
1 
 

 

Inspectie positief over apneu-onderzoeken 
Philips; gebruikers halen opgelucht adem 
EINDHOVEN - Er komt geen aanvullend onderzoek van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de apneu-kwestie bij Philips. De inspectie 
en de Apneuvereniging reageren positief op onderzoeken die Philips heeft laten 
uitvoeren.  

Bart-Jan van Rooij 24-12-22, 07:00 Bron: Eindhovens Dagblad  

De Amerikaanse waakhond FDA heeft inhoudelijk nog niet gereageerd, maar de 
inspectie in Nederland toont zich positief over de onderzoeken die Philips heeft 
laten uitvoeren.  

IGJ waagt zich niet aan een inhoudelijke reactie op de conclusies, maar stelt wel 
dat het gaat om gedegen onderzoeken. Testresultaten van de slaapapneu-
apparaten, uitgevoerd door vijf laboratoria, tonen volgens Philips aan dat de 
risico’s op gezondheidsklachten bij gebruikers ‘zeer klein’ zijn. 

‘Adequaat uitgevoerd’ 
De IGJ meldt dat de onderzoeken adequaat zijn uitgevoerd door meerdere 
onafhankelijke gecertificeerde laboratoria en experts buiten Philips. Het concern 
heeft de resultaten donderdag toegelicht aan de inspectie, het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de belangrijkste leveranciers en de 
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Apneuvereniging. Onder meer twee Nederlandse hoogleraren toxicologie hebben 
de onderzoeken wetenschappelijk gevalideerd. 

En dat is wat de inspectie betreft ‘inhoudelijk overtuigend’ gebeurd. ,,De 
conclusies die Philips trekt op basis van de onderzoeksresultaten zijn voor de IGJ 
goed te volgen”, meldt een IGJ-woordvoerster. Ze geven in elk geen aanleiding 
om alsnog zelf een onderzoek te laten instellen. Op dat standpunt stelt de 
Apneuvereniging zich ook. Het bestuur van de patiëntenvereniging is ervan 
overtuigd geraakt dat Europese gebruikers van apneu-apparatuur van Philips 
geen grotere kans lopen op bijvoorbeeld kanker.  

De onderzoeken zijn betaald door Philips maar dit zijn geen ‘wij-van-wc-eend-
onderzoeken’. 

Woordvoerder Apneuvereniging  

,,De onderzoeken zijn betaald door Philips maar dit zijn geen ‘wij-van-wc-eend-
onderzoeken’. Ze zijn uitgevoerd door zeer gerenommeerde, onafhankelijke labs 
die ruim een jaar jaar lang testen hebben uitgevoerd”, zegt een woordvoerder 
namens de Apneuvereniging.  

,,Bij normaal gebruik zijn er geen extra risico’s. En dat statement geven we voor 
het eerst. Een eventueel extra onderzoek door het RIVM zou opnieuw zeker een 
jaar in beslag nemen en de kans dat het tot andere conclusies komt, is zeer 
klein.” Een ‘second opinion’ zou volgens de Apneuvereniging alleen maar leiden 
tot langere onzekerheid onder gebruikers.  

‘Philips schoot substantieel en structureel 
tekort’ 
De IGJ en Apneuvereniging waren eerder kritisch op Philips. In mei constateerde 
de inspectie dat Philips grote steken liet vallen in de informatievoorziening over 
de problemen met adem- en apneuapparatuur aan patiënten. Het bedrijf schoot 
‘substantieel en structureel tekort’ in het afhandelen van de terugroepactie van 
de apparaten, liet IGJ toen weten. Patiënten moesten volgens de inspectie veel 
beter worden geïnformeerd over het vervangings- en reparatieplan. 

De Inspectie wil op korte termijn van Philips horen hoe het concern verder gaat 
met de vervanging van het schuim in de thuisbeademingsapparaten. De 
onderzoeken naar het geluidswerende schuim in die apparaten is nog niet 
afgerond.  

 


