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Medische implantaten kunnen op de Europese markt komen zonder
goed te zijn getest. Dat blijkt uit het internationale journalistieke
onderzoek Implantﬁles, waaraan Trouw en Radar in Nederland en
Süddeutsche Zeitung, NDR en WDR in Duitsland meewerken.
Problemen met implantaten komen steeds vaker voor, melden zij. In
Duitsland zijn er vorig jaar meer dan 14.000 gemeld.
De Süddeutsche Zeitung (SZ) en de ARD deden maandagavond uit de doeken hoe
Duitse politici hebben gezorgd dat de nieuwe Europese richtlijnen in 2017 werden
afgezwakt en dat van overheidstoezicht werd afgezien. De huidige minister van
Gezondheid Jens Spahn (CDU) heeft er volgens de journalisten als Bondsdaglid
voor geijverd dat de markttoelating voor medische hulpmiddelen in commerciële
handen bleef. Hij was er fel op tegen om een overheidsorganisatie op te richten
om dit toezicht over te nemen, blijkt uit de ARD-documentaire. Ook de prominente
CDU'er Volker Kauder zette zich in voor de belangen van de medische industrie,
beschrijft de SZ.
SPD-europarlementarier Dagmar Roth-Behrendt heeft fanatiek gestreden vóór
overheidstoezicht, maar zag zich geconfronteerd met een sterke lobby: "Ik was 25
jaar in Brussel maar zo'n lobbydruk had ik nog nooit meegemaakt", zegt ze in de
SZ.
De nieuwe richtlijnen, die in 2020 moeten ingaan, zorgen dat implantaten een
eigen nummer krijgen en daardoor beter te identiﬁceren zijn. De commerciële
bedrijven die een implantaat goedkeuren voor de Europese markt, zoals
bijvoorbeeld het Duitse TÜV, moeten zich straks voor 'risicovolle' implantaten
laten adviseren door een internationale deskundigencommissie.
Belangenorganisaties van patiënten en verzekeraars vinden dat de nieuwe regels
tekortschieten. Lees meer bij Deutschlandfunk
Minister van Gezondheid Jens Spahn heeft maandag in de Rheinische Post gezegd
dat de transparantie beter moet. Hij kondigde een register aan waarin
implantaten worden geregistreerd, zodat kan worden nagegaan wie een bepaald
implantaat in zijn lichaam heeft.
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