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Inleiding 

In deze factsheet staat informatie uit meldingen van 
mensen die vermoeden dat mesh implantaten de oorzaak 
zijn van hun gezondheidsklachten. 

Mesh implantaten zijn kunststof matjes, bandjes of netjes 
die permanent worden vastgezet in het lichaam. Vaak zijn 
ze gemaakt van draden van de kunststof polypropyleen. 
Er zijn verschillende typen mesh implantaten beschikbaar 
voor de behandeling van verschillende aandoeningen1. 

De meldingen zijn binnengekomen bij het Meldpunt en 
Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI). Sinds 
de oprichting van MEBI zijn er relatief veel meldingen over 
mesh implantaten binnengekomen. Daarom brengt MEBI 
deze factsheet hierover uit. MEBI is opgericht om vermoede 
bijwerkingen van implantaten vroeg te signaleren. MEBI 
ontvangt en beoordeelt meldingen van burgers en zorgver-
leners over gezondheidsklachten waarvan een implantaat 
mogelijk de oorzaak is. 

1 Een overzicht van verschillende typen mesh implantaten is hier te vinden:  

https://www.rivm.nl/documenten/overzicht-van-typen-mesh-implantaten-en-gebruik-ervan
2 Informatie over RIVM-onderzoek naar mesh implantaten is te vinden op de RIVM website:  

https://www.rivm.nl/medische-hulpmiddelen/mesh-implantaten

Om problemen met implantaten te kunnen signaleren is 
het belangrijk dat er zoveel mogelijk wordt gemeld. Ook is 
het belangrijk dat de informatie zo compleet mogelijk is. 
Bijvoorbeeld over welk implantaat het precies gaat,  
wanneer de gezondheidsklachten zijn ontstaan en hoelang 
patiënten hier al last van hebben. Met deze informatie kan 
MEBI gemelde gezondheidsklachten beter analyseren en 
eventuele problemen met implantaten eerder opsporen. 
Gegevens uit de MEBI-database kunnen ook input voor 
onderzoek leveren. MEBI is bijvoorbeeld nauw aangesloten 
op RIVM-onderzoek naar mesh implantaten2. 

MEBI maakt gebruik van een vrijwillig meldsysteem voor 
vermoede bijwerkingen van implantaten. Het aantal 
meldingen geeft daarom niet weer hoe vaak een bijwerking 
daadwerkelijk optreedt of hoe groot de kans is op een 
bijwerking. Het doel van een meldsysteem als MEBI is het 
zo vroeg mogelijk signaleren van mogelijke problemen met 
een implantaat. Zie voor meer informatie over MEBI de 
website: www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl

https://www.rivm.nl/documenten/overzicht-van-typen-mesh-implantaten-en-gebruik-ervan
https://www.rivm.nl/medische-hulpmiddelen/mesh-implantaten
http://www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl


Resultaten alle mesh meldingen

Tussen juli 2017 en mei 2021 zijn 137 meldingen binnen-
gekomen over gezondheidsklachten waarvan de melders 
aangeven dat ze mogelijk veroorzaakt zijn door ingebrachte 
mesh implantaten.

In één melding kan gemeld worden over meerdere implan-
taten. De 137 meldingen gaan over 155 mesh implantaten. 
Deze zijn onderverdeeld in verschillende types, namelijk:

Type mesh implantaat Aantal (n=155) 

Bekkenbodemmatje 61

Liesbreukmatje 36

Buikwandmatje (bijvoorbeeld 
matje voor navelbreuk, litteken- 
breuk, buikwandbreuk)

28

Incontinentiebandje  
(TVT of TVT-O)3 

20

Darmmatje 10

De gemiddelde leeftijd van de patiënten over wie een 
melding is binnengekomen was 55 jaar (jongste 25 jaar, 
oudste 91 jaar).

In deze 137 meldingen over mesh implantaten zijn in totaal 
668 gezondheidsklachten gemeld. In één melding kunnen 
dus meerdere gezondheidsklachten worden gemeld. 
Om gezondheidsklachten op een systematische manier te 
registreren gebruikt MEBI het MedDRA woordenboek. Dit is  
een internationaal erkend coderingssysteem/methode 
waarmee gezondheidsklachten worden ‘vertaald’ in 
medische termen.

3 TVT staat voor tension-free vaginal tape en TVT-O voor tension-free vaginal tape obturator.

Patiënten met mesh implantaten melden veel lichamelijke 
gezondheidsklachten die vaak voorkomen bij allerlei 
aandoeningen, zoals pijn en vermoeidheid. 
Dit zijn gezondheidsklachten waarbij niet direct duidelijk is 
of dit door het implantaat komt. Wanneer de klachten 
ontstaan verschilt sterk: van direct na plaatsing tot 24 jaar 
na plaatsing van het implantaat. Meer dan de helft van de 
gezondheidsklachten ontstaat volgens de melders binnen 
1 jaar na plaatsing. Pijn is een gezondheidsklacht die veel 
voorkomt bij allerlei aandoeningen. Bij mensen met een 
mesh implantaat wordt vaak ook specifieke pijn, door het 
mesh implantaat, gemeld. Dit heeft veel impact op het 
dagelijks leven. In deze factsheet zijn diverse soorten pijn 
daarom opgenomen als specifieke klachten. 

