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Samen,
voor een beter leven
Beter slapen met meer comfort? 
In de webshop van VitalAire vindt u een ruime keuze aan apparatuur, 
comfortartikelen 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?
 WNeem dan contact op met onze klantenservice: 
Telefoon: 088-2503500 / email: info@vitalaire.nl, of kijk op onze website 
www.vitalaire.nl

Meer weten over het bestellen van comfortartikelen? 
Kijk op www.vitalaire-winkel.nl
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PAP.VIVISOL.NL
Voor al uw vragen over 

PAP-therapie

VIVISOL Nederland BV • Swaardvenstraat 27 • 5048 AV Tilburg • t +31 (0)13 - 523 10 21 • osas@vivisol.nl • pap.vivisol.nl

Tijdens uw therapie geven wij u graag 
alle informatie die u nodig heeft, zodat  
we u maximaal kunnen ondersteunen. Op 
pap.vivisol.nl vindt u handige informatie 
over OSAS en PAP-therapie, zoals:  

• Nieuws en verhalen   
• Kennisbank
• Duidelijke instructievideo’s 

Maximale ondersteuning 

Totaaloplossingen binnen de respiratoire 
thuiszorg, dat is wat VIVISOL biedt. De  

ervaring die we de afgelopen jaren opdeden  
met verschillende therapieën en technieken  
zoals PAP-, MRA- en Positietherapie, maakt  
dat we patiënten altijd van een passende  

oplossing kunnen voorzien.

Meer leven in je dag 



Meten is weten. Het is zo langzamerhand een versleten 
uitdrukking. En een waarbij je vraagtekens kunt zetten. Ik 
las over een boek waarin een aantal wetenschappers vraag-
tekens zet bij de ‘dominantie van getallen’. Ze vragen zich 
af wat we met onze meetobsessie nu echt te weten komen. 
Dat sluit mooi aan bij wat de nieuwe osa-richtlijn aangeeft. 
Door de gerichtheid op getallen (ahi) worden de verhalen 
er achter (de klachten die patiënten ervaren) te weinig of 
niet gehoord. En die ahi-getallen blijken onvoldoende de 
ernst van de apneu aan te geven. Bovendien zijn ze geen 
goede basis voor een behandeling. Als bedrijfskundige 
Eric Koenen in dagblad Trouw zegt: ‘Overal om ons heen 
is meten in de plaats gekomen van goed kijken, luisteren 
en nadenken’, dan sluit dat aan bij de opmerking van pro-
fessor Sebastiaan Overeem in het stuk over de verschillen 
in apneuzorgpaden in dit magazine. Hij geeft het belang 
aan van een goed gesprek met de patiënt om de klachten 
zo goed mogelijk in kaart te brengen en de mogelijke oor-
zaken te verkennen. De kop boven het stuk van Piet-Heijn 
van Mechelen over de osa-richtlijn roept ook vraagtekens 
op bij getallen ‘Aantal apneus zegt niet alles, patiënt wordt 
belangrijker.’ En als Piet-Heijn stelt: ‘We zijn er nog niet, 
maar we zijn er wel blij mee’, is dat een weerspiegeling 
van wat bedrijfskundige Koenen aangeeft over het verdra-
gen van het ongenoegen van het ‘nog niet te weten’ en 
‘durven vertragen om te begrijpen waarom de dingen zijn 
zoals ze zijn’. Wij van de redactie zijn benieuwd of wij, 
apneupatiënten, dit jaar al iets gaan merken van die veran-
derde kijk. Gaan de dokters meer met ons praten? Nemen 
of krijgen ze daar meer tijd voor? We gaan het meten.

Ik schrijf wij, apneupatiënten, maar misschien voelt u 
zich helemaal geen patiënt omdat uw cpap, mra, spt suc-
cesvol werkt. Ton op de Weegh doet verslag van wat hij 
een groepje mensen hoorde zeggen over patiënt zijn of 
niet. Een gesprek dat aan het denken en praten kan zet-
ten. Ton hoorde meer boeiende dingen. Hij bracht een 
bezoek aan een zeeman die door de apneu aan wal kwam 
en daar iets moois van maakte. Over levensveranderende 
stappen gesproken, dit jaar volgen we redacteur Bert van 
Dam bij zijn verandering van leefstijl. Als hij tenminste 
een leefstijlcoach kan vinden in het project waar hij aan 
mee gaat doen.

