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Wat heeft de ApneuVereniging gedaan inzake de Philipsaffaire? 
 

Letterlijk vanaf dag een is de ApneuVereniging intensief met deze kwestie bezig. Ten eerste om op te 
komen voor de belangen van de getroffen apneupatiënten. Meteen na de eerste melding ging er een 
brief van het bestuur naar Philips, de leveranciers en de medische professionals. Daarin werd 
geconstateerd dat er gezien de vele betrokken partijen sprake is van een ketenprobleem, met Philips 
aan het begin. Het bestuur pleitte met klem voor centrale regie bij de aanpak van dit ketenprobleem. 
Helaas kwam dat ketenoverleg heel lang niet van de grond. Wel had het bestuur voortdurend contact 
met alle betrokken partijen afzonderlijk via mail, telefoon en persoonlijk (digitaal) overleg.  

 

Samen met de IGJ 
Intussen bleef de vereniging samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  druk zetten op 
Philips om transparanter te communiceren en alle communicatie van alle partijen op elkaar af te 
stemmen.  

Pas sinds afgelopen augustus is dat lang bepleitte brede ketenoverleg er. Met als doel meer 
eenduidig en vanuit het belang van de apneupatiënt te communiceren. Zo is er nu een lijst met 
uniforme vragen en antwoorden die door de servicedesks van alle partijen gebruikt kan worden. 
Vraagstellers moeten daardoor een gelijkluidend antwoord krijgen.  

 

Informeren apneupatiënten 
Naast deze belangenbehartiging was het informeren van onze leden en medewerkers en andere 
apneupatiënten een tweede speerpunt. Ook de media die ons veelvuldig raadpleegden, zijn te woord 
gestaan.  

Onze medewerkers van de helpdesk, forum en de FaceBookgroep gingen meteen aan de slag en 
krijgen er nog steeds dagelijks vragen over. Vanaf het begin is er op onze website een speciale pagina 
over de Philipskwestie te vinden, waarop alle mogelijke informatie te vinden is.  

Onze leden zijn daarnaast nog via de eigen interne media op de hoogte gehouden.  

Let wel, voor deze informatievoorziening is de vereniging vrijwel volledig afhankelijk van de andere 
partijen.   

 

Wat heeft de ApneuVereniging niet gedaan?  
Al snel na de melding bleek dat er in de VS veel zogenaamde megaclaims tegen Philips in 
voorbereiding zijn. Ook in ons land werd de vereniging door een aantal patiënten gevraagd om 
daartoe het initiatief te nemen.  

Geen juridische stappen 
Het bestuur heeft daar – na het inwinnen van adviezen van juristen en rechtsbijstandsverzekeraars – 
vanaf gezien.  
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Die keuze past bij de doelstellingen, de positie en de cultuur van de vereniging. De ApneuVereniging 
is er om te bevorderen dat elke apneupatiënt een passende behandeling kan krijgen.  

We zijn een vrijwilligersorganisatie die de financiële mogelijkheden niet heeft om jarenlange 
juridische gevechten te leveren met een ongewisse afloop. Die weg wilden we daarom niet inslaan.  
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