MEDISCHE HULP MIDDELEN
De werking van het slaapapneumasker wordt uitgelegd in een promotievideo van Philips. © Philips

VANDA AG 6:00 ·

14 MIN

Apneu-apparaat Dreamstation van Philips blijkt een
nachtmerrie
ILONA DAHL

PETER TEFFER

Elektronicaconcern Philips worstelt al bijna een jaar met problemen met
beademingsapparaten die miljoenen patiënten helpen slapen. Bij gebruik komen
schuimdeeltjes los, die mogelijk kanker veroorzaken. Follow the Money
onderzocht de rol van de Inspectie, medisch specialisten en de EU en stuitte op
een muur van geheimzinnigheid. Deel 1: gebruikers moeten Philips maar
vertrouwen.
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Patiënten met slaapapneu schrikken elke nacht tientallen keren
wakker, omdat hun ademhaling stopt. De Dreamstation van
Philips helpt patiënten ’s nachts door te ademen. Daarnaast is
een zwaardere categorie patiënten afhankelijk van Philipsbeademingsapparaten als de Trilogy100.
In juni 2021 maakte Philips bekend dat de schuimdeeltjes in de
Dreamstation en verschillende beademingsapparaten mogelijk
kanker veroorzaken. Patiënten moesten direct stoppen met dit
apparaat.
Een maand later adviseerden de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd, medisch specialisten en de vier Centra voor
Thuisbeademing het tegenovergestelde: patiënten moesten
juist hun apneu-apparaat en beademingsmachines blijven
gebruiken.
Wereldwijd riep Philips meer dan 5 miljoen apneu-apparaten
van dochterbedrijf Respironics terug. Maandag 25 april maakte
Philips bekend dat deze terugroepactie nog eens 165 miljoen
euro vergt, waarmee de totale kosten op 890 miljoen euro
uitkomen. Afgelopen maandag daalde de beurskoers met 11
procent.
Follow the Money onderzoekt in een serie de rol van de
Inspectie, de Europese Unie, medisch specialisten en de
Apneuvereniging. Vandaag deel 1: waarop is het advies om de
gewraakte apparaten te blijven gebruiken gebaseerd?

Tot juni 2021 was Timo vijf jaar lang tevreden met zijn Dreamstation. Dankzij dit
apparaat van

Philips kon hij weer nachten doorslapen, ondanks zijn apneu,

een aandoening waardoor de spieren rondom de luchtwegen tijdens de slaap
zodanig verslappen, dat de luchtwegen dichtvallen. Maar nadat zijn leverancier
Mediq alarm slaat, is het over met zijn nachtrust. Mogelijk komen bij gebruik van
de Dreamstation stoffen vrij, die kanker veroorzaken, schrijft Mediq die zomer
aan Timo.
Een ander apparaat krijgt hij echter niet. Niet van Philips, maar ook niet van
Mediq en zijn zorgverzekeraar. Timo moet maar geduldig wachten op instructies
van Philips. ‘Intussen had ik elke avond als ik het masker opzette, angst om
kankerverwekkende stoffen in te ademen,’ zegt Timo. ‘Dat risico wilde ik niet
langer lopen. Bovendien was mijn vertrouwen in Philips volledig weg.’ Uit eigen
zak betaalt Timo een apparaat van 1200 euro van concurrent Resmed.
Timo is één van de miljoenen apneu-patiënten die vanaf 14 juni 2021 in de rats
zitten. Op die dag publiceert Philips’ Amerikaanse dochterbedrijf Respironics een
zogeheten veiligheidsmelding, waarin het bedrijf waarschuwt dat het
geluiddempende schuim in de Dreamstation en in andere beademingsapparatuur
‘een mogelijk gezondheidsrisico’ vormt.
Philips besluit ruim vijf miljoen apparaten wereldwijd terug te roepen voor
vervanging of reparatie. Het is wereldnieuws en levert Philips flinke
reputatieschade op. De krantenkoppen zijn niet mals: ‘Philips roept
beademingsapparatuur terug; chemische deeltjes in longen gebruikers
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/14/philips-roept-beademingsapparatuur-terug-chemische-deeltjes-in-longen…

