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Philips verzuimde jarenlang ernstige
problemen te melden bij FDA
Johan Leupen Thieu Vaessen 16:00

Een Philips DreamStation CPAP-apparaat voor de behandeling van slaapapneu. Philips is vorig jaar een terugroepactie
begonnen voor vijf miljoen van deze apparaten.  Foto: Rob Engelaar/ANP
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Een Amerikaanse dochter van Philips heeft jarenlang kennis gehad van ernstige problemen

met zijn medische apparaten, zonder in te grijpen of de toezichthouder te informeren.

Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van Philips gericht aan de FDA, dat het FD bemachtigde
via een Amerikaans WOB-verzoek.

Philips erkent in het stuk verder dat er tientallen protocollen voor kwaliteitscontrole,
risicoanalyse en klachtenbehandeling niet op orde waren.

Philips beschikte in 2015 al over bewijs van ernstige problemen bij de Amerikaanse

dochter Respironics, maar de top greep pas in 2021 in door miljoenen

beademingsapparaten terug te roepen. Ook had de dochter tientallen protocollen voor

kwaliteitscontrole en risicoanalyse niet op orde, en was er nauwelijks beleid over wat men

aan moest met tienduizenden gebruikersklachten. Dat blijkt uit een vertrouwelijke

rapportage van Philips, in handen van het FD.

De gevoelige onthullingen staan in een 91 pagina's tellend rapport uit december gericht

aan de Food and Drug Administration (FDA), waar deze krant de hand op legde via een

Amerikaans WOB-verzoek. Philips veroorzaakte juni vorig jaar grote onrust onder

patiënten vanwege een terugroepactie van vijf miljoen beademingsapparaten.

Die kunnen gezondheidsschade en mogelijk kanker veroorzaken bij apneupatiënten

vanwege afbrokkelend schuim in de maskers. Topman Frans van Houten ligt sindsdien

onder vuur van toezichthouders en aandeelhouders omdat hij de crisis danig zou hebben

onderschat. De beurskoers is in een jaar tijd bijna gehalveerd.

Systemisch falen
Het rapport staat bol van de technische termen en juridische formuleringen over beloofde

procesverbeteringen, en Philips bekent nergens expliciet schuld. De acht belangrijkste

aantijgingen die de Amerikaanse medisch toezichthouder in november 2021 na

maandenlange inspectie op locatie neerlegde bij Philips, blijven echter volledig

onweersproken, concluderen drie experts die het document op verzoek van het FD

bestudeerden. De risicoanalyse binnen Respironics deugde niet, de kwaliteitscontrole was

ver onder de maat, en topfunctionarissen wisten van ernstige productieproblemen, maar

kwamen minstens een jaar lang niet in actie.

'Dit document leest als een erkenning van systemisch falen. Het is een vernietigend

relaas', zegt Samantha Shelley, een onafhankelijke consultant gespecialiseerd in

kwaliteitscontrole en regulering die dertig jaar actief is in de medische industrie. Het
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kwaliteitscontrole en regulering die dertig jaar actief is in de medische industrie. Het

schokkendste is dat Respironics erkent dat het in 2015 en 2018 klachten ontving over

afbrokkelend schuim en daarover destijds al heeft gecorrespondeerd met de leverancier,

terwijl dat euvel pas in 2021 leidde tot de massieve terugroepactie en melding bij de

toezichthouder, oordeelt hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen van de Erasmus

Universiteit.

'De benodigde kennis was allemaal aanwezig binnen de Philips-dochter, maar men heeft

daar feitelijk jarenlang op gezeten zonder de vereiste actie te ondernemen. Dat zijn

ernstige fouten', aldus Buijsen. 'De top was ofwel incompetent door niet te handelen,

ofwel er was sprake van kwade wil, het onder het tapijt vegen van onwelgevallige feiten',

vult hoogleraar patiëntveiligheid Jan Klein aan. 'Hoe het ook zij: ze stonden met hun rug

naar de uitkomsten.'

Hoofdkantoor op de hoogte?

Een belangrijke vraag rest: wanneer raakten het Philips-hoofdkantoor en het bestuur in

Amsterdam precies op de hoogte van de ernst van de problemen bij het Amerikaanse

Respironics? Het vertrouwelijke document geeft daar geen eenduidig antwoord op. Philips

schermt erin weliswaar met belangrijke personele ingrepen, waarbij zowel een nieuwe

topman als een nieuw hoofd kwaliteit in de loop 2021 zijn aangesteld bij Respironics,

maar de precieze toedracht blijft onduidelijk.

Navraag van het FD leert dat de vervangen topman, een Amerikaan genaamd John Frank,

enkele maanden voor de terugroepactie in juni 2021 nog een mooie nieuwe baan

aangeboden kreeg binnen Philips: hij werd in december 2020 baas van de nieuw

aangekochte Philips-dochter BioTelemetry die dezelfde maand was ingelijfd voor maar

liefst €2,3 mrd. Dat duidt erop dat het hoofdkantoor in Amsterdam op dat moment geen

zicht had op disfunctioneren of de ernstige problemen die onder zijn bewind waren

geëscaleerd. In januari van dit jaar heeft Philips definitief afscheid genomen van Frank, zo

bevestigt een woordvoerder.

Het bedrijf wil verder niet ingaan op de inhoud van zijn vertrouwelijke rapport gericht aan

de Amerikaanse toezichthouder. 'We werken op alle fronten samen met de FDA om dit

dossier tot een goed einde te brengen', is het enige wat de Philips-woordvoerder erover

kwijt wil. Hij verwijst verder naar de vele tientallen nog lopende civiele rechtszaken die

Respironics-gebruikers hebben aangespannen. Analisten houden er rekening mee dat die,

mede onder invloed van het FDA-onderzoek, zullen uitmonden in massaclaims ter waarde

van vele miljarden.
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