
 
 

DRINGENDE KENNISGEVING: 
RECALL MEDISCH HULPMIDDEL 

ETHICON PHYSIOMESH™ Flexible Composite Mesh 
(Alle productcodes) 

 
 
Ziekenhuis 
T.a.v. de Directie 
Straat 
Post code Plaats 
 
 
Diegem, 31 mei 2016 
Ref. FMJR\16-077 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
 
GEEF DEZE INFORMATIE DOOR AAN ALLE MEDEWERKERS IN UW INSTELLING DIE 

ETHICON PHYSIOMESH™ FLEXIBLE COMPOSITE MESH GEBRUIKEN  
 

 
Bij Ethicon, Inc. (‘Ethicon’) hebben onze klanten en patiënten de hoogste prioriteit en daartoe behoort 
ook het veilige en doeltreffende gebruik van onze producten.  
 
Ethicon heeft het initiatief genomen voor een vrijwillige productrecall van ETHICON 
PHYSIOMESH™ Flexible Composite Mesh (voor laparoscopisch gebruik) (‘ETHICON 
PHYSIOMESH™ Composite Mesh’). De fabrikant roept het product terug na een analyse van 
ongepubliceerde gegevens van twee (2) grote onafhankelijke herniaregisters (het Duitse Herniamed-
register en de Deense herniadatabase DHDB) die op verzoek van het Ethicon Medical Safety Team is 
uitgevoerd. De recidive- respectievelijk heroperatiepercentages na een  laparoscopische operatie van 
een ventrale hernia met ETHICON PHYSIOMESH™ Composite Mesh waren hoger dan de 
gemiddelde percentages van de meshes uit de vergelijkingsgroep onder patiënten in deze registers.  
 
Op basis van de momenteel beschikbare gegevens denkt Ethicon dat de hogere percentages door 
meerdere factoren worden veroorzaakt (waaronder mogelijke productkenmerken, operatieve en 
patiëntfactoren), maar heeft men deze factoren niet volledig kunnen karakteriseren. Daarom is Ethicon 
op dit moment niet in staat geweest om verdere instructies aan chirurgen te geven die tot een verlaging 
van het recidivepercentage kunnen leiden en is besloten om ETHICON PHYSIOMESH™ Composite 
Mesh van de wereldmarkt terug te roepen. 
 
Artsen die patiënten met ETHICON PHYSIOMESH™ Composite Mesh hebben behandeld, moeten 
die patiënten op de gebruikelijke manier blijven volgen.  
 
Deze wereldwijde productrecall is meegedeeld aan de Amerikaanse Food and Drug Administration 
(FDA) en aan de bevoegde Europese Overheden. 
 
Deze maatregel heeft alleen betrekking op de productlijn ETHICON PHYSIOMESH™ Composite 
Mesh.  
 
 
 
 

 
 



Alle productcodes van ETHICON PHYSIOMESH™ Composite Mesh vallen binnen het kader 
van deze maatregel. 
 
GELIEVE MET ONMIDDELLIJKE INGANG – DE VOLGENDE PRODUCTCODES NIET 
MEER TE GEBRUIKEN OF TE DISTRIBUEREN:  
 
PRODUCTNAAM PRODUCTCODE BESCHRIJVING/MAAT LOTNUMMER 
ETHICON 
PHYSIOMESH™ 
flexibele Composite Mesh 

