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Dringende veiligheidsmededeling 

5 juni 2015 
 
 
Betrokken product:   BIRMINGHAM HIP™ RESURFACING (BHR) SYSTEM 
FSCA-referentie:   R-2015-08  
FSCA-actie:  Aanpassingen m.b.t. BHR en uit de handel nemen van het 

hulpmiddel 
Details van betrokken product: Zie hieronder 
 
Geachte Dokter,   
 
Deze brief is bedoeld om u te informeren over een vrijwillige FSCA (Field Safety Corrective Action, 
corrigerende veiligheidsactie) met betrekking tot het BIRMINGHAM HIP™ Resurfacing (BHR) System, 
gefabriceerd door Smith & Nephew Orthopaedics Ltd., Leamington Spa, Verenigd Koninkrijk. Deze FSCA 
betreft een update over de klinische prestaties van het BHR System bij bepaalde groepen patiënten.   
 
In het kort: 

• Het gebruik van BHR moet gecontra-indiceerd worden bij vrouwelijke patiënten; 
• BHR femorale kopcomponenten met een diameter van 46 mm of kleiner en acetabulum cups 

van de corresponderende maten mogen niet meer worden gebruikt en dienen teruggestuurd te 
worden naar Smith & Nephew; 

• patiënten die een femurkop van 48 mm nodig hebben, hebben een matig verhoogd risico op 
revisie en dienen niet als kandidaten voor BHR-implantatie te worden beschouwd. Koppen van 
48 mm mogen alleen worden gebruikt in de specifieke situatie dat tijdens de operatie de 
preoperatief met een sjabloon bepaalde maat van 50 mm wordt teruggebracht tot een 
intraoperatief gemeten maat van 48 mm. 

 
Achtergrond 

Zoals in januari 2015 via FSCA R-2014-12 door Smith & Nephew is meegedeeld, komt uit gedetailleerde 
statistische analyse van de registratiegegevens voor het BHR System afkomstig uit de National Joint 
Registry of England and Wales (NJREW), de Australian Orthopaedic Association National Joint Registry 
(AOANJRR) en de Zweedse heupprotheseregistratie naar voren dat vrouwelijke patiënten, mannelijke 
patiënten van 65 jaar of ouder en patiënten die een femurkopcomponent met een diameter van 48 mm 
of kleiner nodig hebben, een hoger risico op vroegtijdige revisie hebben dan andere patiënten. Ook 
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werd vermeld dat de totale implantaatoverleving van het BHR System blijkens die registraties 
aanvaardbaar blijft. 
 
Redenen voor deze FSCA 

In het kader van de postmarketingsurveillance (PMS) en postmarketing klinische follow-upprocessen 
heeft Smith & Nephew een analyse uitgevoerd van recente gegevens van de National Joint Registry of 
England and Wales (NJREW), het grootste artroplastiekregistratiecohort van BHR-patiënten. Daarna 
hebben we een gezondheidsrisico-evaluatie uitgevoerd om deze analyse te beoordelen. Uit de gegevens 
blijkt dat het BHR System goed blijft presteren bij de mannelijke populatie met femurkopcomponenten 
met een diameter van 50 mm of groter. Zowel bij de vrouwelijke populatie als bij kleinere maten van de 
femurkop ongeacht geslacht zijn de revisiepercentages minder gunstig en hoger dan de actuele 
benchmark voor revisiepercentages, vastgesteld door het Britse National Institute for health and Care 
Excellence (NICE). 
 

Informatie met betrekking tot de patiëntveiligheid 

Smith & Nephew heeft deze gegevens geëvalueerd en de volgende conclusies getrokken: 
 

• BHR moet worden gecontra-indiceerd voor alle vrouwelijke patiënten en de gebruiksaanwijzing 
moet,  na goedkeuring door onze Aangemelde Instantie, dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

• Femorale kopcomponenten met een diameter van 46 mm of kleiner en acetabulumcups van de 
corresponderende maten mogen niet meer worden gebruikt en zullen uit de handel worden 
genomen. 

