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Irritatie bij apneupatiënten over
trage vervanging Philips-apparaten
Thieu Vaessen 12:06

Tienduizenden Nederlandse patiënten met slaapapneu wachten al meer

dan een jaar op een nieuw apparaat van Philips. Wat doet dat met

patiënten? Vier van hen vertellen hun verhaal. 'Ik werd een beetje boos.'

In Nederland slapen zo'n 85.000 mensen met behulp van een Philips-apparaat.  Foto: David van Dam voor het FD
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Patiënten met slaapapneu wachten vaak al meer dan een jaar op een nieuw Philips-apparaat.

Philips moet miljoenen apparaten vervangen, omdat het geluiddempende schuim niet voldoet.

Het trage verloop van de terugroepactie leidt tot irritaties.

Sommige patiënten zoeken sluipwegen om eerder een nieuwe apneu-apparaat te krijgen.

hilips is in de ban van de slaapapneu-affaire. Het concern moet 5,5 miljoen

apparaten tegen slaapapneu vervangen, omdat het geluiddempende schuim niet

voldoet: patiënten kunnen brokjes geluiddempend schuim en gevaarlijke gassen

inademen. Maandag publiceert het bedrijf zijn halfjaarcijfers en komt het mogelijk met

nieuwe informatie over de terugroepactie.

Maar hoe staat het met de patiënten? In Nederland slapen zo'n 85.000 mensen met behulp

van een Philips-apparaat. De kleine luchtpompen voorzien de luchtwegen van patiënten

van overdruk, via een slang en een masker, waardoor patiënten 's nachts veel minder last

hebben van nachtelijke ademstops.

Hoe groot de onrust onder patiënten precies is, is moeilijk te peilen, zegt Maarten Brackel,

woordvoerder van de Apneuvereniging, de Nederlandse patiëntenorganisatie. 'We zijn heel

veel gebeld door patiënten die ongerust zijn, maar er zijn ook veel patiënten die zich

weinig zorgen maken, en die hoor je niet zo snel.'

Het is ook niet eenvoudig om te bepalen welk risico patiënten werkelijk lopen. Uit

onderzoeksresultaten die afgelopen maanden zijn gepubliceerd, trekt Philips de conclusie

dat de gezondheidsrisico's van het schuim heel beperkt zijn. Het schuim zou vooral

'degraderen' bij patiënten die gebruik hebben gemaakt van een agressieve methode om

hun apparaten schoon te maken. Het is een schoonmaakmethode die in Nederland vrijwel

onbekend is.

Waar iedereen het over eens is, inclusief Philips zelf, is dat de terugroepactie te traag

verloopt. Door een tekort aan chips en andere onderdelen duurt het vervangen van de

apparaten langer dan gehoopt. Philips denkt nog tot volgend jaar bezig te zijn. Leverancier

Mediq meldde vorige maand dat 30% van de Nederlandse apneu-apparaten van Philips is

vervangen.

De irritatie over het trage verloop van de terugroepactie neemt toe, bij medische

toezichthouders en ook bij patiënten. Menige patiënt heeft afgelopen twaalf maanden
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geprobeerd om zo snel mogelijk een nieuwe apneu-apparaat te krijgen. Dat bleek lastig,

onder meer omdat de concurrenten van Philips niet in staat zijn gebleken om veel extra

apparaten te leveren. Soms bieden sluipwegen een oplossing.

Özcan Akay: 'Iedere avond dacht ik: wat doe ik mezelf aan?'  Foto: David van Dam voor het FD



'Het draait allemaal om geld'
Özcan Akay (58) was buitengewoon ongerust toen hij in juni vorig jaar voor het eerst

hoorde dat zijn apneu-apparaat van Philips mogelijk schadelijk stoffen uitstoot. 'Iedere

avond dacht ik: wat doe ik mezelf aan? Krijg ik nu kanker? Ik werd er gek van', zegt de

apneupatiënt uit Soest. Stoppen met het apparaat was geen optie, want Akay heeft zware

apneu: 37 nachtelijke ademstops per uur.

Overstappen op een ander merk dan Philips bleek vrijwel onmogelijk. 'Ik heb eerst

geprobeerd zelf een ander apparaat te kopen, maar dat was ondoenlijk. Want niemand

wilde dat apparaat instellen en onderhouden.'

Vervolgens veranderde Akay van leverancier, want de nieuwe leverancier zou hem aan een

ander apparaat kunnen helpen. Ook dat viel tegen. Alle leveranciers bleken te hebben

afgesproken dat ze patiënten met een Philips-apparaat niet meer helpen bij het

overstappen naar een ander merk, omdat er een tekort aan apneu-apparaten is.

Het is een afspraak waar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn fiat aan heeft

gegeven, 'gezien de bijzondere omstandigheden'. Akay begrijpt daar niets van. 'Hoe kan

dit nu? Ik moet toch zelf kunnen beslissen welk apparaat ik wil gebruiken? Ik denk dat er

een hogere macht is die het overstappen tegenhoudt. En dat moet Philips wel zijn. Het

draait allemaal om geld.'

Een nieuwe teleurstelling volgde begin mei. Het bericht dat hij uiterlijk in april een nieuw

apparaat zou krijgen, bleek voorbarig te zijn geweest.