PHY0715R Rechthoekig 
7,5 cm x 15 cm 

Alle niet vervallen 
lotnummers zijn 
getroffen door deze 
recall 

ETHICON 
PHYSIOMESH™ 
flexibele Composite Mesh 

PHY1015V Ovaal 
10 cm x 15 cm 

Alle niet vervallen 
lotnummers zijn 
getroffen door deze 
recall 

ETHICON 
PHYSIOMESH™ 
flexibele Composite Mesh 

PHY1515Q Vierkant 
15 cm x 15 cm 

Alle niet vervallen 
lotnummers zijn 
getroffen door deze 
recall 

ETHICON 
PHYSIOMESH™ 
flexibele Composite Mesh 

PHY1520R Rechthoekig 
15 cm x 20 cm 

Alle niet vervallen 
lotnummers zijn 
getroffen door deze 
recall 

ETHICON 
PHYSIOMESH™ 
flexibele Composite Mesh 

PHY1520V Ovaal 
15 cm x 20 cm 

Alle niet vervallen 
lotnummers zijn 
getroffen door deze 
recall 

ETHICON 
PHYSIOMESH™ 
flexibele Composite Mesh 

PHY2025V Ovaal 
20 cm x 25 cm 

Alle niet vervallen 
lotnummers zijn 
getroffen door deze 
recall 

ETHICON 
PHYSIOMESH™ 
flexibele Composite Mesh 

PHY2030R Rechthoekig 
20 cm x 30 cm 

Alle niet vervallen 
lotnummers zijn 
getroffen door deze 
recall 

ETHICON 
PHYSIOMESH™ 
flexibele Composite Mesh 

PHY2535V Ovaal 
25 cm x 35 cm 

Alle niet vervallen 
lotnummers zijn 
getroffen door deze 
recall 

ETHICON 
PHYSIOMESH™ 
flexibele Composite Mesh 

PHY3035R Rechthoekig 
30 cm x 35 cm 

Alle niet vervallen 
lotnummers zijn 
getroffen door deze 
recall 

ETHICON 
PHYSIOMESH™ 
flexibele Composite Mesh 

PHY3050R Rechthoekig 
30 cm x 50 cm 

Alle niet vervallen 
lotnummers zijn 
getroffen door deze 
recall 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PRODUCT NAAM PROCEDURE 
PACK PRODUCT 
CODE 

ETHICON 
PHYSIOMESH MESH 
PRODUCT CODE 

LOTNUMMER 

Laparoscopische  Hernia 
Pack 

ELH5 PHY1515Q Alle niet vervallen 
lotnummers zijn 
getroffen door deze 
recall 

Laparoscopische Hernia 
Pack 

ELH10 PHY1515Q Alle niet vervallen 
lotnummers zijn 
getroffen door deze 
recall 

 
 
 
IDENTIFICATIE VAN PRODUCTEN DIE ONDERWERP ZIJN VAN DEZE MAATREGEL: 
 
Producten in uw voorraad die onderwerp zijn van deze productrecall kunt u herkennen aan de 
productcode (zie lijst van productcodes hierboven). Alle niet vervallen, ongebruikte ETHICON 
PHYSIOMESH™ Composite Mesh-producten zijn onderwerp aan deze maatregel en dienen te worden 
geretourneerd. De productcode kan worden vastgesteld met behulp van de productidentificatie 
informatie in bijlage (individuele productcodes) 1 en 2 (procedure packs).  
 
 
VEREISTE ACTIE: 
 

1. Onderzoek onmiddellijk uw voorraad om vast te stellen of u producten hebt die onderwerp zijn 
van de huidige maatregel en isoleer die producten. 
 

2. Verwijder de producten die onderwerp zijn van deze productrecall en deel het probleem mee 
aan relevante OK-medewerkers, materiaalbeheerders of andere personen in uw instelling die 
op de hoogte gebracht moeten worden. 
 

3. Als een product dat onderwerp van deze maatregel is naar een andere instelling is 
doorgestuurd, verzoeken wij u contact op te nemen met die instelling om een retourzending te 
regelen. 

 
4. Vul het antwoordformulier (bijlage 3) in om de ontvangst van dit bulletin te bevestigen en 

stuur het binnen drie (3) werkdagen per fax of e-mail naar mevrouw I. Pardon via faxnummer 
02 746 3001 of e-mail adres: ipardon@its.jnj.com. Stuur het antwoordformulier altijd terug, 
zelfs wanneer u geen producten hebt die onderwerp van deze maatregel zijn. 
 

5. Plaats dit bulletin op een zichtbare plaats, zodat iedereen zich ervan bewust blijft totdat alle 
producten die onderwerp van deze recall zijn aan Johnson & Johnson Medical N.V. zijn 
geretourneerd. Voeg een kopie van dit bulletin bij de producten die onderwerp van deze 
maatregel zijn, wanneer u de retourzending klaarmaakt en bewaar een kopie voor uw eigen 
administratie. 

 
6. Klanten moeten alle ETHICON PHYSIOMESH™ Composite Mesh-producten die zich in hun 

voorraad bevinden onmiddellijk retourneren. Alleen niet-vervallen producten die onderwerp 
van deze productrecall zijn en die vóór 16 september 2016 zijn geretourneerd, worden op uw 
rekening bijgeschreven. Vervallen producten die u retourneert, worden niet vergoed.  

 
7. De producten kunnen in overleg met de Product Specialist worden opgehaald.  

 
 
 

 
 

mailto:ipardon@its.jnj.com


Ethicon zal het ETHICON PHYSIOMESH™ Composite Mesh-product niet meer wereldwijd op de 
markt brengen. 
 
Wij beseffen dat het terugroepen van ETHICON PHYSIOMESH™ Composite Mesh ontwrichtend 
voor uw instelling kan zijn en verontschuldigen ons voor het ongemak dat hierdoor kan ontstaan. 
 
Ethicon biedt de volgende producten aan die u voor een hersteloperatie van een ventrale hernia en 
andere fasciale gebreken kunt overwegen.  
  
