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Klachtenregen over sterilisatie
Tussen de 250 en 300 vrouwen in Zeeland hebben omstreden sterilisatiemiddel Essure gekregen.
door Ondine van der Vleuten
VLISSINGEN - Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis ziet geen reden om af te stappen van het
sterilisatiemiddel Essure, dat in het nieuws is omdat vrouwen klagen over ernstige bijwerkingen.
Bij de Goese Ruth Paauwe werden drie jaar geleden in de Casa-kliniek in haar woonplaats
Essure-spiraaltjes in de eileiders geplaatst. Dat zij aangaf een nikkelallergie te hebben, was geen
beletsel, al bestaan de veertjes van Essure uit een nikkel-titaniumlegering. Na drie maanden kreeg
de Goese klachten, die allengs erger werden. Paauwe: „Op een Amerikaanse site vond ik
informatie die mij de ogen opende. Essure wordt daar afgeraden aan iedereen met een
nikkelallergie of auto-immuunziekte. Nou, die heb ik óók.” Intussen lijkt steeds duidelijker te worden
dat - bij een minderheid van de behandelde vrouwen - zeer ernstige klachten kunnen ontstaan.
Genoemd worden onder meer extreme vermoeidheid en bloedingen, evenwichtstoornissen,
gewrichts- en spierpijnen, vervroegde menopauze, hormonale stoornissen, eczeem, uitvallende
haren en tanden en vooral buikpijn.
Bij haar eigen behandelaar kreeg Paauwe geen gehoor - een verhaal dat ook andere vrouwen
vertellen. Ook wilde hij de veertjes niet verwijderen. „Typerend: andere gynaecologen zijn daar dan
wél toe bereid. Bij mij zijn ze een paar maanden geleden weggehaald. Ik voel me nu niet meer de
hele tijd zeeziek.”
Paauwe heeft inmiddels een klacht ingediend bij de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ). Die
liet onlangs weten nog maar 21 klachten te hebben ontvangen over Essure. Bij ADRZ zijn sinds
2011 tussen de 250 en 300 vrouwen via deze methode behandeld. Slechts bij twee vrouwen gaf dit
werkelijk problemen, geeft gyneacoloog Paul Meeuwissen aan. Ook heeft de plaatsing van Essure
volgens het ziekenhuis niet tot meldingen bij de Inspectie voor de Volksgezondheid geleid.
Francesca Bagchus is één van de oprichters van de Facebookpagina Essure Problemen
Nederland, die de problemen in de openbaarheid bracht. Toen onder meer EenVandaag, de
Telegraaf en het AD aandacht aan Essure besteedden, steeg het aantal leden in twee dagen van
31 tot meer dan 150. Daaronder meer dan tien Zeeuwse gedupeerden.
Ziekenhuis ZorgSaam, dat ook met Essure werkt, kon gisteren nog niet reageren. De Casa-kliniek
is gesloten.