’ en ‘Beleggers Philips bang voor claims: ‘Dit is een giftige mix’
https://www.telegraaf.nl/video/1161028667/beleggers-philips-bang-voor-claims-dit-is-een-giftige-mix

’.’ In het FD noemt topman

Frans van Houten begin dit jaar de kwestie een

‘smet op zijn blazoen’.
Op maandag 25 april maakt het bedrijf bekend dat het nog eens 165 miljoen euro
uittrekt voor de terugroepactie: met name in de VS moet Philips 300.000
apparaten extra vervangen. Inmiddels zijn ruim duizend werknemers
https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/corpcomms/news/press/2022/philips-first-quarter-results-2022.…

bezig met de terugroepactie. Daarmee staan de totale kosten nu op 890 miljoen
euro.
Mede hierdoor lijdt Philips in het eerste kwartaal van 2022 een verlies van 151
miljoen euro. Inmiddels ligt de waarde van een aandeel Philips op slechts 25
euro, waar het in juni 2021 nog 44 euro was. De beurskoers lag sinds 2016 niet zo
laag.

Direct stoppen, blijven gebruiken

In eerste instantie roept Philips in juni 2021 gebruikers op om meteen te stoppen
met het apparaat en een arts te raadplegen. Niet verstandig, vindt de
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). In
ieder geval niet zolang de risico’s van voortdurend gebruik niet duidelijker zijn.
Aan direct stoppen met de Dreamstation kleven ook de nodige gevaren. Dan
keren de ademstops weer onverminderd terug, en dat is op de lange termijn ook
schadelijk . De artsenvereniging gaat in overleg met de

Inspectie

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ze komen op 16 juli 2021 met een gezamenlijk
advies
https://www.igj.nl/publicaties/brieven/2021/07/16/aanbeveling-voor-nader-beleid-binnen-nederland-volgend-op-…

: blijf de Philipsapparaten gebruiken totdat ze zijn vervangen. Philips past zijn
advies daar ook op aan.

‘Een onmogelijke keuze: schade aan je organen of het
risico op een ernstige ziekte, die niet meer te genezen
valt’

Dat krijgt ook apneupatiënt Cor van Elk te horen van zijn arts. ‘Ik weigerde de
Dreamstation te gebruiken. Nadat uit een slaaponderzoek bleek dat ik last had
van boezemfibrillatie en een te hoge bloeddruk, waarschuwde mijn arts. Als ik
met de apparatuur stop, heb ik een verhoogde kans dat ik een bloedprop
ontwikkel, die via de aderen naar mijn hersenen schiet, met een herseninfarct tot
gevolg. Met deze woorden ging ik naar huis.’ Kortom, een onmogelijke keuze,
vindt Van Elk. ‘Kies je voor schade aan je organen of loop je het risico op een
ernstige ziekte die niet meer te genezen valt.’
De Inspectie, de longartsenvereniging NVALT en de Centra voor Thuisbeademing
maken die keuze wel. ‘De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op
schadelijke effecten op de lange termijn. Onmiddellijk stoppen met het apparaat
zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen,’ meldt hun
verklaring uit juli 2021.

Afweging van risico’s is vertrouwelijk
Waar is die afweging op gebaseerd? Dat wil ook de Apneuvereniging weten. De
patiëntenvereniging vraagt de Inspectie om de onderliggende stukken die tot dit
advies leidden. Onmogelijk, luidt het antwoord. De informatie waarop de
Inspectie haar advies baseerde, is vertrouwelijke ‘toezichtinformatie’, schrijft ze

in een brief  van 5 augustus 2021. Bedrijven die onder toezicht staan, moeten
volgens de Inspectie erop ‘kunnen vertrouwen dat de door hen verstrekte
informatie vertrouwelijk door de toezichthouder wordt behandeld’.
Europese wetgeving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745#d1e7894-1-1