Patiënten met een implantaat kunnen bij hun melding 
aangeven welke impact de gezondheidsklachten hebben 
op hun dagelijks leven. Melders geven een grote impact 
op het dagelijks leven aan als ze daardoor niet kunnen 
zitten, fietsen, of werken. Ook kan het huishouden doen 
of het uitvoeren van hobby’s onmogelijk worden. Uit de 
meldingen blijkt dat voor alle mesh implantaten een groot 
gedeelte van de melders aangeeft dat de impact van de 
gezondheidsklachten (zeer) groot is. 

Uit de meldingen bij MEBI blijkt dat ongeveer 28% van de 
geplaatste mesh implantaten voor een deel of helemaal zijn 
verwijderd. Dit gebeurde soms snel na plaatsing van de 
implantaten, bijvoorbeeld binnen 3 maanden, of na een 
paar jaar. Soms na meer dan 10-20 jaar na plaatsing. 
Gemiddeld zit er vijf jaar tussen het plaatsen en verwijderen 
van een mesh implantaat. 

Op de volgende pagina’s is per type mesh implantaat 
informatie gegeven over de ontvangen meldingen; namelijk 
aantallen, jaar van plaatsing, gemelde gezondheidsklachten 
en impact op dagelijks leven.

https://www.meddra.org


Pijn*
Vermoeidheid

Ongemak op plaats implantaat
Erosie op implantatieplaats

Overig

Pijn in ledematen
Liespijn

Skeletspierstelselpijn
Rugpijn

Overig

12
10
6
5

18

51 Algemeen

15
8
8
7

18

56 Skeletspierstelsel  
en bindweefsel

264 Totaal aantal
gezondheidsklachten

Buikpijn
Constipatie

Buikongemak
Pijn laag in de buik

Overig

11
8
5
4

17

Maagdarmstelsel

Meldingen gezondheidsklachten bekkenbodemmatjes

Welke gezondheidsklachten zijn gemeld over bekkenbodemmatjes? 

Wat is de impact op het dagelijks leven?

geeft aan dat de klachten een (zeer) 
ernstige impact hebben op het 
dagelijks leven.

Zeer ernstige  impact
Ernstige  impact

Matig/geringe mate
Geen impact

Niet ingevuld

45
42
11
0
2

87%

45

Percentage

112

* Pijn wordt hier weergegeven onder Algemeen. Dit komt door het gebruik van het MedDRA-systeem voor de codering en indeling van gezondheidsklachten. 
Bij mensen met een mesh implantaat wordt vaak specifieke pijn, door het mesh implantaat, gemeld. Deze zijn te vinden als specifieke gezondheidsklacht.

Wie heeft er gemeld? Over hoeveel bekkenbodemmatjes 
is er gemeld?

Wanneer zijn de bekkenbodemmatjes geplaatst?

0

2

4

6

8
Aantal bekkenbodemmatjes

94 140498 1696 0200 100806 121992 18 2020

Vrouwen 
(n=59)

Gemiddelde leeftijd 57

Range 25-91

Vrouwen

Aantal bekkenbodemmatjes 61

Overig 



Vermoeidheid
Pijn*

Ongemak op plaats implantaat
Pijn op implantatieplaats

Overig

Gewrichtspijn
Liespijn

Pijn in ledematen
Overig

7
5
4
3

10

29 Algemeen

2
2
2
8

14 Skeletspierstelsel  
en bindweefsel

94 Totaal aantal 
gezondheidsklachten

Buikpijn
Buikongemak

Constipatie
Pijn laag in de buik

Overig

10
3
3
3
5

Maagdarmstelsel

Meldingen gezondheidsklachten buikwandmatjes 

Wie heeft er gemeld?

Welke gezondheidsklachten zijn gemeld over buikwandmatjes? 

Wat is de impact op het dagelijks leven?

Over hoeveel buikwandmatjes is er gemeld?

geeft aan dat de klachten een (zeer) 
ernstige impact hebben op het 
dagelijks leven.

Zeer ernstige  impact
Ernstige  impact

Matig/geringe mate
Geen impact

18
75

7
0

93%

24

Percentage

27

0
1

2

3
4

2000 04 10 2020

Aantal buikwandmatjes

02 06 08 1412 1816

5

Overig 

Vrouwen 
(n= 21)

Mannen 
(n=4)

Gemiddelde leeftijd 51 57

Range 32-80 41-67

Vrouwen Mannen

Aantal buikwandmatjes 23 5

Wanneer zijn de buikwandmatjes geplaatst?

* Pijn wordt hier weergegeven onder Algemeen. Dit komt door het gebruik van het MedDRA-systeem voor de codering en indeling van gezondheidsklachten. 
Bij mensen met een mesh implantaat wordt vaak specifieke pijn, door het mesh implantaat, gemeld. Deze zijn te vinden als specifieke gezondheidsklacht.



