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Welterusten

VitalAire zorgt dat u steeds met een gerust gevoel kunt gaan
slapen. U weet zeker dat u goed functionerende apparatuur
van hoogwaardige kwaliteit gebruikt. U bent verzekerd van
persoonlijke aandacht van gekwalificeerde medewerkers. En u
beschikt over handig instructie- en informatiemateriaal, dat de
behandeling aanzienlijk vereenvoudigt. Zo heeft u met de zorg
van VitalAire optimaal profijt van uw CPAP-therapie. Welterusten.
Kijk voor meer informatie ook op www.vitalaire.nl of
bestel uw comfortartikelen op www.vitalaire-winkel.nl
Heeft u vragen over uw therapie? Neem dan contact
op met onze klantenservice, telefoon 088 - 250 3500

www.vitalaire.nl
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Ik krijg de

slaap
energie

die ik nodig heb
voor de

die ik geef

DE TOTAALOPLOSSING
VOOR SLAAPAPNEU
VIVISOL voert een ruim assortiment op het gebied van CPAP, MRA
en Positietherapie en kan daardoor patiënten altijd van de best
passende oplossing voorzien.
Als marktleider is VIVISOL ervaren in het helpen van patiënten met
slaapapneu. We bieden daarvoor de modernste medische technieken
aan, zoals CPAP en MRA. Sinds kort is ook positietherapie voor
positieafhankelijke OSAS in ons portfolio opgenomen.
Dit bijzonder brede assortiment combineren wij met persoonlijke
begeleiding, voorlichting en monitoring door onze gespecialiseerde
OSAS-Consulenten. Deze combinatie blijkt doorslaggevend voor het
behandelsucces. Wij staan voor onze patiënten klaar en zoeken altijd
samen met hen naar de beste oplossing. VIVISOL werkt samen met
alle zorgverzekeraars en verzorgt het gehele administratieve traject.
Wenst u meer informatie? Neem contact met ons op via de website.
Wij staan klaar om u te helpen: www.VIVISOL.nl

Zuurstof
Beademing
OSAS

De basis
voor
vertrouwen
in je dag

VIVISOL Nederland BVFSwaardvenstraat 27F5048 AV TilburgFt +31 (0)13 - 523 10 20Ff +31 (0)13 - 523 10 29Fe osas@vivisol.nlFwww.vivisol.nl
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Van de redactie

Over osa of osas? Csas?
Gaan we stoppen met apneus tellen?
Automatisch kijk ik ’s ochtends als ik mijn pap uitzet even
naar de uren die ik gemaakt heb en naar de ahi. Daar
doe ik verder eigenlijk niets mee. En sinds de nieuwe
richtlijn uit is, zeg ik al helemaal tegen mezelf dat ik die
‘gewoonteblik’ wel kan laten. Nieuwe richtlijn? ‘Wat nu
weer?’, schrijft Piet-Heijn van Mechelen boven zijn stuk
over die nieuwe richtlijn voor obstructief slaapapneu. Hij
vertelt hoe een werkgroep van deskundigen besloten heeft
het aantal apneus (de ahi) minder belangrijk te maken,
om meer te gaan letten op de klachten die patiënten melden. En aan zo’n besluit zit veel vast. Piet-Heijn heeft er
vanuit de ApneuVereniging bij gezeten en zijn deskundig
instemmend, maar zeker ook kritisch geluid laten horen.
In dit magazine komt dat geluid naar voren in het stuk
over de richtlijn en in ‘Spannende tijden voor diagnose en
behandeling’. Tegelijkertijd is in de werkgroep besloten
het voortaan vooral over OSA te hebben en minder over
OSAS. Op pagina 8 staat daar meer over. Het wordt er
niet direct duidelijker op. Wij schrijven en spreken bij
voorkeur over apneu; dan hoeven we niet te stoeien met
die tweede ‘s’. En vaak rekenen we daar het centraal slaapapneu syndroom (csas) ook onder.
Zo nu en dan horen wij dat we weinig over csas schrijven
en spreken binnen de vereniging. Dat heeft verschillende redenen. Ongeveer een op de tien mensen met
apneu heeft zuiver csas. De andere negen hebben osas of
een mengvorm van osas en csas. Centraal apneu is veel
gecompliceerder dan osa; het kent een grote diversiteit
aan oorzakelijke aandoeningen. De behandeling is dan
ook complexer; de andere aandoeningen krijgen daarbij
terecht veel aandacht. Er wordt veel minder onderzoek
gedaan naar en gepubliceerd over csas dan over osa(s).
Een richtlijn voor centraal slaapapneu is er niet. Wij horen
gelukkig ook van mensen met csas dat ze veel hebben
aan allerlei artikelen en lezingen, omdat de gevolgen van
csas voor een deel hetzelfde zijn en er ook vaak een pap
wordt voorgeschreven. In dit magazine vindt u algemene
informatie over csas. In het stuk ‘Apneu bij kinderen’
worden verschillen tussen obstructief en centraal apneu
aangegeven.
Over lezingen gesproken. Elfjarige Tama hield een pracht
spreekbeurt over apneu; met plaatjes, cpap en maskers en
een quiz. Bert van Dam doet er verslag van. Bert heeft nóg
een mooi verhaal. Vanuit het (ouderwetse?) apneus tellen
wijst hij ons aan de hand van het relaas van René op de
mogelijkheid om door zittend slapen het aantal apneus
te verminderen. Met nawoord van twee deskundigen.

Krijgt u met het lezen in dit magazine niet alleen informatie en inspiratie, maar ook malende gedachten als: ‘Is
het dan niet erg dat mijn ahi vannacht 26 was? Wat zijn
mijn klachten eigenlijk? Heeft mijn vermoeidheid wel met
apneu te maken? Wat moet ik nu wel of niet aan de dokter melden? En mag ik met die ahi van 21 wel autorijden
als ik geen apneuklachten heb?’ Dan zijn daar van Dick
Westerveld gelukkig de ‘Vijf en meer tips’ om uw hoofd
weer tot rust te brengen.
Onze dichteres Hanneke van Almelo dacht daar het volgende bij.

Mindfulness
Gerichte aandacht is het medicijn.
Als Els met ogen dicht haar aandacht richt
naar binnen, naar het innerlijke licht,
ziet zij de chaos die gedachten zijn.
Haar man is speels met richten, maar wel vals:
Hij mikt een klontje ijs, floep in haar hals.
Ik wens u voldoende rust én activiteit in de komende
maanden. Mijn laptop verruil ik nu voor de draaischijf geconcentreerd mijn handen in de klei.

Marijke IJff, hoofdredacteur
ijff@apneuvereniging.nl
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vraag en antwoord

Onder redactie van Gerda

Kassels

Voor Mekaar

Heeft u vragen in verband met het slaapapneusyndroom of de behandeling? Heeft u tips om het leven met masker of
beugel aangenamer te maken? Heeft u iets bijzonders meegemaakt met uw slaapapneu of de behandeling? Stuur uw
vraag, tip of verhaal naar redactiesecretaris@apneuvereniging.nl onder vermelding van: Rubriek Voor Mekaar. Specifieke
medische vragen over uw eigen situatie kunt u beter aan uw arts voorleggen. De redactie bepaalt of uw brief geplaatst
wordt of dat er een andere reactie op volgt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten en aan te passen. Volledige namen en adressen zijn bij de redactie bekend.

Verhuizen..
Als ik verhuis naar een andere regio, maar wel bij dezelfde
zorgverzekering blijf, moet ik dan mijn cpap inleveren?
V. te W.
Het apparaat hoeft niet ingeleverd te worden, dit kan mee
naar het nieuwe adres. Het is wel mogelijk dat later, als
het apparaat stuk gaat, u een ander apparaat van een ander
merk krijgt. Dit heeft te maken met contracten die ziekenhuizen hebben met leveranciers. Uw behandelaar zal samen
met u bekijken welk apparaat het beste bij u past.

De gewichtloze slang
Al die foute afbeeldingen van mensen met slangen die van links,
rechts, van voren en van achteren komen zetten de mensen op
het verkeerde been. Alleen een slang die van boven komt kan
onbelemmerd meebewegen met gewoel.
Dus maak je slang gewichtloos en hang hem op aan een touwtje dat recht boven je hoofd vastzit aan plafond, lampenkap of
ombouw van je bed. Hoe langer het touwtje hoe meer bewegingsvrijheid. Een klittenbandje, vastgemaakt rond de slang, moet
dan op armlengte afstand van je hoofd aangebracht worden.
Het hangende touwtje knoop je aan het klittenbandje vast. Er
bestaan ook hengels, maar een touwtje is goedkoper.
Veel succes, Jochem
Beste Jochem,
Dank voor je reactie op de foto op pag. 6 van het vorige
ApneuMagazine. Een wat vreemde foto; meneer heeft zijn
masker al op, terwijl hij gezellig met zijn vrouw iets leest.
Misschien om te wennen? Voor de meeste mensen werkt
een slang die van boven komt - via de door jou beschreven
en andere methoden - inderdaad het beste. Dat is ook geregeld te zien of te lezen in ons magazine (bijvoorbeeld in de
reisverhalen van 2017-4 en 2018-1 en in de laatste alinea op
pag. 17 van 2018-1).

Er zijn echter ook mensen die zweren bij een slang die over
de borst loopt en daar vastgezet wordt met klittenband. En
mensen die hun slang liefst los boven hun hoofdkussen
leggen. Of onder het dekbed om op te warmen tot lichaamstemperatuur.
Wie weet hangt de lezende meneer straks als hij gaat slapen
en zijn bril heeft afgezet na de nachtzoen alsnog zijn slang
met een touwtje aan het plafond.
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Kalkaanslag
Doen jullie het waterbakje weleens in de vaatwasser of in puur
kalkreiniger. Of kan het bakje daar niet tegen? Ik doe het
bakje regelmatig in een emmer met azijn en gebruik alleen
gekookt en afgekoeld water in het bakje, maar heb ondanks
dit toch kalkaanslag in het bakje.
Ap te A.
Advies van de leverancier is om het bakje iedere ochtend
leeg te maken en ’s avonds met vers water te vullen. Dit
kan het beste gedemineraliseerd water zijn, daarmee voorkom je kalkaanslag. Ook is het water uit een waterfilterkan zeer geschikt om te gebruiken.
Wanneer er toch aanslag in het bakje is ontstaan, kan het
bakje met schoonmaakazijn verdund met water schoonge-

maakt worden. Pure kalkreiniger is niet geschikt, omdat
dit een vrij agressief middel is. Volgens sommigen kun je
het bakje zonder de rubberen onderdelen in de vaatwasser
doen. Raadpleeg uw eigen leverancier hierover. Wij kregen
wisselende berichten van enkelen van hen.

Aanvulling over mini cpaps

tekst: Piet-Heijn

van Mechelen

In ApneuMagazine 2018-2 bespraken we in het kort de
verschillende mini- ofwel reiscpaps. Naar aanleiding van
een aantal vragen en opmerkingen van lezers volgt hier
nog enige informatie.
Bevochtiging bij mini’s
Wij lieten bewust de bevochtiging buiten beschouwing. De
belangrijkste reden is dat, als je alles zo licht en compact
mogelijk wil houden, de meeste mensen op vakantie zonder grote gevolgen tijdelijk zonder bevochtiging kunnen.
Het verhaal over bevochtiging klinkt niet heel smakelijk.
Bij de mini’s wordt bevochtiging niet gerealiseerd met een
bakje water dat moet verdampen. Het werkt zoals je neus
werkt: het vocht dat je uitademt wordt opgevangen (bij
de neus door de neusharen). En bij het inademen neem
je dat vocht weer mee. Mini’s beschikken over een soort
verdampers die op eenzelfde manier werken: ze slaan
het vocht bij de uitademing op en geven dat weer terug
bij het inademen. Zo wordt voorkomen dat u ondanks
de ingeblazen lucht last krijgt van droge slijmvliezen. De
tests wijzen uit dat het perfect kan werken. U begrijpt dat
zo’n verdamper iedere dag goed schoongemaakt moet
worden om geen last van bacteriën en infecties te krijgen.
Sommige verdampers moeten geheel of gedeeltelijk vervangen worden. U kunt het, zoals gezegd, op vakantie ook
zonder bevochtiger proberen.
Niet ieder type uit te lezen
Van de Breas zijn verschillende typen op de markt. En laat
nu net bij het besproken type Z1 de therapie-effectiviteit
niet af te lezen zijn, maar alleen de gebruiksuren. Let
dus even op de typeaanduiding als u prijs stelt op meer
informatie.

Volwaardige cpaps
Om mini’s klein te maken zijn, behalve bij de Philips
Dreamstation Go, de motoren kleiner gemaakt. We vroegen aan verschillende leveranciers of je, als je voor je
beroep veel moet reizen, er door hen een mini verstrekt
zou kunnen worden in plaats van een gewone cpap. Dat
vinden ze geen goed idee. Ze vrezen dat het geluidsniveau
voor permanent gebruik op den duur toch te veel klachten
zal opleveren. En er was onzekerheid over de levensduur
van die kleinere motoren die harder moeten werken. Maar
wij en ook leveranciers hebben dat niet vijf tot acht jaar
getest. Dus voor zover de suggestie is gewekt dat het om
kwalitatief mindere cpaps zou gaan, willen we dat graag
wegnemen.
Resmed wijst er in een reactie op dat de AirMini een volwaardige cpap is die qua prestaties volledig gelijk is aan
hun AirSense. Dit is ook aangetoond in onafhankelijk
onderzoek. De AirMini beschikt over een cpap, apap en
autoset-for-her algoritme, zodat iedere gewenste therapie
kan worden ingesteld. Voor het verkleinen is een nieuwe
ontluchtingstechnologie ontwikkeld: ActiveAir. Op de
machine wordt vijf jaar garantie gegeven.
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over de nieuwe richtlijn voor diagnose en behandeling van
obstructief slaapapneu

Wat nu weer?
Wanneer spreken we van obstructief apneu? Wanneer moet je dat behandelen? Welke behandeling is
voor wie het beste? Het zijn voor de hand liggende vragen. En u denkt dat het antwoord daarop allang
bekend is. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Deze zomer verscheen een nieuwe richtlijn. In dit artikel
worden de belangrijkste zaken uitgelicht.
tekst: Piet-Heijn

Eens in de zoveel tijd worden de vragen over diagnose
en behandeling opnieuw bekeken. Met zoekmachines
wordt de hele wetenschappelijke literatuur doorgespit op
zoek naar antwoorden. De resultaten worden vastgelegd
in de ‘Richtlijn voor diagnose en behandeling OSA’. Als
ApneuVereniging hebben we op verschillende momenten
onze inbreng kunnen leveren. We hebben zelfs meegeschreven aan twee hoofdstukken: over de organisatie van
de zorg en over voorlichting en begeleiding van patiënten.
Het aantal apneus zegt niet alles
Het grote nieuws: het draait bij apneu niet meer alleen
om apneus. Tot voor kort stond bij de diagnose het slaaponderzoek centraal met het meten van het aantal (bijna)
ademstops. Ofwel het bepalen van de Apneu Hypopneu
Index (ahi) was doorslaggevend. Aan die stops ontleent
de aandoening zelfs zijn naam. Waar men nu achter is
gekomen, is dat het aantal ademstops weinig zegt. Er
zijn mensen met veel ademstops en weinig klachten.
Er zijn mensen met weinig ademstops en veel klachten. Wat nu? Uit onderzoek komt naar voren dat de
daling van het zuurstofgehalte in het bloed bij iedere
ademstop wel eens veelzeggender kan zijn. Maar hoe
vaak en hoeveel moet het zuurstofgehalte in het bloed
dalen om te gaan behandelen? Daar zijn (nog) geen
precieze wetenschappelijke cijfers over. De werkgroep
die de richtlijn heeft opgesteld kiest er voor om naast
de ademstops (ahi) zich te richten op de klachten.

Van OSAS en OSA
Tot voor kort spraken artsen in Nederland meestal van
osas: Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Een syndroom
is een ziektebeeld: een verzameling van steeds samen
voorkomende symptomen. Met osa wordt een verhoogde
ahi bedoeld - te veel ademstops. Osas is een combinatie
van osa met symptomen die er veel bij voorkomen. In de
richtlijn wordt de laatste ‘s’ nu weggelaten, omdat men niet
duidelijk kan vaststellen wanneer sprake is van een osa-

van Mechelen

Toch wel teleurstellend
Het lijkt fantastisch nieuws. De dokter richt zich op
het verminderen van klachten. Dat is natuurlijk waar
het om draait. Het probleem is alleen: ademstops (ahi)
en zuurstofgehalte (odi) zijn heel goed objectief meetbaar. Maar de klachten bij apneu zijn minder duidelijk.
Daarom duurt het zo lang voor mensen er mee naar
de dokter gaan. Ze denken ook helemaal niet dat die
klachten met een slaapprobleem te maken kunnen
hebben. En vooral: de klachten zijn niet specifiek voor
apneu. Dus de dokter denkt makkelijk aan een andere
aandoening. En mocht er wel aan slaapproblemen
gedacht worden, dan kun je nog alle kanten uit. Er zijn
80 slaapaandoeningen.