Toen wij begonnen met het samenstellen van dit blad 
was het december. Annette van Gemerden, onze keuken-
prinses, stelde aspergerecepten voor. Met witte asperges. 
Verbaasde reacties tot we ons realiseerden dat het blad 
eind maart uitkomt en de asperges dan niet lang meer op 
zich laten wachten. Nu ik dit stukje eind februari schrijf 
met vandaag 19 graden in Zuid-Limburg is het de vraag 
of die asperges niet al veel eerder gaan komen. Dan wordt 
het al snel genieten met dank aan Annette. 

Het kan eind maart, als dit magazine bij u op de deurmat 
valt, zonnig of regenachtig zijn. Hoe dan ook, u heeft 
binnen of buiten veel te lezen met dit blad in handen. 
Wellicht leest u het de 30ste maart in de trein op weg naar 
onze landelijke voorjaarsbijeenkomst in Amersfoort. We 
hopen u daar te ontmoeten.

Marijke IJff, hoofdredacteur 
ijff@apneuvereniging.nl

‘Meten is weten, maar is dat wel zo?’, Trouw, 13 februari 2017
‘Weten vraagt meer dan meten; Hoe het denken verdwijnt in het regime 
van maat en getal’, Christien Brinkgreve, Sanne Bloemink en Eric Koenen, 
uitgeverij AUP

Snelsonnet van Hanneke van Almelo 

Leefstijlcoach

Het lijkt wel of er overal een coach voor is:
een coach voor slaapproblemen en carrièreplannen,
een fitnesscoach en een die leert hoe te ontspannen,

Wanneer je zonder coach zit is het wel goed mis.

Mijn man loopt bij een knappe coach voor GLI*.
Nu heb ik nood aan eentje tegen jaloezie.

*Gecombineerde Leefstijl Interventie
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a p n e u m a g a z i n e  r e D a c t i o n e e l

Weten is meer dan 
meten, ook bij apneu

Van de redactie
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a p n e u m a g a z i n e  b e w e g i n g  e n  o n t s p a n n i n g

heeft u vragen in verband met slaapapneu of de behandeling? heeft u tips om het leven met masker of beugel aan-

genamer 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. 

Onder redactie van gerda Kassels 

Voor Mekaar
vraag en antwoord

a p n e u m a g a z i n e  r u b r i e K

Melatonine: de klokkengelijkzetter
Dank voor de uitgebreide aandacht voor melatonine in het kerst-
nummer. Ik wil nog graag iets benadrukken. Een arts noemde 
het de klokkengelijkzetter: het middel dat de biologische klok weer 
op de juiste tijd zet. Ik vond dat een mooi beeld. Het maakt dui-
delijk dat het een tijdelijk middel is dat je niet permanent moet 
blijven slikken. Als de klok na enkele dagen eenmaal op tijd loopt, 
mag je aannemen dat hij op tijd blijft lopen. Tenzij de biologische 
klok wordt verstoord door een jetlag of een nachtdienst. Maar 
als zoiets incidenteel is, herstelt de biologische klok zich meestal 
vanzelf. Bij maar een paar procent van de mensen raakt de 
biologische klok voortdurend uit zichzelf ontregeld. Die mensen 
zijn meer gebaat bij een bezoek aan een slaapcentrum dan met 
permanent melatonine slikken. 

M.

LB LO, RB RO - symbolen op masker
Ik ben een 66 jarige vrouw en ik gebruik nu 10 jaar de cpap met full-
facemasker met goed resultaat. Ook afgelopen hete zomer. De modellen 
worden beter. Ik weet dat als ik hem niet gebruik, ik overdag heel moe 
word. ’s Nachts  heb ik wel eens ruzie met het masker als ik naar het 
toilet ben geweest. Soms weet ik niet meer hoe de 4 haken goed moeten 
worden bevestigd. Voor mij, met slechte ogen zou het makkelijk zijn, als er 
tekens op het masker zouden staan. Bijvoorbeeld links boven, recht boven, 
linksonder, rechtsonder.  LB LO, RB RO, of andere symbolen zouden mij 
helpen. Ik hoop dat de fabrikanten dit lezen, maar misschien zijn er ook 
wel tips van lezers.