Akay bedacht uiteindelijk een andere oplossing. Hij ging opnieuw naar een longarts, deed

een nieuwe slaaptest en daaruit bleek dat zijn apneu is verergerd: hij zit nu op 47

ademstops per uur. De arts besloot dat Akay een nieuw apparaat nodig had en dat

apparaat - van het merk Resmed - staat sinds begin juli naast zijn bed. Het is een

opluchting. 'Geestelijk heb ik nu veel meer rust.'



Jeanne van Iperen: 'Waarom was ik aan de beurt en moet Gerard nog steeds wachten?'  Foto: David van Dam voor het
FD

'Waarom zou dit probleem zich niet in Nederland voordoen?'
Aan weerszijde van hun bed staat een Philips-apparaat: Jeanne van Iperen (74) en Gerard

Hens (76) hebben alle twee slaapapneu. 'Het is wel romantisch', zegt Van Iperen lachend.

Dat was tien jaar geleden nog anders. Toen er iets moois ontstond met Hens, hield Van

Iperen aanvankelijk geheim dat ze 's nachts aan een blazend apparaat lag. 'Ik vond het

gênant.'

De gêne was definitief voorbij toen zes jaar geleden bleek dat ook Hens slaapapneu heeft.

Bij Van Iperen werd de diagnose al dertien jaar geleden gesteld, nadat haar zus tijdens een

vakantie opmerkte dat de ademhaling van Jeanne 's nachts vaak stokte. Wel dertig keer per

uur, zo bleek. Het Philips-apparaat heeft dat probleem verholpen. 'Ik kan niet meer

zonder', zegt Van Iperen.

Over de terugroepactie van Philips maakte Van Iperen zich aanvankelijk weinig zorgen. Ze

had begrepen dat het geluiddempende schuim vooral verbrokkelde in landen met een

warm en vochtig klimaat. Totdat een vriend die ook apneu heeft, haar waarschuwde.

'Waarom zou het probleem alleen elders spelen? Hier in Nederland hebben we soms ook

warme nachten.'

Hens maakt zich nog steeds niet erg druk over mogelijke gezondheidsrisico's. 'Ik ben

laconieker', zegt hij. Zijn vrouw niet. 'Ik werd een beetje boos', zegt Van Iperen.

Maandenlang probeerde ze tevergeefs een nieuw apparaat te krijgen. Eind juni was er dan

plots toch goed nieuws. Van haar leverancier kreeg ze een nieuw Philips-apparaat, of

misschien is het een oud apparaat dat alleen is voorzien van nieuw schuim, dat is niet

duidelijk. Hoe dan ook, ze is er blij mee.

'Maar wat ik nog steeds niet snap: waarom was ik aan de beurt en moet Gerard nog steeds

wachten', zegt Van Iperen. Het apparaat van haar man is al zes jaar oud, terwijl dat van

haar pas twee jaar oud was. 'En toch krijgt Gerard steeds te horen dat hij nog niet aan de

beurt is. Dat is toch gek?'



Ron van den Berg: 'Ik stuitte overal op muren.'  Foto: David van Dam voor het FD

'Er ontstaat een soort zwarte markt'
Ron van den Berg was jarenlang een trouw gebruiker van een apneu-apparaat van Philips,

nadat in 2008 duidelijk was geworden waarom hij zich al zo lang doodmoe voelde en een

burn-out kreeg. Hij bleek slaapapneu te hebben: zestig ademstops per uur. Dankzij het

apneu-apparaat kreeg hij zijn leven weer terug.

Maar vorig jaar sloeg de ongerustheid toe, nadat Philips zijn terugroepactie had

aangekondigd. 'Ik schrok van die berichten', zegt Van den Berg. 'Soms waren de filters van

mijn apparaat zwart. Ik dacht altijd: dat zal wel komen door fijnstof, maar daar ben ik nu

minder zeker van. Ik wilde een ander apparaat, ook al zegt Philips dat de risico's

waarschijnlijk meevallen. Als klant heb ik er geen zicht op of dat klopt.'

Overstappen naar een ander merk bleek niet eenvoudig. 'Ik heb me overal gemeld. Bij

mijn zorgverzekeraar, bij mijn leverancier. Ik stuitte overal op muren. Ik heb zelfs contact

opgenomen met Löwenstein, een concurrent van Philips, maar die verkopen geen

apparaten meer aan particulieren.'

Intussen bleef de beloofde vervanging van zijn Philips-apparaat uit. Van den Berg besloot

in juni alsnog het heft in eigen hand te nemen. Voor €400 kocht hij op Marktplaats een

vrijwel nieuw apneu-apparaat van het merk Resmed. 'Er ontstaat een soort zwarte markt.

Wat moeten patiënten anders?'

Een probleem as el dat oor het instellen an een apne apparaat professionele h lp



Een probleem was wel dat voor het instellen van een apneu-apparaat professionele hulp

nodig is. Van den Berg riep de hulp in van enkele longverpleegkundigen. die aanvankelijk

stevige bedenkingen hadden bij het privé-initiatief van Van den Berg. Maar hij wist de

verpleegkundigen te overtuigen, mede omdat hij het apparaat zelf had betaald. 'Doorgaan

met mijn Philips-apparaat was geen optie meer.'
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Ernstige problemen bij terugroepactie Philips-apparaten
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