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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 DBS, met Activa® PC, Activa® SC,  Activa® RC and Activa® PC+S 
producten. Deze informatie is ook van toepassing op patiënten die in het verleden Kinetra® and Soletra® 
producten geïmplanteerd kregen. 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 van DBS. Medtronic deelt deze informatie met u om u te helpen bij de behandeling van uw 
huidige en toekomstige patiënten met DBS therapie. 
 
Probleemomschrijving: 
We hebben een rapport ontvangen over een patiënt die na DBS implantatie en activering van de therapie 
vanwege de ziekte van Parkinson, niet meer kan zwemmen, terwijl hij een ervaren zwemmer was. De patiënt 
reageerde uitstekend op de DBS therapie, voor wat betreft de bestrijding van de symptomen van de ziekte van 
Parkinson en niets wees op de specifieke motorische coördinatie symptomen zoals beschreven in de 
documentatie van DBS. Een video waarin te zien is dat de patiënt niet meer kan zwemmen kunt u vinden in de 
publicatie van dit geval in Bangash et al1. 
 
De huidige documentatie die Medtronic gebruikt voor DBS Therapie voor Bewegingsstoornissen, vermeldt de 
volgende mogelijke bijwerkingen: 

Motorische coördinatie en evenwichtsstoornissen: akinesie, "freezing", bradykinesie, dyskinesie, parese, 
asthenie, spierkrampen / stijfheid, tremor, verlies van evenwicht / coördinatie, gang stoornis, duizeligheid, 
onwillekeurige bewegingen, chorea, dystonie. 

Let op: de hier beschreven bijwerking is geconstateerd bij een patiënt die behandeld wordt voor de ziekte van 
Parkinson (een bewegingsstoornis) maar zou ook kunnen voorkomen bij andere goedgekeurde DBS therapie 
indicaties.  
 
Aanbevelingen: 
Ben u ervan bewust dat het verlies van coördinatie een bijwerking kan zijn van DBS therapie, dat  kan resulteren 
in –bijvoorbeeld- niet meer kunnen zwemmen. Aan patiënten moet duidelijk worden gemaakt dat het 
deelnemen aan activiteiten waarbij coördinatie belangrijk is en waar zij vóór aanvang van de DBS therapie aan 
konden deelnemen, hen mogelijk in een onveilige situatie kan brengen; daarom moeten dergelijke activiteiten 

N.V. Medtronic Belgium S.A. 
Burgemeester E. Demunterlaan 5 
5 Avenue du Bourgmestre E. Demunter 
Brussel 1090 Bruxelles 
België/Belgique 
 
Tel./Tél. +32 (0)2 456 0900 
Fax              +32 (0)2 460 2667 
www.medtronic.be 
 



 

onder supervisie uitgevoerd worden, nadat de DBS therapie voor de eerste keer is gestart en nadat er 
aanpassingen zijn gedaan aan de programmering, totdat de effecten van de DBS therapie duidelijk zijn. 
 
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 
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