
Chemische 
Feitelijkheden

We leven langer en actiever dankzij de kunstheup, 
de pacemaker, kunsttanden en een nieuwe oog-
lens bij staar. Medische hulpmiddelen ín het 

lichaam zijn al bijna alledaags, en er komen steeds meer 
bij. Sommigen daarvan zijn erg geavanceerd, zoals het 
cochleair implantaat voor doven, en een hersenelektrode 
voor Parkinsonpatiënten. Maar de afgelopen jaren waren 
ook lekkende siliconen borstimplantaten in het nieuws, en 
metaal-op-metaalheupen die pijnlijke ‘splinters’ afgaven. 
Een implantaat is niet altijd een succes.
‘Klassieke’ materialen voor implantaten zijn titanium, 
roestvast staal, perspex en keramiek. Ze bezorgen de 
eigenaar doorgaans geen pijn, ontstekingen of allergie. 
Van perspex is dat bij toeval ontdekt: splinters van de 
helmen van WOII-piloten in het oog gaven opmerkelijk 
weinig problemen. Daarom zijn nu alle kunstlenzen 
ervan gemaakt. Titanium bleek muurvast te groeien in 

botten van proefdieren, vandaar de populariteit als kunst-
tandwortel nu.
Een vrij nieuw biomateriaal is het bio-afbreekbare poly-
melkzuur. Botschroeven of stents van deze kunststof lossen 
na gedane zaken op in het lichaam. Steeds vaker ook zijn 
implantaten voorzien van een antibacteriële coating die 
het risico op ontsteking minimaliseert. En dan zijn er nog 
implantaten die niet zozeer als reserveonderdeel functione-
ren, maar extra’s bieden: rimpelvullers voor vollere lippen 
bijvoorbeeld, of het spiraaltje dat zwangerschap voorkomt.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De meest gebruikte en beruchtste implantaten op een rijtje.
• Het lichaam ‘verpakt’ implantaten in een laagje bindweef-

sel; maar titanium blijft onverpakt.
• Waarom ‘zweten’ siliconenborsten? Hoe voorkom je bac-

terie-infecties? |

Metalen heup, kunststof oog
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met een kunstheup, pacemaker of borstvergroting zijn veel mensen 
geholpen. maar soms protesteert het lijf tegen een implantaat.

Een implantaat is een prothese die ín 
het lichaam zit. Bekende succesvol-
le voorbeelden zijn de kunstheup, 

de pacemaker, ‘buisjes’ in het oor of de 
kunstlens, ook bekend als staaroperatie 
(zie ook tabel). Implantaten zijn momen-
teel een groeimarkt. Dat komt door ver-
grijzing in de Westerse wereld, door 
groei van de wereldbevolking en welvaart, 
en doordat er steeds meer implantaten 
beschikbaar zijn voor kwalen, kwaaltjes 
en voor cosmetische verbeteringen.

Een revolutionair voorbeeld is het coch-
leair implantaat waarmee doven kun-
nen horen. En de ernstige trillingen van 
Parkinsonpatiënten kunnen soms met 
een hersenelektrode diep in het brein 
worden geremd. Ook is er een experimen-
tele chip voor op het netvlies die het zicht 
bij sommige blinden deels herstelt.

Toch blijft bij een van de meest welkome 
implantaten, het kunsthart, succes uit. Al 
in 1881 publiceerde de Franse wetenschap-
per Etienne-Jules Marcy een ontwerp voor 
een kunsthart, maar pas een eeuw later 
werd er een exemplaar daadwerkelijk bij 
een mens geïmplanteerd; geen van de  

prototypes is tot nu toe het ei-van-Columbus 
gebleken (zie ook diepte).

AFweer

Implantanten maken mensen doorgaans 
gezonder, mooier of laten hen beter 

functioneren. Maar ze betekenen per defi-
nitie ook een risico. Ze moeten immers ín 
het lichaam worden gebracht, waarvoor 
een operatie nodig is. Wondinfectie ligt 
altijd op de loer. Een ander gevaar is dat 
het implantaat soms niet naar behoren 
functioneert of stuk gaat in het lichaam. 

Vervanging en een tweede operatie zijn 
dan noodzakelijk, wat weer een extra 
risico betekent.

Een ander inherent risico is afweer door 
het lichaam. Het menselijk immuunsys-
teem spoort continu naar lichaamsvreemd 
materiaal van biologische en niet-biologi-
sche oorsprong. En als het iets vreemds 
vindt, stelt het alles in werking om dit op 
te ruimen. Lichaamsvreemd staat in de 
natuur immers voor gevaarlijk of scha-
delijk. Maar afweer tegen een implantaat 
betekent ontstekingen, zwellingen, pijn en 
soms zelfs het falen van het implantaat. 
Afweer kan direct optreden, maar ook pas 
na tien of zelfs twintig jaar.

