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Geachte arts / geachte apotheker, 
 
Via deze brief willen wij u laten weten dat wij in de toekomst informatie gaan toevoegen aan onze 
documentatie met betrekking tot de DBS, in relatie met de tunneling procedure met betrekking tot de DBS 
Extensie Modellen 7483, 37086 en 37087.  Deze aanpassingen in de documentatie zijn het resultaat van 
doorlopende monitoring van gerapporteerde gevallen en gepubliceerde (vak)literatuur. De aanpassingen gaan 
dieper in op mogelijke risico’s tijdens de DBS implantatie procedure. Medtronic deelt deze informatie met u om 
u te helpen bij de DBS implantatie procedure, patiënten selectie, informed consent (nadrukkelijke 
toestemming) en follow-up van geïmplanteerde patiënten die behandeld worden met DBS therapie. 
 
Probleemomschrijving: 
Medtronic heeft voor DBS Therapie, met betrekking tot tunneling, de volgende mogelijke ernstige 
gebeurtenissen of letsel vastgesteld, die nog niet beschreven zijn in de huidige documentatie. De hieronder 
genoemde gevallen hebben te maken met de DBS implantatie en het tunnelen van de extensie, van de draad 
naar de INS: 
• Gevallen van letsel aan de spinale accessoire zenuw 
• Ernstige bloeding of vaatletsel 
• Een extensie die per ongeluk door de ribben is gegaan, waarbij later bleek dat deze dicht bij het hart zat, 
waardoor revisie nodig was. 
• Tunneling te oppervlakkig, waardoor de extensie bij de nek buiten de huid is getreden en weer opnieuw 
de huid in is gegaan. Dit werd niet geconstateerd totdat het afdekmateriaal van de patiënt werd verwijderd.  
Deze gebeurtenissen zijn in ongeveer 0.008% van de tunneling procedures opgetreden. Let op: het specifieke 
model voor de tunneling procedure die bij een patiënt gebruikt werd, is in veel van de hierboven beschreven 
gevallen niet gemeld. 
 
Aanbevelingen: 
Voorzichtigheid is geboden gedurende de DBS implantatie, bij het tunnelen van de extensie van de draad naar 
de INS, om te voorkomen dat te diep of te oppervlakkig getunneld wordt, omdat ernstig letsel kan ontstaan. 
Complicaties of effecten met betrekking tot de tunneling procedure kunnen, onder andere, de volgende zijn: 
beschadiging van zenuwen – zoals de spinale accessoire zenuw-, vaatletsel met als gevolg een langer durende 
ziekenhuisopname en tunnelen door onbedoelde anatomie – zoals tussen de ribben en in de thoracale ruimte-. 
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Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS)  is op de hoogte 
gebracht van dit probleem. 
 
Wij verzoeken u deze informatie te delen met andere belanghebbenden in uw organisatie.  
 
Wij streven ernaar u te allen tijde optimaal te informeren over de veiligheid en prestaties van onze producten, 
waarbij gebruikers- en patiëntveiligheid voorop staat. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en zullen u alle 
nodige ondersteuning bieden. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit probleem mogelijk 
veroorzaakt. 
 
Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw sales representative. 
 
Hoogachtend, 
 
Medtronic Belgium 
 
  
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 
 
LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 
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