Mevr. Van S., 66 jaar.

Beste mevrouw Van S., gangbaar is om ’s nachts alleen één onderste 
haak (magneet of klittenband) los te maken en niet alle vier. Links of 
rechts, afhankelijk van uw links- of rechtshandig zijn. Eventueel allebei 
de onderste haken. Daarna zet u het masker over uw hoofd naar voren 
af. Later zet u het als een mutsje weer op, van voor naar achter, en maakt 
u die ene haak (of die twee) weer vast (zie foto). 

Redactie



Vervangen mra niet standaard
Ik lees altijd met plezier uw ApneuMagazine. In het laatste blad 
staat echter iets dat niet een correcte weergave van de werkelijk-
heid is en patiënten wellicht op het verkeerde been zet. Het betreft 
’Vervangen mra of nieuw onderzoek?’ (2018-4, pagina 6). 
De laatste regel zou ik toch willen nuanceren (‘... dat u een mra 
in overleg met uw tandarts na vijf jaar kosteloos kunt vervangen 
als daar aanleiding toe is.’) Voor de Zorgverzekeringswet geldt 
dat een hulpmiddel vervangen mag worden, mits dit niet meer 
adequaat (goed functionerend) is. Het feit dat na vijf jaar de 
garantie op het mra is verlopen, betekent dus niet dat een mra 
dan meteen kosteloos vervangen mag worden. Er moet echt 
sprake zijn van een niet meer adequaat functionerend hulpmid-
del. Hetzelfde geldt ook voor een cpap of positietrainer. Zolang 
het hulpmiddel nog naar behoren werkt, is er geen recht op 
vervanging. 

Marita Beckers-Quaedvlieg, 
Zorginkoper ademhalingshulpmiddelen, CZ groep

[Op pag. 24 leest u meer over het vervangen cpap en toebehoren.]

a p n e u m a g a z i n e  r u b r i e K
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Gevallen cpap mee in de OK
We horen en lezen nogal eens over ziekenhuizen waar 
rond operaties geen of weinig aandacht aan de cpap of 
mra van patiënten met apneu wordt besteed. Dat doen 
ze in het Sint Antoniusziekenhuis anders. Op alle loca-
ties. In folders, in gesprekken. In spreekkamers, bij 
de opnamebalie. Ik heb het gemerkt. Vanaf het eerste 
consult rond mijn gebroken schouder tot voor en na de 
operatie waarbij ik een schouderprothese kreeg. Men 
vroeg naar mijn apneu en benadrukte dat ik de cpap mee 
moest nemen, ook naar de operatiekamer (voor het geval 

dat), en ook echt moest gebruiken bij het slapen. Toen ik 
na de operatie de nacht inging, heb ik geheel linkshandig 
mijn pap geïnstalleerd, terwijl het personeel rondging met 
oliebollen en kinderchampagne. Het was Oudjaarsavond, 
ik lag dankzij de cpap op een kamer alleen. Die schouder 
brak ik bij een val op straat, waarbij ik mijn cpap-koffertje 
in mijn hand had en niet losliet… Het apparaat bleef onge-
schonden. 

Marijke IJff

Gevallen cpap, ander nachtkastje
Mijn apneu-apparaat is midden in de nacht van mijn nacht-
kastje gevallen. Heel vervelend, overal water etc. Ik ben gaan 
zoeken op internet en heb bijgaand kastje gevonden bij een 
bekend Zweeds warenhuis. Het bevalt me uitstekend; het 
apparaat glijdt er nooit meer af vanwege de opstaande rand.
Misschien een idee voor andere pap-gebruikers. 

Grietje Z.

Mevrouw Z., dank voor uw tip. Hij kan ook handige knutse-
laars nog aan het werk zetten. 

