
Veel onrust, onzekerheid 
en boosheid
Anderhalf jaar geleden liet Philips de wereld weten dat gebruikers van hun 

Dreamstation mogelijk een gezondheidsrisico liepen. Een mededeling die 

nog steeds nadreunt bij alle belanghebbenden. Zo ook bij de ongeveer 

100.000 apneupatiënten in Nederland die ermee te maken hebben. Tijd voor 

een overzicht aan de hand van een aantal thema’s. 

Terugblik op de Philipsaffaire

Hoe begon het ook alweer?
Philips verspreidde op 14 juni 2021 een veiligheidsmelding 
voor een reeks toestellen, waaronder de Dreamstation als 
belangrijkste. Pas later kwam er een overzicht beschikbaar 
met alle series waarvoor de melding gold. Ook werd een 
terugroepactie aangekondigd. Toen nog alleen voor de VS, later 
ook voor de overige landen waar deze apparaten werden gebruikt. 

Deze melding werd gedaan onder druk van de Amerikaanse 
Food and Drug Administration (FDA), belast met het toezicht op 
de gezondheid van de Amerikanen. Er zou iets mis kunnen zijn 
met het schuim in deze apparaten, bedoeld om het geluid ervan 
te dempen. Deeltjes ervan zouden kunnen loslaten en gassen 
zouden kunnen ontsnappen en in de longen van de apneupatiënt 
problemen kunnen veroorzaken. Misschien zelfs kanker. 

Mogelijke oorzaken waren het niet goedgekeurd schoonmaken 
van de apparaten met ozon of het gebruik in een hete of hoog 
luchtvochtige omgeving. Iets wat vooral in de VS zou gebeuren. 
Deze mededeling was erg summier gezien de mogelijk ernstige 

gevolgen. Het leidde tot veel onduidelijkheid, onzekerheid, 
boosheid en consternatie. Niet alleen bij apneupatiënten en 
zorgprofessionals, maar ook bij beleggers. De waarde van het 
aandeel Philips is sindsdien gekelderd.

De consternatie
De ApneuVereniging, leveranciers, zorgverzekeraars en 
slaapcentra werden al snel overspoeld met vragen: Heb ik ook 
zo’n apparaat? Mag ik mijn cpap nog wel gebruiken? Waar kan 
ik mijn cpap omruilen? Wie is hier aansprakelijk voor? Onze 
ApneuHelpdesk had er de handen vol aan en op het ApneuForum 
en in de Facebookgroep was het lange tijd gespreksonderwerp 
nummer een. Dat kwam, doordat er in het begin weinig harde 
feiten bekend waren. Bovendien gaven betrokken organisaties 
tegenstrijdige adviezen op basis van die gebrekkige informatie. 
Het zou gaan om ‘mogelijke’ problemen, het was een mededeling 
uit ‘voorzorg’, de kans op problemen zou ‘klein’ zijn.

De belangrijkste vraag voor patiënten was natuurlijk: kan ik 
mijn cpap nog wel gebruiken? Daar kwam aanvankelijk geen 
eensluidend antwoord op. In de eerste melding, waarin al niet 
duidelijk was wat er moest worden omgeruild, gaf Philips het 
advies om te stoppen met de therapie. Maar een paar dagen later 
gaven de longartsen van de Nederlandse Vereniging van Artsen 
voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) juist het advies ‘door 
te blijven gaan met het gebruiken van de Dreamstation wanneer u 
snel klachten krijgt als u stopt met uw therapie’.

Deze opvatting wordt weken later, na wat meer onderzoek, 
door Philips overgenomen in een gemeenschappelijke 
verklaring met NVALT en de Inspectie Gezondheidszorg en 
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Jeugd (IGJ). Het advies was om door te gaan met het gebruik 
van de Dreamstation. Ook het RIVM dat op verzoek van de IGJ 
onderzoek deed, kwam in oktober 2021 tot die aanbeveling. 
Verschillende media hebben de ApneuVereniging hierover 
geraadpleegd en geciteerd. Daarin waren ook patiënten  
aanwezig om aandacht te vragen voor hun duivelse dilemma. 
Eenvoudig gezegd: moet ik stoppen met mijn cpap om weer in  
de ellende te vervallen die ik vóór mijn behandeling had? Of moet 
ik het risico van een mogelijk levensbedreigende aandoening 
maar gewoon lopen? 

Wat heeft de ApneuVereniging gedaan?
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. 

Intussen bleef de vereniging samen met de IGJ 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.

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. Het bestuur 
heeft daar – na het inwinnen van adviezen van juristen en 
rechtsbijstandsverzekeraars – vanaf gezien. 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 

Onze medewerkers krijgen  
er nog dagelijks vragen over
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heeft om jarenlange juridische gevechten te leveren met een 
ongewisse afloop. Die weg wilden we daarom niet inslaan. 

Al snel werd besloten dat de gezondheidsbelangen van de 
patiënten in Nederland het best gediend zouden zijn door 
te zorgen voor een zo snel mogelijke oplossing van deze 
Philipsaffaire. Dat zou alleen maar mogelijk zijn door met alle 
betrokken partijen in overleg te blijven samenwerken. 