Het is daarom van groot belang dat 
een implantaat zo min mogelijk afweer 
opwekt. Materialen moeten biocompatibel 
zijn (zie basis). Dat geldt onder andere 
voor titanium, roestvast staal, keramiek 
of de kunststof methylmetacrylaat. Vaak 
brengen fabrikanten ook een speciaal 
laagje aan op een implantaat om weefsel 
en implantaat zo goed mogelijk te laten 
vergroeien. Veel onderzoek richt zich op 
het gebruik van biologische of lichaam-
seigen materialen voor implantaten (zie 
diepte).

Fillers

De meeste implantaten, zoals een 
kunstheup of pacemaker, nemen een 

functie over van het lichaam, maar som-
mige implantaten zijn vooral of uitsluitend 
bedoeld voor andere doeleinden, zoals het 
spiraaltje, dat zwangerschap voorkomt. 
Een inwendige defibrillator (icd) contro-
leert continu het hartritme en geeft alleen 
in zeldzame situaties een levensreddende 
stroomstoot die plotselinge hartstilstand 
voorkomt. Implantaten zoals stents en 
bekkenbodemmatjes ondersteunen weef-
sels en organen: stents houden bloedva-
ten open en bekkenbodemmatjes steunen 

Hulpstukken
in je lijf

Een heupimplantaat zorgt ervoor dat iemand weer 
kan lopen.

een cochleair implantaat omzeilt in feite de 
delen van het oor die niet functioneren. het 

bestaat uit twee componenten: één buiten het 
lichaam en één erin. Buiten het lichaam vangt een 
microfoon achter het oor het omgevingsgeluid 
om en zet het om in een digitaal signaal. Dit wordt 
verzonden naar het interne deel dat zich net onder 
de huid bevindt. Vervolgens gaat het signaal naar 

een elektrodebundel 
die tijdens een opera-
tie ingebracht is in het 
slakkenhuis (cochlea) 
en daar de gehoorze-

nuwen prikkelt. 
het trommelvlies 
en de gehoorcel-
len van het bin-
nenoor worden zo 
omzeild. met een 
implantaat kan iemand na intensieve oefening 
meestal spraak verstaan, maar de kwaliteit van 
het gehoor verschilt per persoon. het implantaat 
werkt doorgaans goed bij dove volwassenen die 
minstens vijf jaar hebben gehoord en bij jonge, 
doof geboren kinderen. hoe vroeger de operatie 
plaatsvindt, hoe beter het resultaat. |

CoChleair implantaat



3De Context
ChemIsChe FeItelIjkheDen  |  eDItIe 76  |  nummer 313 I m p l a n t a t e n

een verzakte baarmoeder of andere orga-
nen in de buikholte. Sommige implanta-
ten zijn er uitsluitend voor cosmetische 
redenen; denk aan borstimplantaten of 
fillers tegen rimpels of voor volle lippen.

Sommige implantaten zijn bioafbreek-
baar en lossen na verloop van tijd van zelf 
op in het lichaam. Een bekend voorbeeld 
is de chirurgische hechtdraad, of tegen-
woordig ook schroeven in harder weefsel. 
In andere gevallen kiezen artsen soms 
voor verwijderbare implantaten, zoals bij 
complexe botbreuken; chirurgen kiezen 
dan vaak voor verwijderbare schroeven 
of platen om het bot goed te laten helen. 
Ook het spiraaltje is een voorbeeld van 
een tijdelijk implantaat. 

Maar bij de meeste implantaten is het 
juist de bedoeling dat ze levenslang mee-
gaan en hun functie behouden.

Missers

De groei in medische implantaten 
gaat helaas gepaard met soms ern-

stige missers. Bekende voorbeelden 
zijn metaal-op-metaalheupimplantaten 
(zie ook kader), bekkenbodemmatjes 
en borstimplantaten van het merk PIP. 
Allemaal gaven of geven ze klachten, 
om uiteenlopende redenen. Bij de PIP-
borstimplantaten is er zelfs sprake van 
fraude: de implantaten zijn niet gevuld 
met speciale medische siliconengel van 
hoge (dure) kwaliteit, maar met ‘industri-
ele’ siliconen; het effect daarvan op het 
lichaam is onduidelijk. Een kwart van de 
implantaten vertoont daarnaast gebreken, 
zoals scheuren. Veel vrouwen klagen over 
pijn, en bij sommigen lijkt het immuun-
systeem door de lekkende implantaten 
zo ontregeld dat verwijdering de ernstige 
klachten niet meer beëindigde. In 2013 is 
de topman van de Franse producent Poly 
Implant Prothèse veroordeeld tot een cel-
straf van vier jaar. Nederlandse artsen rie-
pen draagsters op hun PIP-implantaten te 
laten verwijderen.

Na een terugroep in 2012 van metaal-op-
metaal-heupprotheses stelde de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg een onderzoek 
in naar het toelatingssysteem voor medi-
sche implantaten. De Inspectie pleit in 
haar eindrapport van 2013 o.a. voor scher-
pere Europese regelgeving, een centraal 
registratiesysteem en beter toezicht op 
bedrijven. Eind 2014 toonde het tv-pro-
gramma Radar opnieuw de noodzaak 
daarvan aan. Het lukte Radar om een 
heel eind in het traject tot goedkeuring te 
komen voor een sinaasappelnetje uit de 
supermarkt als bekkenbodemmatje.