voor medische hulpmiddelen gebiedt de Inspectie expliciet toezichtinformatie
vertrouwelijk te behandelen. De Inspectie legt in de brief aan de
Apneuvereniging uit dat de informatie van Philips ‘bedrijfsgevoelige
productinformatie’ bevat, die niet zomaar voor alle concurrenten toegankelijk
mag worden.
De Europese Commissie bevestigt in een reactie het ‘cruciale belang van de
bescherming van persoonsgegevens, commercieel vertrouwelijke informatie en
handelsgeheimen’. Wel vereist de relevante EU-wetgeving dat de
veiligheidsmelding openbaar gemaakt wordt. De Commissie: ‘Dit zorgt ervoor dat
het publiek bewust wordt gemaakt van de relevante maatregelen en risico's.’

‘De informatie moet behapbaar blijven en op een
gecontroleerde manier naar buiten komen. Dat is in het
belang van Philips’

Philips ontkent echter dat de informatie ‘bedrijfsgeheimen’ bevat. Woordvoerder
Steve Klink zegt tegen Follow the Money dat de Inspectie volledige inzage heeft
gekregen in het ruim 7000 pagina’s tellende onderzoek  van Philips. De artsen
daarentegen moeten het doen met een samenvatting van slechts twee pagina’s.
Waarom krijgen artsen geen volledige inzage, zodat zij hun patiënten kunnen
adviseren? ‘De informatie moet behapbaar blijven en op een gecontroleerde
manier naar buiten komen. Dat is in het belang van Philips.’
De Inspectie verbaast zich over de reactie van Philips. ‘Veel informatie die Philips
met ons heeft gedeeld, heeft het bedrijf zelf gelabeld als strikt vertrouwelijk. Wij
vinden dat sommige informatie in het bijzonder, zoals details over de planning
en voortgang van de omruilactie, verspreid moet worden onder artsen,
leveranciers en patiënten. Daar hebben we op aangedrongen. Maar Philips gaf
ons expliciet te verstaan dat wij dit niet mogen verspreiden.’

J A N K L E I N , O U D - H O O G L E R A A R P AT I Ë N T V E I L I G H E I D

"Ik begrijp niet waarom de Inspectie zich beroept
op de bedrijfsbelangen van Philips"

Als gevolg hiervan waren artsen en patiënten niet in staat om zelf een goed
geïnformeerde risico-afweging te maken. Gezien de tegenstrijdige boodschap was
er wel behoefte aan enige nuancering, zegt Gert-Jan Lammers, hoogleraar
slaapgeneeskunde aan de universiteit van Leiden en tevens voorzitter van de
Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland. ‘Wat mij zeer heeft gestoord is dat
Philips van de ene op de andere dag met de wereldwijde mededeling komt: Stop
met de apparaten. Zonder dat daar informatie aan werd toegevoegd die het
mogelijk maakte voor een arts om samen met een patiënt een risico-afweging te
maken: is het echt veiliger te stoppen of veiliger om door te gaan met het
gebruik?’
GENUANCEERDER ADVIES IN CANADA

Een voorbeeld van nuancering is te vinden in het advies van drie
Canadese zorgverenigingen . Voor de patiënten met de
ernstigste vorm van apneu was het advies vergelijkbaar als in
Nederland: de apparaten blijven gebruiken. Voor patiënten met
milde slaapapneu en zonder andere ernstige andere
aandoeningen was stoppen tot een vervangend apparaat
beschikbaar is, een ‘redelijke ’ maatregel. De IGJ maakt geen
onderscheid tussen patiënten met ernstige en milde vormen van
apneu.

Ook de Inspectie krijgt de nodige kritiek. ‘Ik begrijp niet waarom de Inspectie
zich beroept op de bedrijfsbelangen van Philips,’ zegt Jan Klein, oud-hoogleraar
patiëntveiligheid aan de TU Delft. ‘De Inspectie is juist de aangewezen partij om
een zorgvuldige afweging te maken en te onderbouwen waarom het advies is
gegeven om de apparaten te blijven gebruiken. De patiënt staat voorop en
daarom moet er volledige openheid komen.’
Van de Inspectie valt die volledige openheid niet te verwachten. De
patiëntenvereniging heeft zich daar inmiddels bij neergelegd. ‘Wij zouden het

wel fijn vinden als de Inspectie in gewonemensentaal meer onderbouwing geeft
en dat zij meer het voortouw en de regie neemt om die informatie te delen,’ zegt
Cees Vos, bestuurslid van de Apneuvereniging.