Wat weten we inmiddels over de risico’s?
Philips maakte meteen al duidelijk dat alle maatregelen werden 
genomen om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Veel 
onderzoek was er toen nog niet gedaan. In december 2021 
maakte Philips de resultaten bekend van een door onafhankelijke 
laboratoria uitgevoerd testprogramma naar het vrijkomen van 
gassen: de resultaten vielen binnen de veiligheidsnormen. In 
december 2021 bleek uit de visuele inspectie van ruim 1300 
apparaten dat er geen aantasting van het schuim te zien was. 
Ook het RIVM dat op verzoek van IGJ onderzoek deed, kwam in 
oktober 2021 tot die conclusie. Al met al zouden de risico’s dus 
beperkt kunnen zijn. 

Hoe staat het met de omruilactie?
Ook in Nederland maakte Philips na enige tijd bekend de bewuste 
cpaps te gaan vervangen of repareren. Met de aantekening dat het 
geruime tijd zou gaan duren voordat eraan begonnen zou kunnen 
worden. Er was op dat moment domweg te weinig voorraad om 
het grote aantal van ruim vijf miljoen te vervangen apparaten 
wereldwijd om te ruilen. De productie van nieuwe apparaten zou  
drastisch omhoog moeten. Maar dat werd bemoeilijkt door tekorten  
aan arbeidskrachten, grondstoffen en onderdelen, met name chips. 

Een complicerende factor was dat je als patiënt niet mag switchen 
naar een ander merk. Dat was zo afgesproken tussen de Inspectie, 
de leveranciers en Philips om geen ongelijk speelveld te creëren 
tussen producenten en leveranciers. Die overigens alle te maken 
hadden met schaarste aan onderdelen. Pas eind september 2021 
ging de omruilactie daadwerkelijk van start, maar in een heel laag 
tempo. En nu, ruim een jaar later en bijna anderhalf jaar na de 
eerste veiligheidsmelding, is die nog steeds niet afgerond. 

In Nederland gaat het om ongeveer 100.000 exemplaren, waarvan 
er eind november tussen de 60.000 en 70.000 zijn vervangen. 
Waarschijnlijk is ongeveer tweederde daarvan nieuw en eenderde 
gereviseerd. Philips zegt ernaar te streven voor het einde van dit 
jaar 90 procent van de benodigde apparaten bij de leveranciers te 
hebben afgeleverd. Daarna kan het nog een hele tijd duren voor de  
werkelijke vervanging thuis plaatsvindt. Blijft 10 procent over. We  
hopen dat het juni 2023 afgerond is. Twee jaar na de eerste melding.

Hoe nu verder?
Het meest belangrijk voor de apneupatiënten is nu het voltooien 
van de omruilactie. In het inmiddels van de grond gekomen brede 

Een complicerende factor 
bij de omruilactie is dat je als 
patiënt niet mag switchen 
naar een ander merk
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Philips wist al jaren dat het schuim dat ze gebruikten 
voor de Dreamstation niet goed was. Al vanaf 2016 
waarschuwde de schuimfabrikant Philips dat het ander 
schuim moest gebruiken in zijn cpaps. Dat meldde  
NRC afgelopen oktober. De fabrikant bood in 2016 zelfs 
een beter alternatief aan, maar dit werd door Philips 
terzijde geschoven. 

De ApneuVereniging heeft met verontwaardiging 
kennisgenomen van dit bericht, vooral omdat in de 
contacten met Philips deze informatie nooit ter sprake is 
gekomen. Het bestuur heeft hierop vragen gesteld aan 
Philips, waarop eind oktober nog geen antwoord was. 
Kijk voor de meest recente update op onze website.

Probleem met schuim 
al jaren bekend

ketenoverleg blijft de ApneuVereniging in de gaten houden of het 
tempo van de voortgang erin blijft. Daarbij zullen we er met name 
scherp op letten dat Philips en de leveranciers zo tijdig mogelijk 
de gebruikers die nu nog zitten te wachten, informeren over de 
vraag wanneer ze aan de beurt zijn. Want als er een woord is wat 
er vanuit de patiënten gezien op deze affaire geplakt kan worden, 
dan is dat onzekerheid. Het heeft heel lang aan transparante, 
tijdige en persoonlijke communicatie ontbroken. Patiënten zijn 
lang en tot op de dag van vandaag in het onzekere gelaten.

En daarna?
Als de omruilactie afgerond is, dan is het nog niet klaar. Inmiddels 
lopen diverse wetenschappelijke onderzoeken die licht moeten 
werpen op de mogelijke gezondheidsrisico’s die gelopen zijn.  
Die resultaten zijn vooral van belang voor patiënten en 
professionals, maar ook voor Philips. Het concern heeft intussen 
vele miljarden moeten vrijmaken om voorbereid te zijn op de 
mogelijk talrijke (mega)claims die vooral in de VS zijn ingediend  
en in voorbereiding zijn. Of om een schikking met de FDA te 
kunnen treffen, die in oktober 2021 constateerde dat Philips 
signalen – die mogelijk al vanaf 2015 bekend waren – onvoldoende 
had opgepikt. 

In oktober 2021 hebben vier Nederlandse gebruikers een formele 
claim bij Philips ingediend. Zij willen een onafhankelijk onderzoek 
laten uitvoeren om na te gaan of hun eigen apparaat de oorzaak 
is van hun klachten. Enige honderden Nederlandse gebruikers 
zouden hun rechtsbijstandsverzekering hebben aangesproken 
of zich gemeld hebben bij de IGJ. De Nederlandse Vereniging 
Effectenbescherming VEB heeft een claim van 16 miljard 
ingediend. Kortom, het zal nog wel lang onrustig blijven.
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