Zowel het Europees parlement als de 
Nederlandse regering beloofden strenge-
re toelatingsregels en een beter controle- 
en volgsysteem voor implantaten. Het 

RIVM werkt aan een centraal nationaal 
register voor medische implantaten, met 
name door koppeling en integratie van 
reeds bestaande systemen van verenigin-
gen van medisch specialisten.

BioniscHe Mens

Implantaten worden steeds complexer. 
Zo is er inmiddels een kunstlens met 

een minitelescoop. Niet bedoeld voor 
liefhebbers van astronomie, maar voor 
mensen die lijden aan maculadegenera-
tie, waarbij het midden van het gezichts-
veld vervaagt. De telescoop verkleint de 
‘blinde vlek’ doordat het alles eromheen 
uitvergroot. Ook zijn implantaten steeds 
vaker elektronisch. Een zeer succesvol 
voorbeeld is het cochleair implantaat (zie 
kader) dat dankzij elektronica sommige 
doven kan laten horen.

Steeds meer uitwendige protheses, voor-
namelijk kunstarmen, handen en benen, 
zijn dankzij elektroden te besturen met 
de eigen spieren. En steeds vaker worden 
dergelijke protheses op het bot verankerd, 
in plaats van op hun plaats gegespt. Het 
onderscheid tussen prothese en implan-
taat verdwijnt daarmee langzaam. |

Bij het lopen draait de heupkop in de heupkom. 
het gladde kraakbeen op de kop en in de kom 

zorgt voor smering, maar het slijt met de jaren. 
het wordt dunner of verdwijnt deels (artrose), 
wat zorgt voor pijn. ook breekt het heupbeen bij 
ouderen snel omdat botten brozer worden.
al sinds 1969 is de kunstheup een optie om mobiel 
te blijven. In nederland worden nu jaarlijks zo’n 
25.000 nieuwe heupen geïmplanteerd, de meeste 
bij mensen tussen de 60 en 80 jaar. een kunstheup 
bestaat uit een heupsteel van titanium met een kop 
van keramiek of titanium. De titaniumsteel, vaak 

bedekt met een laagje hydroxy-apatiet (‘kunstbot’) 
voor een goede hechtin, wordt in het heupbeen 
geklemd en de kop er op geschroefd. De heupkom 

is vaak gemaakt van harde, gladde kunststof of van 
titanium met een laag van deze kunststof. De kom 
wordt verlijmd aan het heupbot met ‘botcement’.
sinds 2005 zijn kunstheupen gebruikt waarbij zowel 
kop als kom van metaal zijn. Deze zogeheten 
metaal-op-metaal-protheses blijken echter ernstige 
klachten te kunnen geven. Bij wrijving komt metaal 
vrij, wat om nog onduidelijke redenen leidt tot 
pijnklachten, zwelling en schade aan het omlig-
gende weefsel en bot. In nederland zijn circa 8.400 
metaal-op-metaal-kunstheupen geplaatst. Zeker 
500 patiënten rapporteerden klachten. |

er zijn oude Grieken en maya’s opgegraven die 
tandprotheses hadden van schelpen en hout. 

maar het is onwaarschijnlijk dat deze tanden in het 
dagelijks leven functioneerden: hoogst waarschijn-
lijk verfraaiden mensen het uiterlijk van de dode 
bij de begrafenis. het oudste bekende functionele 
implantaat is een metalen kies uit omstreeks het jaar 
100. De kleine kies werd gevonden in een schedel 
van een Fransman begraven in Chantambre (nabij 
Fontainebleau). De metalen tand was stevig ver-
groeid met het bot en de Franse onderzoekers die de 
schedel vonden, vermoeden dat de tand meer dan 
een jaar voor zijn dood is geplaatst en waarschijnlijk 
functioneerde. 
toch was en bleef de kunsttand lange tijd een zeld-
zaamheid. De eerste gebitsimplantaten deden 
hun intrede nadat de Zweedse chirurg per-Ingvar 
Brånemark in 1952 ontdekte dat schroeven van tita-
nium goed in kaakbeen blijven zitten. |

eerste implantaat

meest gebruikte implantaten

kunstlens ca. 160.000 staaroperaties 
per jaar

tandimplantaat >100.000 per jaar
trommelvliesbuisjes ca. 50.000 per jaar
stents ca. 35.000 per jaar
kunstheup ca. 25.000 per jaar
kunstknie ca. 22.000 per jaar
pacemaker ca. 11.000 per jaar
Borstimplantaat ca. 3.000 vrouwen per jaar
schroeven, pinnen en 
platen voor botfixatie geen cijfers beschikbaar

spiraaltje
ca. 360.000 vrouwen in nl, 
- 12 % 18-45-jarige vrouwen, 
2.988.000 in nl

nieuwe heup
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Het lijf protesteert tegen elk lichaamsvreemd materiaal.  
een implantaat moet de biochemische aanvallen voorkomen of weerstaan.

zijn er veel meer kunststoffen in gebruik 
voor implantaten, zoals siliconen en poly-
melkzuur (zie diepte), maar PMMA is 
een blijvertje gebleken.

