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Heup van de 
(wan)hoop

DE METAAL-OP-METAALHEUP WAS DE 
HOOP VOOR SPORTERS EN JONGE MENSEN 
DIE EEN NIEUWE HEUP NODIG HADDEN. 
MAAR DE PROTHESE DRAAIDE VOOR 
VELEN UIT OP EEN DRAMA MET VEEL PIJN 
EN EXTRA OPERATIES. BEHALVE EEN 
EMOTIONELE EN FYSIEKE BELASTING, 
EEN KOSTBARE ZAAK. WIE DRAAIT DAAR 
VOOR OP? 

TEKST: HARRY VAN DOOREN

 PROTHESEN Kunstheup

Nederlandse ziekenhuizen plaatsten 
deze eeuw zo’n 8500 metaal-op-metaalheupen 
(mom-prothesen), die opvallend vaak voor proble-
men zorgen: metaalslijpsel kan zich verspreiden 
en ontstekingen rondom de heup veroorzaken. 
Bovendien ver oorzaken ze abnormaal hoge 
chroom- en kobalt waarden in het bloed. Patiënten 
met een metaal-op-metaalheup moeten daarom 
uit voorzorg jaarlijks op controle. Bij 13% moet 
het implantaat worden vervangen voordat het is 
versleten.

De metaal-op-metaalheupprothese met extra 
grote kop (‘de fi etsbel’) werd eind jaren 90 gepro-
moot als een sportheup voor jonge mensen. Door 
de grotere kop zou de bewegingsvrijheid worden 
vergroot en het risico op uit de kom schieten wor-

Aanhoudende pijn die hem van zijn nachtrust berooft, resulteert 
bij Ton van Schaik uit Harmelen in 2005 in een operatie en een 
nieuwe metaal-op-metaalheup (mom) van het merk Zimmer. Een 
‘sportheup’ die hem weer bewegingsvrijheid op gaat leveren, belooft 
zijn arts. Maar de helse pijnen komen terug en in 2007 zijn twee 
nieuwe operaties nodig: de eerste om de kop en kom te verwijderen 
die los zijn gaan zitten. Een antibioticumkuur moet de zaak eerst 
tot rust brengen zodat drie weken later een nieuwe kop en kom 
kunnen worden geplaatst. Van kunststof dit keer. Maar in 2009 
herhaalt de geschiedenis zich. Ook in 2011 en 2012 moet Van Schaik 
onder het mes omdat de heup hem blijft kwellen ... 
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Ton van Schaik
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den geminimaliseerd. Sporten zou gewoon weer 
mogelijk zijn met deze ‘onverslijtbare’ uitvinding. 
Maar de heup van de hoop stelde niet alleen spor-
tief  teleur. Australische en Engelse implantaten-
registers laten zien dat de wonderheup veel vaker 
dan ouderwetse 
kunstheupen voor 
problemen zorgt. 
Binnen 6 jaar is 30% 
aan revisie toe. Dat is 
veel meer dan bij de 
traditionele kunst-
heup, waarvan 
‘slechts’ 10% binnen 
een periode van 10 jaar revisie behoeft. 

Het hoogste revisiepercentage (binnen 7 jaar) 
is voor mom-fabrikant DePuy: 24% voor de 
resurfacing-heup en 45% voor de totale heup-
prothese. Dit was voor DePuy de reden om haar 
Articular Surface Replacement (ASR) in 2010 van 
de markt te halen. Zo’n 1000 landgenoten hebben 
een DePuy-heup. De Nederlandse Orthopaedische 
Vereniging (NOV) reageerde twee jaar later pas 
met een algehele stop voor álle mom-heupen. 
Volgens sommige vakbroeders een veel te rigou-
reuze beslissing, omdat mom-heupen van andere 
fabrikanten voor weinig of  geen problemen zou-
den zorgen.

Weefselaantasting
Een verkeerde heup leidt tot een hoop leed, want 
de snelle slijtage veroorzaakt veel pijn. Inmiddels 
is duidelijk dat dat meestal te wijten is aan weef-
selaantasting rond de heup, waar losgeraakte 
metaaldeeltjes door het lichaam worden ingekap-
seld en zo pseudotumoren vormen. Heropereren 
is noodzakelijk, maar vervanging door een tradi-
tionele kunststofheup is door de aantasting van 
het bot meestal minder succesvol dan wanneer 
die direct zou zijn geplaatst. Zelfs gebruikers die 
de pijn blijft bespaard, zitten met abnormaal hoge 
kobalt- en chroomwaarden in hun bloed vanwege 
losgelaten metaaldeeltjes.