Vermoeidheid
Inspanningstolerantie verminderd

Pijn* 
Pijn op implantatieplaats

Overig

Liespijn
Gewrichtspijn

Pijn in ledematen
Spierzwakte

Overig

5
3
3
3

11

25 Algemeen

16
5
5
3

11

40 Skeletspierstelsel  
en bindweefsel

145 Totaal aantal
gezondheidsklachten 

Zenuwpijn
Geheugen vermindering

Stoornis van aandacht
Hoofdpijn

Verminderd bewustzijn
Overig

8
5
3
2
2
9

Zenuwstelsel

Meldingen gezondheidsklachten liesbreukmatjes 

Wie heeft er gemeld?

Welke gezondheidsklachten zijn gemeld over liesbreukmatjes?

Wat is de impact op het dagelijks leven?

Over hoeveel liesbreukmatjes is er gemeld?

geeft aan dat de klachten een (zeer) 
ernstige impact hebben op het 
dagelijks leven.

34
46
17
3

80%

29

Wanneer zijn de liesbreukmatjes geplaatst?

Percentage

51 Overig 

Vrouwen 
(n=9)

Mannen 
(n=26)

Gemiddelde leeftijd 44 58

Range 30-54 32-84

Vrouwen Mannen

Aantal liesbreukmatjes 9 27

0

2

4

6

8

0

2

4

6

8

181006941980 82 88 9084 92 96 98 00 02 04 08 12 16

Aantal liesbreukmatjes

86 14 2020

* Pijn wordt hier weergegeven onder Algemeen. Dit komt door het gebruik van het MedDRA-systeem voor de codering en indeling van gezondheidsklachten.  
Bij mensen met een mesh implantaat wordt vaak specifieke pijn, door het mesh implantaat, gemeld. Deze zijn te vinden als specifieke gezondheidsklacht.

Zeer ernstige  impact
Ernstige  impact

Matig/geringe mate
Geen impact



Vermoeidheid
Pijn*

Erosie op implantatieplaats
Loopstoornis

Overig

Gewrichtspijn
Liespijn

Skeletspierstelselpijn
Overig

6
3
2
2
2

15 Algemeen

4
4
2
9

19 Skeletspierstelsel  
en bindweefsel

114 Totaal aantal 
gezondheidsklachten 

Bekkenpijn
Dyspareunie (pijn bij het vrijen)

Vulvovaginale pijn
Overig

6
4
3
7

Voortplantingsstelsel en 
borst

Meldingen gezondheidsklachten incontinentiebandjes  

Wie heeft er gemeld?

Welke gezondheidsklachten zijn gemeld over incontinentiebandjes?

Wat is de impact op het dagelijks leven?

Over hoeveel incontinentiebandjes is er gemeld?

geeft aan dat de klachten een (zeer) 
ernstige impact hebben op het 
dagelijks leven.

Zeer ernstige  impact
Ernstige  impact

Matig/geringe mate
Geen impact

35
40
25

0

75%

20

Wanneer zijn de incontinentiebandjes geplaatst?

Percentage

60 Overig 

0804

Aantal incontinentiebandjes

0

1

2

3

4

1998 02 06 10 14 16 1800 12 2020

Vrouwen 
(n=20)

Mannen
(n=0)

Gemiddelde leeftijd 51 0

Range 33-71 0

Vrouwen Mannen

Aantal incontinentiebandjes 20 0

* Pijn wordt hier weergegeven onder Algemeen. Dit komt door het gebruik van het MedDRA-systeem voor de codering en indeling van gezondheidsklachten. 
Bij mensen met een mesh implantaat wordt vaak specifieke pijn, door het mesh implantaat, gemeld. Deze zijn te vinden als specifieke gezondheidsklacht.



Vermoeidheid
Loopstoornis

Overig

Rugpijn
Overig

3
2
6

11 Algemeen

4
9

13 Skeletspierstelsel  
en bindweefsel

51 Totaal aantal
gezondheidsklachten 

Buikpijn
Constipatie 

Overig

2
2
2

Maagdarmstelsel

Meldingen gezondheidsklachten darmmatjes  

Wie heeft er gemeld?

Welke gezondheidsklachten zijn gemeld over darmmatjes?

Wat is de impact van op het dagelijks leven?

Over hoeveel darmmatjes is er gemeld?

geeft aan dat de klachten een (zeer) 
ernstige impact hebben op het 
dagelijks leven.

Zeer ernstige  impact
Ernstige  impact

Matig/geringe mate
Geen impact

60
40

0
0

100%

6

Percentage

21 Overig 

Vrouwen
(n=10)

Mannen
(n=0)

Gemiddelde leeftijd 57 0

Range 47-67 0

Vrouwen Mannen

Aantal darmmatjes 10 0

0

1

2

3

4
Aantal darmmatjes

2001 03 201705 07 09 11 13 15

Wanneer zijn de darmmatjes geplaatst?
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