TiTAniuM

In de jaren veertig verscheen ook een 
nieuw metaal op de markt: titanium. 

De stof heeft de hoogste sterkte-dicht-
heidsverhouding van alle metalen en 
is corrossiebestendig doordat zich aan 
het oppervlak een luchtdichte oxidelaag 
vormt, net als bij aluminium. Het werd 
al snel een veelgebruikt materiaal in de 
vliegtuigindustrie. Maar een andere eigen-

Een kunsttand of kunstheup moet 
sterk zijn en slijtvast. Een kunstlens 
moet doorzichtig zijn en het licht op 

de juiste wijze afbuigen. Oplosbare hech-
tingen moeten sterk zijn bij het aanbren-
gen, maar nadat het weefsel aan elkaar 
gegroeid is, dienen ze snel en compleet 
‘op te lossen’. Verschillende implantaten 
vragen om verschillende materialen; de 
keuze hangt af van de functie. De popu-
laire biocompatibele materialen worden 
vaak aangeduid als biomaterialen.

scHerven

Aan het eind van de negentiende 
eeuw, toen de chirurgie zich snel 

ontwikkelde, wilden artsen botten fixeren 
om complexe breuken netjes te helen. Ze 
testten daartoe de materialen die op dat 
moment voor handen waren. Er werden 
proeven gedaan bij dieren, maar ook 
direct bij mensen. IJzer en staal bleken al 
snel ongeschikt omdat ze roesten; koper, 
aluminium en zink riepen sterke afweer-
reacties in weefsels op; goud, zilver en 
aluminium bleken te zwak en duur. Maar 
in 1926 kwam een materiaal beschikbaar 
dat al snel zeer populair werd: roestvast 
staal. In de jaren dertig bleken ook kobalt-
legeringen te voldoen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek 
ook een kunststof bruikbaar als biomate-
riaal. De viziers van pilotenhelmen waren 
van polymethylmethacrylaat (‘perspex’ of 
‘plexiglas’; PMMA). Bij luchtgevechten 
barstte er menigeen waarbij splinters in 
het lichaam kwamen, ook in de ogen. 
Sommigen stukjes bleven onvindbaar 
of zaten op plekken die niet te opere-

ren waren. Toch veroorzaakten ze zel-
den ontstekingen of irritaties. Bovendien 
blijft de kunststof vrijwel onaangetast in 
het lichaam. Het inspireerde medici om 
kunstlenzen van deze kunststof te fabrice-
ren om door staar vertroebelde ooglenzen 
te vervangen. De eerste operatie werd 
succesvol uitgevoerd in 1949. Inmiddels 

titanium, 
perspex of

 keramiek

meestal wordt lichaamsvreemd materiaal 
door het lichaam ‘geïsoleerd’: omringd 

door eiwitten en bindweefselcellen. er is dan wei-
nig interactie tussen het implantaat en lichaams-
cellen. een implantaat kan echter ook volledig 
integreren, zoals gebeurt bij titanium en bot. 
Zweedse onderzoekers toonden dat in 2014 op 
atoomniveau aan. met atom probe tomografie 
(apt) zagen ze dat calciumionen in het bot recht-
streeks contact hebben met titaniumoxides in het 
implantaat. er is dus een anorganische, chemi-
sche binding tussen bot en implantaat; in feite 
een directere binding dan een echte tandwortel 
heeft met het kaakbot, want daar zit een weefsel-
laag tussen. om de hechting tussen titanium 
en bot zo sterk mogelijk te laten zijn, wordt het 
oppervlak van de implantaten ruw gemaakt door 
etsen en/of zandstralen. ook is de buitenste laag 
(circa 1 mm) van sommige implantaten gemaakt 

van poreus metaal. Dit zorgt voor een nog groter 
interactieoppervlak en stevigere hechting. 
Zo’n kunstwortel gaat lang mee. onderzoek van 
de universiteit Gent in 2014 liet zien dat van de 
titanium kunstwortels die 18,5 jaar geleden zijn 
geplaatst 85 % nog steeds prima functioneert. |

titanium muurvast

O O O O O O O O O O

polymethylmethacrylaat



5De BasIs
ChemIsChe FeItelIjkheDen  |  eDItIe 76  |  nummer 313 I m p l a n t a t e n

den signalen uit om andere cellen naar 
de wond te lokken. Een van die cellen is 
de fibroblast: deze cel trekt de eiwitmatrix 
samen om de wond te dichten. Bij het 
dichten van grote wonden veroorzaken zij 
de bekende gespannen huid, bekend van  
littekenweefsel.

