
Samenvatting van extern onderzoek 
naar het risico op kanker voor gebruikers 
van Philips Respironics en andere merken

In juni 2021 heeft Philips een veiligheidsbericht uitgestuurd voor bepaalde CPAP- en BiPAP-apparaten, als gevolg 
van problemen met betrekking tot het polyurethaan (PE-PUR) geluiddempend schuim op polyesterbasis dat in 
deze apparaten aanwezig is. PE-PUR-schuim kan degraderen in deeltjes die kunnen binnendringen in het 
luchttraject van het apparaat en zo door de gebruiker worden ingeslikt of ingeademd. Aanvankelijk werd 
vermoed dat er ook vluchtige organische stoffen (volatile organic compounds - VOC's) konden vrijkomen, maar 
na extra tests beek dit geen langetermijngevolgen voor de gezondheid te hebben.

 Verschillende onderzoekers hebben hun patiëntendatabases doorgelicht om te bepalen of iemand die een 
Philips Respironics PAP-apparaat heeft gebruikt, vaker gezondheidsproblemen heeft, waaronder kanker. 
Analyses uit Canada1 en Frankrijk2 waarbij ongeveer 13.000 patiënten waren betrokken, vergeleken het aantal 
gevallen van kanker bij degenen die werden behandeld met een apparaat van PE-PUR-schuim versus een 
apparaat zonder PE-PUR-schuim. In deze twee publicaties bleek het risico op kanker voor gebruikers van 
Philips Respironics niet hoger te zijn dan bij andere merken.

In het kader van onze betrokkenheid bij het ondersteunen van onze patiënten en het delen van meer 
bijzonderheden en helderheid over de meest recente onderzoeken en analyses, geven wij hieronder een korte 
samenvatting van elk van deze studies: 

Onderzoek uit Canada

Dr. Tetyana Kendzerska en collega's vonden geen hoger risico op incidentele kanker onder patiënten met 
obstructieve slaapapneu (OSA) die een Philips Respironics CPAP-apparaat hadden in vergelijking met degenen 
die apparaten van andere fabrikanten hadden. De onderzoekers gebruikten gegevens van 6.903 patiënten in 
de provincie Ontario die sinds 2012 een apparaat voor positieve luchtwegdruk hadden gekocht en die bij de 
start van de OSA-behandeling vrij waren van kanker. Over een gemiddelde follow-up van 7,5 jaar ontwikkelde 
5,4% van de patiënten kanker. Er waren geen significante verschillen te ingewikkeld voor patiënten van kanker 
tussen verschillende fabrikanten van PAP-apparaten, waaronder ResMed en Fisher&Paykel, in vergelijking met 
Philips Respironics.1

(vervolg op volgende pagina)



Onderzoek uit Frankrijk

In het Franse onderzoek meldden Dr. Gregoire Justeau en medewerkers dat langdurige CPAP-therapie van 
OSA met gebruikmaking van Philips Respironics-apparaten met PE-PUR-schuim, niet geassocieerd werd met 
een verhoogd risico op kanker na een gemiddelde follow-up tijd van 7,2 jaar. De groep analyseerde gegevens 
van 4.447 patiënten bij wie geen kanker was vastgesteld op het moment van hun slaaponderzoek of binnen 
1 jaar daarna. Het gebruik van Philips Respironics-apparaten werd niet in verband gebracht met de frequentie 
van kanker in vergelijking met het gebruik van apparaten van andere fabrikanten. Bovendien werd het gebruik 
van Philips Respironics-apparaten niet in verband gebracht met nieuwe gevallen van longkanker.2

Er zijn 11 andere studies die minimale aanvullende inzichten geven, maar aantonen dat er geen 
verhoogd risico op kanker is bij gebruik van een CPAP-apparaat.3-14

Philips Respironics zet zich in voor verdere tests en rapportage in het kader van het reparatie- en 
vervangingsprogramma voor de betrokken CPAP-, BiPAP- en mechanische beademingsapparaten.

De algemene richtlijnen voor zorgverleners en patiënten in het veiligheidsbericht blijven vooralsnog ongewijzigd.
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Ga voor voor meer informatie over het veiligheidsbericht naar philips.com/src-update

https://www.philips.nl/healthcare/e/sleep/communications/src-update