Over welke klachten en symptomen gaat het?
De dokter weet wat goed voor ons is
Dus waar zijn we in feite terecht gekomen? Op het punt
dat de werkgroep Richtlijn Osa goed meetbare criteria
als ahi en odi (zuurstofsaturatie) terzijde legt ter wille
van onduidelijke subjectieve klachten. Wat wij vervolgens
de werkgroep kwalijk mogen nemen, is dat de klachten
slecht zijn uitgewerkt. Over welke klachten en symptomen hebben we het als we over osa spreken? Oude
schoenen worden weggedaan voor we nieuwe hebben.
Wat moeten de 80 slaapklinieken in Nederland nu gaan
doen? Is dit nog wel een richtlijn? En tussen de regels

syndroom. Er is ook het Centraal Slaap Apneu Syndroom
(csas). Hierbij geven de hersenen onvoldoende prikkels
om te ademen. Voor csas is er geen richtlijn opgesteld.
In het ApneuMagazine spreken we meestal van (slaap-)
apneu. Daarmee bedoelen we vaak zowel osas als csas.
Dat kan omdat beide vormen veelal dezelfde gevolgen hebben en de behandeling van centraal apneu vaak in eerste
instantie dezelfde is als die van obstructief apneu. Als we
iets specifiek over centraal apneu schrijven dan benoemen
we dat ook zo (zie artikel p.14).
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Hoe gaat het
in zijn werk?
De verschillende medisch
specialisten hebben wetenschappelijke verenigingen.
Zo is er een wetenschappelijke vereniging voor de kno-artsen, weer een andere voor
de neurologen etc. Die voor de longartsen is de NVALT.
Op een gegeven moment willen ze graag vastleggen hoe
te handelen bij diagnose en behandeling. Dat doen ze in
een richtlijn. De laatste richtlijn voor obstructief apneu is
uit 2009. Door nieuwe ontwikkelingen en inzichten was
deze aan vernieuwing toe.
In 2016 wordt bij allerlei betrokkenen, ook bij de
ApneuVereniging, gevraagd welke ontwikkelingen zij
belangrijk vinden en welke knelpunten zij zien. Een werk-

door lezen we dat osa dus eigenlijk alleen door een deskundige op slaapgebied, de somnoloog, vastgesteld kan
worden. We zijn weer vol terug in de vijftiger jaren: laat
het aan de dokters over. Zij weten wat goed voor ons is.
Bij behandelingen veel bij het oude
Als we het over de gewenste behandelingen hebben, wordt
wederom vastgesteld dat cpap (het blaasapparaat met
masker) de meest effectieve behandeling is voor ernstig
slaapapneu. Op basis van met name Amerikaanse literatuur wordt daarbij wel de kanttekening gemaakt dat de
therapietrouw aandacht verdient. De ApneuVereniging is
het er mee eens dat er voldoende voorlichting en begeleiding moet zijn. Maar we denken dat de therapietrouw in
Nederland aanzienlijk positiever is, doordat er keuze is uit
verschillende behandelmethoden en door de begeleiding
in de slaapklinieken.
Bij de vorige richtlijn, uit 2009, is ruim baan gemaakt
voor de mra (de beugel die de onderkaak naar voren
houdt). Deze heeft sindsdien een stormachtige opkomst
beleefd. Terecht, het blijkt een goede behandeling voor
licht en matig apneu.
Dan is er nog een scala aan ingrepen door de keel-,
neus- en oorarts, waarbij overtollig weefsel in de bovenste
luchtweg wordt weggesneden, vervormd dan wel met
laser verstijfd. Zij vervulden een bescheiden rol in de
vorige richtlijn en nu weer. Het is zelden de eerste keus bij
behandeling, maar een kno-ingreep kan bij geselecteerde
patiënten een positief resultaat hebben.

groep vat dat samen in een aantal vragen. Vervolgens
zoekt de werkgroep in 2017 met zoekmachines in het
internationale wetenschappelijk onderzoek naar antwoorden. Van ieder onderzoek stelt men vervolgens vast
of het volgens de regels is uitgevoerd. En wat de kracht
van het bewijs is. Vervolgens worden eind 2017 hoofdstukken geschreven met conclusies en aanbevelingen:
de richtlijn. Dit wordt aan alle betrokkenen en de wetenschappelijke verenigingen voorgelegd. Zo nodig wordt
de tekst aangepast. De definitieve richtlijn is medio 2018
gepubliceerd.
Heeft een richtlijn kracht van wet? Nee. Alleen hebben de
specialistenverenigingen beloofd dat zij zich bij diagnose
en behandeling aan de richtlijn zullen houden. Een stok
achter de deur is, dat de zorgverzekeraars alleen zorg
vergoeden die volgens de richtlijn wordt uitgevoerd.

Wat is nieuw?
Het lag voor de hand dat in de nieuwe richtlijn nieuwe
behandelingen een plaats zouden krijgen. Positietraining,
waarbij een klein apparaatje u stimuleert om niet op de
rug te slapen, krijgt in de richtlijn een positief onthaal
voor licht tot matig apneu. Het wordt sinds dit jaar door de
basisverzekering vergoed. Wij verwachten er veel van.
Nieuw is ook de tongzenuw (hypoglossus) stimulatie. We
noemen het ook wel de pacemaker van de tong. Een elektrode voorkomt met een kleine prikkeling dat de tong naar
achteren zakt. Dit blijkt effectief te zijn. Het is een dure
ingreep die enige tientallen keren, wellicht enige honderden keren per jaar zal worden toegepast.
Bij kaakoperaties worden delen van de kaak losgezaagd
en naar voren gezet (zodat ook de tong naar voren wordt
gehouden). Deze ingreep bestond al. Maar nu blijkt het
een bijzonder effectieve behandeling, hoe pittig het ook
klinkt. Wij denken dat het de komende jaren, met name
bij 50-minners, steeds meer zal worden toegepast.
En verder
Wat betreft de wenselijke behandelingen is de richtlijn
duidelijk. Maar wat de diagnose betreft hebben de wetenschappers achter hun bureau een te zwaar stempel gezet.
Waarop moet je letten als bij obstructief apneu het aantal
apneus er niet meer toe doet? Praktijkmensen bij de tachtig slaapklinieken in het land mogen van een richtlijn toch
wat duidelijker aanwijzingen verwachten. Ook patiënten
en artsen in de eerste lijn blijven in het ongewisse. ■
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zorgautoriteit en richtlijn op ramkoers?

Spannende tijden voor de kwaliteit
van diagnose en behandeling

tekst: Piet-Heijn

Een vervelende tegenstelling…
Al enige jaren kijken de huisartsenlaboratoria of zij ook
slaaponderzoek kunnen doen. Dit voorjaar kwam een rapport uit. Jawel, zij blijken prima een beperkt slaaponderzoek (PG) te kunnen doen. Daarbij word niet de hersenactiviteit gemeten zoals in een uitgebreid slaaponderzoek
(PSG) gebeurt. Er is sprake van een vragenlijstje, er wordt
in de mondholte gekeken, maar de kern is het vaststellen
van het aantal ademstops (het bepalen van de ahi). Dit
wordt stelselmatig de diagnose genoemd. De Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) vindt dit prachtig. Vooral omdat de
prijs van dit beperkte onderzoek een kwart is van die van
de slaapklinieken. Het sluit ook aan bij: ‘doe niet in een
duur ziekenhuis wat in de eerste lijn kan’. Ook zorgverzekeraars staan hier positief tegenover. Die huisarts kan
misschien zelfs de behandeling wel starten, denkt men.
En nu ligt de nieuwe richtlijn op tafel waarin na het doorspitten van al het wetenschappelijk onderzoek wordt vastgesteld dat het aantal ademstops (de ahi) weinig zegt over
de ernst van de aandoening en de noodzaak tot behandeling. Alles leuk en wel, maar dan heb je dus weinig aan die
‘diagnose’ van de huisartsenlaboratoria. Dan zal er alsnog
uitgebreider naar de mogelijke patiënt gekeken moeten
worden, bijvoorbeeld door een slaapkliniek.

van Mechelen

voor apneu kenmerkende klachten. Bij een recent onderzoek in Zwitserland - de zogenaamde Hypno-Laus studie
- werd vastgesteld dat 49,7 % van de mannen en 23,4 %
van de vrouwen een ahi boven de 15 heeft. Voor Nederland
komt dat neer op meer dan 6 miljoen Nederlanders. Dat
zou betekenen dat we, als we voornamelijk af gaan op
het aantal ademstops (zoals bij die goedkope slaaponderzoeken van de huisartsenlaboratoria), we miljoenen
Nederlanders voor het grootste deel onterecht voor slaapapneu gaan behandelen. Dat is geen besparing. Dat is een
enorme kostenexplosie.
… en die de diagnose en behandeling van apneu
geen goed doet.
In 2000 was het heersende model: de longarts liet een
slaaponderzoek doen en als daar aanleiding toe was, verwees hij/zij naar de leverancier die voor een cpap zorgde.
De afgelopen jaren hebben we slaapklinieken gekregen.
Die kijken nauwkeuriger naar wat er aan de hand is en
schrijven niet zo maar een behandeling voor. Dat is kwaliteit in diagnose en behandeling. Daar mogen we ontzettend blij mee zijn.

... die (on)waarschijnlijk veel geld gaat kosten ...
Tot dusver gingen we er van uit dat iemand met vijf
ademstops per uur of meer aandacht verdiende, bij 15
ademstops zou er sprake zijn van matig en boven de 30
van ernstig slaapapneu. Dit automatisme is in de nieuwe
richtlijn verlaten. Specialisten signaleren het gevaar van
overbehandeling. Niet iedereen met een hoge ahi heeft de

Natuurlijk weten we bij de ApneuVereniging als geen
ander dat er naast het gevaar van overbehandeling ook
nog steeds sprake is van onderdiagnose. We horen het
dagelijks van de mensen. Natuurlijk zijn we daarom blij
met iedere uitbreiding van de diagnosecapaciteit. Maar we
willen niet terug naar die beginjaren. Natuurlijk vinden
we dat de huisarts een grotere rol kan en moet spelen bij
diagnose en behandeling, maar laat dat vooral de komende
jaren bestaan uit tijdige signalering en selectieve verwijzing naar slaapklinieken.
■
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een spreekbeurt over apneu in groep zeven

tekst:

Bert van Dam

Mijn vader heeft apneu
Dus gaat daar mijn spreekbeurt over, bedacht Tama Moria, leerling in groep zeven van de Montessori
basisschool ‘De Gouden Kraal’ in Huizen (NH). Tama (11), een echt kind van deze tijd. Gamen, gitaar
spelen en veel sport: tennis en zeilen. Zoon van Nederlandse moeder Renate en Engelse vader David,
die elkaar indertijd Down Under (Australië) ontmoetten.
Bij David wordt in november 2017 apneu vastgesteld.
Dat is behoorlijk ingrijpend, ook voor het gezinsleven,
ervaart Tama.
Nieuwsgierig
Wat apneu nu eigenlijk precies is, wil Tama weten. Zijn
vader heeft thuis een slaaptest ondergaan en dat zag er
voor hem nogal vreemd uit. Waar is dat allemaal voor
nodig, wat heeft mijn vader dan precies, wat gebeurt er
nu hij ’s nachts met zo’n raar ding op zijn hoofd slaapt,
met een slang verbonden aan een kastje?
Op zoek naar antwoorden levert de bibliotheek weinig
informatie op. Internet blijkt een betere bron. De ervaringen van vader en de folders van Monique van Boxtel,
regiocoördinator van de ApneuVereniging en plaatsgenote van Tama, leveren het materiaal voor zijn spreekbeurt. Dat wordt een gelikte PowerPointpresentatie die
hij helemaal zelf in elkaar zet.
En dan is het zo ver
In februari van dit jaar staat hij voor 24 klasgenoten en
zijn juf en steekt hij van wal. Met voor zich een tafel

met allerlei materiaal, waaronder slaapmaskers. In meer
dan 35 dia’s wordt slaapapneu uit de doeken gedaan. De
informatie over wat apneu nu eigenlijk is en wat er aan
gedaan kan worden wordt afgewisseld met cartoons, een
proefje (hoe lang kunnen jullie je adem inhouden?, het
zelf proberen hoe zo’n masker voelt) en zelfs een heuse
quiz.
Masker op, masker af
Voor deze gelegenheid heeft Tama papieren maskers
gemaakt waarmee hij een variant van ‘petje-op-petje-af’
heeft bedacht. Met vier stellingen wordt de kennis en het
inschattingsvermogen van zijn medeleerlingen over het
onderwerp getest. 1. kinderen kunnen geen apneu krijgen
2. met onbehandelde apneu mag je in Nederland geen
auto rijden. 3. in de Verenigde Staten zijn vrachtwagenchauffeurs en machinisten met apneu verplicht een test
te doen. 4. slaapapneu wordt door veel mensen gezien als
een mannenprobleem. En tenslotte voor wie dan nog niet
af is: hoeveel mensen worden er volgens jou in Nederland
voor slaapapneu behandeld? Schrijf je antwoord achter op
je masker. Dat levert uiteindelijk de winnaar op.

Tama legt met
een - zelf in elkaar
gezette - gelikte
PowerPointpresentatie
uit wat er bij apneu
gebeurt.
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Vader David helpt bij het uitproberen van cpap en masker.

Niet alleen nieuwsgierig
Door zich in het onderwerp te verdiepen heeft Tama zelf
vooral meer begrip gekregen voor wat zijn vader doormaakt en wat slaapapneu voor hem betekent. Niet alleen
die kennis over het onderwerp, maar ook begrip voor
apneupatiënten heeft hij overgebracht op zijn klasgenoten die tot dan toe volkomen vreemd tegenover apneu
stonden.

Tama krijgt het hoogste oordeel dat op deze
Montessorischool voor een spreekbeurt wordt gegeven:
‘goed’.
‘Uitmuntend’ zou wat mij betreft beter op zijn plaats zijn
geweest. En Tama? Die vindt de beoordeling prima zo en
is al weer op weg naar zijn volgende project. Wimbledon
wellicht? ■

praktijkervaring en patiëntenervaring gecombineerd

Leven met snurken en apneu
Geschreven door twee praktijkmensen. Prof. dr. N. de Vries is kno-arts
in het OLVG West ziekenhuis in Amsterdam en behandelt al jaren
mensen met snurkproblemen.
Drs. P. H. van Mechelen is zelf patiënt met apneu en voorzitter van de
ApneuVereniging. Zij zetten alle verschijnselen, gevolgen en wat daar
aan gedaan kan worden door patiënt en partner op een rij. Door de

tweede herziene editie

leven met

snurken
en apneu
• Wat is snurken? Wat is apneu?
• Wat zijn de behandelmogelijkheden?
• Wat kunt u er zelf aan doen?

unieke samenwerking is het een van de meest complete boeken over
leven met snurken en apneu.
Het idee was een boek te schrijven voor patiënten, dat een geïnteresseerde patiënt goed moet kunnen lezen, maar waaruit ook een huisarts en osas-verpleegkundige nog wat op kan steken.

Nico de Vries, Piet-Heijn van Mechelen
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klachten, gevolgen, diagnose, behandeling...

tekst:

Marijke IJff

Centraal slaapapneu:
wat, waardoor en hoe verder?
Als we in het ApneuMagazine schrijven over apneu, bedoelen we vaak de meest voorkomende vorm
van apneu, obstructief slaapapneu of de mengvorm van osa en centraal slaapapneu. Minder dan 10 %
van de slaaptesten laat een zuiver centraal slaapapneu zien. U leest er hier meer over.

Verschillende vormen van slaapapneu
Bij een obstructief slaapapneu syndroom (osas) zakt de
keel dicht tijdens de slaap en blokkeert de ademweg. Dat
veroorzaakt de apneu of ademstop.
Dit type slaapapneu komt het meeste voor. De behandeling van osas is er op gericht het dichtvallen van de keel
te voorkomen.
Bij het centraal slaapapneu syndroom (csas) geven de
hersenen te weinig prikkels om te ademen tijdens de
slaap of werken de ademhalingsspieren onvoldoende.
De oorzaken van een centraal slaapapneu syndroom
zijn divers en de keuze voor een adequate behandeling
is vaak lastiger dan bij osas.
Vaak komt csas voor in combinatie met osas. Er zijn
meerdere vormen van gemengd slaapapneu. Bij complex apneu komt de csas ‘tot expressie’ tijdens de behandeling van osas met een cpap.
Centraal slaapapneu
De definitie van een centrale apneu is: ‘Het bij herhaling
optreden van ademstops ten gevolge van het wegvallen
van de aansturing van de ademhalingsspieren. Of doordat de ademhalingsspieren het zelf niet goed doen.’ Bij
csas is er een tijdelijk verlies van zenuwsignalen naar de
ademhalingsspieren. De aansturing van die spieren vanuit de hersenen is daardoor onvoldoende. Er ontstaan
ademstops. De keelholte is, anders dan bij osas, normaal
doorgankelijk voor de adem.
Hoe wordt de ademhaling aangestuurd?
De ademhaling regelt dat er voldoende zuurstof in het
bloed aanwezig is voor alle organen om goed te functioneren. De ademhaling zorgt ervoor dat het koolzuurgehalte binnen bepaalde grenzen wordt gehouden.
Het ademhalingscentrum in de hersenen stuurt de
ademhaling aan. Het moet weten wanneer er sneller en
wanneer er langzamer geademd moet worden. Dit wordt
bepaald door de zuurgraad en het koolzuurgehalte in het
bloed. Als het bloed zuurder is of als het koolzuurgehalte
stijgt, wordt dat gemeten en doorgegeven aan het adem-

Ademhalingscentrum in de
hersenen stuurt de
ademhaling aan

Zuurgraad en
koolzuurgehalte in
het bloed worden
gemeten en
doorgegeven aan
het ademhalingscentrum

Ademhalingsspieren krijgen een
signaal hoe snel er
geademd moet
worden

halingscentrum. Het ademhalingscentrum geeft dan de
ademhalingspieren de opdracht sneller te gaan ademen.
En zo komt het koolzuurgehalte weer in balans.
Wat veroorzaakt een centrale apneu?
Er zijn dus drie dingen nodig voor een goede aansturing
van de ademhaling:
1. het ademhalingscentrum
2. ademhalingsspieren en
3. een goede meting van de zuurgraad en het koolzuurgehalte.
Als een van deze drie niet goed functioneert ontstaan er
centrale apneus.
Grofweg kunnen de oorzaken van csas in drie verschillende groepen worden ingedeeld.
De eerste groep oorzaken ontstaat doordat het ademhalingscentrum niet goed werkt. Dit kan door verschillende ziekten komen. Een hersenziekte, zoals een herseninfarct of hersenbloeding, kan oorzaak zijn, maar ook
versuffende medicatie zoals slaapmedicatie, morfine en
andere sterke pijnstillers in hoge dosering. Csas kan ook
spontaan ontstaan (idiopathische csas).
14
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Csas met en zonder koolzuurstapeling

Stapsgewijze behandeling

Er wordt onderscheid gemaakt tussen csas met koolzuursta-

Bij de stapsgewijze behandeling (stepped care) wordt aan

peling (hypercapnie) en csas zonder koolzuurstapeling. Dit is

een patiënt eerst de meest effectieve, minst belastende, goed-

vooral van belang bij de keuze voor de behandeling.

koopste en kortste vorm van behandeling aangeboden. Een

Bij chronisch hartfalen komt csas vaak voor. Pompfalen van

behandeling die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de

het hart kan tot zuurstoftekort en koolzuurstapeling leiden. Dit

aandoening. Als deze behandelvorm onvoldoende effect heeft

komt bijvoorbeeld voor bij spierzenuwziekten als ALS, borst-

wordt naar een volgende, intensievere stap overgegaan. Geeft

kasvergroeiing en bij longziekten als COPD.

die ook niet het beoogde resultaat, volgt een nog intensievere

Csas komt veel voor bij het obesitas hypoventilatiesyndroom

stap. Voor csas zonder koolzuurstapeling betekent dit vaak een

(OHS), waarbij fors overgewicht (BMI > 30) gepaard gaat met

start met cpap.

een te hoog koolzuurgehalte overdag.