Een implantaat verhindert de totale 
heling van de wond. Als reactie daarop 
fuseren de macrofagen tot reuzencellen 
die een soort chemische oorlogsvoering 
beginnen tegen het lichaamsvreemde 
materiaal: vrije radicalen en oxidatoren 
worden ‘afgevuurd’. Normaliter stopt de 
aanval na enige tijd en kapselt het lichaam 
een implantaat in: het lichaam vormt een 
laag bindweefsel, dat veel van het eiwit 
collageen bevat, rondom het implantaat, 
waardoor het in feite geïsoleerd wordt van 
het lichaam. Soms blijft het bindweefsel 
doorgroeien en ontwikkelen de reuzen-
cellen zich tot spierachtige cellen die 
een mechanische kracht gaan uitoefenen 
op het implantaat; in medische termen 
heet dit kapselcontractie. Zo probeert 
het lichaam het implantaat alsnog kwijt 
te raken. In extreme gevallen kan een 
implantaat hierdoor breken of door de 
huid worden geduwd, vergelijkbaar met 
de splinter die uit je vinger zweert.

Allergie

Een ander risico bij implantaten is een 
allergische reactie van het lichaam. 

Materialen waarvan bekend is dat ze aller-
gieën oproepen, zoals nikkel, worden 
uiteraard niet gebruikt in het lichaam. 
Maar van kobalt en chroom is bekend dat 
ongeveer 1 op de 100 mensen allergisch 
reageert. Zelfs titanium kan in zeldzame 
gevallen een allergische reactie geven. 

Zo’n allergie kan zich uiten door huid-
uitslag in de buurt van het implantaat en 
zwellingen rondom. Soms reageert het 
lichaam niet alleen lokaal, maar krijgt 
een patiënt last van pijn en algemene 
moeheid. Allergieën zijn onvoorspel-
baar, moeilijk aan te tonen en vrijwel 
alleen op te lossen door het implantaat 
te verwijderen. |

schap maakt titanium nog aantrekkelijker 
als biomateriaal: het metaal vergroeit met 
botweefsel. Wanneer titanium in of op 
bot wordt aangebracht, groeit het in een 
drietal maanden muurvast (zie kader). 
Het metaal is momenteel ‘de gouden 
standaard’ voor orthopedische toepassin-
gen en wordt onder meer gebruikt voor de 
pin die een nieuwe heup verankert in het 
heupbeen en als kunstwortel (‘abutment’) 
om kunsttanden en bruggen op hun 
plaats te houden in het kaakbeen.

Naast titanium en kunststoffen, is er 
een derde type biomaterialen: keramiek. 
Keramiek is hard en slijtvast, maar broos. 
Twee soorten worden veel gebruikt als bio-
materiaal. Zirkoniumoxide (ZrO2) is een 
alternatief voor titanium omdat het ook 
integreert met bot. Het wordt gebruikt 
als kunstwortel, maar ook als laag aange-
bracht op metalen implantaten om botbin-
ding te versterken. Hydroxyapetiet (HA, 
Ca5(PO4)3(OH) ) is het andere belangrijke 
biokeramiek. HA is een hoofdbestand-
deel van natuurlijk bot en dus een logi-
sche keuze. Het wordt vooral als coating 
gebruikt bij allerlei implantaten om de 
biocompatibiliteit te vergroten.

AFweer

Om een implantaat in te brengen, 
moet een chirurg snijden in het 

lichaam (op uitzonderingen zoals het 
spiraaltje na). Een implantaat komt daar-
om allereerst in contact met bloed. Dat 
reageert door eiwit af te zetten op het 

oppervlak, een vergelijkbare reactie als 
korstvorming bij een val op de knie. Het 
beschadigde weefsel zelf geeft allerlei sig-
naalstoffen af die een acute ontstekings-
reactie oproepen rondom het implantaat. 
Die is bedoeld om het bloed te laten 
stollen en de wond schoon en steriel te 
houden. De heftigheid is afhankelijk van 
de grootte van de wond, het soort weefsel 
en het geïmplanteerde materiaal. Treden 
er geen complicaties op, dan is na een 
week of twee de acute ontstekingsreactie 
afgenomen: zwellingen, roodheid en pijn 
zijn verdwenen. De wond heelt.

Na circa een week wordt de laag van 
het eiwit fibrine dat vanuit het bloed 
is afgezet op het implantaat, vervangen 
door granulation tissue, een weefsellaag 
bestaande uit cellen, macrofagen, nieuwe 
bloedvaten en een meer complexe eiwit-
matrix van collageen. Macrofagen zijn 
grote immuuncellen en fungeren als de 
opruimers van het lichaam: ze ‘eten’ dode 
en beschadigde cellen, bacteriën en virus-
sen, ze transporteren afvalstoffen en zen-