Ziekenhuizen hebben inmiddels op advies van 
de NOV een controleregime opgesteld voor 
patiënten met een mom-prothese. Dat betekent 
vaker naar het ziekenhuis, meer onderzoek en in 
een aantal gevallen extra opereren. Gevolg: onge-
mak, pijn, verloren tijd en inkomsten. Wie gaat 
dat betalen? De Consumentenbond ontving diver-
se klachten van mensen die het onredelijk vinden 
dat zij jaar in jaar uit hun eigen risico moeten 
aanspreken vanwege verplichte controles die het 

gevolg zijn van een verdacht implantaat dat ook 
nog vaak is geplaatst nádat de problemen bekend 
waren.

Verzekeraars vergoeden de kosten voor de 
medische problemen die door de foute heupen 

ontstaan, maar het 
verplicht eigen risico 
geldt ook voor de 
pechvogels met een 
mom-heup. Voor per-
soonlijk leed verwij-
zen de verzekeraars 
hun klanten door 
naar de ziekenhuizen 

en de fabrikant, waar een letstelschadeclaim kan 
worden ingediend. De Consumentenbond is van 
mening dat de verzekeraars zich tot het uiterste 
moeten inspannen om de extra kosten die door 
mom-prothesen worden veroorzaakt op de fabri-
kant te verhalen en dat deze specifi eke groep 
patiënten niet jaar in jaar uit het volledige eigen 
risico kan worden gevraagd voor de benodigde 
extra controles en medische complicaties.

Schadepotje
Verzekeraars zeggen dat ze voor klanten met een 
mom-heup van DePuy de extra kosten (inclusief  
eigen risico) proberen te verhalen op de fabrikant 
die na het debacle met de ASR-heup een schade-
potje ter beschikking heeft gesteld. Overigens 
zonder in juridische zin aansprakelijkheid te aan-
vaarden voor een vermeend ‘ondeugdelijk product’. 

Advocaat Joel van der Goen, die de belangen 
behartigt van 500 patiënten met een mom-heup 
van de negen verschillende fabrikanten die aan 
Nederlandse zorginstellingen hebben geleverd, is 
sceptisch over deze mogelijkheid: ‘Verzekeraars 
weten vaak niet welk implantaat een verzekerde 
heeft en de fabrikant doet er alles aan om zo min 

VERPLICHT EIGEN RISICO 
OOK VOOR PECHVOGELS 

MET MOM-HEUP

… Na zeven operaties maakt Van Schaik de balans op: twee nieuwe 
rechterheupen, botaantasting, donorbot, diverse schroeven en 
pennen, metalen gaasjes, een verkort been, weken die hij in een 
rolstoel moest doorbrengen, jaarlijkse controle en niet te vergeten 
zeven jaar pijn, heel veel pijn. Een dagje meedraaien in de slagerij 
van zijn zoon zit er niet meer in en de fervente wandelaar is blij als 
hij drie kilometer achtereen kan lopen. De materiële en immateriële 
schade loopt in de tienduizenden euro’s. De pijn en het gedoe hebben 
een emotionele krater geslagen in het rustige gepensioneerde leven, 
maar Van Schaik verwijt de artsen niets: ‘Ja, er zit weleens een 
hork tussen, maar de meesten doen gewoon hun uiterste best.’
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‘fabrikanten 
procederen eenlingen  

helemaal kapot’

Register
Wilna Wind, directeur van 
de Nederlandse Patiënten 
Consumenten Federatie 
benadrukt het belang van 
een goed register om dra-
ma’s als bij mom-heupen te 
voorkomen. ‘Patiënten- en 
consumentenorganisaties 
moeten samen met de zorg-
verzekeraars bij het minis-
terie en bij de inspectie 
blijven aandringen op een 
betrouwbare registratie 
van prothesen en implanta-
ten. Een register waar de 
patiënt inzage in heeft, 
waarin bijwerkingen kun-
nen worden gemeld en 
vastgelegd. Patiënten die 
prothesen en implantaten 
krijgen, moeten traceer-
baar worden.’

mogelijk uit te keren.’ daar kan verandering in 
komen nu een amerikaanse rechter dit voorjaar 
voor het eerst oordeelde dat de depuy-heup wel 
degelijk ondeugdelijk is. hij wees een schade-
vergoeding van ruim €6 miljoen toe aan een 
slachtoffer.

