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Muiterij in mijn fijf
Eenendertig jaar geleden kreeg Mia van der Schueren haar eerste pro-
these, een heupprothese. ln totaal volgen er vijÍ. Mia lijdt aan reumato-
ide artritis, een ontstekingsreuma die alle gewrichten kan aantasten en
misvormen. Die prothesen waren een belangriike verbetering maar plots
groeiden ze uit tot pijnlijke nachtmerries. MomenÍeel heeÍt Mia een broos
lijÍ, bij elkaar gehouden door drie prothesen.
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edig afhankerlk van hup Ze at n haar reraÍauteu r

een kle ne Íré e víouw cl e heel kaetslraar rlkt. etterl lk.
k z e dade,lk clai haar lwee handen zwaar m svormd
zln Voorzrchiig rcik rk haarde hand met devraag'Dat
mag ioch'? [/ia stet me gerlsl &zekei, zegl ze. Ze
weet nruitEÍ dat ik hee voorzchl g za ziin om haar

As lV a aan haar verhaa beg nt, weten we a ebei dat
' él o1l/é'ió d mopl . 

^ord d. r ee' p&r bàcl r

den ut ie schrlven. Ze heeii er dan ook a twee boe
ken oveí geschreven Het aatste Nrluierl n mrln Í
overhet ate nieciiegevaarbl gewrchtsprcthesen Mia
lrehood tot de hoogrs copatènten en is legen w en
dank een vo leercle eryarngsdeskund ge.

[/a Van der Schueren: 'Mjn eerste heupprolhese
kreeg k n 1980, ik was ioen 33laar en moedeÍ van
twee jonge kinderen. ln hel begin was k daar hee bll
mee hei verbeterde miln evenskwaltet enorm End
-00/ ..éaq L . I , ddr,,e gorrc,e &r de nte tle
k had toen lwee heup en lwee kn eprotheses en een
schouderpíothese. l\,4aar 2Q05 werd mrln ramplaar Mrn
lchaam reageerde a ergsch op nÉuwe medicjnen
voor de ontstekngsreuma: k kreeg u tslag vreselilke

leuk en daardoor krabwonden. Hoge koorls volgde. k
b eek een b oedvergiftg ng le hebben en dre geinÍec-

leerde prolhesenaan kn e, heup en schoLrder rnoeslen
eruit Aleen in de knie kon later lerug een prothese. ln
negen maanden kreeg k zeven opeíales en hee de
tÍd door nam ik zware anlib oiica. Op een bepaa d mo
ment raakle ik na eeír operatie n een corna Toen ont
dekle men dat k a lerq sch was aan ale moge rlke mor
Í nèderivaten die k kr€eq om .le pi n te bestr iden'

' Pijn bestriiden zonder morÍine
Zware piln beslriden zonder morfne hoedoepdal?
Voor Ma !,varen de alernal even onvo doende, de pln

''lk heb gedurencle de eerste Mer maanden onmenselilk
veel piln gehad over hee miln lchaam. lk kreeg het
Ínaximum aan pilnst lers, maar dat h elp n el Het en ge

wat de p in een beetie veízachtte was .le specia e e ek
irische uchlmairas waaÍop k ag. De uchl gaal n 9ol
ven oD en ai, waardooí de p inplnlen zch veíplaatsen.
Dat samen met een saaomidde maakle dat ktoch aÍ
en loe kon ndoÍnrneen À,laar n mln herinneíing heb
k vier maanden niet geslapen'



Ív]oÍnenteel heefl M a re at eÍ we ng ptn. Ze krtgt prln-

en ontstèkingsremmers en con§o.e dle de ontslekn,
9e. en 20 de prln remmen speciiieke med catie voor
haar arlíilrs mag ze noo t meer neme. De onderdíukl
het ,nmuunsysteem nÍed egevaar 9t daardoor altJd
op de oer en M a heen geeerd hee erg op le passen

'Een doel in het leven
r t-èb d À hdl.a ddgp , rL.1.tp lélo.ea oo.^i

poelsen de Íla1 en gaan mee wnkeien mel de ío sioe
Ze komen h€r graag omdal de katue(Fs heel aiw§
selend z,n Voorls komr er lwee keer p€í dag een veí
p eegsleí om m I te wassen aan te k eden e. wondps
ie verzorgen. Sinds zrl koml kan k me mod eLtzer kl€
d.. ar ur ! e-dpllr ,c-rasleL^".er o,ag" Mr^
humeur vaa( er wel br"

l\,lia h€eí trldens haaí arge zekenhusopname een
aantal naÍe eívaíngen gehad met 6en specialist.
Daardoor s ue zich gaan verd€p€n in haaí í€chten

lk ben a s mens en a s palénl door èen speclaist
hee groi en lacl oos b€ha.ded. zoweiop medisch
als op peísoonl jk vlal<. Dai g ng over kle nere drn
gen zoas een prnltke prik geven 2onder voo.al te
waalsclruwen. rnaar ook oveÍ Íundamentele zake..
Zo bes iste hjeqengere d een nieuwe kneprolhese
te piaatsen 1eM tl de kn e nog geiniecteerd was. lk
heb me daaí loen hevg legen verzel en toch bleel
hil koppg zeggen dal de ngré€p zo! doorgaan
Uieindeljk shilpas gezwrchl nadat kdeOmbuds
densl va. hel zekgnlrus heb rngeschakerd. De
hooÍdchrurg s komen kiJken en heeÍt me meteen
ge irk geg€ven. onvooísielbaaÍ roch
t,lia heeÍ1 u te ndelrik v€rkregen dai eën andeíe spe-
c al si haar voortaan b€handeli Dal was voor haar