Redactie 

tip
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Voor meer informatie surf naar:  
www.philips.nl/DreamStation-Go of www.philips.nl/slaapapneu  

DreamStation Go

Of u nu op zakenreis bent of de vakantie van uw leven 
beleeft, Philips DreamStation Go is een makkelijke, 
betrouwbare en draagbare reis-autoCPAP voor gebruikers 
die met minder geen genoegen nemen.

Ons kleinse autoCPAP-apparaat

Onze lichtste auotCPAP (ongeveer 850gr)

Onze kleinste en lichtste slang

 Voldoet aan FAA-vereisten

Slaap beter.
Ook onderweg.
 
DreamStation Go. 
There’s always a way to make life better.

2190050_Philips_Belgium_Dreamstation_GO_Apneumagazine_v1.indd   1 01/02/2019   14:37
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a p n e u m a g a z i n e  r u b r i e K

Van mini- naar micro-cpap?
Ik reis regelmatig voor mijn werk. Een micro-cpap zou voor mij 
de oplossing zijn in plaats van een mini-cpap, waarbij je toch nog 
steeds een hoop spullen mee moet nemen. Voor mij is de slaap in 
een vliegtuig minder belangrijk dan het geluid van het snurken 
dat ik produceer. Als een micro-cpap het snurken tegengaat, zou 
dat voor mij al een reden zijn om er een te proberen. 

D.J. 

We schreven zo’n vier jaar geleden al over de micro-cpap en 
hielden toen een slag om de arm. Het zag er gelikt uit. Het 
leek te mooi om waar te zijn. Zonder slang en masker. Dus 
ook geen banden rond het hoofd. Een klein ding met micro 
ventilatoren. We hadden er veel vragen bij. Hoe zou je met 
zulke minipompjes voldoende druk op kunnen bouwen? 
Zou zo’n ding bij die druk niet zomaar uit je neus ploppen? 
Werkt het met minibatterijen? Zou je zulke hoogwaardige 
techniek na iedere nacht als een zakdoek weggooien? En dat 
zou een betaalbare therapie opleveren? Mijn moeder zei bij 
zoiets altijd: het is te mooi om waar te zijn. En ja, het bleek 
een fundraising actie te zijn. 
Het is nu vier jaar later. Wie bij Google zoekt naar micro-
cpap komt voor ongeveer een tientje mooi gekleurde lege 
plastic bakjes tegen, die goed zouden werken tegen snur-
ken. Daar is hij weer: de Airing. We worden meteen door-
geleid naar een Facebookpagina met scam (oplichterij). Wij 
hebben dat niet onderzocht. Maar we weten wel dat het in 
vier jaar niet gelukt is zelfs maar een werkend prototype van 
een micro-cpap te laten zien. 

Het belang van een stevig hoofdkussen
Er zijn mensen zijn die hun positietrainer inleveren omdat 
ze pijnlijke schouders krijgen van het op hun zij slapen. 
Graag wil ik wijzen op het belang van een goed hoofdkus-
sen ter ondersteuning van je hoofd. Het hoofd is een van 
de zwaarste onderdelen van het lichaam. De ‘kom’ van het 
schoudergewricht bestaat uit een verzameling botten die 
door spieren en pezen bij elkaar worden gehouden. Een 
schouder kan makkelijk pijnlijk worden als je niet goed 
ligt. Het is daarom belangrijk dat het hoofd goed onder-
steund wordt. Als je comfortabel op je zij wil slapen, moet 
het kussen niet te dun of te slap zijn. Dat geldt ook voor 
iemand die met een cpap op zijn zij slaapt. Je wilt niet met 
je masker in een te zacht kussen wegzakken, waarbij het 
kussen tegen het masker aandrukt en makkelijk lekkage 
veroorzaakt. Je slaapt bij voorkeur aan de rand van een ste-
vig en niet te dun kussen waarbij het masker vrij hangt.