Bij de tweede groep oorzaken zijn de ademhalingsspieren zelf niet meer in staat goed te werken (de aansturing
vanuit het ademhalingscentrum is wel aanwezig). Dat
is bijvoorbeeld het geval bij spierziekten of bij extreem
overgewicht.
Bij de derde groep raakt de aansturing van de ademhaling uit balans doordat de metingen van zuurstof en
koolzuur vanuit de bloedbaan niet goed gaan of doordat
de seintjes niet snel genoeg worden doorgegeven aan het
ademhalingscentrum.
Periodes van te snel ademhalen (hyperventilatie) worden
afgewisseld met ademstops. Deze groep van centraal
slaap apneu wordt vaak gezien bij hartfalenpatiënten.
De manier van ademen wordt Cheyne-Stokes ademhaling genoemd. Het komt ook voor bij hoogteziekte, op
de Mount Everest bijvoorbeeld.
Klachten bij en gevolgen van centraal slaapapneu
De klachten kunnen gelijk zijn aan die bij osas: gestoorde slaap, moeheid, futloosheid en slaperigheid overdag.
Ze zijn over het algemeen minder sterk.
Snurken en zichtbare ademstops staan minder op de
voorgrond dan bij osas.
De gevolgen voor het lichaam zijn afhankelijk van het
type csas. Er is nog veel niet bekend over de gevolgen.
Het meeste apneuonderzoek richt zich tot nu toe op osas.

Ten aanzien van csas zijn er heel wat veronderstellingen
die nog niet via studies wetenschappelijk bewezen zijn.
Diagnose van csas
De diagnose van csas vindt plaats via polysomnografie
tijdens een slaapnacht in een slaapkliniek. Voorts kunnen hart- en longfunctieonderzoeken nodig zijn.
Behandeling van csas
Er is niet één standaardbehandeling voor csas, omdat
er zo veel verschillende ziekten zijn die het kunnen
veroorzaken.
Als de oorzaak medicatie is, dan zal de medicatie afgebouwd moeten worden. Als hartfalen de oorzaak is, probeert men eerst de functie van het hart te verbeteren.
Maar niet alle ziekten die csas veroorzaken zijn altijd te
genezen of te verbeteren.
Er zijn dan verschillende behandelmogelijkheden en de
keuze zal niet voor iedere csas-patiënt hetzelfde zijn.
De behandeling van de centrale apneus verloopt stapsgewijs.
Er kan onder andere gekozen worden voor nachtelijke
zuurstof, medicatie of er kan met een cpap of bipap worden gestart. Soms worden mensen aangemeld bij het
centrum voor thuisbeademing om ingesteld te worden
op andere beademingsapparaten. ■

Met dank aan Dewi Groeneveld-Tjiong,
longarts, Slaapteam Flevoziekenhuis, Almere
en Peter Wijkstra, longarts, centrum voor
thuisbeademing UMC Groningen.
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apneu bij kinderen

Over megagrote amandelen
en superkleine maskertjes
Hoe zit het met apneu bij kinderen? Lezen we er zo weinig over, omdat het niet veel voorkomt? Als
kinderen apneu blijken te hebben, hoe en door wie worden ze dan behandeld? En lukt dat? Kinderarts
Monique Engel en kno-arts Maarten Majoor geven praktijkvoorbeelden en feiten.
tekst:

Mega-amandelen
De ouders van de tweeling Marly en Eefje (5) maken
zich zorgen om Eefje. Ze is een stuk kleiner en dunner
dan haar zusje. Moeder Corien: ‘We willen de meiden
niet steeds met elkaar vergelijken, maar nu zagen we
toch een opvallend verschil.’ Artsen onderkennen de
achterstand in ontwikkeling bij Eefje, maar vinden vooralsnog geen oorzaak. Tot een kinderarts de tip geeft om
eens ’s nachts een filmpje te maken van een slapende
Eefje. Dan blijkt ze te snurken als een volwassene en
‘hoorbare’ apneus te hebben. Bij het onderzoek dat
daarop volgt, constateert de arts ‘mega-amandelen’ en
bij het slaaponderzoek blijkt een ‘mega-osa’. Eefje heeft
een ahi van meer dan 100 (zie tabel verschil ahi kinderen-volwassenen). Ze wordt met spoed geopereerd; de
amandelen worden verwijderd.

Marijke IJff

Monique Engel: ‘Concentratieproblemen en hyperactiviteit. Dat kan leiden tot een vermoeden van adhd of
add, maar het zou ook gevolg van apneu kunnen zijn.
Als adhd of add wordt vermoed, dan is het verstandig
het kind op osa te laten onderzoeken vóór er met Ritalin
of psychologische begeleiding gestart wordt. Soms heeft
het kind én osa én adhd.’
Hoe jonger het kind, hoe moeilijker het is de diagnose
te stellen. Kleine kinderen kunnen hun klachten niet
onder woorden brengen. Ouders, verzorgers, onderwijzers moeten afgaan op wat ze zien. Monique Engel:
‘Maar klachten ontstaan meestal geleidelijk en ouders
wennen aan hun kind. Dan kan bij een logeerpartij duidelijk worden dat die slaaphouding of dat snurken niet
normaal is.’ Hoe ouder het kind wordt, hoe meer en
beter het zelf kan aangeven waar het last van heeft.

Monique Engel is kinderarts-intensivist en gespecialiseerd in luchtwegproblemen bij kinderen in het
MaastrichtUMC: ‘Dat achterblijven in ontwikkeling is
één van de gevolgen van onbehandelde apneu bij kinderen. Kinderen die slecht slapen verliezen vaak gewicht
in tegenstelling tot volwassenen.’
Maarten Majoor, kno-arts en somnoloog Ziekenhuis
Gelderse Vallei, lid Medische Advies Raad
ApneuVereniging: ‘De belangrijkste oorzaak van osa bij
kinderen is afsluiting van de bovenste luchtwegen door
vergroting van de neus- en keelamandelen. Een andere
veel voorkomende oorzaak is overgewicht.’
Niet elke ADHD blijkt (alleen) ADHD
Bij kinderen is er nog meer dan bij volwassenen sprake
van een onderdiagnose van osa. Beide artsen geven aan
dat het denken aan de diagnose osa bij kinderen niet
eenvoudig is; er moet deels op andere signalen worden gelet. Maarten Majoor: ‘Overmatige slaperigheid
overdag, zoals dat bij volwassenen vaak optreedt, zie
je veel minder bij kinderen. Kinderen lijken over hun
vermoeidheid heen te spelen; ze worden hyperactief.’

De kar met maskertjes.
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Monique Engel, kinderarts-intensivist:

‘Dat achterblijven in
ontwikkeling is één van de
gevolgen van onbehandelde
apneu bij kinderen. Kinderen
die slecht slapen verliezen
vaak gewicht in tegenstelling
tot volwassenen.’

Gevolgen en onderzoek
Maarten Majoor: ‘Onbehandelde apneu kan bij kinderen leiden tot een diversiteit aan problemen, zoals
groeistoornissen, hart- en vaatcomplicaties (hoge bloeddruk), leer- en gedragsstoornissen en ontwikkelingsachterstand. Medisch minder dramatisch, maar sociaal wel
belastend voor kind en ouder zijn de (door)slaapstoornissen. De gevolgen op school zijn moeilijk meetbaar,
maar hebben mogelijk een grote impact.’
Het onderzoek bij kinderen kan bestaan uit kno-onderzoek, slaaponderzoek (polygrafie of polysomnografie),
ademhalingsobservatie en afhankelijk van onderliggende aandoeningen uit luchtwegscopie, scans, bloed/
urineonderzoek (stofwisseling) en onderzoek door bijvoorbeeld neuroloog (csas) of geneticus (erfelijkheid).
De behandeling van apneu bij kinderen
Maarten Majoor: ‘In de richtlijn is besloten de kinderen met osa te verdelen over vier groepen. Dit maakt
het makkelijker om te beoordelen of een kind voor
een chirurgische of niet-chirurgische behandeling in
aanmerking komt en bepaalt of kinderen in de tweede
(slaapkliniek) of derde lijn (gespecialiseerde slaapkliniek) behandeld moeten worden.’
Bij de behandeling van csas bij kinderen staat voorop
dat men onderzoekt hoe de onderliggende oorzaak te
verhelpen is. Voorts kan de therapie bestaan uit het
toedienen van middelen die de ademhaling stimuleren
(coffeïne, zuurstof) of de ademhaling ondersteunen

(zoals cpap of bipap). Soms zijn er andere behandelingen nodig, zoals neurochirurgische ingrepen.
Een xs maskertje, cpap of neuskapbeademing en de
dokter naast het bed
Monique Engel geeft aan, dat er bij een lichte osa bij
jonge kinderen (onder de 4 - 5 jaar) vaak niet behandeld
wordt. Zeker als de osa zich alleen voordoet in bepaalde
slaapfasen en dus niet tijdens de hele slaap. Bij apneus
gedurende de hele nacht of bij ernstige klachten is
behandeling wel noodzakelijk. Het is niet makkelijk
de heel jonge kindjes met cpap te behandelen, omdat
een goed passend maskertje moeilijk te vinden is en er
zijn weinig cpap-apparaten die geschikt zijn voor een
gewicht onder de 30 kilo. Er moet regelmatig worden
overgegaan op thuisbeademingsmachines, waarbij dan
cpap- of neuskapbeademing wordt gegeven. Monique
Engel zit geregeld zelf naast een bedje om een kindje te
helpen wennen. Soms zit ze daar een uur of langer. ‘Tot
ze merken, dat het niet erg is en dat het ademen makkelijker gaat. Het beste moment is als ze heel moe zijn.
Het is een tijdsinvestering die altijd succes heeft. Bijna
altijd; in de afgelopen tien jaar één maal niet; dat was
bij een kindje van vier jaar met Down.’
En Eefje?
Zes weken na het verwijderen van de amandelen wandelt een gezonde Eefje de spreekkamer binnen. Ze is
haar achterstand goed aan het inhalen. Na de controle
huppelen zij en haar zusje Marly de gang op. Nagekeken
door een tevreden arts. >
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Apneu bij kinderen: de feiten
Obstructief slaapapneu
Osa is de meest voorkomende vorm van apneu bij kinderen. Ademen lukt niet door afsluiting of vernauwing (obstructie) van de bovenste luchtweg; er zijn adembewegingen
maar er is geen luchtstroom.
• gezonde kinderen 1 - 4 %
• snurkende kinderen 12 %
• met obesitas ca. 13 %
• met syndroom van Down ca. 50 %
• met ernstige (bijkomende) aandoeningen 40 - 90 %
Oorzaken: onder andere bovenste luchtwegproblemen,
obesitas, schedel- en aangezichtsafwijkingen,
neuromusculaire (zenuw- en spier)ziekten.

Centraal slaapapneu
Er is vanuit de hersenen geen aansturing van de ademhaling; het ademen stopt en er zijn
geen adembewegingen.
Bij kinderen met bepaalde aangeboren stoornissen en bij sommige vroeggeborenen (zie
AM 2018-1). Monique Engel: ‘Wij zien steeds meer kinderen die een hersentumor overleven, maar als restschade csas hebben. Met als voornaamste klacht vermoeidheid. Als
die kinderen behandeld worden neemt hun kwaliteit van leven flink toe.’
Oorzaken: onder andere aanlegstoornissen van hersenen, aangeboren hypo-ventilatie
syndroom (hersenen zijn niet in staat om ademhaling voldoende te regelen voor zuurstofvoorziening), zenuw- en spierziekten, epilepsie.

Symptomen bij kinderen: bij osas en csas grotendeels hetzelfde.
• snurken of zwaar ademen
• stokkende ademhaling of stoppen met ademhalen tijdens slaap
• onrustig slapen
• bedplassen
• abnormale slaaphouding (hoofd achterover)
• overmatig transpireren tijdens slaap
• mondademhaling overdag en ’s nachts
• ochtend hoofdpijn
• slaperigheid overdag
• concentratie- en gedragsstoornissen
• groeistornis

Andere grenzen
De ernst van apneu kent bij kinderen andere ahi-grenzen:
kind
1<5
5 - 10
>5

volwassene
5 - 15
=
15 - 30
=
> 30
=

ernst
licht osa
matig osa
ernstig osa
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Maarten Majoor, kno-arts en somnoloog:

‘Onbehandelde apneu kan
bij kinderen leiden tot een
diversiteit aan problemen, zoals
groeistoornissen, hart- en vaatcomplicaties (hoge bloeddruk),
leer- en gedragsstoornissen en
ontwikkelingsachterstand.’

Vier groepen kinderen met
osa en de behandeling
1. Osa zonder bijkomende ziekten
Dit is de grootste groep van de kinderen die osa hebben, al komt osa bij gezonde kinderen niet zo vaak
voor (1 - 4 %). Als snurken het enige symptoom lijkt te
zijn, is een psg-slaaponderzoek niet aangewezen. De
luchtweg wordt meestal vernauwd door vergrote amandelen. De kinderen worden verwezen naar de kno-arts.
Het verwijderen van de amandelen is de meest toegepaste behandeling en daarmee is slaapapneu meestal
(60 - 80 %) ook verholpen. Zo niet dan worden andere
behandelingen overwogen.
2. Osa en ernstig overgewicht (obesitas)
Kinderen met overgewicht vormen een snel groeiende
groep. Bij obesitas (BMI > 30) is de kans op slaapapneu
sterk verhoogd (13 %). Maarten Majoor: ‘Deze kinderen
worden bij verdenking op slaapapneu naar de kinderarts verwezen. Bij alle behandelingen speelt afvallen
een belangrijke rol.’ Monique Engel: ‘Afvallen is voor
kinderen net zo lastig als voor volwassenen. Hoe jonger
het kind, hoe meer het afhankelijk is van de ouders. Bij
een kind met overgewicht betekent het in feite een leefstijlverandering voor het hele gezin. Dat is niet eenvou-

dig. Maar als het lukt, neemt het risico op osa wel af.’
Vaak zijn hier meerdere zorgverleners (multidisciplinair) bij betrokken.
3. Osa en milde bijkomende aandoeningen zoals astma.
Bij deze kinderen zijn vergrote amandelen de meest
voorkomende oorzaak van slaapapneus. Zij worden
verwezen naar een kno-arts. Ook hier wordt veelal multidisciplinair zorg verleend.
4. (Een verdenking op) osa en ernstige bijkomende aandoeningen, zoals het syndroom van Down, dwerggroei of
het syndroom van Hunter, een stofwisselingsziekte.
Deze kinderen met complexe problemen worden gezien
door meerdere zorgverleners. De behandelingen zijn
divers; amandelen verwijderen, afvallen, cpap/bipap,
operaties, intensieve thuisbeademing horen tot de
mogelijkheden.
Waar worden kinderen met apneu behandeld?
De meest recente gegevens daarover geven we u in
het volgende ApneuMagazine vanuit ons tweejaarlijks
onderzoek onder slaapklinieken. ■
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ervaring met zittend slapen tegen apneu

Kan apneu verdwijnen met een
paar extra hoofdkussens?
Ik vertel u het verhaal van René, die uitzocht hoe het kon dat hij alleen ’s nachts last van hartritmestoornissen had. Hij vond een oplossing: zittend slapen. Twee somnologen (slaapdeskundigen)
geven hun reactie.
tekst:

Ik ken weinig mensen die ’s nachts zittend of halfzittend slapen. Eigenlijk ken ik er sinds kort maar één die
ik hier omwille van zijn privacy René noem. René heeft
slaapapneu en gebruikt een mra die het aantal gemeten
ademstops van 200 per nacht terugbracht naar zo’n 15. Tot
zover niks bijzonders. Maar nachtelijke hartritmestoornissen, kaakpijn en gevoelens van onbehagen dreven hem in
de armen van een cardioloog. En cardiologen gaan, zoals
u ongetwijfeld weet, over het hart. De conclusie was dat
sprake moest zijn van een probleem met de overdracht
van elektrische prikkels in het hart. Er werd na overleg een
recept uitgeschreven voor een medicijn om het hart regelmatiger te laten kloppen (in te nemen indien nodig, omdat
de klachten zich incidenteel voordeden) in combinatie een
dagelijkse bloedverdunner.
De nachtelijke klachten namen echter fors toe en dat zette
René aan het denken. Waarom ’s nachts wel last en niet
overdag? Zou het te maken kunnen hebben met het plat
liggen tijdens de nachtelijke uren? Zou de verklaring kunnen zijn: plat liggen > apneu > zuurstoftekort > hart van
slag?
En zo kwam René terecht bij de zelfbedachte oplossing
van zittend of halfzittend slapen. Hij nam de proef op de

