
AMC 

- Richtlijn en 
nota NVOG 
2014 [4, 5] 
 

- In VS zijn mesh voor 
implantatie via de buik nog 
wel op de markt [6, 10] 
- In UK zijn nieuwe 
richtlijnen opgesteld voor 
gebruik mesh als laatste 
redmiddel [7] 
- In Australië mogen mesh 
producten die geïmplan-
teerd worden via de buik 
gebruikt worden [9] 

2b Buikimplan-
taten voor 
verzakking 
van 
endeldarm 

Mesh voor 
verzakking 
endeldarm 

Onbekend Chirurgie Bij onvoldoende effect van 
conservatieve behandelingen 
zoals laxantia, 
bekkenbodemfysiotherapie, 
of bij matige en ernstige 
verzakking 

Op dit 
moment heeft 
RIVM geen 
gegevens 
beschikbaar 

- Richtlijn 
rectumprolaps 
NvVH/FMS 
2017 [11]   
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Cate-
gorie 

Indicatie Type 
mesh 

Aantal mesh 
plaatsingen 
per jaar 

Specia-
lisme 

Wanneer wordt mesh 
geïmplanteerd, zoals 
omschreven in de 
relevante richtlijn 

Explantatie-
centra 

Richtlijnen§ Achtergrond 

3 Stress urine 
incontinentie 
(= SUI)  

Mid-
Urethrale 
Slings (= 
MUS; in 
de 
volksmond 
‘bandjes’ 
genoemd) 

Onbekend Gynaeco-
logie en 
urologie 

Bij onvoldoende effect van 
leefstijladviezen (afvallen) 
en/of conservatieve therapie 
(bekkenbodemfysiotherapie 
en pessarium), of bij matige 
tot ernstige SUI 

Amsterdam 
UMC, locatie 
AMC  
Radboud 
Medisch 
Centrum, 
Nijmegen  

- Richtlijn 
urine-
incontinentie 
NVOG/NVU 
2014 [12] 
- Richtlijn 
prolaps 
NVOG/FMS 
2014 [5] 

- Europees Consensus 
artikel Chapple et al, 2017 
[13] 
- In VS zijn polypropyleen 
implantaten voor SUI op 
de markt [6, 10] 
- In UK zijn nieuwe 
richtlijnen opgesteld voor 
gebruik mesh als laatste 
hulpmiddel [7, 8] 
- In Australië zijn single 
incision mini-slings uit 
register geschrapt. Andere 
slings tegen SUI, zoals 
MUS, mogen nog wel 
gebruikt worden [9] 

4 Liesbreuk Mesh voor 
liesbreuk 

Ongeveer 
27.000 [14] 

Chirurgie Bij een asymptomatische of 
minimaal symptomatische 
liesbreuk is het veilig om te 
wachten met opereren tot 
een liesbreuk symptomatisch 
wordt. Bij een 
symptomatische liesbreuk is 
plaatsing van een mesh 
implantaat de primaire 
behandeloptie bij 
volwassenen. 

Máxima 
Medisch 
Centrum, 
Veldhoven 
OLVG, 
Amsterdam 
Diakonessen-
huis, Utrecht 
IJsselland/ 
Erasmus MC, 
Rotterdam 
UMCG, 
Groningen 
Rijnstate, 
Arnhem 

- Richtlijn 
liesbreuk bij 
volwassenen 
NVvH/FMS 
2019 [14] 
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Cate-
gorie 

Indicatie Type 
mesh 

Aantal mesh 
plaatsingen 
per jaar 

Specia-
lisme 

Wanneer wordt mesh 
geïmplanteerd, zoals 
omschreven in de 
relevante richtlijn 

Explantatie-
centra 

Richtlijnen§ Achtergrond 

5 Buikwand-
breuken 
o.a. 
litteken-
breuk, 
navelbreuk, 
parastomale 
breuk 

Mesh voor 
buikwand
breuken 

Onbekend Chirurgie Bij herstel van littekenbreuk 
in beginsel altijd een mesh 
Op dit moment heeft RIVM 
geen verdere gegevens 
beschikbaar 

Op dit 
moment heeft 
RIVM geen 
gegevens  
beschikbaar 

- Richtlijn 
litteken-
breuken 
NVvH/FMS 
2018 [15] 

 

6 Middenrif-
breuk 

Mesh voor 
middenrif
breuken 

Onbekend Chirurgie Op dit moment heeft RIVM 
geen gegevens beschikbaar 

Op dit 
moment heeft 
RIVM geen 
gegevens 
beschikbaar 

- Geen 
richtlijn 
beschikbaar 
 

 

7 Overige, 
zeldzame 
indicaties 
zoals 
thoraxwand
defecten 

Overige 
mesh 

Onbekend Chirurgie Op dit moment heeft RIVM 
geen gegevens beschikbaar 

Op dit 
moment heeft 
RIVM geen 
gegevens 
beschikbaar 

- Geen 
richtlijn 
beschikbaar 

 

§ Richtlijnen worden opgesteld en geautoriseerd door beroepsgroepen en zijn het uitgangspunt bij medisch handelen voor zorgverleners. Ze bevatten 
expliciete, zoveel mogelijk op bewijs gebaseerde aanbevelingen en inzichten waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief optimale zorg te 
verlenen. Richtlijnen ondersteunen de klinische besluitvorming en dragen bij aan betere zorg, meer transparantie en minder ongewenste praktijkvariatie. 
Aangezien de aanbevelingen in de richtlijnen hoofdzakelijk gericht zijn op de gemiddelde patiënt en de praktijk complexer kan zijn dan in de richtlijn is 
weergegeven, kunnen zorgverleners in individuele gevallen afwijken van deze aanbevelingen [16]. 
   
Disclaimer: Deze tabel is door RIVM opgesteld op basis van de beschikbare kennis per januari 2020; mogelijk dat er meer gegevens in de literatuur 
beschikbaar zijn. 
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