
Dringende veiligheidskennisgeving 
Het HVAD™-systeem (HeartWare™ Ventricular Assist Device), model 1104 

Aanbevelingen voor patiëntenbeheer 

December 2020 

Medtronic referentie: FA944 

Geachte arts of zorgverlener,  

Deze brief is bedoeld om u te attenderen op een mogelijk probleem met het Medtronic HeartWareTM Ventricular 
Assist Device-systeem (HVAD™).  Medtronic heeft geconstateerd dat bij een specifieke serie HVAD's het risico 
aanwezig is dat die met vertraging opstarten of helemaal niet meer opstarten. Een intern pomponderdeel uit drie 
(3) specifieke partijen is er de oorzaak van dat uitgeschakelde pompen vertraagd opstarten of helemaal niet meer
opstarten. Het probleem kan zich alleen voordoen wanneer de pomp wordt gestopt, bijvoorbeeld als de controller
wordt verwisseld en er daarna wordt geprobeerd de pomp opnieuw op te starten. Vertraagd opstarten of helemaal
niet meer opstarten kan optreden nadat een pomp is gestopt, ook als de pomp aanvankelijk opstartte ten tijde van
de implantatie. Als een pomp goed opnieuw is opgestart nadat de pomp werd gestopt, kan vertraagd opstarten of
helemaal niet meer opstarten optreden in de toekomst.

Dit probleem heeft geen invloed op de prestaties van de pomp als deze in werking is. 

Uit de gegevens van Medtronic blijkt dat u een of meer patiënten volgt die zijn geïmplanteerd met een HVAD-
systeem uit de aangegeven subset, zoals vermeld in de bijgevoegde lijst met serienummers.  

Wereldwijd zijn er 506 HVAD-systemen met de desbetreffende onderdelen geproduceerd en gedistribueerd. Deze 
pompen zijn gefabriceerd tussen 2017 en 2019. Tussen 1 maart 2017 en 16 november 2020 heeft Medtronic 26 
klachten ontvangen in verband met pompen uit deze partij die in eerste instantie niet konden worden opgestart, 
niet opnieuw konden worden opgestart of met vertraging werden opgestart.  

Van de pompen uit deze partijen kon 5,2% van de pompen niet worden opgestart, niet opnieuw worden opgestart 
of met vertraging worden opgestart.  Sinds 16 november 2020 zijn er bij Medtronic de volgende incidenten gemeld: 
twee (2) sterfgevallen, negen (9) gevallen met kritieke gevolgen (zoals hartstilstand of een nieuwe operatie om de 
pomp te vervangen), zeven (7) gevallen met ernstige gevolgen (zoals ziekenhuisopname of een verlengde 
implantaatprocedure als gevolg van een interoperatieve vervanging van de pomp) en acht (8) gevallen met minder 
ernstige gevolgen (zoals een mogelijk levensbedreigende gebeurtenis waarbij de patiënt herstelde zonder 
langdurige gevolgen of een patiënt die een vertraging ervaarde bij de implantatie). Zie de volgende tabel. 

Categorie Aantal klachten Percentage voorvallen 

Fouten bij het implanteren 6 1,2% 
Vertraging bij opnieuw opstarten (startte wel 
opnieuw op) na de implantatie 

7 1,4% 

Startte niet opnieuw op na de implantatie 13 2,6% 



In de gehele populatie van pompgebruikers is 0,087% het vastgestelde percentage van pompen die aanvankelijk 
niet startten, niet opnieuw startten of een vertraagde opstart hadden voor pompen die werkten met dubbele stator 
(normale werking met beide stators die de pomp aandrijven) en 0,4% voor pompen die werken met enkele stator 
(wanneer de continuïteit in de pomp naar de regeling van de elektrische aansluiting wordt onderbroken) 
bijvoorbeeld vanwege onopzettelijke schade aan de aandrijflijnkabel tijdens het gebruik. 

Aanbevelingen voor patiënten beheer 
In overleg met ons Independent Practitioner Quality Panel beveelt Medtronic het volgende aan voor de subset van 
apparaten waarbij het hogere percentage problemen zich voordoet (de 3 partijen): 