PHvM

tip



Fred
Fred Schouwenaars (67, Noordhoek) leidt een druk werk-
zaam leven als verantwoordelijke voor een veiligheidsproces 
in een van de fabrieken van het chemisch concern Dupont 
de Nemours. Tot 1999. Dan wordt bij hem darmkanker 
vastgesteld. Na de chemobehandeling krijgt Fred een her-
senstaminfarct met grote gevolgen voor hem en zijn omge-
ving door de lichamelijke en psychische effecten.

Van huisarts naar longarts
In die moeilijke periode is zijn vrouw een geweldige steun. 
Zij maakt zich zorgen omdat de ademhaling van haar man 
’s nachts vaak onrustbarend stokt. De huisarts verwijst 
direct door naar de longarts en er volgt thuis een slaaptest 
die gemiddeld 60 ademstops per uur oplevert. Diagnose: 
gemengde apneu, osa en csa. Relatief snel en duidelijk 
vastgesteld. Maar dan begint de zoektocht naar de meest 
geschikte behandeling. Fred krijgt een bpap met een vaste 

boven- en onderdruk en de boodschap dat hij binnen die 
waarden zelf mag variëren. Als dan in 2004 vaatvernau-
wing aan twee halsslagaders wordt geconstateerd, wordt 
Fred na een aantal tia’s en nog een hartinfarct nooit meer 
de oude. 

met welke pap kan Fred weer kamperen?
Er volgt een zoektocht naar een voor Fred meer geschikte 
bpap. En ook naar een goed masker want Fred slaapt met 
open mond. Ondanks een dubbele kinband treedt lekkage 
op. Het intranasaal masker (neusdoppen) dat hij heeft 
werkt bij hem redelijk, het aantal ademstops is onder 
controle. Behalve soms als zijn masker toch teveel lekt. 
Ochtendhoofdpijn blijft hem kwellen.

Fred kan de grens weer over

In 2014 is er een nieuw onderzoek in het slaapcentrum 
Kempenhaeghe. Na een faliekant mislukt probeersel met 
een cpap krijgt Fred een Resmed S9. Een automatische 
bpap die de druk varieert tussen twee ingestelde waarden. 
En zowaar, slechte nachten komen nog wel voor maar zijn 
incidenteel. En er kan na veel gemiste jaren weer worden 
gekampeerd met de caravan. Eerst nog voorzichtig in 
Nederland en nu ook weer over de grens. Fred geeft het 
leven weer een 7,5.

a p n e u m a g a z i n e  i n t e r v i e w
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a p n e u m a g a z i n e  D i a g n o s e  e n  b e h a n D e l i n g

Als je geluk hebt 
vinden ze het snel 

het is maar wat je gewend bent... 

Mensen met csa ervaren meestal dezelfde problemen als mensen met osa, maar de mogelijke oorzaken 

van csa zijn heel anders. afhankelijk van de complexiteit van die oorzaken kan de diagnose csa snel 

gesteld worden of kan het een lange (lijdens-)weg zijn voor er duidelijkheid is. hier volgt het verhaal van 

twee van onze leden, beiden vrijwillige medewerkers bij onze vereniging, over hun zoektocht naar de 

juiste diagnose en behandeling. 

tekst: Bert van Damover korte en lange wegen naar de diagnose csa 

Bilevel pap

De bilevel of bpap (andere benamingen zoals 

vpap, bipap of bipap zijn merknamen).

De bilevel is een pap waarbij een inadem- en 

uitademdruk wordt ingesteld. beide drukken 

worden naar aanleiding van (slaap)onderzoek 

ingesteld en bijgesteld. het grote verschil met 

cpap- en apap-apparaten die verlichting van 

de uitademingsdruk bieden, is dat er op een 

bilevel veel specifieker diverse functies zijn in 

te stellen. het gaat om meer dan een hoge 

inademingsdruk en lagere uitademingsdruk. 
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a p n e u m a g a z i n e  D i a g n o s e  e n  b e h a n D e l i n g

martin
Dat de weg naar de diagnose ook lang en moeizaam kan 
zijn, ondervindt Martin Bleecke (70, Winschoten), onze 
collega uit het noorden. Martin is gepensioneerd docent 
Engels. 