‘Als de witte jassen tegen mij zeggen dat de apparaten
veilig genoeg zijn om te blijven gebruiken, dan moet ik
hierop vertrouwen’

Een woordvoerder van de Inspectie zegt op vragen van Follow the Money dat zij
de informatie op hun website ‘makkelijker vindbaar’ zal maken. Daarnaast
spreekt de Inspectie achter de schermen Philips ‘voortdurend, steeds scherper en
op een dwingende manier aan op een adequate communicatie naar alle betrokken
partijen’.
‘Een patiënt hoeft voor informatie over de apparatuur niet aan te kloppen bij de
Inspectie,’ zegt Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. ‘De arts heeft de keuze gemaakt om het apparaat voor
te schrijven. De arts neemt dan ook het risico op zich en is verplicht om de
informatie te verstrekken waar de patiënt recht op heeft.’

Veel vragen, weinig antwoorden
Maarten Brackel, communicatieadviseur van de Apneuvereniging en zelf
apneupatiënt, heeft geen andere keuze dan de Inspectie en medici maar te
vertrouwen: ‘Als de witte jassen tegen mij zeggen dat de apparaten veilig genoeg
zijn om te blijven gebruiken, dan moet ik hierop vertrouwen. Het leven is niet
risicoloos.’
Vos benadrukt dat niet alleen de Inspectie adviseert de Dreamstations te blijven
gebruiken. Ook de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en
Tuberculose (NVALT) steunt dat advies, net als de vier Centra voor
Thuisbeademing . ‘Er zijn medici betrokken bij de advisering,’ zegt Vos
geruststellend. Maar hebben die medici toegang gehad tot alle informatie van
Philips? En zijn zij onafhankelijk?
Longarts Monique Klaaver, voorzitter van de NVALT, wil alleen schriftelijk
reageren op de vraag op welke gegevens het advies van juli 2021 is gebaseerd. Ze
schrijft: ‘De onduidelijkheid was groot voor iedereen. De behandelaars waren
zoekende naar wat nu te doen, hoe groot het risico voor de patiënt is, wat de

onderbouwing van de veiligheidsmelding was, welke testen verricht waren. Veel
vragen, maar vooral weinig antwoorden of informatie vanuit Philips.’
Bijgevolg waren de risico’s van het verder blijven gebruiken van de Philipsapparaten onbekend. Dat geldt niet voor de gevaren van meteen stoppen met de
behandeling . Klaaver: ‘Het liefste hadden we voor iedereen, patiënten,
behandelaars en andere belanghebbenden meer duidelijkheid vanuit Philips
gehad.’
Philips’ woordvoerder Klink erkent dat er bij artsen behoefte is aan ‘meer detail’,
maar zegt tegelijk dat Philips de artsen met de samenvatting van twee pagina’s
‘goed geholpen’ heeft. Daarbij: ‘Ons medisch team geeft ook nadere toelichting.
Daarnaast hebben we een website waarop informatie staat met onze
contactgegevens. Als artsen vragen hebben, weten ze ons te vinden.’
De vier Centra voor Thuisbeademing zeggen wél toegang te hebben gehad tot de
7000 pagina’s die Philips met de Inspectie had gedeeld (zie kader).
LO N G A RTS : ‘ M I J N R E L AT I E S M E T P H I L I P S H E B B E N G E E N
I N V LO E D G E H A D O P H E T A DV I E S O M D E A P PA R AT E N T E B L I J V E N
GEBRUIKEN’