Bert van Dam

som en verhoogde zijn hoofdeinde met 20 graden. Niet
met hoofdkussens, maar via het verstelbare hoofdeinde
van zijn bed.
Met resultaat. Vanaf de eerste week neemt zijn vrouw geen
enkele ademstilstand meer waar. Na een week bedacht hij:
‘Als ik geen apneus meer heb, dan kan ik wellicht de mra
wel uit laten.’ En jawel hoor, dat maakt geen enkel verschil.
Snurken en ademstilstanden blijven achterwege. Dat constateert niet alleen zijn vrouw, maar het wordt ook tijdens
onderzoek gemeten. Op zijn zij liggen met de verhoging is
geen enkel probleem. ‘Je kunt buitengewoon comfortabel
op je zij slapen, met de knik van zo’n 20 graden in het bed
ter hoogte van je heupen.’
De medicijnen om zijn hart regelmatiger te laten kloppen
heeft hij al niet meer nodig. In overleg met zijn huisarts en
de cardioloog is hij vervolgens ook gestopt met de bloedverdunners met als resultaat dat hij nu al vijf maanden
zonder medicijnen is en geen hartritmestoornissen meer
heeft. Ook een 24-uurs hartmonitoring liet geen onregelmatigheden zien.
Kortom: René slaapt rustiger en wordt ’s morgens frisser
wakker. En dat allemaal dankzij de 20 graden verhoging
van zijn hoofdeinde! ■
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Zittend slapen in de Middeleeuwen
Zittend of halfzittend slapen was in de middeleeuwen heel
gewoon (althans voor mensen die zich een bed of een
bedstee konden veroorloven). Men was bang dat als je liggend zou slapen de bloedtoevoer naar het hoofd te groot
zou worden. En daardoor zou je weleens niet meer kunnen
ontwaken. Bovendien geloofde men dat veel boze geesten
vooral op stoelhoogte rondzweefden, dus daar moest je

Reactie van de twee somnologen
Reindert van Steenwijk, longarts-somnoloog UMC
Amsterdam (AMC), lid Medische Advies Raad ApneuVereniging: René brengt een paar goede waarnemingen
naar voren: 1. de relatie die hij bemerkt tussen hartritmestoornissen en slaapapneu en 2. de houdingsafhankelijkheid van slaapapneu, in het bijzonder de (half) rechtop
zittende houding.
1. Hartritmestoornissen (vooral het boezemfibrilleren) en
apneu worden al langer met elkaar in verband gebracht.
Succesvolle behandeling van deze ritmestoornis is gekoppeld aan een succesvolle behandeling van slaapapneu. De
door René bedachte oorzaak-gevolgketen (apneu > zuurstoftekort > hart van slag) is niet zeker. Zuurstoftekort kan,
maar hoeft bij apneu niet altijd op te treden. Slaapapneu
gaat wel gepaard met verhoogde aanmaak van adrenaline.
Adrenaline is een risicofactor voor het optreden van ritmestoornissen, zeker als daar ook nog zuurstoftekort bijkomt.
2. Houdingsafhankelijkheid van slaapapneu is een vaststaand feit. Dit is aangetoond in o.a. onderzoek in Nederland
uit de onderzoeksgroep van Nico de Vries, kno-arts en
somnoloog in het OLVG-West. Dit betreft altijd rugligging
versus niet-rugligging, waarbij dit laatste vaak begrepen

niet te dicht in de buurt komen. Dat gold natuurlijk niet
voor arme mensen. Die sliepen namelijk gewoon op een
strozak op de grond.

wordt als zijligging. Minder bekend is dat half rechtop
slapen ook een daling geeft van de apneu-index, het aantal
apneus per uur. Vermoedelijk speelt naast de houding,
verplaatsing van vocht hier ook een rol. Half rechtop slapen blijkt bij hartfalen ook te werken ter voorkoming van
onder meer centrale apneus en Cheyne-Stokes ademen
(onregelmatige ademhaling waarbij diepe ademhalingen
worden afgewisseld met tussenpozen van vrijwel volledige
ademstilstand).
Maarten Majoor, kno-arts en somnoloog Ziekenhuis
Gelderse Vallei, lid Medische Advies Raad ApneuVereniging: Het gaat hier om een experiment van één
persoon. Gezien de uitgebreide voorgeschiedenis van
René met hartklachten en osa en de verschillende lichamelijke veranderingen die plaats vinden als je half zittend
gaat slapen, kun je hier geen conclusies uittrekken voor
algemeen beleid. Mijn advies is, dat mensen met soortgelijke klachten contact opnemen met hun behandelend
arts. Let wel: de verantwoordelijkheid om te stoppen met
een behandeling ligt bij de patiënt, niet bij de dokter.

Rembrandt van Rijn [1606 - 1669] tekende graag
vrouwen (zittend) in bed, waaronder ook zijn eigen vrouw
Saskia van Uylenburgh [1612 - 1642].
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Ons patiëntenonderzoek ‘De keten in beeld’ 2017 laat vooral

klinieken om te zien hoe daar het ‘zorgpad slaapapneu’

goede en nog betere slaapklinieken zien. Klinieken die ver-

wordt bewandeld. Laatste in de reeks is het slaapcentrum

schillen in voorzieningen, samenstelling van teams, moge-

van het Amphia Ziekenhuis in Oosterhout. Een apneu-

lijkheden voor diagnose en behandeling etc. Over sommige

zorgpad beschrijft voor patiënten de zorg rondom apneu

van die klinieken leest of hoort u geregeld. Andere doen

van begin tot eind: onderzoek, diagnose, behandeling en

hun goede werk in stilte. Dit jaar bezoeken we een aantal

vervolgcontrole.

reportage slaapklinieken
hoe doen ze het in het slaapcentrum van het amphia ziekenhuis in oosterhout?

Hoe gaat het met u?
Een welgemeende vraag in Oosterhout
Vanaf het parkeerterrein op weg naar het slaapcentrum van het Amphia Ziekenhuis kom ik langs de
Hans Berger Kliniek, een van de locaties van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe.
In het gesprek even later met Dyan van den Assem, osas-verpleegkundige, blijkt de nabijheid van de
kliniek wederzijds goed benut te worden. Het is een voorbeeld van samenwerking; één van de opvallende
kenmerken van Slaapcentrum Amphia.
tekst:

Een heel groot team en samenwerking
Het gespecialiseerde Slaapcentrum Amphia richt zich
op meerdere slaapproblemen (zie kader), niet alleen op
apneu. Dat is terug te zien in het grote team en de samenwerkingspartners.
Het team bestaat uit drie longartsen, een longarts in opleiding, een PA (physician assistent)-somnoloog, een PA in
opleiding, drie kno-artsen, een kaakchirurg, twee neurologen, zeven osas-verpleegkundigen, vijf slaapverpleegkundigen en een psychiater. Deze 25 mensen komen niet allemaal wekelijks samen; ze spreken elkaar zeer geregeld in
kleinere bezetting. Dat geldt ook voor het contact met het
slaapteam van de naastgelegen Hans Berger Kliniek, een
aantal gespecialiseerde tandartspraktijken, het Centrum
Thuisbeademing in Rotterdam en de behandelcentra voor
Overgewicht en Obesitas in Bergen op Zoom en Tilburg.

Behalve bij osas en csas biedt het Slaapcentrum
Amphia ook zorg bij slapeloosheid, narcolepsie,
bewegingsstoornissen in de slaap, verstoord slaapwaakritme en parasomnieën (ongewenste gedragingen, waarbij iemand iets onverwachts doet in zijn
of haar slaap, vaak zonder dat deze persoon zich
hiervan bewust is). (www.amphia.nl)

Marijke IJff

Nieuwe patiënten worden twee maal per week besproken
in een MDO (multi disciplinair overleg) van de betrokken long- en kno-artsen. Indien van toepassing zit er een
kaakchirurg bij. De neurologen hebben met een longarts/
PA-somnoloog overleg over hun patiënten met een complexe zorgvraag, zoals patiënten met osas én een aandoening als Parkinson of RLS (restless legs syndroom).
Dyan: ’Onze kliniek bestaat sinds 2004. Longarts Jerryll
Asin vroeg mij toen over te stappen van de IC (intensive
care) naar een op te zetten slaapkliniek. De andere osasverpleegkundigen komen ook van de IC. Wij hebben nu
alleen spreekuur in Oosterhout. Over een aantal jaren
gaan we met het slaapcentrum naar Breda, waar we in de
dan inmiddels verbouwde locatie van Amphia komen.’ Er
zijn behalve de genoemde teamleden nog meer mensen
die bijdragen aan een goed verlopend zorgpad. ‘Denk bijvoorbeeld aan de doktersassistentes, de gastvrouwen die
de mensen begeleiden en de mensen die het materiaal,
dat bij de slaaponderzoeken is gebruikt, volgens strikte
regels schoonmaken.’
Verwezen en dan?
Ongeveer 90 % van de verwijzingen komt van huisartsen,
de overige van medisch specialisten. Het slaapcentrum
heeft de huisartsgroepen in de regio geschoold om zo
gericht mogelijk te kunnen verwijzen. ‘Bij verwijzing naar
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Een deel van het grote team van Slaapcentrum Amphia.

het slaapcentrum krijgen mensen gelijk een afspraak
voor een slaaponderzoek, voor longarts en kno-arts. Alle
afspraken worden ingepland tot en met het gesprek over
de uitslag. Als iemand een eerste afspraak heeft bij de
neuroloog, wordt daarna een verder pad gepland.’
Onderzoeken en studies
De doktersassistente doet in het slaapcentrum de eerste intake: medicatiegegevens, lengte, gewicht, etc. Het
Slaapcentrum Amphia doet alle gangbare onderzoeken
voor slaapapneu, zoals polygrafie, polysomnografie, longfunctieonderzoek, kno-onderzoek. Daarnaast zijn er de
onderzoeken voor andere slaapstoornissen. ‘Er melden
zich steeds vaker mensen voor een second opinion bij
blijvende klachten ondanks goede ahi. We krijgen doorverwijzingen van andere slaapklinieken, bijvoorbeeld bij
(vermoeden van) hypoventilatie en bij csas,’ vertelt Dyan.
Jerryll Asin schuift kort aan bij het gesprek: ‘Het is mooi
dat wij de kennis, de onderzoeksapparatuur en de behandelingsmogelijkheden in huis hebben voor de complexere
patiënten die we steeds meer zien. Wij doen aan verschillende wetenschappelijke studies mee.’ ‘Er lopen studies
naar de behandeling met spt en mra. En een studie over
blijvende klachten ondanks behandeling die tot lage ahi
leidt,’ vult Dyan aan.
Uitslag, behandeling en controle
Ongeveer twee weken na het slaaponderzoek krijgt men

de uitslag bij longarts, PA of neuroloog, afhankelijk van
het soort onderzoek. De kno-arts bespreekt de uitslag, als
zij/hij ook degene is die met de behandeling doorgaat.
Het merendeel van de patiënten wordt behandeld met
een cpap; ook mra, spt en kno-interventie kunnen worden
ingezet. Een klein deel van de patiënten komt in aanmerking voor kaakchirurgie. Jerryll: ‘Bij centraal slaapapneu
kunnen we behandelen met cpap, medicatie en zuurstof.
Maar ook met ASV (Adaptieve Servo-Ventilatie, speciale
apparatuur) en bij een groot deel van de hypoventilatie
aandoeningen met een bipap. Bij hypoventilatie met een
neurologische oorzaak verwijzen wij naar een centrum
voor thuisbeademing (CTB) in Rotterdam of Utrecht.’

Uw aandachtspunt is het mijne
De osas-verpleegkundige verzorgt in het slaapcentrum
intensieve begeleiding tijdens de belangrijke eerste drie
maanden van de behandeling. Zij adviseert bij de keuze
van cpap-instellingen en het type masker. Zij luistert
naar vragen en onzekerheden en geeft informatie over
aanpassingen van de leefstijl. Dyan: ‘Soms is het nodig
iemand een middag op te nemen om een betere gewenning te krijgen, bijvoorbeeld bij iemand met een angst- en
paniekstoornis.’ De cpap wordt door de leverancier in het
Amphia geleverd aan kleine groepjes van maximaal drie
patiënten. Met leveranciers VitalAire en MediqTefa wordt
goed samengewerkt. Zij doen de jaarcontroles op hun >
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Hoe klein is de CPAP van je dromen?
Ontdek onze nieuwe reis CPAP:AirMini !
ResMed introduceert een innovatieve technologie die het mogelijk maakt om het apparaat
sterk te verkleinen en toch dezelfde behandelingskwaliteit te behouden. AirMini is het meest
compacte CPAP-apparaat op de markt3.

Compatabiliteit & connectiemogelijkheden
AirMiniTM is compatibel met de AirFitTM N20 en F20 masker serie. Het
intranasaal masker AirFitTM P10 voor AirMini werd speciaal ontwikkeld om
met dit systeem te werken. De AirMini App is een interface waarmee
u uw comfortinstellingen kunt aanpassen en uw behandeling kunt
volgen door middel van indicatoren die u voor elke nacht een slaapscore
opleveren.

1 Netzel et al. APAP device technology and correlation with patient compliance. Somnologie - Schlafforschung und Schlafmedizin 2014; DOI: 10.1007/s11818-014-0662-0.
2 Isetta et al. Novel Approach to Simulate Sleep Apnea Patients for Evaluation Positive Pressure Therapy Devices. PLoS ONE 11(3): e0151530.doi:10.1371/journal.pone.0151530.
3 Information correct on the 4th april 2017.
© 2018 ResMed Ltd. 102311/1 2018-01

www.resmed.com
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Dyan van den Assem, osas-verpleegkundige:
‘Het is bij ons gewoonte om naar
de hele mens te kijken en niet alleen
naar de aandoening.’
Jerryll Asin, longarts:
‘Het is mooi dat wij de kennis, de onderzoeksapparatuur en de behandelingsmogelijkheden
in huis hebben voor de complexere patiënten
die we steeds meer zien.’

poli in het Amphia bij de mensen zonder klachten, die
niet door de arts gezien hoeven te worden.
Bij een cpap-behandeling die niet het gewenste resultaat
geeft, blijft de controle bij de longartsen. Regelmatig wordt
er dan een polysomnografie-slaaponderzoek gedaan. Zo
kunnen eventuele andere slaapstoornissen dan osas duidelijk worden. De longartsen zien ook de mensen die een
behandelvorm zoals mra of spt krijgen. Daarbij wordt
(indien de ahi bij aanvang meer dan 15 was) na drie maanden behandeling het slaaponderzoek herhaald.
Geen loze kreet
Ieder heeft een eigen manier van omgaan met osas, csas
en bijkomende aandoeningen. Accepteren dat je apneu
hebt en behandeling nodig hebt kan een hele kluif zijn.

Op mijn vraag wat speciale aandachtspunten zijn in haar
werk antwoordt Dyan direct: ‘Dat wat voor de patiënt
aandachtspunt is.’ Dat is geen loze kreet. Het is een
reactie die mij na ons gesprek niet verbaast. Voordat er
naar ahi en andere getallen gekeken wordt, stelt Dyan
de welgemeende vraag: ‘Hoe gaat het met u?’ Dyan: ‘Als
mensen hun verhaal vertellen, komt er veel informatie die
wij kunnen gebruiken. De getallen kunnen we er daarna
vaak zo inpassen. Een klacht over onrustige slaap blijkt
bijvoorbeeld terug te zien in de uitleesgegevens. Maar
een verhaal laat ook zien hoe patiënten omgaan met hun
klachten. Het is bij ons gewoonte om naar de hele mens
te kijken en niet alleen naar de aandoening.’
Geen wonder dat het Slaapcentrum Amphia hoog scoort
in het patiënttevredenheidsonderzoek. ■

Slaapcentrum Amphia in getallen
Leeftijd patiënten: van 15 tot ongeveer 85 jaar; de meesten rond de 50;
Vrouw / man: 35 / 65 %
Aantal poli-afspraken in 2017: 3230 onderzoeken (alle slaapaandoeningen)
Aantal proefplaatsingen cpap in 2017: 850
Patiënten (alle slaapaandoeningen) komen gemiddeld 3 maal per jaar bij
de longarts/PA
Cpap-gebruikers komen gemiddeld 6 maal per jaar bij de verpleegkundige
Wachttijd na aanmelding: 5 weken
Wachttijd polygrafie momenteel: 1 - 2 weken
Uitslag na aanmelding: binnen 8 weken
Wachttijd polysomnografie: 12 weken
Wens voor de toekomst: wachttijden kort(er) houden, wetenschappelijk
onderzoek uitbreiden
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meer ontspannen

Vijf (en meer) manieren om
uw hoofd tot rust te brengen
Kent u dat? Uw hoofd loopt over. Er zitten te veel gedachten in door uw volle agenda of er zitten onprettige, zorgelijke gedachten in die steeds maar rondcirkelen. Rust in bed? Nee hoor, daar komen die
gedachten weer. ‘Je moet meer ontspannen,’ is het goede advies. Maar hoe doe je dat?
U vindt hier vijf (en meer) manieren die ook voor u bruikbaar kunnen zijn.
1. Yoga
Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk verbinden. Door concentratie van aandacht worden
lichaam en geest met elkaar verbonden. Yoga is naar
men denkt ongeveer 5000 jaar oud. Er zijn verschillende
vormen van yoga, meer en minder spiritueel, meer en
minder lichamelijk inspannend.

tekst:

Dick Westerveld

Restauratieve of herstellende (Engels: restorative) yoga is
een van de meest hedendaagse vormen. Bij ‘restorative’
yoga wordt gebruik gemaakt van een combinatie van
bewegingen en diverse ontspannings- en ademhalingsoefeningen.

Hatha yoga, de basisvorm, wordt in Nederland het meest
beoefend. Je lichaam en adem leren beheersen, dat zijn
hierbij de belangrijkste pijlers. Door middel van lichamelijke oefeningen verplaatst u uw concentratie en adem
naar bepaalde punten in het lichaam. U wordt zich van
die lichaamsdelen meer bewust, u kunt de spanning voelen. Ontspanning volgt als de houding losgelaten wordt.
Yoga wordt ook in aangepaste vormen gegeven. Zo is er
bijvoorbeeld yoga voor kinderen en ouderen, zwangeren,
mensen met rugklachten en mensen met reuma.
foto’s: Patrick Onderweegs

Het juiste
moment
om te
ontspannen
is wanneer je
er geen rust
voor hebt...
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2. Progressieve Spierontspanning Jacobson
Psychiater Jacobson ontwikkelde begin 20ste eeuw een
eigen ontspanningsmethode die nog steeds veel gebruikt
wordt. Het doel van de methode is om tot volledige lichamelijke en geestelijke ontspanning te komen. Een belangrijk uitgangspunt is, dat je spanning pas kan loslaten als je
deze eerst hebt leren herkennen. Via de ontspanningsoefening van Jacobson ontdek je waar de spanning aanwezig
is om daarna het verschil te ervaren tussen spanning en
ontspanning. Dit wordt bereikt door het bewust aanspannen van bepaalde spieren en die daarna te ontspannen.
Bijvoorbeeld: Span de spieren van uw linkerarm aan door
de arm uit te strekken en de hand tot een vuist te maken.
Voel de spanning minimaal vijf tellen. Laat dan rustig
de hand en arm hangen en ontspan. Voel het verschil.
Herhaal dit nog twee maal. Progressief staat voor het stap
voor stap delen van het lichaam ontspannen. Van de voeten naar de kruin.

