
 

 

Urgent: Field Safety Notice 

Aangedane medische hulpmiddelen: Essure® (anticonceptief medisch 

hulpmiddel voor hysteroscopische plaatsing) 

 

Geachte,  

 

Hierbij willen wij u informeren dat vrouwen die zowel een Essure® insertie 

als een endometriumablatie ondergaan, een verhoogd risico kunnen 

hebben op bepaalde bijwerkingen, waarvan bekend is dat deze 

gerelateerd zijn aan beide procedures. Deze brief geeft u een vroege 

aankondiging van een aanstaande herziening van de Essure® 

gebruiksaanwijzing (IFU, Instructions for Use).  

 

Endometriumablatie en een Essure® plaatsing mogen niet op dezelfde 

dag worden uitgevoerd. 

 

Bij vrouwen die eerder een endometriumablatie hebben ondergaan, mag 

de insertie van Essure® alleen worden uitgevoerd indien visualisatie en 

lokalisatie van de tuba-ostiae mogelijk is. De insertie van Essure® na een 

endometriumablatie kan een niet-accurate micro-insertlokalisatie en een 

verhoogd risico op perforatie of de vorming van een fausse route tot 

gevolg hebben. 
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Om er zeker van te zijn dat de micro-inserts op de juiste locatie zitten, 

mag endometriumablatie alleen worden uitgevoerd na een positieve 

Essure® confirmatietest welke gebruikelijk 3 maanden na plaatsing wordt 

uitgevoerd. Het uitvoeren van endometriumablatie ná de insertie van 

Essure® kan tot gevolg hebben: verminderde mogelijkheid om een 

gemodificeerd hysterosalpingogram (HSG) uit te voeren en te 

interpreteren, trauma van omliggend weefsel (bijvoorbeeld de darmen), 

verhoogd risico op infectie en post-ablatie syndroom.  

 

Het kan ook resulteren in het uitrekken van de Essure® micro-insert of de 

noodzaak tot verwijdering ervan wat ertoe kan leiden dat de patiënte niet 

meer op de anticonceptieve werking van de procedure kan vertrouwen. 

 

De kans op bovenstaande risico’s wordt als laag beschouwd, maar moet 

worden overwogen bij elke vrouw die zowel een insertie van Essure®  als 

een endometriumablatie heeft ondergaan. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bayer B.V. 

 

 

 

 

 

R.L. Coetzee, MD, MBA  L. Mehlkopf  

Medical Director   Qualified Person 

 

 

 

 
 
 
Uw gegevens zijn afkomstig van IMS Health. Voor meer informatie of indien u er geen prijs op stelt in 
de toekomst mailings van Bayer B.V. te ontvangen, kunt u contact opnemen met IMS Health via 
nl.onekey@nl.imshealth.com of via telefoonnummer 035 – 69 55 355. 