tot zo’n vijfentwintig jaar geleden 
was de kwiklegering amalgaam 

hét vulmiddel voor gaatjes in tanden 
en kiezen. amalgaam, een mengsel 
van de metalen kwik, zilver en tin, 
wordt al zeker sinds 1830 gebruikt 
voor dit doel. In China zou het zelfs 
al sinds het jaar 659 in gebruik zijn. 
modern amalgaam bestaat uit de tin-
zilververbinding ag3sn en elementair 
kwik (>50%). De stoffen harden na 
menging uit, waarbij het materiaal 
nauwelijks uitzet. amalgaam is rela-
tief goedkoop en slijtvast. nadelen 
zijn de grijze kleur en de kleine hoe-
veelheid kwikdamp die vrijkomt bij 
het aanbrengen. omdat amalgaam 
niet aan tandbeen of glazuur hecht, is een taps 
uitlopend gat nodig om de vulling niet te verliezen. 
een klein gaatje moet daarom wijd rondom worden 

uitgeboord; dat kost gezond tand-
been. oxidevorming aan de randen 
van de vulling zorgt uiteindelijk voor 
een goede afdichting.
amalgaam is inmiddels grotendeels 
vervangen door wit-gelig ‘compo-
siet’. Dit vulmiddel bestaat uit een 
kunststof matrix, meestal een acry-
laat, opgevuld met silica (sio2). 
nadat een gaatje iets is uitgeboord 
en het oppervlak met fosforzuur ruw 
is gemaakt, brengt de tandarts een 
dun laagje aan van het monomeer, 
vuller en een foto-initiator. met uV-
licht wordt een polymerisatiereactie 
op gang gebracht en ontstaat een 
hard materiaal: een netwerk van 

kunststof met daarin opgesloten de silica. een 
veelgebruikt monomeer is bis-Gma (bisfenol a-
glycidylmethacrylaat). |

O
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bis-GMAA

verdwenen: kwik

veelgebruikte biomaterialen

titanium orthopedie (kunstknie, kunstheup), tandheelkunde (kunstwortel)

roestvast staal orthopedie (kunstknie, kunstheup), tandheelkunde (kunstwortel)

siliconen catheters, borstimplantaat

pmma lenzen, botcement

pet, ptFe kunstbloedvaten 

Hydroxyapetiet coatings

polyurethaan catheters, pacemakers draden
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De nieuwste biomaterialen bieden meer dan biocompatibiliteit. Ze verdwijnen na gedane zaken 
zonder spoor, remmen ontstekingen en zijn steeds moeilijker van echt te onderscheiden.

Vet en cholesterol kunnen aan de 
binnenkant van bloedvaten samen-
klonteren tot plaques (athero-

sclerose). Die vernauwen de doorgang 
en kunnen tot zuurstoftekort leiden in 
het achterliggende weefsel. Ook kun-
nen plaques loslaten en een verstopping 
(infarct) geven.  Zeker rondom het hart 
(kransslagader) en in de benen kan dit 
tot ernstige klachten leiden. Een routine-
oplossing vandaag de dag is het plaatsen 
van een stent: een buisvormig, ontplooi-
baar hekwerkje van roestvast staal, tita-
nium of een kobaltchroomlegering, dat in 
de ader wordt geplaatst op de plek van de 
vernauwing. Meestal wordt dit implantaat 
geplaatst op een ballonnetje dat de ader 
van binnenuit opgerekt (dotteren). Na het 
plaatsen van de stent kan het bloed weer 
goed doorstromen.

Een veel voorkomende complicatie 
(25 %) bij de puur-metaalstents is echter 
de vorming van littekenweefsel (neoin-
tima) op de stent. Wordt de diameter 
hierdoor weer meer dan gehalveerd, dan 
spreken cardiologen over restenose (in 
stent restenosis, ISR). Een oplossing zijn 
stents die bepaalde stoffen afgeven. Deze 
stents die vanaf 2002 op de markt ver-
schenen zijn voorzien van een coating 
die medicijnen afgeeft zoals paclitaxel 
en sirolimus; deze middelen remmen 

celdeling en voorkomen zo de groei van 
littekenweefsel op de stent. De ‘medicijn-
stent’ heeft het aantal gevallen van reste-
nose sterk teruggebracht (<5 %). 

Een relatief nieuwe methode om reste-
nose te voorkomen, is de oplosbare stent. 
In 2009 werd de eerste in Rotterdam 
geplaatst. Deze stents zijn gemaakt van het 
bioafbreekbare polymeer polymelkzuur 
(PLA, zie figuur) dat na 9 tot 12 maanden 
helemaal afgebroken is door enzymen. 
Een tweede voordeel is dat het bloedvat 
zijn natuurlijke flexibiliteit terugkrijgt: 
het bloedvat kan samentrekken en uitzet-
ten. De nieuwe stents worden nog niet op 
grote schaal gebruikt, omdat de langeter-
mijneffecten nog onduidelijk zijn. In een 
eerste studie onder 500 patiënten blijken 
ze na drie jaar even veilig als de metalen 
variant, maar er traden meer gevallen op 

van acute stenttrombose. Dat kan toeval 
zijn, maar dat zal verder onderzoek moe-
ten uitwijzen. 