2001, diagnose copd met slaapapneu
Nadat Martin in 1991 is getroffen door hartritmestoor-
nissen en een licht hartinfarct, wordt hij daarvoor met 
wisselend succes behandeld. In 2001 wordt hij opnieuw 
opgenomen wegens een infarct. Na uitgebreid onderzoek 
door neuroloog, longarts, kno-arts en een slaaponderzoek 
is de diagnose: copd met slaapapneu. De ahi is weliswaar 
niet torenhoog, maar hoog genoeg om hartproblemen te 
veroorzaken. Een cpap dus. Aanvankelijk gaat het uitste-
kend en Martin voelt zich weer helemaal de oude. Maar hij 
wordt steeds zwaarder, wat hij onder andere wijt aan zijn 
copd-medicijnen. Als de cpap dan wordt vervangen door 
een apap gaat het opnieuw beter.

Echtgenotes die zich zorgen 
maken en alarm slaan 

Hardlopend de apap overbodig maken?
Martin ontwikkelt zich tot een verwoed hardloper en krijgt 
daardoor een uitstekende conditie, hij valt 55 (!) kilo af. Het 
lijkt er zelfs op dat hij geen apneu meer heeft. Hij kan de 
cpap inleveren. Felicitaties alom. 
In de herfst van 2015 gaat Martin steeds langzamer lopen. 
Hij kan niet meer meekomen met de groep. ‘De leeftijd’ 
luidt in eerste instantie het medische oordeel. Maar er is 
meer. Martin slaapt steeds slechter en heeft vaak pijnlijke 
benen en heupen. Zijn vrouw maakt zich ernstig zorgen: 
zij kan hem vaak niet wakker krijgen. 

2016, diagnose csas
Na opnieuw hartproblemen en opname op de hartbe-
waking volgt alsnog een uitgebreid onderzoekstraject. 
Dán pas wordt de diagnose centraal slaapapneu gesteld. 
Uiteindelijk krijgt hij in december 2016 opnieuw een 
apap. Omdat de klachten blijven en de therapie niet goed 
verloopt komt Martin in oktober 2017 via de longverpleeg-
kundige terecht bij een longarts en cardioloog. 

2018, second opinion, csas bevestigd, licht in zicht
In augustus 2018 levert een second opinion van prof. dr. 
Peter Wijkstra van het Centrum voor Thuisbeademing in 
Groningen de definitieve diagnose ‘csas’ op. Dat brengt 
hem door een combinatie met rusteloze benen in de 
wachtkamer van de neuroloog en, naar hij hoopt en ver-
trouwt, nu eindelijk bij een juiste behandeling. Er gloort 
na al die jaren voor Martin weer licht aan het eind van de 
tunnel, 17 jaar na de diagnose copd met slaapapneu.    ■    Centrale apneu (csa)

het bij herhaling optreden van ademstops 

door het wegvallen van de aansturing van de 

ademhalingsspieren. of het niet goed func-

tioneren van de ademhalingsspieren zelf. De 

keelholte is, anders dan bij osa, normaal door-

gankelijk voor de adem. csa is vaak het gevolg 

van aandoeningen die te maken hebben met 

het hart en de bloedvaten, zoals hartfalen, 

beroerte of een herseninfarct. 

Er gloort na 
zeventien jaar 
weer licht aan 

het eind van 
de tunnel
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Steeds meer ademstops
De afgelopen jaren hebben steeds meer mensen over-
gewicht en zelfs obesitas. Daarmee zijn er ook meer 
mensen met kans op slaapapneu (osa). De apparatuur om 
ademstops te meten is beter geworden. Het gevolg is dat 
een toenemend aantal mensen meer dan vijf apneus per 
uur blijkt te hebben. Sommige onderzoeken geven zelfs 
aan dat 47 % van de mannen vijftien of meer ademstops 
per uur heeft. Moeten die allemaal behandeld worden? 
Ook de mensen met veel apneus en weinig klachten?
Onderzoeken laten zien dat het aantal apneus (ahi) geen 
informatie geeft over de gevolgen voor het lichaam, geen 
goede leidraad is voor de keuze van behandeling en geen 
goede voorspeller van de behandelingsresultaten. 