• In afwachting van goedkeuring door onze Aangemelde Instantie zal aan de gebruiksaanwijzing 
de waarschuwing worden toegevoegd dat patiënten die op grond van preoperatieve 
maatbepaling met standaardröntgenopnamen en sjablonen een femurkop van 48 mm nodig 
lijken te hebben, niet als kandidaten voor BHR-implantatie dienen te worden beschouwd. 
Patiënten die een femurkop van 48 mm nodig hebben, hebben een matig verhoogd risico dat ze 
eerder dan verwacht een revisieoperatie zullen moeten ondergaan. Hoewel Smith & Nephew 
heeft geconcludeerd dat het verhoogde risico verbonden aan deze kopmaat niet opweegt tegen 
het mogelijke voordeel voor de patiënt in de specifieke situatie dat tijdens de operatie de 
preoperatief met een sjabloon bepaalde maat van 50 mm wordt teruggebracht tot een 
intraoperatief gemeten maat van 48 mm, dienen chirurgen hun beste medische oordeel te 
gebruiken om deze informatie te wegen ten opzichte van de totale medische voorgeschiedenis 
en prognose van de patiënt en op grond daarvan te bepalen of de chirurgische behandeling 
geschikt is. 
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Deze veiligheidsmededeling verandert niets aan de gangbare praktijk wat betreft follow-up van 
patiënten met dit hulpmiddel. Smith & Nephew adviseert niet om vrouwelijke patiënten bij wie een BHR 
is geïmplanteerd, of patiënten van beiderlei kunne bij wie een BHR met een femurkopmaat van 48 mm 
of kleiner is geïmplanteerd, proactief een revisie te laten ondergaan, tenzij dit naar het klinische oordeel 
van de behandelend arts van een dergelijke patiënt vereist is. We bevelen aan dat artsen zich bij de 
follow-up van patiënten die een heupresurfacingartroplastiek hebben ondergaan, aan hun 
standaardprotocol houden. Bij patiënten die last krijgen van symptomen als beperkte mobiliteit, pijn, 
zwelling, opgezette slijmbeurzen, pseudotumoren, weefselmassa’s, vochtophoping, lokale ophoping van 
overmatige metaaldeeltjes of overgevoeligheid voor metaal, kan een revisieoperatie noodzakelijk zijn, 
met de bijbehorende risico’s en de kans op functievermindering. De noodzaak van extra follow-up, 
inclusief de noodzaak van diagnostische beeldvorming en bloedonderzoek, dient per geval te worden 
vastgesteld na een gedetailleerde beoordeling van de klinische omstandigheden van de patiënt.  
 
In bepaalde jurisdicties hebben orthopedische verenigingen of nationale bevoegde instanties 
protocollen voor de follow-up en postoperatieve behandeling van patiënten met een resurfacing 
heupprothese aanbevolen, afhankelijk van het type hulpmiddel en de klinische presentatie. Deze 
protocollen kunnen de screening van zowel symptomatische als asymptomatische patiënten inhouden. 
 
Door de gebruiker te ondernemen actie 

1. Vul het retourformulier in en stuur het op naar bxl-vigilance@smith-nephew.com of fax het naar 
02/726.10.35

2. Geef deze veiligheidsinformatie door aan iedereen binnen uw organisatie die ervan op de 
hoogte moet zijn. 

  om ontvangst van deze veiligheidsmededeling te bevestigen. 

3. Blijf gedurende enige tijd de aandacht op deze mededeling en de daaruit voortvloeiende actie 
vestigen; op die wijze wordt de effectiviteit van de corrigerende actie gewaarborgd. 

4. De apotheek van uw instelling is gevraagd de voorraad te controleren, eventuele ongebruikte, 
op de onderstaande productlijst vermelde hulpmiddelen te lokaliseren en deze onmiddellijk 
apart te zetten voor terugzending aan Smith & Nephew. 

 
Uit de handel genomen producten  

Product Catalogusnummers 
BHR™ Resurfacing Head 74121138, 74123140, 74121142, 74123144, 74121146 

BHR Acetabular Cup 74120144, 74120146, 74122146, 74122148, 74120148, 74120150, 74122150, 
74122152, 74120152, 74120154 

BHR Dysplasia Cup 74120246, 74122248, 74120250, 74122252, 74120254 
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Smith & Nephew verplicht zich ertoe uitsluitend producten van de hoogste kwaliteit te leveren en 
ondersteuning te geven aan chirurgen die deze producten gebruiken. 
 
Desgewenst kunnen u en uw patiënten meer informatie over onze actie lezen op www.smith-
nephew.com/BHR. 
 
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de lokale dochteronderneming van Smith & Nephew via 
onderstaande contactgegevens of via uw lokale Smith&Nephew vertegenwoordiger. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 

Andy Weymann, MD 
Chief Medical Officer 
Advance Surgical Devices Division 
Smith & Nephew 
 
Contactgegevens dochteronderneming/distributeur: 
 
Algemene information:  
 
Smith- Nephew NV/SA 
Hilde Van Mechelen – RA Manager Benelux 
Hector Henneaulaan 366 
B- 1930 Zaventem  
 
Bxl-vigilance@smith-nephew.com 
Fax: 0032 2 7261035 
 
 
 
Retour formulier: zie volgende pagina. 
 

Retourformulier 

Vul dit bevestigingsformulier in en stuur het op naar bxl-vigilance@smith-nephew.com of fax het naar 
02/726.10.35  om te voorkomen dat u herhalingsverzoeken ontvangt. 

http://www.smith-nephew.com/BHR�
http://www.smith-nephew.com/BHR�
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Wij bevestigen dat wij deze veiligheidsmededeling hebben ontvangen. Referentie: R-2015-08 
 

 
Instelling: ______________________________________________________     
 
Naam (drukletters): _______________________________Titel  (drukletters):___________________   
 
Datum & Handtekening: ____________________________  
 
 