Soms is een ader niet vernauwd, maar 
juist uitgerekt of beter gezegd opgebold 
(aneurysma). Zo’n ader kan barsten en 
levensgevaarlijke interne bloedingen ver-
oorzaken. Een andere ader kan naar de 
plek des onheils worden getransplan-
teerd, maar het is ook mogelijk een buisje 
in de ader te brengen, een zogeheten graft, 
waardoor de druk op de wand afneemt. 
De kunstbloedvaten worden gemaakt van 
de kunststoffen polytetrafluoroethylene 
(PTFE, ‘teflon’) of polyethyleentereftalaat 
(PET, ‘dacron’).

spirAAlTje

Sommige implantaten zijn uitsluitend 
bedoeld om geneesmiddelen af te 

geven. Het spiraaltje (een intrauterine 
device, IUD) is het bekendste voorbeeld. 
De eerste had een spiraalvorm, maar 
tegenwoordig zijn ze T-vormig en zo groot 
als een lucifer. De spiraaltjes bevatten 
koper of levonorgestrel, een synthetische 
variant van het hormoon progesteron. 
Een verhoogde concentratie koperionen 
in de baarmoeder is giftig voor zaadcel-
len omdat ze zich dan niet meer kun-
nen voortbewegen. Het lichaamsvreemde 
koperspiraaltje zorgt ook voor de aanwe-
zigheid van witte bloedcellen (afweercel-
len) die innesteling van een bevruchte 
eicel hinderen. Bij het koperspiraaltje 
blijft de normale maandelijkse cyclus 
behouden. Ze werken minstens vijf jaar.

Levenorgestrel vermindert de doorbloe-
de laag van de baarmoederwand terwijl 
de slijmlaag rond de baarmoederhals 
verdikt. Zo wordt het zaadcellen lastig 
gemaakt de baarmoeder binnen te komen 
en een bevruchte eicel onmogelijk zich 
in te nestelen. Bij dit hormoonspiraaltje 
vermindert de menstruatie of deze blijft 
uit. De werking is lokaal, waardoor de 
ovulatiecyclus doorloopt. De hoeveelheid 

meer dan
lichaamsvriendelijk

hoogmoleculair poly(l-lac-
tide) (plla) is geschikt 

als chirurgische hechtdraad, en 
als materiaal voor schroeven en 
haakjes voor het herstellen van 
fracturen en peesscheuringen. 
De polyester is semi-kristallijn 
en vervormbaar bij hogere tem-
peratuur. In het lichaam hydroly-
seert het polymeer geleidelijk: de 
esterverbindingen worden door 

watermoleculen opgebroken. De 
ketens worden dus steeds korter 
totdat uiteindelijk de lichaams-
eigen stof, het rechtsdraaiend 
l-melkzuur, over is. pla wordt 
gemaakt door ringopenings-
polymerisatie van het cyclische 
dimeer van melkzuur. Zowel  
d- als l-melkzuur of een mengsel 
van beide isomeren kan worden 
gebruikt.  |

polymelkzuur
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hormonen is een factor 10 tot 30 lager 
vergeleken met orale anticonceptie. Het 
staafje zelf is van kunststof (polyethyleen), 
het hormoon bevindt zich vermengd met 
polysiloxaan (siliconen, zie ook kader) in 
een reservoir dat is omgeven door een 
siliconenmembraan. Dit systeem zorgt 
voor het geleidelijk vrijkomen van het 
hormoon door diffusie. 

riMpelvuller

Fillers of rimpelvullers zijn vooral 
bekend van de schoonheidsklinieken. 

Lippen worden er voller mee gemaakt 
en rimpels gladgestreken. Permanente 
fillers zoals siliconenolie blijken op de 
lange termijn veel complicaties te geven; 
sinds 2015 mogen ze dan ook niet meer 

worden gebruikt in schoonheidsklinie-
ken. Het alternatief is hyaluronzuur, 
een synthetische variant van een poly-
saccharide dat ook van nature in zacht 
weefsel voorkomt. Het is een materiaal 
dat feitelijk ononderscheidbaar is van het 
natuurlijke voorbeeld en daarom weinig 
complicaties oplevert. De behandeling 
moet na een paar maanden worden her-
haald, omdat het enzym hualuronidase 
het afbreekt tot suikers.

Omdat klanten toch graag een lang-
durig effect willen, is er veel onderzoek 
naar resistentere varianten. Soms gaat dat 
mis. Het middel hyacorp is hyaluronzuur 
gecrosslinked met BDDE (1,4-butanedi-
ol diglycidyl ether), een molecuul met 
twee epoxide-uiteinden. Deze reageren 

met de primaire alcoholgroepen in hya-
luronzuur, waardoor de ketens onder-
ling verknoopt raken. Maar bij een deel 
van de gebruikers bleek hyacorp geheel 
niet meer afbreekbaar. Zeker 25 van de 
1.500 Nederlanders die het gebruikten, 
kregen klachten. De Inspectie voor de 
Gezondheidszorg haalde de filler daarom 
in 2012 van de markt.