3. Mindfulness
Mindfulness is een vorm van aandachttraining via meditatie. Het is ook een levenshouding die zich kenmerkt
door acceptatie. De meditatie betreft het richten van de
aandacht op wat er in het hier en nu is. Om vervolgens
een nieuwsgierige en accepterende houding in te nemen
tegenover de ervaringen in het hier en nu, negatieve en
positieve.
Mindfulness is erg ‘in’ de laatste jaren. Niet alle effecten
die er soms aan worden toegeschreven zijn wetenschappelijk bewezen, maar zeker is dat velen baat hebben bij

het inpassen van de mindfulness oefeningen in hun
dagelijks leven. Bijvoorbeeld: tijdens het wandelen niet
bedenken wat u na de wandeling moet gaan doen, maar
voelen wat er beweegt in uw lichaam en kijken, ruiken,
horen en beleven wat de omgeving biedt. Zonder te oordelen!
Mindfulness lijkt een belangrijke rol te spelen bij het verminderen en terugdringen van klachten door stress. Bij
chronische ziekte of pijnklachten kan het voor verlichting
zorgen. Sommige verzekeraars vergoeden de mindfulness -trainingen bij GGZ- en andere instellingen. >
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Gegarandeerd
het meest
comfortabele
masker
HET NIEUWE, VERBETERDE AERAFIT CPAP-NOSE MASKER
Als een standaard masker niet de beste oplossing blijkt

Bestel via webshop.vivisol.nl

HET AERAFIT CPAP-NOSE MASKER IS EEN

3D-GEPRINT CPAP-MASKER DAT WORDT

VORMGEGEVEN EN GEMAAKT AAN DE HAND
VAN EEN

3D-SCAN VAN HET GEZICHT

Hierdoor is deze nieuwe, verbeterde versie
van het Aeraﬁt 3D-geprinte masker volledig
gepersonaliseerd en past het altijd optimaal. Dit
bijzondere masker heeft daardoor vele voordelen:
•
•
•
•
•

Meer draagcomfort door gebruik van
ﬂexibele siliconen
Minimale lekkage en geluidsoverlast
Perfecte passing, dus geen drukplekken
Passend bij iedere gezichtsvorm
Geschikt voor hoge drukken

Het CPAP-NOSE masker valt niet binnen de
standaard vergoedingen van de zorgverzekeraar,
maar we bieden u graag de gelegenheid om het
aan te schaffen via onze webshop

VIVISOL Nederland BV • Swaardvenstraat 27 • 5048 AV Tilburg • t +31 (0)13 - 523 10 21 • e osas@vivisol.nl • www.VIVISOL.nl
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4. Beweging, muziek luisteren, masseren
Beweging kan tot meer dan ontspanning van lichaam
en geest leiden; het kan u zelfs een gelukzalig gevoel
geven. En dan hoeft u niet eens intensief te sporten. Na
een minuut of 12 bewegen start het lichaam de aanmaak
van de stof endorfine. Wanneer je endorfine aanmaakt,
ervaar je een prettig en euforisch gevoel. Bij bewegen
wordt bovendien het hormoon cortisol afgebouwd en dat
betekent stressvermindering. Als u dan ook nog in een
rustige omgeving beweegt zonder prestatiedwang komt
de rust een stuk beter in uw hoofd.
Minimaal 12 minuten wandelen, fietsen, zwemmen, tuinieren, sporten of wat u kunt en wilt.
En er zijn meer manieren om endorfine aan te maken.
U kunt bijvoorbeeld naar mooie muziek luisteren, uw
geliefde masseren of u laten masseren. Houd dan wel
in de gaten of er niet toch stiekem afleidende gedachten
(‘straks moet ik nog even...’, ‘hoe zou het met mijn zieke
moeder zijn?’) in uw hoofd komen. Gebeurt dat wel, richt
dan uw aandacht op wat u hoort in de muziek, op wat u
voelt aan uw handen, aan uw lichaam.

5. Iets leuks en boeiends doen
Fotograferen, musiceren, pottenbakken, zeilen, tuinieren, handwerken, knutselen, puzzelen, onderuit op de
bank tv kijken, een boek lezen in de hangmat, koken,
met de hond of kat knuffelen, noem maar op. Deze activiteiten kunnen rust geven doordat u zo geconcentreerd
bezig bent dat u afgeleid wordt van stressgedachten (niet
als het een wedstrijd is). Precies zoals het in de Dikke van
Dale staat.
Mocht u toch doorgaan met piekeren: richt uw aandacht
op waar u mee bezig bent. Zeg desnoods hardop wat u
doet: ‘nu doe ik de kruiden in de schaaltjes’, ‘ik doe de
groente in de pan’, ‘ik aai Bello en hij kwispelt’. Raar?
Misschien, maar het helpt wel. Erg raar? Zet een muziekje op en zing of neurie mee. ■

foto: Ivo Sneeuw

Ontspannen:
ruim 11,5 miljoen
hits op internet
‘Door afleiding
tot rust komen’
[ Van Dale]
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Advies gevraagd

welk avies zou u geven?
redactie: Marijke

IJff

Staat u voor een moeilijke keuze die met apneu te maken heeft? Wilt u advies van lezers van het ApneuMagazine?
Mail uw vraag (max. 110 woorden) naar redactiesecretaris@apneuvereniging.nl. Vermeld uw naam, leeftijd en woonplaats.
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen niet te plaatsen of in te korten.

Zomer op de camping
Ik zit op de camping graag buiten in een stoel op standje lui te lezen. Maar meestal vallen mijn ogen al snel dicht en slaap ik,
compleet met luid gesnurk en ademstops. Mijn partner maakt me dan wakker en vindt dat ik met cpap in de caravan moet
gaan liggen. Maar dat vind ik zo jammer van het mooie weer. Ik kan m’n cpap wel naast mijn stoel zetten, maar met dat
masker op buiten zie ik niet zitten. Mijn vrouw ook niet. Ik deed het één keer en er stond gelijk een kring kinderen (met een
paar ouders!) te ginnegappen. Wat raadt u ons aan?
Jannes, 64 (naam en adres bij redactie bekend)

Windscherm
Zet een lang windscherm zo, dat u privacy kunt maken.
Zodat voorbijgangers u niet met nieuwsgierigheid lastig kunnen vallen.
Wim A., 65, Woerden
(Een windscherm werd door velen aanbevolen. Red.)
Uitrekken, diep ademen, wandelen
Is het boek zo saai? Vervelend voor je reisgenoten als je in slaap
valt: moeten ze je wakker maken of niet? Echt niet leuk voor
anderen om met een zware snurker naast zich te lezen of van de
stilte van de natuur te genieten. Word je door slaap overmand,
dan ga je naar binnen voor siësta met cpap of je staat op, rekt

je uit, ademt diep in en maakt een wandeling. Daarna stoel
rechtop en lezen of wat kletsen met je reisgenoten. Ook voor
anderen is het gezelliger als je fit bent.
Ineke, 71, Heemstede
Normaal gebruik van hulpmiddel
Bij standje lui adviseer ik de caravan voor een dutje van maximaal 30 minuten met cpap. Bij lezen: rechtop met een glas koud
water aan een campingtafeltje. Buiten met cpap lijkt mij niks,
maar je hoeft je er niet voor te schamen. Je ziet ook mensen met
krukken of een rolstoel; allemaal normaal gebruik van hulpmiddelen. Kies en geniet vooral van je vakantie.
Rob, 69, Zeist
30

|

apneumagazine

apneumagazine rubriek

Uitleg geven
Gebruik je apparaat en masker indien nodig, ook buiten en trek
je niks aan van nieuwsgierigen. Het nieuwtje is snel over en je
kan uitleg geven. Snurken is erg hinderlijk en onbetamelijk en
dus niet nodig. Het is ook niet nodig om verlegen te zijn over
een aandoening.
J. de V., 80

Hoe is je nacht?
Als je lekker lui zit te zijn op de camping en de oogjes vallen
al snel toe, dan is natuurlijk de vraag gerechtvaardigd of je ’s
nachts wel slaap genoeg krijgt met je masker op. Ik zou lekker even een uurtje slapen in de camper of caravan met het
masker op.
Siep V.

Mra
Ik zou, als je buiten in de stoel een dutje wilt doen, een mra
dragen (sommige cpap-gebruikers zijn begonnen met een mra
en hebben die nog wel in de kast liggen). Als je geen mra hebt,
denk dan: ‘de pot op met de toekijkers, het is mijn vakantie. Wen
er maar aan.’
R.B., Nunspeet

Slapend rijk en info geven
Pak een stuk karton of een plank. Stift / schilder daarop - goed
leesbaar - : ‘IK WORD SLAPEND RIJK!’ en plaats dat naast
de cpap. Leg er een paar folders bij met info over apneu. Vergeet
niet een plastic (geen lawaai) schaaltje met wat kleingeld erbij
te zetten. Ook kun je er een prijsvraag van maken: ‘Wat is er
aan de hand met mij?’ Heel sociaal, hoe meer mensen weten
van apneu, hoe beter toch?
Anneke, 57, Heelweg

Middagdut voorkomen
Ik zit met hetzelfde. Ik ga ook niet buiten liggen met de cpap. Ik
probeer te voorkomen dat ik een middagdutje doe en anders ga
ik in de caravan liggen. Helaas, het is niet anders.
Brigit, 53, Tiel
Naar je behandelaar
Ik zou als de bliksem naar mijn behandelaar lopen en laten
weten dat de behandeling niet het gewenste resultaat heeft. Het
kan niet goed zijn als het slapen overdag te vaak en te lang
optreedt. Dus nader onderzoek gewenst.
Ernst W., Lemmer

Waar zeur ik over?
Ik durfde niet met mra bij de tent een middagdut te doen en
binnen was het te warm. Maar zonder hulpmiddel slapen bij
apneu is niet de bedoeling. Ik ben het gewoon gaan doen met die
mra. Wat mij hielp? Ik zag een jonge vrouw langskomen met
een beenprothese. Waar zeur ik over, dacht ik. Overigens: vallen
je ogen altijd bij lezen zo makkelijk dicht of is het vakantiemoeheid, de warmte, het wijntje bij de lunch? Altijd? Misschien is
je cpap niet goed ingesteld?
Tine K., 71, Gelderland ■

nieuw dilemma voor het volgende
apneumagazine:
Onze dochter wil er niets van weten...
Mijn man heeft acht jaar een cpap en de laatste jaren gaat het
goed. Oorzaak van zijn apneu is een naar achter liggende kin
en onderkaak. Een familietrek, zijn broer heeft ook apneu. Onze
dochter is 23. Zij heeft dezelfde gezichtsbouw. Vanaf haar 17de
hebben we het geregeld over haar snurken, de ademstops die ik
dacht te horen (toen ze nog thuis woonde), haar vermoeidheid en
prikkelbaarheid. Dat werd vaak ruzie. Ze wil er niets van weten.
Ook niet nu ze hoge bloeddruk heeft (nieuwe huisarts weet niet
van apneu in de familie). Haar vriend zegt: ‘Valt wel mee, ik
snurk harder.’ Wij maken ons zorgen om haar gezondheid, maar
we willen niet steeds onenigheid. Wat kunnen we doen?
Onze vraag is: welk advies zou u geven?
Mail uw antwoord (max. 110 woorden) vóór 20 juli 2018
naar:
redactiesecretaris@apneuvereniging.nl.
Vermeld uw naam, leeftijd en woonplaats.
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Nieuwe therapie zonder masker
voor positioneel slaap apneu:
de Sleep
Position
Trainer
Nieuwe
therapie
zonder
masker
voor positioneel slaap apneu:
®
de Sleep Position
Trainer

2501_01_ADA_B_0.3
Vergoed
door
alle Nederlandse
zorgverzekeraars!
Vergoed door
alle Nederlandse
o.a. bij:
zorgverzekeraars!

SPT
SPT

o.a. bij:

®

Bewezen effectiviteit

Bewezen vermindering of gehele wegname van de symptomen
van positioneel slaap apneu.

Discreteeffectiviteit
behandeling
Bewezen

Compactvermindering
en geruisloos;
tehrapie
vindt vrijwel
onopgemerkt
Bewezen
ofje
gehele
wegname
van de
symptomenplaats.
van positioneel slaap apneu.

Volg je resultaten
Volg je voortgang
van je therapie op de beveiligde portal.
Discrete
behandeling

Compact en geruisloos; je tehrapie vindt vrijwel onopgemerkt plaats.

Volg je resultaten

Volg je voortgang van je therapie op de beveiligde portal.

Voor meer informatie over de therapie neem contact op met uw behandelend arts,
voor meer informatie over de SPT® mail ons op support@nightbalance.com
of bezoek www.nightbalance.com
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jong, slank en ‘sliepapneu’

In jonge frou mei sliepapneu
yn Bakhuzen (Fr)
Ook als je vrouw bent, jong en slank, kan je apneu hebben. En omdat het niet direct verwacht
wordt bij zo’n jonge vrouw, kan het een tijd duren voor de diagnose apneu wordt gesteld.
tekst:

Bert van Dam

Een snurkend kind
We zijn in Friesland, in Bakhuizen, Gaasterland, waar
Betty Kelderhuis (32) als kind al wist dat ze heel hard
snurkte. ‘Dat zei mijn zusje, die in de zolderkamer naast
die van mij sliep. Ik ging er niet onder gebukt.’ Er is met
het snurken niets gedaan. Totdat Betty in 2012 met buikklachten en vermoeidheidsverschijnselen bij een internist
terecht komt in het ziekenhuis in Heerenveen. Ze werkt
daar als consulente bedrijfsinformatie.
Een lange weg
‘Ik kreeg slaaponderzoeken, een mra, houdingsadviezen
(positietraining) en talloze verwijzingen.’ Dat alles vraagt
veel van Betty. De zwangerschap en geboorte van zoon
Hugo (2,5) vergen in die periode ook de nodige energie.
Er zijn geen extra bijzonderheden rond de apneu in de
zwangerschap. Het duurt een tijd voor Betty na de diagnose slaapapneu of ‘sliepapneu’ zoals ze in Friesland zeggen, het licht ziet aan het eind van de tunnel. Ondertussen
ontvangt ze geregeld tips van de ApneuVereniging, onder
andere via de ApneuHelpdesk.
Wakker worden zonder masker
Het gaat beter nu, maar Betty is nog niet helemaal waar
ze graag zou willen zijn. ‘Mijn energieniveau moet nog
verder omhoog, zodat ik ook wat intensiever kan deelnemen aan het culturele leven hier. Dat mis ik. ’Haar cpap
biedt inmiddels uitkomst, maar ze worstelt nog met het
probleem van het afdoen van haar masker in haar slaap.
Daar wordt een oplossing voor gezocht; binnenkort volgt
daarover een gesprek met leverancier Medidis.

We zijn in Friesland, in Bakhuizen,
Gaasterland, waar Betty Kelderhuis
als kind al wist dat ze heel hard
snurkte.
In soad sukses
Inmiddels is Betty een ervaringsdeskundige die denkt
anderen goed te kunnen adviseren. ‘Ik heb een antenne
voor apneu ontwikkeld: overal om me heen neem ik verschijnselen waar die op apneu kunnen wijzen. Als lid van
de ApneuVereniging wil ik me graag voor de vereniging
inzetten, zodra ik weer meer energie heb.’ Wij wensen
Betty veel succes op deze weg terug, ofwel ‘in soad sukses
op dizze wei werom’. ■
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op stap met simone quaedvlieg, osas-consulent

Masker passen op je eigen bank
Simone Quaedvlieg (54) is één van de acht osas-consulenten van Medidis en verantwoordelijk voor de
huisbezoeken in Zuidoost Nederland. Hiervoor werkte ze als verpleegkundig zorgspecialist home-care
en als verpleegkundige op diverse ziekenhuisafdelingen. Ik ga een ochtend met haar mee.
tekst:

Gerda Kassels

‘Ik doe dit werk nu ruim een jaar,’ zegt Simone, ‘Het is
een afwisselende baan, geen dag is hetzelfde. Ik weet nooit
van tevoren wat mij te wachten staat en dat maakt het werk
boeiend.’
Simone werkt één dag in de week thuis, haar administratiedag. ‘Ik doe pap-uitlezingen via de computer, plan de
agenda voor huisbezoeken, bel cliënten, vraag machtigingen aan. Ik beantwoord mails, doe bestellingen, ruim
mijn auto in en uit. Ik check de voorraad, want ik heb een
depot thuis.’ De overige vier werkdagen bezoekt zij cliënten thuis, onder andere voor proefplaatsingen van paps,
apparaatcontrole en maskeraanpassingen.
Van huisbezoek naar service op afstand
Het eerste bezoek vandaag is aan Marc. Hij is naar aanleiding van vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen via de huisarts terecht gekomen bij het Slaapapneu
Medisch Service Centrum in Den Haag. Hij bleek 58
stops per uur te hebben. ‘Ik was niet verrast over de
uitkomst van het onderzoek.’ Zijn vriendin had al opgemerkt dat hij snurkte en vaak even stopte met ademen
tijdens het slapen.
Simone begint met het uitpakken van de pap-tas, waarbij
zij meteen laat zien waar alles zich bevindt. Voor Marc
heeft zij een apap bij zich en ze legt uit hoe het apparaat
werkt. Het masker passen volgt; een neusmasker en een
fullface masker. Simone vraagt Marc op de bank te gaan
liggen, want ‘wanneer je ligt verandert de vorm van je
gezicht en als het masker niet goed aansluit is de kans op
lekkage groter. Ik adviseer altijd om het masker bijvoorbeeld ’s avonds een tijdje op te zetten bij de tv, zodat je er
alvast wat aan went.’
Marc vindt het allemaal erg onwennig en geeft aan dat er
nogal wat op hem afkomt tijdens zo’n bezoek. Simone:
‘Ik ben altijd bereikbaar voor vragen en ik kan op afstand
meekijken of de therapie werkt. Zelfs als er instellingen
gewijzigd moeten worden, kan ik dat op afstand doen.
Met die service kunnen bezoeken aan huis tot een minimum beperkt worden. Simone legt de service goed uit
aan Marc en tijdens het doornemen van het bijbehorend
contract vertelt ze, dat hij er altijd op terug kan komen.