In de Centra voor Thuisbeademing zien longartsen een zwaardere
categorie patiënten, die voor het controleren van hun
koolzuurgehalte afhankelijk zijn van beademingsapparaten als de
Trilogy100, A30 en A40 van Philips. In Nederland kunnen zo’n 4500
patiënten niet zonder. Maar bij deze beademingsapparaten spelen
dezelfde problemen als bij de Dreamstation. Het advies van
afgelopen juli geldt dus ook voor deze Philips-apparaten.
Peter Wijkstra, longarts en medisch hoofd van het Centrum voor
Thuisbeademing in het UMC Groningen, meldt namens de vier
Centra voor Thuisbeademing dat ze wél toegang kregen tot de
7000 pagina’s van Philips.
Wijkstra: ‘Wij moeten met de patiënten bespreken wat wijsheid is.
Ik zal eerlijk zijn dat dit lastig is. Je weet immers niet hoe groot de
potentiële schade is als patiënten eventueel gebrekkig apparatuur
blijven gebruiken. Wat ik wel weet is dat stoppen met de
beademingsapparaten desastreuze gevolgen heeft voor mijn
patiënten. De koolzuur stapelt op. Een patiënt kan in coma raken
en uiteindelijk overlijden,’ aldus Wijkstra.

Hoe onafhankelijk is Wijkstra? Bij publicatie van een mede door
hem geschreven wetenschappelijk artikel verklaarde Wijkstra dat
hij ‘subsidies en persoonlijke vergoedingen ’ heeft ontvangen van
Philips. Tevens ontving hij dergelijke vergoedingen van Philipsconcurrent Resmed.
In een database op de website van de Federatie Medisch
Specialisten staat dat Wijkstra deelneemt in de Advisory Board van
Philips. Zijn financiële banden met Philips staan niet vermeld in
het Transparantieregister Zorg, een online databank waarin artsen
hun banden met de industrie voor het publiek inzichtelijk moeten
maken .
Al ruim dertig jaar gebruikt Wijkstra de Philips-apparatuur. De
longarts vertelt open over zijn relaties met Philips als Follow the
Money hiernaar vraagt. ‘Twee jaar zit ik in een internationale
adviesraad van Philips. Ik breng adviezen uit over een nieuwe
machine voor COPD-patiënten die Philips op de markt wil brengen.
We doen samen met Philips een studie naar de meerwaarde van
deze specifieke machine. Daarnaast heeft Philips mij gevraagd om
lezingen te geven waarbij ik de inhoud geheel zelf bepaal. En ik
ben voorzitter geweest op verschillende gesponsorde congressen
van Philips.’
Wijkstra benadrukt dat hij niet in adviesraden over de bewuste
beademingsapparaten zat. ‘Mijn relaties met Philips hebben geen
invloed gehad op het advies van afgelopen zomer om de
apparaten te blijven gebruiken,’ zegt de longarts stellig. ‘Sterker
nog: Ik hou mij niet in ten aanzien van Philips. Ik bescherm Philips
niet. Ik kom op voor mijn patiënten. Ik heb pittige telefoontjes
gepleegd met Philips omdat het repareren en het vervangen van
de apparaten te lang duurt.’
Op de vraag waarom Wijkstra zijn financiële banden niet heeft
gemeld aan het Transparantieregister Zorg, reageert hij: ‘Ik ben er
volstrekt open over. Het is niet zo dat ik niet gemeld heb vanwege
de Philips-perikelen. In het ziekenhuis moesten we ook werk
maken van bekendmaken van onze interacties met de industrie.
Als ik niet in het register sta, ben ik in gebreke gebleven.’