Ook voor andere implantaten onder-
zoeken wetenschappers meer natuur-
lijke materialen. Het hoornvlies is een 
dun en kwetsbaar vlies voor de iris en 
de pupil dat het licht zo breekt dat het 
keurig op het netvlies valt. Het dunne 
laagje is echter kwetsbaar en beschadi-
gingen kunnen het blikveld vertroebe-
len. Er zijn hoornvliezen ontwikkeld van 
PMMA, maar dat leidt vaak tot droge 
ogen. De beste optie is daarom nog altijd 
een donortransplantatie.

Zweedse en Canadese wetenschappers 
werken nu aan een biosynthetisch alter-
natief. Ze plaatsten het gen coderend voor 
humaan collageen, het hoofdbestanddeel 
van het hoornvlies, in een gistcel. Door 
crosslinking van het resulterende eiwit 
met EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopro-
pyl) carbodiimide) lukte het een transpa-
rant materiaal met de juiste brekingsin-
dex te maken van 0,5 mm dik. In 2010 
werd het hoornvlies geplaatst bij tien 
patiënten, in de verwachting dat lichaam-
seigen cellen in het kunstvlies zouden 
infiltreren en een natuurlijk hoornvlies 
zouden vormen, inclusief zenuwen. Zes 
patiënten bleken na twee jaar baat te heb-
ben bij de operatie. |

Voor blinden waarbij de oogzenuw nog intact 
is, is er hoop op herstel. In 2013 is het 

implantaat second sight goedgekeurd door de 
amerikaanse Geneesmiddelautoriteit FDa. het 
implantaat zet beelden van een lichtsensor om 
in elektrische pulsen en geeft deze door aan de 
oogzenuwen onder het netvlies. hierdoor kun-
nen mensen weer lichtpatronen zien en grotere 
vormen onderscheiden. Dat helpt blinden hoog-
uit om zich te oriënteren, het beeld is niet fijn 
genoeg om bijvoorbeeld te lezen. 
het implantaat bestaat uit een microchip (3 x 3 
x 0,1 mm) die 1.500 fotodioden bevat en elektro-
den. De chip vervangt een deel van het niet-func-
tionerende netvlies: het vangt licht op en geeft 

signalen door aan de onderliggende zenuwen. De 
chip wordt gevoed door een baterijtje aan de zij-
kant van het oog. een nog experimentele variant 
werkt wireless. De chip bevat dan ook lichtcellen 
die de benodigde stroom opwekken. |

oogimplantaat

siliconen (polysiloxanen) zijn bekend en 
berucht van de borstimplantaten. In de keten 

van deze kunststof, die niet in de natuur voor-
komt, wisselen silicium- en zuurstofatomen elkaar 
af: [-sirr1-o]n

moderne borstimplantaten hebben een omhul-
sel van siliconenrubber en bevatten een half-
harde vulling van siliconengel. rubber en gel zijn 
gemaakt van polydimethylsiloxaan (pDms), een 
plakkerige olie. De vloeibaarheid is afhankelijk 
van de ketenlengte: hoe langer, hoe dikker de olie. 
Crosslinking, het maken van dwarsverbindingen 
tussen de ketens, zorgt voor gelvorming. een 
rubber wordt verkregen bij een hogere graad van 
crosslinking en vulling met silicadeeltjes.

alle siliconenimplantaten ‘zweten’: een deel van 
de kleinere siliconen verdwijnen uit het implan-
taat. ontstaat een echt lek, dan kunnen ook 
grotere moleculen ontsnappen. Bij sommige vrou-
wen met implantaten zijn siliconen gevonden in 
ontstoken lymfeklieren.
In 2010 zijn implantaten van het Franse bedrijf poly 
Implant protheses (pIp) van de markt gehaald. De 
siliconen bleken van goedkopere industriële in 
plaats van duurdere medische kwaliteit. De con-
centratie aan korte en ringvormige siloxanen was 
hoger dan toegestaan, waardoor ze meer zweten. 
Voor alle borstimplantaten geldt dat 10 tot 30 
% in de loop der jaren vervangen moet worden 
vanwege klachten.
het VumC volgt vrouwen die allergische klachten 
kregen na siliconen borstimplantaten. Driekwart 
van de vrouwen blijkt al voor de operatie last te 
hebben van een allergie, variërend van huisstof 

tot pinda’s. Ze ontwikkelen na een aantal klach-
tenvrije jaren eenzelfde klachtenpatroon: chro-
nische vermoeidheid, ochtendstijfheid, spier- en 
gewrichtsklachten en soms concentratiestoornis-
sen. Verwijdering van de implantaten laat bij 
tweederde de klachten verdwijnen.
sinds 2013 adviseert de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) plastisch chirurgen vrouwen 
met een allergiegeschiedenis te wijzen op dit risico. |

‘sleChte’ siliConen
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Tv-ster Kim Kardashian plaatste in 2011 een röntgenfoto van haar 
billen op internet om te bewijzen dat ze haar bips géén implantaten 

bevat, maar puur natuur is.
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