Simone: ‘Ik merk dat mensen het fijn
vinden als je hen thuis bezoekt, in hun
eigen omgeving.’
Marc ondertekent het document. Later vertelt Simone, dat
heel soms mensen deze service op afstand weigeren. Dat
is geen probleem. ‘Ze krijgen dan een keer per jaar een
oproep om het kaartje op te sturen, zodat er toch bekeken
kan worden of de therapie goed verloopt.’
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Er bovenop en goed luisteren
Joop, de tweede cliënt van de ochtend, ontvangt ons heel
ontspannen. ‘Ik ben bekend met apneu. Een goede vriend
heeft het en was snel gewend aan de behandeling.’ Op
de opmerking van Joop dat hij last had van slaap tijdens
zijn werk antwoordt Simone: ‘Door apneu beoefent je
lichaam topsport, het komt nooit tot rust en daardoor ben
je overdag doodmoe. Als de adviezen opgevolgd worden
en de therapie aanslaat, dan zou de vermoeidheid minder
moeten worden. Over het algemeen voel je je al snel wat
fitter.’
Dan volgt uitleg over de werking van het apparaat en
over hoe om te gaan met filter en waterbak (als je deze
gebruikt). Ik maak ook van Joop een paar foto’s als hij
maskers past.

Begeleiding in het begin erg belangrijk
Als ‘meeloper’ valt het me op dat Simone uitgebreid de tijd
neemt voor haar cliënten.
‘Ja, begeleiding in het begin is heel erg belangrijk, want
juist in die periode kunnen mensen afhaken en dan moet
je er bovenop zitten door de tijd te nemen, vragen te beantwoorden en vooral te luisteren. Na de plaatsing is er telefonisch contact om te vragen hoe het gaat en om de mensen
op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Zij moeten het
tenslotte zelf doen en er ook áán willen.’
Met comfort gaat men door
Soms krijgt Simone mensen aan de telefoon, die zeggen
te stoppen met de behandeling. ‘Ik vraag dan door naar
de redenen en wijs hen op wat de gevolgen kunnen zijn.
Maar als mensen de therapie als een grote last ervaren,
kan je hoog of laag springen, zij gaan dan echt niet verder

met de behandeling.’ Het doel is om therapietrouw (trouw
gebruik van pap, mra of positietrainer) te bereiken door
informatie te verstrekken en te motiveren.
‘De hele behandeling valt of staat met comfort. Dat moet
men ervaren, dan gaat men door. Het helpt als mensen
zich beter voelen, maar dat is helaas niet voor iedereen weggelegd. Als ik alles heb geprobeerd en men is
toch niet gemotiveerd, dan vraag ik bij de voorschrijver
een stopbevestiging aan waarna het apparaat opgehaald
wordt.’
Huisbezoek wordt gewaardeerd
Simone leert elke dag. ‘Er zijn steeds vernieuwingen
en de ontwikkelingen gaan snel. Via kantoor worden er
cursussen georganiseerd; dan heb ik contact met mijn collega’s.’ Ze staat regelmatig met collega’s op een beurs en
in de toekomst wil zij ook spreekuren meedraaien in een
ziekenhuis. ‘Daar kan je veel meer mensen op een dag
helpen. Toch merk ik dat mensen het fijn vinden als je hen
thuis bezoekt, in hun eigen omgeving.’
Ik merk op dat het een relaxte ochtend was. ‘Ja,’ zegt
Simone, ‘dat is meestal zo. Je moet de tijd nemen voor
een plaatsing. Ik plan ongeveer vier bezoeken per dag, een
uur per cliënt per proefplaatsing. Uitleg van het apparaat,
maskers passen en verdere informatie geven. De vragen
komen pas later en dan kunnen mensen me altijd bellen.
Tussen de bezoeken door moet ik administratie doen,
want de dossiers moeten natuurlijk wel in orde zijn.’
Naast haar werk is Simone actief met koken, wielrennen
en fitness. ‘Als het even kan, zit ik ’s ochtends om half
zeven in de sportschool, daarna douchen en in de auto
■
naar de eerste cliënt!’

Joop ligt op de bank,
want ‘wanneer je ligt
verandert de vorm
van je gezicht en als
het masker niet goed
aansluit is de kans op
lekkage groter...’
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SomnoDent® MRA
De comfortabele en effectieve behandeling van slaapapneu.
•
•
•
Vanaf de eerste nacht dat ik de SomnoDent droeg
is het fantastisch! Ik snurk niet meer, ik heb geen
ademstops en nu na een aantal weken realiseer ik
dat ik zoveel meer uitgerust ben als daarvoor.
- Jeff Mazik, SomnoDent gebruiker

•

De SomnoDent is ook geschikt voor patiënten met een
gebitsprothese, hiervoor hebben wij een aangepaste MRA
ontwikkeld.
De SomnoDent wordt goed verdragen en patiënten melden ons
een hoge therapietrouw.
Op onze website kunt u een overzicht vinden van alle NVTSgeaccrediteerde tandartsen met wie wij samenwerken.
Wij hebben machtigingsvrije contracten met alle verzekeraars.

SomnoMed Goedegebuure | 0294 - 237 492 | info@apneupagina.nl | www.apneupagina.nl
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maskers af
Er zijn veel mensen die apneu hebben. De verhalen die we erover horen en lezen gaan vaak over de
behandeling, de problemen met die behandeling en de oplossing van die problemen. In de nieuwe
rubriek ‘Maskers Af’ bezoeken we mensen met osas en/of csas en vragen we ze te praten over hun
leven buiten apneu.

‘Ik kan moeilijk stil zitten’
tekst:

Ton op de Weegh

Er gaat een lampje branden
Joke vond vijf jaar geleden dat ze snel moe was, prikkelbaar, snel geïrriteerd. ‘Ik dacht dat het door mijn werk
kwam. Tot ik hoorde van een vriendin die een slaaponderzoek had gehad. Toen ging bij mij een lampje branden:
‘Dat zou het bij mij ook wel eens kunnen zijn. Ik ging op
zoek op internet en vond veel herkenbare aanwijzingen.’
Joke ging naar haar huisarts. Die wimpelde het eerst af
met de woorden: ‘Apneu is een modeverschijnsel’, maar
stemde na wat aandringen in met een aanvraag voor een
slaaponderzoek. Uitslag: apneu. Joke kreeg een cpap en
haar klachten waren na twee weken al minder. ‘Het ging
allemaal steeds gemakkelijker, ook op het werk. Ik vroeg
me af: Waarom ben ik hier niet eerder aan begonnen? Het
was een verademing.’

Kaatsen en korven
Joke is actief in de sport: korfbal en kaatsen. Naast haar
baan bij de Belastingdienst doet ze vrijwilligerswerk
voor de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) en
de Koninklijke Nederlands Korfbal Verbond (KNKV). Ze
speelt de laatste jaren niet meer zelf, maar ondersteunt
beide bonden. Ze beoordeelt wedstrijden voor de kaatsbond en maakt daar een verslag van voor het hoofdbestuur: wat gaat er goed, wat kan beter, wat moet anders
etc. ‘Een kaatswedstrijd duurt een hele dag en dat kost me
weinig moeite. Ik heb gewoon een leuke dag!’
Voor de Korfbalbond begeleidt ze scheidsrechters en
beoordeelt ze. Het begeleiden van beginnende scheidsrechters vindt ze het leukste. ‘Ik ben zelf 24 jaar scheidsrechter geweest. Vanuit die ervaring kan ik goed begeleiden. Het belangrijkste is om de beginners zelfverzekerder
te maken.’ Al met al is Joke’s leven rijk en gevarieerd
gevuld. Apneu speelt daarbij een marginale rol. ‘Ik maak
er niet zo’n ding van. In 95 % van mijn leven speelt het
niet. Dat is wel fijn, want ik wil actief zijn. Ik kan moeilijk
stil zitten.’

Tegenslagen
Binnen twee maanden zat Joke voor haar gevoel weer op
haar oude niveau. Vol enthousiasme pakte ze haar leven
weer op. Ze kon tegenslagen weer goed verdragen. Die
waren er: ‘De fundering onder mijn koophuis bleek verrot
door bodemdaling. Ik moest het lange gevecht aan met
allerlei instanties om de schade hersteld en deels vergoed
te krijgen. Dat lukte uiteindelijk. Mijn huis werd afgebroken. Ik moest ruim twee jaar tijdelijk ergens anders
wonen.’ Sinds kort woont Joke weer op de oude plek in een
nieuw huis. Trots op wat ze bereikt heeft. ■

Paspoort:
Naam: Joke Hoekstra
Woonplaats: Grou (FR)
Leeftijd: 58 jaar
Beroep: Bezwaarbehandelaar toeslagen bij de Belastingdienst
Wanneer apneu geconstateerd: vijf jaar geleden
Behandeling: cpap met neusdoppenmasker
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Zzzzó gevonden!
Beter slapen met meer comfort? Dat heeft u zzzzzó gevonden! In de
webshop van VitalAire vindt u een ruime keuze aan o.a. apparatuur,
comfort artikelen en toebehoren voor uw zuurstof- of CPAP-therapie.
Deze producten worden niet automatisch door uw zorgverzekeraar
vergoed. Twijfelt u of een product wel of niet vergoed wordt? Neem
dan contact op met onze klantenservice (telefoon 088 - 250 3500),
of kijk op onze website.
Meer weten over het bestellen van comfort-artikelen?
Kijk op www.vitalaire-winkel.nl

www.vitalaire.nl

apneumagazine column

verzamelen

tekst:

Geeske van der Veer-Keijsper

Het is nog niet te laat...
Manieren om de krant te lezen
kunnen heel divers zijn. Sommigen
beginnen met de sportbijlage,
anderen openen met het regionale
nieuws. Mijn volgorde is eerst de
column, daarna de rouwpagina en
tot slot de cartoons. En dan pas de
rest. Een nogal heuvelachtig begin
van de dag.
Vooral de column van Rob van
Vuure verslind ik. Die man beheerst
de techniek volledig. Alle onderwerpen kan hij met veel humor en
mededogen aan. Nou ja, misschien
mag je dat ook verwachten van
een oud-onderwijzer, die allerlei
functies op het papieren pad heeft
gehad. En als hij iets niet meer
zeker weet, dan haalt hij zijn info
uit z’n verzamelingen. Daar barst
hij van.
Ik denk dat ik te laat met verzamelen ben begonnen. Wel enthousiast
gestart als puber. Al die plaatjes van
filmsterren, die je kon krijgen bij
de kauwgom. Nou had ik wel altijd
een hekel aan kauwgom. Voor mijn
gevoel kwijlde ik voortdurend, maar

toen… Mijn kaakspieren hoorden
bij de beste. Jammer genoeg heb ik
geen idee waar de albums gebleven
zijn, alleen mijn agenda’s schijnen
de verhuizingen te hebben overleefd. Heel anders is onze jongste.
Dozen, echt heel veel dozen, met
alle schriften en papieren van zijn
school, staan allemaal hier op zolder. Heb ik nog geluk dat hij nooit
is blijven zitten. Wellicht is een
carrière-switch voor hem een optie
en moet hij schrijver worden.
Graag had ik een verzameling kunst
aangelegd, maar ja, het houdt hier in
huis snel op met muren en vensterbanken (en zeker met geld).
Daarom heb ik besloten om een verzameling herinneringen aan te leggen, die weinig ruimte inneemt. In
een kistje ergens links in mijn hoofd:
De baby floept eruit en navel en ruggengraat zijn onmiddellijk weer héél
dicht bij elkaar - heerlijk.
Kleine armpjes spontaan om je nek smeltend van liefde.
Het gerinkel van het kwartje, nadat
het kruipertje er bijna in was gestikt
- onbeschrijflijk opgelucht.

Volledig genezen verklaard - diep
dankbaar.
Kunstlensjes in plaats van staar grote verwondering over kleur en
scherpte.
Doorslapen zonder stress en fris
wakker worden - grenzeloos optimistisch.
Een conducteur die ’s morgens om
7 uur op de valreep m’n kaartje controleert tegen z’n hart - (en het goedkeurt) - lachen. Om 7.00 uur!
Na een heel lange dag: Wachten op
een trein en van een student van 21
horen, dat je zulke mooie schoenen
hebt - zo lief.
De herinneringen buitelen over
elkaar heen. Ik mik ze allemaal in
mijn kistje en nog is de bodem niet
bedekt. En ik weet zeker, dat ik niet
de enige apneuer ben die zich een
zondagskind noemt.
Ik hoop dat deze kist altijd makkelijk
bereikbaar blijft, want echte mappen
en dozen zoals Rob van Vuure die
heeft, nee, daar hoef je bij mij thuis
niet naar te zoeken. ■

39

|

apneumagazine

a p n e u m a g a z i n e i n f o r m at i e f

wachttijden

Hoe lang wilt u wachten
op het slaaponderzoek?

tekst:

Ton op de Weegh

Het is prachtig dat de aandacht voor apneu groeit en daarmee het aantal verwijzingen naar slaapklinieken, maar wat betekent dat voor de wachttijden? We hielden een enquête onder ruim 250 patiënten die
het laatste half jaar een slaaponderzoek hebben gehad. We keken naar mogelijkheden voor wachttijdbemiddeling en de belangstelling daarvoor.

De wachttijden
Uit onze enquête blijkt een gemiddelde wachttijd voor een
slaaponderzoek ongeveer twee maanden voor bestaande
patiënten en drie maanden voor nieuwe patiënten. Met
uitschieters van twee weken tot meer dan vier maanden
lopen de wachttijden voor een slaaponderzoek gemiddeld
flink op. Ook de duur van het totale traject van aanmelding
voor slaaponderzoek tot de definitieve diagnose is vaak
lang. Verschillende deelnemers klagen hierover. Soms
moest men anderhalve maand wachten op een gesprek
met de specialist of verpleegkundige over de uitslag van
het slaaponderzoek. Het hele traject om vast te stellen
of iemand apneu heeft kan zo oplopen tot bijna een half
jaar.
Weet u of uw verzekeraar bemiddelt bij wachttijden?
Alle grote zorgverzekeraars doen aan wachttijdbemiddeling. Dat wil zeggen dat ze voor u uitzoeken of u in een
andere slaapkliniek eerder terecht kunt voor een slaapon-

derzoek. Ongeveer 75 % van de 250 ondervraagde mensen
weet niet of hun verzekeraar bemiddelt bij wachttijden.
We hebben het uitgezocht en in bijna alle gevallen blijkt
de betreffende verzekeraar aan een vorm van wachttijdbemiddeling te doen. Soms zelfs voor mensen die niet bij
hen verzekerd zijn.

Zes van de 250 ondervraagden deden het..
Van degenen die wel weten dat wachttijdbemiddeling
mogelijk is, heeft maar een klein deel (11 van de 250
ondervraagden) overwogen om hier gebruik van te maken.
Iets meer dan de helft hiervan (zes) heeft er daadwerkelijk
gebruik van gemaakt.
Wilt u wachttijdbemiddeling?
Velen reageren niet erg enthousiast als ze horen van de
mogelijkheid van wachttijdbemiddeling. Vooral een (iets)
grotere reisafstand schrikt af. 25 % wil helemaal niet ver-

Uit de enquête:
‘Zuyderland ziekenhuis Geleen had een wachttijd van zes tot acht weken maar op hun locatie in Heerlen kon ik
binnen een week al terecht. Ziekenhuis heeft dit zelf nagekeken en mij dit voorstel gedaan. Vond dit zeer prettig.’
‘De wachttijd voor het onderzoek duurde mijns inziens veel te lang.’
‘Er wordt onderscheid gemaakt in wachttijden voor nieuwe patiënten en bestaande patiënten. Als je bekend bent
mag je sneller. Dat vind ik vreemd.’
‘Ik heb een onderzoek gehad bij Medisch Centrum Landscheiding in Den Haag. Mijn huisarts heeft me bewust
hiernaartoe verwezen, omdat de wachttijden bij de ziekenhuizen zo lang zijn. Ik had de volgende dag de uitslag.’
‘Bij aanmelding van mijn man in Heerenveen hoorden wij dat het drie maanden kon duren voor het slaaponderzoek zou plaats vinden. Daarom zijn we op internet en in de facebook groep gaan zoeken en vragen. En toen
naar Winschoten / Delfzijl uitgeweken. Slaaponderzoek binnen een week en de uitslag gelijk op de dag dat we de
apparatuur terugbrachten.’
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Een verzekeraar aan het woord
Voor dit artikel spraken we met Christina Rompa,
voorlichter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Haar
antwoorden bevestigen grotendeels de bevindingen
uit ons onderzoek.
Hoe vaak krijgt u een verzoek voor wachttijdbemiddeling?
‘Zilveren Kruis ontvangt gemiddeld negen bemiddelingsverzoeken voor slaaponderzoeken per maand. We proberen
natuurlijk patiënten ergens anders sneller zo’n onderzoek
te laten ondergaan. Het lukt vaak wel in de buurt van de
patiënt. We vragen altijd of iemand bereid is om te reizen
en zo ja, hoever. Binnen die afstand wordt de best passende optie gezocht.’
Wat zijn de wachttijden?
‘De wachttijden verschillen. Ook per regio. De zorgcoaches
van Zilveren Kruis bellen regelmatig met de zorgverleners
om de actuele wachttijden na te vragen. Enkele weken is op
dit moment een gebruikelijke wachttijd.’
Zijn mensen bereid verder te reizen?
‘Dat verschilt per patiënt. De mogelijkheden zijn ook niet
voor iedereen gelijk.’

der reizen, 25 % op zijn hoogst 20 kilometer, 25 % hoogstens 50 kilometer. De resterende 25 % is bereid meer dan
50 kilometer te reizen.
Veel ondervraagden noemen als bezwaar dat de verdere
behandeling van de apneu dan ook op grotere afstand
plaats gaat vinden. [Redactie: behandeling hoeft niet per
definitie in het ziekenhuis plaats te vinden waar men
onderzocht is.] Vaak is men ook al vertrouwd met het
ziekenhuis in de buurt door behandeling van andere aandoeningen van henzelf of van familie. Iets minder dan de
helft (75 mensen) hecht ook aan de heel goede naam van
de slaapkliniek of het ziekenhuis en neemt een langere
wachttijd daardoor op de koop toe.