• Breng de volgende punten uit de huidige gebruiksaanwijzing (IFU) nog eens extra onder de aandacht van de 
patiënten en het personeel om het onnodig stoppen van de pomp te voorkomen:
o Koppel de driveline niet los van de controller.
o Koppel NOOIT beide voedingsbronnen (batterijen en AC- of DC-adapter) tegelijkertijd los van de 

controller. Er moet te allen tijde één externe voedingsbron aangesloten blijven op de controller.
o Verwissel de controller ALLEEN als daar expliciet aanleiding voor is na een alarm met hoge prioriteit of als 

dit expliciet door een lid van VAD-team wordt aangegeven. 
o Reageer op de juiste manier op een alarm als gevolg van een [Controller Fault] (Controllerfout) en op een

alarm als gevolg van een [Electrical Fault] (Stroomstoring). Dit zijn alarmen met gemiddelde prioriteit die
geen verband houden met het onmiddellijk stoppen van de pomp. Bij deze alarmen wordt [Call] (Oproep) op
het scherm van de controller weergegeven, zodat de patiënt weet dat die het ziekenhuis moet bellen.

o Geef nog eens extra aan dat de voedingsbronnen en de gegevenskabel goed op de controllerpoorten
moeten zijn aangesloten.

• Informeer patiënten die zijn geïmplanteerd met een van deze aangegeven pompen, dat zij contact moeten
opnemen met hun VAD-coördinator voordat er een controller wordt verwisseld en dat zij voor het verwisselen 
van de controller een afspraak moeten maken in het ziekenhuis. 

• Als bij een van de patiënten bij wie een van de pompen is geïmplanteerd, de controller moet worden 
verwisseld, moet het volgende in overweging worden genomen:
o De controller mag alleen worden verwisseld onder toezicht van een arts in een gecontroleerde omgeving

waar onmiddellijk kan worden ingegrepen als er problemen zijn met het rondpompen van het bloed bij de
patiënt.  Het niet opstarten van de pomp kan fatale gevolgen hebben voor de patiënt.

o Wanneer een pomp stopt, klikt er een alarm van hoge prioriteit [VAD Stopped] (VAD gestopt) en wordt
[Change Controller] (Controller vervangen) of [Connect Driveline] (Driveline aansluiten) op het scherm van
de controller weergegeven.  Doe het volgende als de voeding en de driveline weer zijn hersteld maar de
pomp niet opstart:
 Schakel de stroom naar de controller uit en weer in of overweeg de controller te verwisselen. Hierdoor

wordt het herstartalgoritme opnieuw ingesteld en opnieuw gestart.  De controller probeert de pomp
automatisch maximaal 30 keer opnieuw op te starten; na vijf (5) pogingen gaat het alarm [VAD Stopped]
(VAD gestopt) af.

 Als de pomp dan nog steeds niet opnieuw opstart, geeft u de patiënt tijdelijk hemodynamische 
ondersteuning en vervangt u de pomp.

• Als een patiënt zijn of haar de controller langer dan twee (2) jaar heeft gebruikt, kunt u een proactieve vervanging 
van de controller overwegen om op voorhand te voorkomen dat de interne batterij van de controller leeg raakt
en het alarm [Controller Fault] (Controllerfout) afgaat. Alhoewel het alarm [Controller Fault] (Controllerfout) een 
alarm van middelmatige prioriteit is en geen alarm is dat afgaat wanneer de pomp stopt, is het raadzaam het
verwisselen van de controller alvast in te plannen om te voorkomen dat de patiënt op dit alarm reageert door
zelf thuis de controller te gaan verwisselen. Volgens de gebruiksaanwijzing moeten patiënten het ziekenhuis
bellen als dit alarm afgaat.



Een onderzoek naar de onderliggende oorzaak van dit probleem bij de drie (3) partijen wordt voortgezet en u zult op 
de hoogte worden gebracht als onze aanbevelingen worden gewijzigd. De bevoegde autoriteit in uw land is hiervan 
op de hoogte gebracht. 

Wat u dient te doen 
• Bekijk de bijgevoegde lijst met serienummers en bevestig dat uw patiënt of patiënten onder toezicht staan.
• Deze kennisgeving moet worden gedeeld met eenieder binnen uw instelling die op de hoogte moet zijn van dit

probleem, en elke instelling waar mogelijk getroffen patiënten naar zijn overgebracht.

Wij betreuren het ten zeerste dat dit u en uw patiënten in de problemen kan brengen. Bij Medtronic staat de 
veiligheid van patiënten hoog in het vaandel en wij blijven de werking van apparaten controleren om ervoor te zorgen 
dat wij aan uw verwachtingen en behoeften en aan die van uw patiënten voldoen. Neem bij vragen hierover contact 
op met uw Medtronic-vertegenwoordiger of op het algemene telefoonnummer 040-7117555. 

Met vriendelijke groet, 

......................

..........................................

LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 

Bijlage A:  Lijst met betrokken serienummers 



Bijlage A: Lijst met betrokken serienummers 

Product # Product Omschrijving Serienummer Verzenddatum 
xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx 