Voor het plaatsen van intraperitoneale/intra-abdominale meshes: 
• PROCEED™ Surgical Mesh  
 
Voor het plaatsen van extraperitoneale meshes vervaardigt Ethicon een aantal vlakke meshes die bij het 
herstellen van een extraperitoneale ventrale hernia worden gebruikt: 
• PROLENE™ Mesh 
• PROLENE™ Soft Mesh  
• ULTRAPRO™ Mesh  
• ULTRAPRO™ Advanced Mesh  
 
Lees de volledige gebruiksaanwijzing voor de bovengenoemde producten voor gedetailleerde 
informatie over juist gebruik, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en 
ongewenste effecten. Overweeg ook alternatieve producten van andere fabrikanten en alternatieve 
procedures om patiënten met hernia’s te behandelen. 
 
Als u nog vragen over deze maatregel of hulp bij het zoeken naar andere mogelijkheden om een hernia 
te repareren nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger. 
 
Wij danken u voor uw aandacht en medewerking. 
 
Hoogachtend, 
Johnson & Johnson Medical N.V. 
 
                                             
  
 
E. Druart                                                                  F.M.J Reijntjens        
Product Manager  Hernia Belgium                          Quality Manager Benelux        
 
 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: Productidentificatie informatie 
Bijlage 2: Productidentificatie informatie Procedure packs 
Bijlage 3: Antwoordformulier 
  

 
 



BIJLAGE 1: Productidentificatie informatie  voor ETHICON PHYSIOMESH™ Flexible 
Composite Mesh (alle productcodes)   
Deze informatie helpt u om lotnummers met producten die onderwerp van deze maatregel zijn aan de 
hand van de verpakkingsetiketten te herkennen. Dit document is van toepassing op de Tyvek® envelop 
en foliezak voor de productcodes die op bladzijde 2 van het bulletin worden genoemd. 

TYVEK® ENVELOP (met 1 mat) 
Voorkant van envelop 

 
Achterkant van envelop  

 
 
 
 
 
 
 
 

FOLIEZAK (met 1 mat) 
Voorkant van zak 

 
 

 
  

Productcode 

Vervaldatum 

Productcode 

Vervaldatum 

 
 



Achterkant van zak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Productcode 

Vervaldatum 

 
 



 
 
BIJLAGE 2: Productidentificatie informatie  voor Procedure packs die ETHICON 
PHYSIOMESH™ Flexible Composite Mesh bevatten (Productcodes : ELH5 en ELH10)   
Deze informatie helpt u om lotnummers met producten die onderwerp van deze maatregel zijn aan de 
hand van de verpakkingsetiketten te herkennen. Dit document is van toepassing op de procedure packs  
voor de productcodes ELH5 en ELH10. 
 

Procedure Pack Etiket bovenkant 
 
 

 
 

 
  

PHYSIOMESH™ 
Product Code 

Procedure Pack 
Product Code 

 
 



Procedure Pack Etiket zijkant 
 
 
 

 
  

PHYSIOMESH™ 
Product Code 

Procedure Pack 
Product Code 

 
 



BIJLAGE 3:  
ANTWOORDFORMULIER 

DRINGENDE KENNISGEVING: 
RECALL MEDISCH HULPMIDDEL 

ETHICON PHYSIOMESH™ Flexible Composite Mesh 
(Alle productcodes) 

 
____ We hebben de genoemde producten in voorraad en sturen het hieronder vermelde aantal 

producten retour. 
____ We hebben de genoemde procedure packs in voorraad en sturen het hieronder vermelde aantal 

producten retour. 
____ Wij bevestigen de ontvangst van deze informatie, maar hebben geen van de genoemde producten 

meer in voorraad. 
 

 
Artikelnaam Product-

code 
Geretourneerde 

hoeveelheid 
(in stuks) 

Product-
code 

Geretourneerde 
hoeveelheid 

(in stuks) 
ETHICON 
PHYSIOMESH™ 
Flexible Composite 
Mesh  

PHY0715R 
 

PHY2025V 
 

PHY1015V  PHY2030R  

PHY1515Q  PHY2535V  

PHY1520R  PHY3035R  

PHY1520V  PHY3050R  

 
Procedure pack naam Procedure pack 

Product-code 
Product-code Geretourneerde 

hoeveelheid 
(in stuks) 

Laparoscopische Hernia Pack 
 

ELH5 PHY1515Q  

Laparoscopische Hernia Pack 
 

ELH10 PHY1515Q  

 
 

 
Ziekenhuis/ instelling: _______________________________________________________________ 
 
Naam/Functie (in drukletters): _________________________________________________________ 
     
Adres: ____________________________________________________________________________ 

 
Telefoonnummer: __________________________________________________________________ 
 
Handtekening en datum: ______________________________________________________________ 
 
 
 Fax of mail dit ingevulde document naar: 

Johnson & Johnson Medical N.V  
T.a.v.: Isabeau Pardon 
Faxnummer: +32 2 746 30 01 
E-mailadres: ipardon@its.jnj.com 
 

 
 