Wat zijn de argumenten van mensen om niet verder te
willen reizen?
• men is gewend aan een zorgverlener / instelling;
• er is geen of beperkte mogelijkheid om te reizen;
• de huisarts raadt een bepaalde zorgverlener aan (soms uit
gewoonte of omdat het in de buurt is).

geval werd de uitslag van het slaaponderzoek meteen de
dag na het slaaponderzoek besproken, zodat geen extra
reis nodig was.
Resten ons nog enige vragen:
• Hoe komt het dat zoveel mensen niet weten van het
bestaan van wachttijdbemiddeling?
• Wat doen verzekeraars, zorgverleners en patiëntenverenigingen om wachttijdbemiddeling bekender te maken?
• Wat doen de slaapklinieken aan de wachttijden?
■

Die afstand valt mee
Degenen die wel een slaaponderzoek ergens anders hebben ondergaan, zijn daar terecht gekomen door bemiddeling van de verzekeraar, bemoeienis van de huisarts,
eigen initiatief en zelfs in één geval door bemiddeling van
de slaapkliniek, waar zij zich in eerste instantie hadden
aangemeld. De ervaringen zijn zonder uitzondering erg
positief. Als eerste natuurlijk vanwege de verkorting van
de wachttijd. Maar ook omdat de afstand heel erg meevalt.
In de meeste gevallen werd bij het maken van een vervolgafspraak rekening gehouden met de reistijd. In een enkel
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Wist u dat...

uit de media

In deze ‘Wist u dat’ aandacht voor nachtrust, wintertijd, een overname, een onterecht ontslag, een
verloren cpap en het e-consult.
samenstelling: Annette

van Gemerden

NightBalance overgenomen door Philips
Philips breidt zijn aandeel in slaap- en beademingszorg uit met de overname van het Nederlandse bedrijf
NightBalance.

den bij Philips. Zij bieden kansen en mogelijkheden om
de spt wereldwijd in de markt te zetten’.
Bron: Eindhovens Dagblad

Dit Haagse bedrijf heeft de Slaap Positie Trainer (spt)
ontwikkeld. Het apparaatje wordt verkocht in diverse
Europese landen. In Nederland wordt het vergoed door de
zorgverzekering.
‘Deze overname helpt ons om onze leidende positie te versterken in de groeiende thuiszorgmarkt’ aldus John Frank,
directeur van Philips Sleep & Respiration Care.
Eline Vrijland-van Beest, oprichter en directeur van
NightBalance: ‘Ik ben trots. Ons product is in goede han-

Cpap in de toptien op Schiphol
Het team Lost & Found op Schiphol is belast met het verzamelen, registeren, opbergen en teruggegeven van spullen die op de luchthaven en in vliegtuigen door reizigers
worden achtergelaten.

stelden een top 10 samen van meest bijzondere gevonden
voorwerpen. Op de eerste plaats staat een portefeuille
met 10.000 dollar. Via o.a. een ledikant plus matras, een
schuurmachine en een trombone komen we op de tiende
plaats een heuse cpap tegen!

In 2017 registreerde Lost & Found 63.000 verloren voorwerpen. Naast mobieltjes, laptops, tassen en jassen zitten er ook verrassende vondsten tussen. De teamleden

Bron: AD
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E-consult wordt nog weinig toegepast bij de huisarts
Bij 62 procent van de huisartsenpraktijken is een e-consult
al mogelijk. Het daadwerkelijke gebruik ervan is echter
nog niet zo hoog (4 % van alle patiënten in 2017), ook al
biedt het e-consult meerwaarde voor huisartsenpraktijken
en patiënten.

op deze mogelijkheden te wijzen. Het initiatief om het
gebruik te stimuleren moet bij de huisartsenpraktijken
liggen. Zij zijn aan zet om met het e-consult te starten,
het op te schalen en onder de aandacht van hun patiënten
te brengen. Daarom wordt het handboek breed verspreid
onder huisartsen in Nederland.

Om huisartsen op weg te helpen en de kansrijke e-healthtoepassing een impuls te geven, hebben huisartsenorganisaties LHV en NHG samen met Nictiz (expertisecentrum
voor e-health) een interactief handboek voor huisartsenpraktijken ontwikkeld: ‘E-consult, hoe regelen we dat?!’

Bron: ICT & health

De digitalisering van de zorg, waaronder de huisartsenzorg, is volop in ontwikkeling. Toch blijft het gebruik van de
mogelijkheden zoals het e-consult achter. Onbekendheid
met e-consult speelt daarbij een belangrijke rol. Patiënten
weten vaak niet welke digitale mogelijkheden er bij hun
huisartsenpraktijk zijn. Huisartsen hebben op hun beurt
vaak simpelweg de tijd (en kennis) niet om patiënten

Wintertijd?
Neuroloog en slaapexpert van Haaglanden Medisch Centrum geeft tips

In het laatste weekend van oktober wordt de klok weer een
uur teruggezet: zaterdagnacht om 3.00 uur maken we er
2.00 uur van. Een uurtje langer slapen dus, en dat is niet
verkeerd. Of toch wel?
Ziet u op tegen de overgang naar de wintertijd? Dan
heeft Lyne Rijsman, neuroloog en slaapexpert van het
Haaglanden MC Slaapcentrum een paar tips:
• Ga de dagen ervoor steeds iets later naar bed om alvast
te wennen.

• Stel zondag alle klokken meteen goed af en ga over op
de nieuwe tijd. Sta op zoals u gewend bent en eet ook op
dezelfde tijdstippen als anders.
• Zorg dat u overdag zoveel mogelijk licht ziet: ga lekker
naar buiten.
• Zorg dat u ’s avonds weinig kunstlicht ziet. Zet de tv en
de tablet uit en lees een boek.
• Gun uzelf een paar dagen om weer in het ritme te komen.
Plan niet te veel spannende of vermoeiende activiteiten.
• Doe geen middagslaapjes.
Bron: Haaglanden MC
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Zorgt voor lucht in uw leven

Sommige mensen
dromen ervan
Goed slapen en
uitgerust wakker worden
Dat kan met Westfalen Medical
•
•
•
•
•

Uitsluitend de beste APAP-apparatuur en
toebehoren
Gratis luchtbevochtiger
Gratis verwarmde slang
Uitgebreide gebruiksinstructie en begeleiding
Bij vragen of problemen 24/7 bereikbaar

Westfalen Medical BV
Postbus 124 - 7400 AC Deventer - Tel +31 (0) 570 234 625
cpapinfo@westfalen.com - www.cpapinfo.nl
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Waarom ook te veel slapen slecht kan zijn voor je gezondheid
Britse wetenschappers analyseerden aan de hand van 74
eerdere onderzoeken de slaapduur en -kwaliteit van drie
miljoen mensen tussen 1970 en 2017. Het risico op een
hartaandoening stijgt naar mate mensen afwijken van de
aanbevolen acht uur slaap per nacht.

lange nachten niet per se een bedreiging te zijn. ‘Sommigen
hebben tien uur nodig omdat ze anders niet functioneren.
Daar kom je snel achter. Als je jezelf na een nacht van acht
uur belabberd voelt, is dat een indicatie dat je langer moet
blijven liggen.’

Bij de deelnemers die tussen de zeven en acht uur sliepen
of minder, was er geen significant verband tussen nachtrust
en hartproblemen. Hoofdonderzoeker Chun Shing Kwok
(Keele University, Newcastle UK): ‘Slaap beïnvloedt iedereen, maar de hoeveelheid die we nodig hebben en de kwaliteit ervan is complexe materie. Er zijn culturele, sociale,
psychologische, gedrags- en omgevingsinvloeden waarmee
we rekening moeten houden.’
Volgens slaapexpert Johan Verbraecken (UZ Antwerpen)
zijn sommige mensen van nature langslapers en hoeven die

Blijf je echt veel langer liggen, meer dan tien uur, dan is
er volgens professor Verbraecken iets grondig mis: ‘Het
is raadzaam dat te onderzoeken. Psychologische aandoeningen of pijnproblemen kunnen de reden zijn van het
lange slapen. Mensen met obesitas, diabetes, kanker of
(verborgen) slaapapneu slapen ook langer dan normaal.’
Het onderzoek is gepubliceerd in Journal of the American
Heart Association, Volume 7, nr. 15.
Bron: Nieuwsblad.be

Schadevergoeding voor ex-werknemer met slaapapneu
De rechtbank in Essex County (Verenigde Staten) heeft een
transportbedrijf veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan een ex-werknemer. De werknemer werd met
ziekteverlof gestuurd en later ontslagen, omdat hij werd
behandeld voor slaapapneu.
Uit verschillende medische onderzoeken kwam naar voren
dat zijn behandeling geen belemmering is voor een goede
uitvoering van zijn werkzaamheden. De directie van het
bedrijf voerde allerlei argumenten aan die door de rechter
van tafel werden geveegd: ‘Werknemers en directieleden
zonder medische opleiding mogen niet zomaar beslissen over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst op
grond van aannames, internet artikelen en ervaringen van
bekenden.’
Bron: Sleepreviewmagazine.com
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Total Care, de beste leverancier van Nederland
ApneuVereniging

Bezoek de website voor informatie en comfortartikelen
voor uw therapie. www.totalcaregroep.nl
- MR A Beugel

- CPAP

- Slaap Positie Trainer

Een frisse duik in een energieke toekomst
Genoeg energie voor iedereen, dat is ons motto. Total Care ondersteunt
de behandeling van slaapapneu door het inzetten van de beste service en
nazorg*. Alles op basis van persoonlijke aandacht, goed opgeleid personeel en
de meest geavanceerde apparatuur beschikbaar.
*Continuïteit van de geleverde kwaliteit en service van Total Care werd in 2017
wederom bevestigd. Volgens het tweejaarlijkse patiënttevredenheidsonderzoek
uitgevoerd door de ApneuVereniging, werd Total Care door u als beste CPAPleverancier van Nederland beoordeeld.

Total Care | Poppelseweg 7c | 5051 PL Goirle
Tel. 013-531 35 35 | www.totalcaregroep.nl

DeVilbiss - Respironics - Weinmann - Fisher & Paykel - Resmed - Pari - Invacare - Nellcor - Easy Comfort Nightbalance
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van de penningmeester

€ 2,50 contributieverhoging in 2019
tekst: Mart

Peters

Na een levendige discussie in de ALV (algemene ledenvergadering) van april 2018 is unaniem gekozen voor
de eenmalige, relatief geringe verhoging van de jaarcontributie met € 2,50. Hiermee verwachten we de periode
tot 2023 financieel weer goed door te komen. De nieuwe
bedragen worden € 30,00 per jaar bij automatische
incasso en € 32,50 bij betaling op factuur. Het besluit is al
eerder bekend gemaakt via het ApneuBulletin.
Immense groei in 15 jaar
Sinds 2003 is het contributiebedrag niet verhoogd. De
vereniging had toen circa 1.000 leden en 18 vrijwilligers
en was grotendeels afhankelijk van subsidiebijdragen van
de overheid.
We hebben nu ongeveer 8.700 leden en 100 vrijwilligers.
De activiteiten zijn in aard en omvang enorm toegenomen
en de subsidie is sterk verminderd. Financieel hebben
we ons in die 15 jaar desondanks kunnen redden door
rigoureuze kostenonderhandelingen, effectieve keuzes,
efficiency maatregelen en hogere contributie-inkomsten
(door de groei van het aantal leden).
Vrijwilligers en meer uitbesteden aan professionele
organisaties
Om de continuïteit van de vereniging en haar activiteiten
te kunnen waarborgen, staan we voor nieuwe organisatorische uitdagingen op bestuurlijk niveau. Bij een verdere groei van de vereniging kunnen we niet meer voor
alle beheersactiviteiten terugvallen op deskundigheid en

beschikbaarheid van vrijwilligers. In het meerjarenplan
2019 - 2023 houden we het werken met vrijwilligers in
stand voor alle bestuurlijke en apneugerelateerde zaken.
De routinematige beheersactiviteiten zullen we echter
vaker onderbrengen bij professionele organisaties. Het
betreft onder meer het volledige beheerpakket van de ICT
en de nieuwe e-Captain ledenadministratie. Daarmee kunnen we ook aan alle wensen en (privacy-)verplichtingen
voldoen.
U kunt ervan op aan dat wij zorgvuldig en efficiënt met uw
bijdragen blijven omgaan. Wij hopen dan ook van harte dat
u ons ook in de komende jaren blijft steunen en dat u zelf
veel voordeel zult halen uit de geboden activiteiten. ■

We hebben nu
ongeveer 8.700
leden en 100
vrijwilligers.
De activiteiten
zijn in aard en
omvang enorm
toegenomen...
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Zorg waar u zich goed bij voelt.

Eenvoudig bestellen waar en wanneer u dat wilt.
In onze webshop kunt u eenvoudig en op elk moment
producten en toebehoren voor uw slaapapneutherapie
bestellen. Tevens biedt de webshop een ruim en
overzichtelijk aanbod van artikelen voor zuurstoftherapie
en UV-lichttherapie.

Linde: Living healthcare
Linde Healthcare Benelux
Homecare
De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven
7HO)D[
osas.nl@linde.com, www.webshop.linde-healthcare.nl

U kunt zelf bestellen, maar ook uw familie en vrienden
kunnen in de webshop bestellen. Registreert u zich als klant,
GDQSURÀWHHUWXERYHQGLHQYDQH[WUDPRJHOLMNKHGHQHQ
aanbiedingen.
Houd onze webshop in de gaten voor lopende acties!
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ik durf haast niet te kijken...

De kilometer

tekst en recept:

Annette van Gemerden

Wij gaan al jarenlang op zeilvakantie. Die begint als we
losgooien en zwaaien naar de havenmeester. Heerlijk: de
vrijheid op het water en het leven met wind en weer, op het
ritme van het getij. Mijn cpap is overdag zeevast opgeborgen en tijdens de nacht, in een jachthaven of voor anker,
krijgt hij een ereplaatsje naast mijn kooi.

Thuisgekomen ga ik op de weegschaal (de kilometer, volgens kleindochter) staan. Ik durf haast niet te kijken. Ik
ben drie kilo aangekomen! Tijd voor strenge maatregelen.
Morgen? Nee, het is nog een beetje vakantie en overmorgen ben ik jarig. Volgende week. Dan gaat de broekriem
aan, de rem erop, de koelkast op slot.

Ankeren heeft onze voorkeur. Voor die gelegenheden
heb ik extra voorraad aan boord: blikvoedsel en houdbare
zuivel. Eten uit de voorraad is een guilty pleasure. Mijn
interne alarm voor suiker en koolhydraten wordt uitgeschakeld, ik weet toch niet precies wat er in die blikjes zit.
Bovendien hebben we onderweg lekkere dingen gekocht:
amandelkoekjes en chocolade, wijn en nootjes.

Om weer grip te krijgen op mijn kook- en eetpatroon
schotel ik mijn verjaardagsgasten lekkere, maar ook verantwoorde aspergemuffins voor.

We liggen dit jaar op een mooi ankerplekje in ZuidEngeland. Als de dag ten einde loopt en het heel rustig is
op de rivier, genieten we van de stilte en een glas wijn.
Vier weken vakantie. Onze zorgen betreffen een goede
wind en het juiste tijdstip om met de stroom mee te kunnen varen. We ontspannen en komen tot rust.

asperge- of restjesmuffins
Hiervoor zijn allerlei soorten groenten te gebruiken, ook restjes groenten, rauw of al bereid en afgekoeld. De muffins zijn
koud ook lekker en kunnen goed worden meegenomen voor een lunch buitenshuis.
• 3 eieren
• 3 eetlepels room
• 6 groene asperges
• 80 gram erwtjes (diepvries)
• 1 bosuitje in ringetjes
• 2 eetlepels fijngehakte peterselie
• 30 gram geraspte Parmezaanse kaas
• peper
• zout
• olijfolie om in te vetten
Snijd de asperges in stukjes van ongeveer 1 cm. Doe in
een kom samen met de erwtjes, de bosui en peterselie.
Meng dat door elkaar.
Klop de eieren los met de room, peper en zout en voeg
hieraan de Parmezaanse kaas toe.
Verdeel de groenten over 8 ingevette muffinvormpjes (of
bekleed de vormpjes met papieren bakjes) en schenk het
eiermengsel erbij.
Bak 20 - 25 minuten in een voorverwarmde oven (180 graden) tot ze mooi bruin zijn. Serveer lauwwarm of koud.
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MRAbeugels

met medische ondersteuning

OM PATIËNTEN TE KUNNEN VOORZIEN VAN DE BESTE
OPLOSSING, BIEDT VIVISOL NU OOK EEN RUIME KEUZE
AAN OP MAAT GEMAAKTE MRA-BEUGELS.

WAAROM KIEZEN
VOOR VIVISOL?
Q
Q

Q

Q

Q

Q

De enige CPAP-leverancier die ook MRA-beugels aanbiedt.
Optimale begeleiding van de patiënt door onze directe
samenwerking met artsen en verpleegkundigen in het
slaapcentrum.
Spreekuren in ziekenhuizen, bij verschillende tandartsen
en op diverse andere locaties.
Behandeling door een NVTS-geaccrediteerde tandarts in
samenwerking met onze MRA-consulent.
Binnen het bijzonder brede assortiment van MRA-beugels
is ruime keuze voor de beugel die het best past bij uw
gebitssituatie.
VIVISOL heeft met alle zorgverzekeraars een
samenwerkingsverband en verzorgt het gehele
administratieve traject rondom de vergoedingen van de
zorgverzekeraar.