Het b€ a.gr jksle íecrrt dat vaak geschonden wordl
s het rechl om t. w.lon. Vaak krlgen pai ënt€n
geen oÍ o.voldoe.de utleg over hun toestand. Dat
betekeni ook dat p hel recht hebt om ie medsch

Een tweede belangílk rechi is het Ílcht op roe-
stommhg oÍ w€ig€ring Dat geldr né1 alle€n bil

tsieke ondezoeken maar ook b! elke handehg
De zo.gverslrekkeí moet Je volled€ nÍorrneíen

. hèt doellbv dagnose of opeíai e)

' de aaíd (bv p4niB ol nleti
t de dnngendheid (kan het u(gesield woíden oÍ

. de duu. en lrequenne (hoe ang en hoe vaak zal
de handeling zjn)

. de nevenweíkingen en riscos

. mog€lrlke allernal€ven

. tnancele gevogen

VeÍder s er ook het rechi op klacht nbemiddo-
ling en hel recht op vÍii6 k uz. van ie beío€ps-

een aandoen ng aan het kraakbeen n de ge
wrchten. gewnchlss LJlage. N€t veroorzaakt

èen chronsche onlsleklngsaandoenÍrg van hei
aulo- mm!u. type. Hl6r kunnen ale qewrich

len aangela$ en misloímd raken Vrouwen lo
pen dre keer méeí risico dan ma.nen



.nd.n :ijí z{aÍ misvórhd.

M a z et er nderdaad heel goed en ongelooÍlilk iong u t
voo, haar eeliid, blna 65. Wal maakl haar even nog

Ma: k kan nog ezen i! ktken op de computer wer
ken en een boterham elen rnel mln lw@ handen Hel

s dan wel qeen proper gezchl maar het gaal nog

E€n mens moel altJd ee. doe hebben n zln leven. en
dar heb k nog k schrÍ anrkes voor de Beumatode
Artít s Lqa en ik beheer de webs te (vvw.ra ga.be) lk

heb ook hard gewerkt aan m ln tweede boek en k geeÍ
gercge d voordrachlen Ovèr m)n zekle over prolhe'
sen, panènlenrechlen en over eulhanase. lk l3n nog
allrld rjden met een aangepasle aulo en dat geetl me
roch een beelle !Írlhed. Zodra hel kan veíhuis ik naaí

een seMceílal Plannen maken doe ik zo wernrg mo
gerlk om teeurslel ngen te verrrrlden. A bl a ben k

De risico' s bi.i protheseu zijn
klein, de vooidelen groot
Xavrer de Bélhune werkl voor de Cl\,l als dokleron
deízoeker HÍ deed een stude over heupprothesgn
de vooöle twintig jaaí.

Kan isd.rl6n laatÍjdlgp idëcries k'iigcrl?
Dí. Xavier de Elélhune: "W31 Mia me€maaKe §
,eer urrzondeÍlrk. z, lipt aan reumatoltle arlrilis en
dië aandoening lrell €en heel kleine groep rnensen.

Daaól he€n 26 de p6ch gehad dal ze hee laaxi-
dge nf€ciies kre€g dat beiekent dal baclerièn in

het bioed ook de prothese aantasten Een getlone
anrosepal ènr kan d e laatn d ge nÍecties ook krijgen.

maar chl is uitersl ze cDaam. PÍolhesën zlír over nel
alqemeen €en sch(lerende uNnding en maken dat
mensen mnder piin r'ebben en we€Í uil de voeien

Toch kan het ook mE gaa., zowel in het begin als

''Dal kopt. h o€n ken aania gevalen kan de pro-

these uit de kom schielen, ka. de pln blijvèn oÍ kan
de mgíeep een mÍecte vercozaken Een nieLrwe

Írgre€p kan soelaas bíengen. op langefe termF
kan cl€ prcihese loskomen en kan ie een onlsieking
knpen maar die zp dan niel veíootzaaK door een
bacteíÉ, zo6ls q M a. ln dal geval woícl eÍ een nieu'
we prothe§e geplaatsl'

Hoè lang gaat..n proth.s€ ggmiddold m.e?
'Gemddeld 45 tot 50 jaar bllkt !t ons ondelzoek.
\4ensen deoken vaak dat hel maar 15 taar is maa.
het s dus veel meer Wie vandaag een pÍoihese

knjd. loopr 0.590 íisco dal h, hëtzelrcle iaaí e€ír

Esn tijdi€ gel6deí h6€{t het aÍÍèÍikaanlo bo-
drÍí DePuy toch een groot a6ítal kunatheupon

"Er s nderdaad €en prob eem met die prothesen, in

die male dal ze sneler vers ien dan mde€. Maar
dat betekenr niel dal al d€ prothe§en píoblemen

veroorzaks. En 0e Íima heeí belooÍd dai ze de
v€rsleten prothe§en grais zalvervang€n. w€et te, eí
beslaan onDeltend veel prolhesen, in loiaal ziin er
ln ons and me€í dan 1.000 combinaties n gebru k
Zweeds ondszoek loont aa. dat de (oudere) 9e-
cemenieerde prothes€n hoe lang meegaan, angeÍ
zelÍs dan me€r recenle modernere' protheselr, de
mëestal zondeí ceíneni geplaalst M/orden Toch atn
er nu meer cemeni oze píolhes€r' op de mafil. w,
willen cle oÍil'opedslen daaí go€d o!€í inÍoÍmeíeíl'