Schade verhalen
Wie opgescheept zit met een mom-heup, doet er 
goed aan zich aan te sluiten bij een collectieve 
verhaalactie, omdat individueel procederen gauw 
in de papieren loopt. Van der goen: ‘de beste kans 
op schadevergoeding voor letsel en leed is om de 
heupproducent op zijn productaansprakelijkheid 
te wijzen, maar die vervalt na tien jaar. die ter-
mijn gaat niet in op het moment van plaatsing, 
maar op het moment dat het product op de markt 
komt. daarna kun je nog steeds proberen de 
 schade te verhalen 
op grond van 
“onrechtmatige 
daad” of  
 “wanprestatie”. 
Schade verhalen 
op het ziekenhuis 
of  de chirurg is de 
moeilijkste weg, 
omdat het bewijzen van medische aansprakelijk-
heid een stuk lastiger is.’ 

Van der goen waarschuwt iedereen die via 
zijn zorgverlener wordt benaderd door een heup-
fabrikant: ‘laat je niet verleiden om een hand-
tekening te zetten onder een persoonlijke 
schade loosstelling van de fabrikant. Zo’n depuy 
speelt in de pers mooi weer met ruimhartige 
 schadevergoeding, maar als puntje bij paaltje 
komt, schepen ze je af  met een fooi. en met jouw 

handtekening eronder kun je verder verhaal ver-
geten. Stuur ook nooit een prothese op ter beoor-
deling, die raken opvallend vaak zoek.’

Wie een mom-heup heeft, kan dus het best zo 
snel mogelijk informatie inwinnen over zijn 
rechtspositie bij een (letselschade)advocaat, ook 
als er nog geen klachten zijn. Van der goen advi-
seert: ‘Sluit je aan bij een massaclaim, dan zijn 
de kosten voor benodigde expertise te delen. dit 
soort fabrikanten zet gerust een legertje advoca-
ten op eenlingen en procederen die helemaal 
kapot.’

Toelatingseisen verscherpen
Zeker is dat een deel van de problemen voor-
komen had kunnen worden als de toelatingseisen 
voor medische hulpmiddelen – waar kunstheupen 
en andere prothesen onder vallen – net zo streng 

zouden zijn als die voor 
medicijnen. op dit 
moment verschillen de 
toelatingseisen niet veel 
van de regels die op een 
broodrooster van toe-
passing zijn. langjarige 
studies die aantonen dat 
het hulpmiddel goed 

functioneert en veilig is voor de gezondheid hoe-
ven niet te worden overlegd. dat betekent dat 
patiënten een groot risico lopen dat gebreken pas 
aan het licht komen als de prothese al is geplaatst. 
Zowel in nederland als in europa is er wel een 
roep om strengere normen, maar politieke en 
ambtelijke molens draaien langzaam.

Van der goen: ‘Juist omdat de toelatingseisen 
tekortschieten moeten artsen, beroepsverenigin-
gen en ziekenhuizen eisen – en verifiëren – dat de 
hulpmiddelen die ze willen gebruiken betrouw-
baar zijn. maar dat doen ze niet en tot voor kort 
was er niet eens een fatsoenlijke registratie van 
de ervaringen met hulpmiddelen. dat mom- 
heupen voor opvallend veel problemen en leed 
zorgen, is al jaren bekend, maar toch heeft de noV 
pas vorig jaar geadviseerd die heupen niet meer 
te plaatsen. en dan zijn er ook nog chirurgen die 
een consultancyovereenkomst hebben met de 
heupproducenten. in het beste geval is dat een 
kennisuitwisseling waarvan ook de patiënt profi-
teert, maar belangenverstrengeling ligt op de loer. 
fabrikanten geven de namen van de betrokken 
chirurgen niet prijs. de beroepsvereniging belooft 
meer openheid, maar ik heb daar nog weinig van 
gemerkt.’ 
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 PRoTheSen kunstheup

Wat kost die heup?
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars 
maken niet bekend welke tarieven zij 
afspreken voor specifieke behande-
lingen. Een indicatie voor de prijs van 
een heupoperatie geven de wel open-
bare passantentarieven: tarieven voor 
behandelingen waarvoor geen over-
eenkomst met de verzekeraar is geslo-
ten. Volgens ingewijden liggen die 
15 tot 20% hoger dan wat de verzeke-
raars vergoeden. Gemiddeld kost een 
heupoperatie de passant zo’n €10.000, 

maar de verschillen zijn enorm, zo bleek 
vorig jaar uit onderzoek van NCRV’s 
Altijd Wat: Het St. Jans Gasthuis in 
Weert deed het voor €6935 terwijl bij 
het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk 
de meter pas stopte bij €14.902, ruim 
twee keer zo veel. Vorig jaar bleek uit 
een onderzoek van de Consumenten-
bond dat het merendeel van de 400 
ondervraagden dacht dat een heup-
operatie ongeveer €7000 zou kosten.
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