Philips kreeg al in 2015 meldingen

Philips had al veel eerder onderzoek moeten doen naar de apneu-apparaten,
vindt hoogleraar slaapgeneeskunde Lammers. Daarin staat hij niet alleen: ook de
Food and Drug Administration (FDA) is het met hem eens. De Amerikaanse
toezichthouder publiceerde op 12 november 2021 zijn bevindingen
https://www.fda.gov/media/154099/download

van onderzoek naar de Philips slaapapneu-apparaten. Volgens dat rapport kreeg
Philips al in 2015 signalen dat het schuim in de apparaten kon afbrokkelen. Pas
vorig jaar werd duidelijk dat deze signalen op een structureel probleem duidden,
zegt Philips.
Volgens de FDA wist het management van Philips dit al vroeg in 2020. Philips
deed vervolgens te weinig aan risicomanagement en gebruikte verkeerde
proefpersonen, schrijft de FDA. ‘De FDA heeft Philips een tik op de vingers
gegeven, omdat er geen eerlijk onderzoek is gedaan. Zo zijn er patiënten met een
normale longfunctie en zonder gat in de luchtweg, waarop het
beademingsapparaat aangesloten kan worden, meegenomen in het onderzoek,’
zegt Klein. Hij noemt dat ‘een oneerlijke vergelijking’ die tot een ‘vertekend
beeld’ leidt.
‘Het veld is op het verkeerde been gezet,’ concludeert Jan Klein, nadat hij het
FDA-rapport heeft bestudeerd. ‘Dit vind ik heel kwalijk.’

RIVM-rapport óók nog niet openbaar
Na haar advies de apparaten te blijven gebruiken, heeft de Inspectie het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd aanvullend
onderzoek te doen ‘omdat er onzekerheid en onrust bestond bij de gebruikers’.
Het RIVM deed metingen bij acht apparaten . ‘In termen van wetenschap is dat
aantal wellicht niet representatief, maar voor het doel van het onderzoek
voldoende,’ aldus een woordvoerder van de Inspectie.
De RIVM-onderzoekers concludeerden dat de hoeveelheid deeltjes die vrijkwam
vergelijkbaar was met de concentratie in de buitenlucht. Het RIVM heeft in
sommige apparaten vluchtige stoffen gemeten ‘maar allemaal in zeer lage
concentraties, net boven de meetbare grens’. Geen gezondheidsrisico dus.

De Inspectie laat weten dat het rapport ‘uiteindelijk wel
openbaar zal worden’

Wel concludeerde het RIVM dat naar één stof, styreen, nader onderzoek nodig
was. Door het inademen van styreen kan een gebruiker longontsteking krijgen.
Volgens de Inspectie heeft Philips na onderzoek geconcludeerd ‘dat deze binnen
de toxicologische veiligheidsgrenzen blijven en derhalve geen zorg tot
gezondheidsschade betekenen’.
Net als de data van Philips is ook het RIVM-rapport niet openbaar. Volgens het
RIVM heeft de Inspectie dat bepaald. De Inspectie laat weten dat het rapport
‘uiteindelijk’ wel openbaar zal worden, maar dat nog onbekend is wanneer
precies, omdat nog ‘zorgvuldig’ gekeken moet worden naar vertrouwelijke
gegevens in het rapport.

Toch geen hogere kans op kanker
In december 2021 verscheen in Canada nieuw onderzoek, dat enige geruststelling
kan geven. Door verschillende databases te combineren, concludeerden
onderzoekers dat gebruikers van Philips Respironics apparaten geen hogere kans
hadden kanker te ontwikkelen dan gebruikers van andere apneu-apparaten.
‘Ondanks de beperkingen van dit onderzoek, biedt het geruststelling aan
personen die sinds 2009 zijn blootgesteld aan Philips Respironics PAPapparaten,’ aldus de wetenschappers.
Oud-hoogleraar Jan Klein is kritisch op de Canadese studie. ‘Het gaat om een
ingezonden brief, die niet een toets van een peerreview heeft doorstaan. Op basis
van deze eerste studie kan er niet geconcludeerd worden dat de apparaten veilig
zijn. Hooguit dat de Philips-apparaten niet onveiliger zijn dan de apparaten van
concurrenten.’

