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Hospital address  
 
Tav. Dokter XXX 
 
 

CORRIGERENDE VEILIGHEIDSMAATREGEL 
 

         Wilrijk, 6 juli 2015 
 

ONDERWERP:  RHK femorale componenten 
REFERENTIE:  154979 
LOT:   2820391 
 
 
Geachte Dokter, 
 
 
Met dit schrijven informeren wij u over een probleem met bovenstaand product. 
Uit onze gegevens blijkt dat wij dit product naar uw ziekenhuis verzonden 
hebben.  
Biomet UK Ltd heeft een dringende corrigerende veiligheidsmaatregel geïnitieerd 
voor bepaalde RHK femorale componenten, waaronder ook componenten met 
bovenvermeld ref. en lotnummer. 
 
De RHK is een scharnierprothese die gebruikt wordt bij de meeste gevallen van 
revisie of oncologie indicaties van de knie waarbij scharnier constraint vereist is. 
De femur is verbonden met de tibia component door middel van een 
scharniermechanisme. 
 
Onderzoek heeft uitgewezen dat sommige RHK femurcomponenten niet 
gefabriceerd zijn volgens de vooraf gedefinieerde fabricage specificaties; dit 
heeft voor gevolg dat extra materiaal werd verwijderd van de schuine patellarand 
van de prothese. 
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Patiënten bij wie een dergelijke component werd geïmplanteerd kunnen last 
hebben van anterieure kniepijn. Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij 
anterieure kniepijn. Na een knieoperatie kan het tot 6 maanden duren vooraleer 
pijn en zwelling zijn gestabiliseerd, gedurende deze periode zal littekenweefsel 
genezen en zullen de spieren zich herstellen door rusten. 
Gezien deze periode verstreken is voor de getroffen componenten is het 
onwaarschijnlijk dat er nog klachten zullen zijn. Een inschatting van de situatie 
doet besluiten dat het risico verwaarloosbaar is.   
 
Deze dringende corrigerende veiligheidsmaatregel betreft enkel de componenten 
met opgegeven lot- en referentienummers. 
 
 
Wat moet u doen? 
 
1. Gelieve er voor te zorgen dat alle betrokken ziekenhuispersoneel op de 
hoogte wordt gebracht van deze corrigerende veiligheidsmaatregel en dat ze 
volledig geïnformeerd worden omtrent het probleem. 
 
2. Gelieve het hierbij gevoegde antwoordformulier in te vullen en terug te 
bezorgen aan Biomet Belgium (att. Dr. Apr. Fabienne Lambert, fax 03/877 55 
56). Hiermee bevestigt u dat u deze informatie heeft ontvangen en begrepen en 
dat u de betrokken personeelsleden in uw ziekenhuis heeft ingelicht. 
 
 
Hartelijk dank bij voorbaat voor uw medewerking. 
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Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor dit probleem en voor het ongemak 
hierdoor veroorzaakt. Indien u vragen heeft omtrent deze communicatie vragen 
wij u om contact op te nemen met uw Biomet vertegenwoordiger. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Dr. Apr. Fabienne Lambert 
Director Medical Affairs Biomet Belgium bvba 
 


