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Geachte 

Wij contacteren u omtrent de recente veiligheidskennisgeving van de firma Philips inzake bepaalde CPAP-
,BIPAP en beademingstoestellen. 

Naar aanleiding van bezorgdheid van de firma Philips over mogelijke effecten op de gezondheid na lang 
gebruik van deze toestellen, zal Philips in de loop van de komende maanden/jaar deze toestellen 
terugroepen in de USA, (nog) niet in Europa, om to vervangen of aan to passen. 

Inmiddels heeft het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) de 
veiligheidskennisgeving van Philips ontvangen, evenals wat bijkomende informatie bekendgemaakt. 

Hieromtrent heeft het FAGG een mededeling op hun webstek gepubliceerd: https://www.fagg- 
afmps.be/nl/news/veiligheidsmeldingen voor medische hulpmiddelen van fabrikant philips cpap bipap e  
n 

Samengevat stelt het FAGG: 
de twee vastgestelde problemen zijn het vrijkomen van (schuim)deeltjes en vluchtige stoffen; 
er zijn geen ernstige acute toxicologische gezondheidsrisico's gerapporteerd; 
hoewel het momenteel niet kan worden uitgesloten, zijn er geen aanwijzingen voor nadelige effecten 
op lange termijn; 
de vrijgekomen (schuim)deeltjes, die bekend zijn, blijken meestal to groot to zijn om door de longen to 
worden opgenomen; 
op basis van de momenteel beschikbare gegevens lijkt er geen veil igheidsrisico to zijn clat aanzienlijk 
zwaarder weegt clan de medische risico's die kunnen voortvloeien uit het staken van de behandeling 
met dit apparaat; 
patienten worden geadviseerd contact op to nemen met hun behandelend arts om verdere behandeling 
to bespreken; 
het FAGG en andere betrokken Europese autoriteiten hebben de fabrikant Philips gevraagd snel verder 
onderzoek to doen. De resultaten en een raming van de tijd die nodig is om de apparaten to 
vervangen/repareren worden in de komende maanden verwacht. 

De longartsen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV raden aan om de therapie niet to onderbreken 
omdat slaap apnee syndroom, en gasuitwisselingsziektes waarvoor beademing nodig is, belangrijke 
aandoeningen zijn die zonder behandeling tot medische risico's leiden. 

Philips is inmiddels in actie gekomen met een wereldwijd plan. Zo moeten alle betrokken toestellen via de 
Philips website worden geregistreerd. Samen met de leveranciers van de toestellen zal de dienst 
longziekten deze registratie op zich nemen en invoeren. 
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Indien u toch nog dringende vragen hebt hieromtrent kan u steeds telefonisch contact opnemen met poli 
longziekten via het telefoonnummer: 050/45 26 60 (campus Sint-Jan) of 059/55 51 92 (campus Henri 
Serruys). 

Van zodra nieuwe gegevens tot onze beschikking komen zullen deze worden gecommuniceerd via de 
website van het ziekenhuis (via nieuwsitems op de startpagina). 

Namens de arisen pneumologie 
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