F R A N S VA N H O U T E N , TO P M A N P H I L I P S

"Ik had grote opluchting verwacht bij 99 procent
van de gebruikers. Verbazingwekkend dat die er
niet was"

Ook Philips zelf deed meer onderzoek, waaruit bleek dat de hoeveelheid
vluchtige stoffen die van het geluiddempende schuim vrijkomen, binnen de
veiligheidsnormen blijven. Die uitstoot, stelt Philips-topman Frans van Houten
in januari vast in interviews in het FD
https://fd.nl/bedrijfsleven/1427913/philips-topman-is-deze-kwestie-een-smet-om-mijn-blazoen-ja

en NRC
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/24/we-gaan-ons-door-deze-tegenslag-heen-werken-a4082865

, ‘is dus niet gevaarlijk’. Van Houten: ‘De uitstoot van gassen raakt alle gebruikers
van onze apparaten. Ik had dus grote opluchting verwacht bij 99 procent van de
gebruikers. Het is verbazingwekkend dat die er niet was.’
Tien maanden nadat Philips zijn waarschuwing wereldkundig maakte, wachten
nog altijd veel mensen op een nieuw apparaat. Zo ook apneupatiënt Brackel, van
de Apneuvereniging. Hij heeft één nacht de machine uitgezet, maar werd daar
‘heel beroerd’ van. Nu zet hij het gewraakte apparaat elke nacht toch weer op.
‘Op hoop van zegen.’
Voor Philips volgt tegenslag op tegenslag. De bedoeling was aanvankelijk dat alle
apparaten voor het einde van 2022 vervangen zouden zijn. Dat doel is maandag
bijgesteld naar 90 procent. Verder is het Amerikaanse ministerie van justitie een
onderzoek gestart. Bovendien werd onlangs bekend dat er (van de apneukwestie
losstaande) problemen
https://www.theguardian.com/society/2022/apr/09/faulty-philips-ventilators-uk-hospitals-patient-lives-risk

zijn met beademingsapparaten die in het ziekenhuis worden gebruikt. CEO Van
Houten heeft genoeg om ‘s nachts van wakker te liggen.
Hoeveel mensen precies nog wachten op een nieuw apparaat en wanneer ze aan de
beurt zijn, is een groot raadsel. Daarover gaat het volgende artikel in deze serie.
WEDERHOOR: ‘HET MINISTERIE VAN VWS WIL HET BERICHT
O N T K R AC H T E N DAT E R O N VO L D O E N D E I N FO R M AT I E ZO U Z I J N ’

‘Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil het
bericht ontkrachten dat er onvoldoende informatie zou zijn voor
de betreffende artsen om hun patiënten adequaat te helpen.
Vanaf het begin heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
nauw contact gehad met de betrokken veldpartijen, waaronder de
behandelaars (via de Nederlandse Vereniging van Artsen voor
Longziekten en Tuberculose / Slaapgeneeskunde Vereniging
Nederland / Centra voor Thuisbeademing) en de fabrikant
(Philips). De behandelaars en de Inspectie wisselen over en weer
relevante ontwikkelingen op dit dossier met elkaar uit, en doen dat
in het belang van patiëntveiligheid. De behandelaars en de

Inspectie hebben zelfs gezamenlijk een aanbeveling geformuleerd
voor nader beleid omtrent de toepassing van de apparatuur.
Daarnaast heeft de IGJ veel relevante informatie openbaar
gemaakt via de eigen website, waaronder deze aanbeveling maar
ook de veiligheidswaarschuwing van Philips en de samenvatting
van nader onderzoek (zoals de RIVM-metingen). Als artsen vragen
hebben over deze kwestie, kunnen zij contact opnemen met de
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en
Tuberculose en/of een van de Centra voor Thuisbeademing.
Het klopt dat informatie die vertrouwelijk is verkregen niet zomaar
openbaar gemaakt kan worden. Een bepaalde mate van
vertrouwelijkheid heeft Inspectie nodig om goed toezicht te
kunnen blijven houden. De Europese wetgeving, de Medical Device
Regulation (MDR), zegt inderdaad dat informatie die tussen de
lidstaten wordt uitgewisseld niet gedeeld mag worden. Dit was
echter voorheen ook al het geval en is daarnaast dus niet de
belangrijkste reden dat informatie niet openbaar gemaakt wordt.’
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