Zuurstof
Beademing
OSAS

De basis
voor
vertrouwen
in je dag

VIVISOL Nederland BVFSwaardvenstraat 27F5048 AV TilburgFt +31 (0)13 - 523 10 21Ff +31 (0)13 - 523 10 29Fe mra@vivisol.nl.Fwww.vivisol.nl
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Waar vindt u ons...

tekst: Arno van der Lek
coördinator beurzen

De ApneuVereniging is geregeld met een stand aanwezig op landelijke beurzen, cursussen
en congressen. Bij onze stand geven wij informatie over vele aspecten van apneu.
Behandelingsmethoden als cpap en maskers, mra en spt worden getoond.
Bezoekers kunnen ter plaatse zelf hun risico op apneu toetsen via de Philips-slaaptest.
29 & 30 september
Leef Event 2018, MartiniPlaza te Groningen
	Informatie over gezond leven met sportclinics, lichte presentaties, XL-lezingen en circa
honderd stands; van ApneuVereniging tot Blije Voeten specialisten.
3 oktober

Dag van de Eerstelijn in de Meervaart te Amsterdam-Osdorp
Een dag speciaal voor eerstelijnsverzorgenden. Diverse workshops over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van eerstelijnsverzorging.

3 november
Parkstad Zorgbeurs, Parkstad Stadion te Kerkrade
	Een beurs voor ieder die actief en gezond in het leven staat, met diverse thema’s zoals
zorg en welzijn, beauty en wellness, eten en drinken.
6 & 7 december
Nursing Experience - Reehorst, Ede
	De Nursing Experience is het grootste bij- en nascholingsevenement voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Een gelegenheid waarbij wij al jaren aan vele
professionals informatie geven over apneu en wat er mee samenhangt.
15 tot 20 januari
Senioren Expo te Veldhoven, Conference Centre Koningshof
	Beurs voor de 50-plusser met circa 100 stands. Informatie over sfeervol wonen en leven,
reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit.
7 tot 10 februari
De Gezondheidsbeurs, Jaarbeurs te Utrecht
	Beurs gericht op gezondheidsgerichte informatie. Inspiratie voor een gezonde leefstijl.
Lezingen, workshops en stands; van ApneuVereniging tot Zus & Zorg.
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Regionale bijeenkomsten najaar 2018
Oost-Brabant / Rijk van Nijmegen
Ziekenhuis Bernhoven, Uden

Friesland
Tjongerschans ziekenhuis, Heerenveen

25 september		
19.30 uur		

8 oktober		
19.00 uur		

Overijssel / Twente
9 oktober		
Medisch Spectrum Twente, Enschede
19.00 uur		
		

Toos en Jos van Beers, Harrie Otjens
Programma nog niet bekend.

Alex Klijnstra
Sprekers: dr. Brouwer, kinderarts en dr. Hoekema, kaakchirurg.

Co van Doesem, Norbert Blockhuis, Herman ten Hove,
Tanja Mast, Piet van der Heijden
Programma nog niet bekend.

Den Haag
Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

23 oktober		 Jill Bleeker, Teun van Wijk, Hans Boin
19.30 uur		De maskerraad toont vele maskers en geeft er uitleg over. Vragen
over uw eigen masker kunt u ook stellen. VitalAire - de leverancier
van het RDGG - is eveneens aanwezig.

Dordrecht
Albert Schweizer Ziekenhuis, Dordrecht

24 oktober		
19.00 uur		

Utrecht
Zorgcentrum Rosendael, Utrecht

7 november		 Didier Baartman, Bep van Norde, Ton Wit
19.00 uur		Mevr. dr. J.A. Aaronson, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding
tot neuropsycholoog, zal spreken over slaapapneu en het brein:
‘Wat is het effect van slaapapneu op geheugen, concentratie en
denkvermogen’. Dr. Aaronson is werkzaam bij OLVG Oost te
Amsterdam en Radboudumc te Nijmegen.

		

Achterhoek
Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Elly van der Kuij - van Geel
Najaarsbijeenkomst.

 arijke IJff, seksuoloog, hoofdredacteur ApneuMagazine, zal
M
spreken over apneu en seksualiteit: ‘De invloed van apneu op
mogelijkheden, beleving en betekenis van intimiteit en seksualiteit’.

8 november		 Ben en José Teunissen, Evert van den Bronk
19.30 uur		 De heer M.R. Copper, kno-arts en hoofd-/hals-chirurg, werkzaam
	in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, over de TZS
(tongzenuwstimulator).

Amstelveen
15 november		 Alette Stoutenbeek, Monique van Boxtel
Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
19.30 uur		 Een gecertificeerde tandarts verbonden aan het ZHA, over de mra.
		
	 Mevr. dr. J. Th. Schmidt, kno-arts, verbonden aan het ZHA, over de
SPT (slaappositietrainer). Prof. dr. N. de Vries, kn0-arts verbonden
aan het OLVG, over de TZS (tongzenuwstimulator).

Wilt u meer informatie over de bijeenkomsten? Kijk op www.apneuvereniging.nl/de-vereniging/regiobijeenkomsten.
NB: U kunt ook naar bijeenkomsten buiten uw eigen regio. Meld dit dan bij de coördinator van die regio.
Als u ook een uitnodiging wilt ontvangen voor een andere regio, omdat die locatie u beter schikt, meld dit dan bij uw eigen
coördinator.
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Regiocoördinatoren en Kenniscentrum Techniek
apneuhelpdesk
landelijk coördinator veldwerk

t: 0343 - 413 414 (elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur)

Cees Vos

vos@apneuvereniging.nl

Alex Klijnstra
Martin Bleecke
Kees de Ridder
Jelly Stapert
Henk Bazuin
Evert Schouten
Franciska de Koning
Co van Doesum
Norbert Blockhuis
Herman ten Hove
Tanja Mast
Piet van der Heijden
Peter Welling
Rudy Geitenbeek
Tom Petri
Ruud Steiginga
Wilma Colly-Schreurs
Henk Henkes
Toos van Beers
Jos van Beers
Harrie Otjens
Marja Luksemburg
Piet Luksemburg
Yvonne Pieksma
Evert van den Bronk
Ben & José Teunissen
Didier Baartman
Bep van Norde
Ton Wit
Huub Kerkhoff
Geeske van der Veer - Keijsper
Marijke Hersman
Huub Kerkhoff
Alette Stoutenbeek
Monique van Boxtel
Dick Belderbos
Henk Verhagen
Jil Bleeker
Hans Boin
Teun van Wijk
Tom Dekker
Elly van der Kuij-van Geel
Paul Geilleit
Coen Leich
Jolanda van Dongen
Jan Kamerling
Ellie Akkermans
Jeroen Bos
Ine Sprangers
Rob Steenbergen
Annette Bour-Geurts
Louk Bour
Marco Crutzen

06 - 549 73 812
06 - 372 41 845
06 - 504 53 133
06 - 224 62 023
0522 - 27 06 28
059 - 171 40 80
06 - 479 28 113
053 - 461 71 71
053 - 538 80 05
0548 - 51 80 90
06 - 534 30 135
053 - 538 86 89
06 - 263 32 354
06 - 212 60 363
055 - 312 28 48
055 - 522 03 64
055 - 323 07 52
0575 - 52 24 27
06 - 504 72 193
06 - 233 60 907
06 - 448 58 720
0344 - 64 34 33
06 - 507 42 152
06 - 111 54 115
0316 - 33 16 58
0316 - 52 94 08
06 - 266 70 738
030 - 688 38 26
06 - 514 24 203
075 - 621 03 35
072 - 511 54 02
06 - 533 80 282
075 - 621 03 35
0252 - 52 19 89
035 - 526 33 78
06 - 449 86 277
071 - 887 26 06
06 - 238 15 301
06 - 439 87 725
06 - 226 01 821
06 - 483 74 318
078 - 676 71 34
06 - 226 22 882
0115 - 79 50 71
06 - 303 92 180
06 - 272 58 847
06 - 143 93 810
06 - 547 83 953
06 - 253 65 959
06 - 138 27 935
06 - 128 57 412
06 - 209 10 650
06 - 387 57 889

regiocoördinatoren
Friesland
Groningen
Drenthe / Kop van Overijssel
Overijssel, Twente

Veluwe Vallei en Eemland
Stedendriehoek

(Deventer, Apeldoorn, Zutphen. e.o.)

Oost-Brabant / Rijk van Nijmegen
Betuwe, Bommelerwaard en Meierij
Achterhoek, Arnhem / Liemers
Utrecht
Noord-Holland
Amsterdam
Amstelveen
Zuid-Holland
Den Haag
Rotterdam
Dordrecht
Zeeland
West-Brabant
Midden-Brabant
Noord-Limburg en Peel
Zuid- en Midden-Limburg

maskerraad
apneudeskundige
beurzen / promotie
kenniscentrum techniek

klijnstra@apneuvereniging.nl
bleecke@apneuvereniging.nl
deridder@apneuvereniging.nl
stapert@apneuvereniging.nl
bazuin@apneuvereniging.nl
schouten@apneuvereniging.nl
f.dekoning@apneuvereniging.nl
vandoesum@apneuvereniging.nl
blockhuis@apneuvereniging.nl
tenhove@apneuvereniging.nl
mast@apneuvereniging.nl
vanderheijden@apneuvereniging.nl
welling@apneuvereniging.nl
geitenbeek@apneuvereniging.nl
petri@apneuvereniging.nl
steiginga@apneuvereniging.nl
schreurs@apneuvereniging.nl
henkes@apneuvereniging.nl
t.vanbeers@apneuvereniging.nl
vanbeers@apneuvereniging.nl
otjens@apneuvereniging.nl
m.luksemburg@apneuvereniging.nl
luksemburg@apneuvereniging.nl
pieksma@apneuvereniging.nl
vandenbronk@apneuvereniging.nl
teunissen@apneuvereniging.nl
baartman@apneuvereniging.nl
vannorde@apneuvereniging.nl
wit@apneuvereniging.nl
kerkhoff@apneuvereniging.nl
vanderveer@apneuvereniging.nl
hersman@apneuvereniging.nl
kerkhoff@apneuvereniging.nl
stoutenbeek@apneuvereniging.nl
vanboxtel@apneuvereniging.nl
belderbos@apneuvereniging.nl
verhagen@apneuvereniging.nl
bleeker@apneuvereniging.nl
boin@apneuvereniging.nl
vanwijk@apneuvereniging.nl
dekker@apneuvereniging.nl
vanderkuij@apneuvereniging.nl
geilleit@apneuvereniging.nl
leich@apneuvereniging.nl
jvandongen@apneuvereniging.nl
kamerling@apneuvereniging.nl
akkermans@apneuvereniging.nl
j.bos@apneuvereniging.nl
sprangers@apneuvereniging.nl
steenbergen@apneuvereniging.nl
a.bour@apneuvereniging.nl
bour@apneuvereniging.nl
crutzen@apneuvereniging.nl

Bep en Cok van Norde
030 - 688 38 26
Sandra Houtepen		

vannorde@apneuvereniging.nl
houtepen@apneuvereniging.nl

Arno van der Lek
Nancy van der Lek-Roozeboom

06 - 340 97 278
06 - 106 42 828

vanderlek@apneuvereniging.nl
n.vanderlek@apneuvereniging.nl

Philips, SPT, SleepyHead
Resmed, SleepyHead
Resmed, SPT
Resmed
Resmed
Fisher & Paykel, SleepyHead
DeVillbis
Sandman - Dreamstar
Sandman - Dreamstar
Mra
Weinmann
Philips Respironics
Cpap-maskers
Algemeen, SPT

Piet Luksemburg
Arie Klerk
Alexander Berger
Peter Prins
Martin Poldervaart
Ruud Hondema
Martin Bleecke
Tom Dekker
Fred Schouwenaars
Jos van Beers
Tanja Mast
Bert Jansen
Bep van Norde
Aart Marchal

luksemburg@apneuvereniging.nl
klerk@apneuvereniging.nl
berger@apneuvereniging.nl
prins@apneuvereniging.nl
poldervaart@apneuvereniging.nl
hondema@apneuvereniging.nl
bleecke@apneuvereniging.nl
dekker@apneuvereniging.nl
schouwenaars@apneuvereniging.nl
vanbeers@apneuvereniging.nl
mast@apneuvereniging.nl
jansen@apneuvereniging.nl
vannorde@apneuvereniging.nl
marchal@apneuvereniging.nl
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contact
Secretariaat

bestuur
Voorzitter
Algemeen secretaris
Penningmeester
Landelijk coördinator veldwerk
Algemeen
Algemeen
Pers en publiciteit
Communicatie en marketing
IT
secretariaat veldwerk
Medewerkster
Medewerker
internet
Webredactie
Facebook / Twitter
Apneuforum
Moderator
Moderator
Moderator
redactie
Hoofdredacteur
Redactiesecretaris
Redacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur
apneumagazine

ApneuVereniging | Postbus 134 | 3940 AC Doorn
t: 0343 - 413 414 (ApneuHelpdesk elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur)
Hugo Hardeman
voorzitter@apneuvereniging.nl
Dim van Rhee
secretaris@apneuvereniging.nl
Mart Peters
penningmeester@apneuvereniging.nl
Cees Vos
vos@apneuvereniging.nl
Annemieke Ooms
ooms@apneuvereniging.nl
Marijke IJff
ijff@apneuvereniging.nl
Aalt van Veen
vanveen@apneuvereniging.nl
Henk Verhagen		 verhagen@apneuvereniging.nl
Kees de Ridder
deridder@apneuvereniging.nl
Gerda Kassels
Toine van Dongen

kassels@apneuvereniging.nl
vandongen@apneuvereniging.nl

www.apneuvereniging.nl
Ton op de Weegh		 opdeweegh@apneuvereniging.nl
Steven Meppelink
		 meppelink@apneuvereniging.nl
Ton op de Weegh		 opdeweegh@apneuvereniging.nl
Tanja Mast		 mast@apneuvereniging.nl
Ton op de Weegh		 opdeweegh@apneuvereniging.nl
Tanja Mast		 mast@apneuvereniging.nl
Ruud Hondema		 hondema@apneuvereniging.nl
Ben Goossens		 goossens@apneuvereniging.nl
Marijke IJff		 ijff@apneuvereniging.nl
Gerda Kassels		 kassels@apneuvereniging.nl
Piet-Heijn van Mechelen		 vanmechelen@apneuvereniging.nl
Ton op de Weegh		 opdeweegh@apneuvereniging.nl
Geeske van der Veer-Keijsper		 vanderveer@apneuvereniging.nl
Annette van Gemerden		 vangemerden@apneuvereniging.nl
Dick Westerveld		 westerveld@apneuvereniging.nl
Bert van Dam		 vandam@apneuvereniging.nl
Henk Verhagen		 verhagen@apneuvereniging.nl
Een uitgave van de ApneuVereniging (NVSAP)
Grafisch ontwerp: Guus Bayards / www.bayards.biz info@bayards.biz

insturen kopij
lid worden

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 19 oktober 2018
U kunt lid worden voor  30,- (bij automatische incasso  27,50) per jaar. Naast tal van andere zaken
ontvangt u 4 x per jaar het ApneuMagazine. Zie www.apneuvereniging.nl > vereniging / lid worden.
U kunt ook e-mailen naar administratie@apneuvereniging.nl (vermeld duidelijk naam en adresgegevens), of stuur een briefje aan ApneuVereniging, Postbus 134, 3940 AC Doorn.

verandert uw adres, emailadres,
telefoonnummer?

U kunt dat wijzigen via inloggen op de site van de ApneuVereniging of doorgeven aan administratie@
apneuvereniging.nl. Of stuur een briefje aan ApneuVereniging, Postbus 134, 3940 AC Doorn.

beëindiging lidmaatschap

Als u wilt opzeggen, geef dit dan uiterlijk 4 weken voor het aflopen van het verenigingsjaar (31 december)
schriftelijk door aan ApneuVereniging, Postbus 134, 3940 AC Doorn.

tip
Juridische hulp
Arbeidsrecht en verzekeringsrecht zijn echte juridische specialismen. Als iemand problemen
heeft met zijn werkgever, uitkeringsinstantie of verzekeraar, zijn daar ook vaak grote belangen en bedragen mee gemoeid. Je moet als patiëntenvereniging je grenzen kennen.
Dit soort zaken is te ingewikkeld voor de ApneuVereniging. Wij zijn dan ook blij dat we
aangesloten zijn bij de landelijke koepels: Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in). Zij
beschikken over specialisten die onze leden kunnen raadplegen over zaken zoals sociale
zekerheidsuitkeringen (wia, wao, wajong enz.), over zorg- en ziektekosten (awbz, zvw e.d.),
arbeidsgeschillen enzovoort. Zij geven advies en kunnen u in bepaalde gevallen, als u lid bent
van de ApneuVereniging, ook ondersteunen bij procedures. Kijk voor meer informatie bij:
www.iederin.nl/hulp-en-advies/juridisch-steunpunt
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óók ontspanning doet
wonderen voor uw slaap
Wij doen alles voor een goede nachtrust. Van begeleiding door onze zorgcoaches
tot het verzorgen van de nieuwste apparatuur voor OSA- én positietherapie. Wij
denken met u mee, geven u inzicht in het verloop van uw therapie en bieden een
passende oplossing voor uw slaapapneu. Zo kunt u gaan genieten van wat écht
belangrijk voor u is.
030 282 11 85 | osas@mediqtefa.nl | www.mediqtefa.nl/osas

Zin in een leuke, leerzame
en gezellige vrijwilligersklus?

Kom ons helpen!

Kijk op www.apneuvereniging.nl
en vind een activiteit die bij jou past!

apneu
vereniging
ApneuVereniging | Postbus 134 | 3940 AC Doorn | www.apneuvereniging.nl
t: 0343 - 413 414 (elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur)

Het ApneuMagazine wordt ook verspreid in Vlaanderen via:
Apneuvereniging Vlaanderen | info@ApneuVereniging.be | www.ApneuVereniging.be | t: 03 494 27 39

