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Geachte mevrouw Lensink, 
 
In uw brief van 4 mei 2016 stelt u een aantal vragen om meer zicht te krijgen op de relatie tussen 
gezondheidsklachten en het plaatsen van een Essure device. U wilt meer feiten verzamelen om de 
mogelijkheid te bekijken om de kosten van het verwijderen van de Essure te verhalen op de 
leverancier. Als hulpverleners/wetenschappers zijn we  bereid om uw vragen te beantwoorden. Maar 
vervolgens  willen we wel met u in overleg over hoe verder te gaan op dit dossier. 
Overigens stelt u in het begin van uw brief dat wij aandacht vragen voor dit onderwerp. Dit willen we 
graag iets nuanceren. Het is feitelijk zo dat er aandacht is in de media voor dit  onderwerp en wij daar 
commentaar op geven. 
 
Uw vragen en onze antwoorden: 
 
1. Kunt u aangeven wat het officiële standpunt van uw vereniging is ten aanzien van een nieuw 

verzoek van een vrouw om sterilisatie? Is er nog plaats voor de Essure-methode? 
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen heeft onze vereniging de voorlichtingsfolders 
aangepast. In deze folders wordt nu nadrukkelijker gewezen op de mogelijke bijwerkingen van de 
Essure-methode. Zodat vrouwen een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de methode van 
sterilisatie. Het officiële standpunt van de vereniging is dat er, uiteraard na goede counseling, nog 
steeds plaats is voor de Essure-methode. De praktijk op dit moment is dat er vrijwel geen  Essure 
plaatsingen meer zijn. 
 
 
2. Kunt u aangeven hoe groot de groep vrouwen is die kennelijk serieuze gezondheidsklachten 

ervaart na een sterilisatie middels de Essure-methode? 
Het aantal Essure sterilisaties in Nederland sinds 2003 bedraagt 25 tot 30.000. Het is voor ons 
onmogelijk om aan te geven hoe groot de groep vrouwen is die serieuze gezondheidsklachten ervaren 
na de sterilisatie middels de Essure-methode. Het enige getal dat we kennen is het aantal leden van 
de besloten FB groep Essure problemen Nederland. En dat getal is 2811 leden op 28 mei 2016. De 
waarde van dit getal is onduidelijk. Het is bekend dat bij deze FB pagina ook hulpverleners en andere 
geïnteresseerden zijn aangesloten. 
 
3. Kunt u aangeven wat de aard is van de ervaren gezondheidsklachten na een sterilisatie middels 

de Essure-methode? 
Er worden heel veel klachten gemeld door vrouwen na Essure plaatsing. Het is voor ons als 
hulpverleners niet duidelijk of er een oorzakelijk verband is tussen de klachten en het plaatsen van de 
Essure maar kunnen dit ook niet uitsluiten. De meest genoemde klachten zijn: pijn, 
menstruatiestoornissen, huidirritatie, gewichtsschommelingen, vermoeidheid en 
stemmingswisselingen. 
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4.  Kunt u aangeven welke indicaties er zijn die leiden tot het overgaan tot verwijdering van de 

Essure-veertjes?  
Belangrijkste indicatie voor het verwijderen van Essure is de mogelijke relatie van de klachten met de 
aanwezigheid van de Essure-veertjes. Bij vrouwen die klachten ervaren die ontstaan zijn na plaatsing 
van de Essure wordt de anamnese afgenomen en gynaecologisch en zo nodig aanvullend onderzoek 
verricht. Na counseling over de risico’s van de ingreep (verwijderen Essure)  en de kans dat niet alle 
klachten verdwijnen na verwijdering bepaalt de vrouw veelal zelf of zij de devices laat verwijderen. 
 
5.   Kunt u aangeven of in de ziekenhuizen, die zich hebben opgeworpen als centrum voor deze 

groep vrouwen, ook nader wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar het verloop van de 
ervaren klachten na verwijdering van Essure?  

Het bestuur van onze vereniging heeft in januari een overleg gehad met vrouwen met klachten na 
Essure. Hieruit kwam onder andere naar voren dat er niet een vanzelfsprekend vertrouwen was dat 
alle gynaecologen de Essure veertjes  adequaat zouden kunnen verwijderen. ( Overigens ter 
informatie: de veertjes worden niet alleen verwijderd, maar de veertjes met de hele eileider.) 
Hierop hebben wij als vereniging besloten om scholing/informatie avonden te organiseren. Hierop 
wisselen experts en gynaecologen uit het hele land informatie en kennis uit. De lijst met ziekenhuizen, 
waar gynaecologen werken die hebben deelgenomen aan deze avonden, staat vermeld op de website 
van onze vereniging. Ook is er afgesproken om een uniforme registratie van klachtenbevindingen en 
uitkomsten bij te houden, met een follow-up tot één jaar na de ingreep. Die informatie wordt landelijk 
verzameld en de uitkomst zal worden gepubliceerd. 
 
6.  Kunt u aangeven welke zorgactiviteiten, c.q. DBC’s, worden gebruikt voor declaratie van de 

plaatsing, resp. de verwijdering van de Essure-veertjes?  
De DBC code voor de plaatsing van de Essure is G18; anticonceptie.  
De DBC code, die gebruikt wordt bij de verwijdering van de Essure is na overleg, door de NZa 
vastgesteld op G16, benigne adnexafwijking. De argumentatie hierbij is dat eileiders verwijderd 
worden vanwege een lokale ontstekingsreactie en mogelijk ook systemische reactie door de 
aanwezigheid vreemd lichaamsmateriaal in deze eileiders (adnexen). 
 
Zoals eerder in deze brief al aangegeven, willen we na deze officiële reactie per brief graag met u in 
overleg, hoe verder te gaan op dit dossier samen met experts op dit gebied in Nederland. 
Wiesje van Boxtel, onze beleidsondersteuner, zal daartoe contact opnemen met u om een afspraak te 
plannen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Mw. Drs. Y.A.J.M. (Yvonne) Dabekausen 
Secretaris NVOG 
 
  
 
 
 
 