Dan maar kijken naar zuurstoftekort?
Bij iedere ademstop krijg je even geen zuurstof binnen. 
Volgens veel medici zit daar het grootste probleem. 
Zuurstoftekorten en wisselingen in het zuurstofgehalte 
in het bloed zijn mogelijk de grootste veroorzakers van 
klachten en bijkomende ziekten bij apneu. Het zuurstof-
gehalte in het bloed is goed en relatief goedkoop te meten. 
In de nieuwe richtlijn voor diagnose en behandeling van 
osa wordt geconstateerd dat het zuurstofgehalte in het 
bloed wellicht een betere bepaler is voor behandeling. 
Maar men heeft (nog) geen getallen voor het zuurstof-
gehalte en de wisseling in het zuurstofgehalte op basis 
waarvan men kan besluiten om apneu te behandelen. 

Klachten, daar draait het om. maar welke?
De oplossing lijkt duidelijk. Alleen behandelen als men-
sen klachten hebben. Maar welke klachten? We zien hier-
bij drie problemen. 
1. De klachten zijn voor de patiënten zelf veelal niet dui-
delijk. In het begin bagatelliseren ze de klachten. Bij de 
televisie in slaap vallen is geen reden om naar de dokter 
te gaan. Dat het minder gaat thuis en/of op het werk 
ontkennen ze liever. En als ze toegeven klachten te heb-
ben, schrijven ze dat aan van alles toe, maar denken niet 
onmiddellijk aan een slaapprobleem. 

2. De klachten zijn voor de dokter ook niet zo duide-
lijk, want ze zijn niet specifiek of exclusief voor apneu. 
Vermoeidheid en ochtendhoofdpijn bijvoorbeeld tref je 
ook aan bij andere aandoeningen. 
3. Er zijn geen meetinstrumenten/vragenlijsten waarmee 
onomstotelijk aangetoond wordt dat er bij bepaalde klach-
ten zeker sprake is van apneu.
 
zijn er dan bepaalde typen patiënten? 
Een groot deel van de huidige apneupatiënten is man, 
boven de vijftig, met overgewicht. Volgens onderzoekers 
vormen dikke oudere mannen waarschijnlijk de grootste 
groep, maar die vormt toch nog geen 35 % van de patiën-
ten. Er zijn ook vrouwen met apneu, slanke mensen, 
jongeren en zelfs baby’s. Met goed onderzoek zou je 
meerdere typen apneupatiënten (fenotypen) kunnen ont-
dekken. Naast de dikke oudere mannen bijvoorbeeld de 
dunne vrouwen met terugvallende kin. Aan de hand van 
die typen zouden artsen mogelijk sneller apneupatiënten 
herkennen en weten wie ze met succes kunnen behande-
len. En op welke manier. Voor veel aandoeningen wordt 
gestreefd naar een op de persoon (of het type patiënt) 
afgestemd zorgplan. Ook voor apneu. Daarom wordt 
er door deskundigen gezocht naar verschillende typen 
apneupatiënten. 

Aantal apneus zegt niet alles
De patiënt wordt belangrijker

meer aandacht voor klachten in de nieuwe osa-richtlijn

hoe belangrijk is het aantal apneus dat iemand heeft? Kun je zeggen dat hoe meer apneus iemand heeft 

hoe erger de aandoening is? Dat blijkt niet het geval. Maar wat is dan wel van belang? en wat betekent 

dat voor ons als patiënt?

tekst: piet-Heijn van mechelen
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alleen behandelen als de behandeling helpt
Het is dus heel moeilijk om van tevoren vast te stellen wie 
zodanig slaapapneu heeft dat er behandeld moet worden. 
De nieuwe richtlijn voor artsen geeft daarom een andere 
benadering: we behandelen alleen patiënten waarbij de 
behandeling helpt. Ofwel: een behandeling is geslaagd als 
de patiënt zich beter voelt. Nogal wiedes, zou je denken. 
Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Je wilt als arts en verzeke-
raar, maar ook als patiënt, een behandeling die meetbaar 
beter is. Daarvoor zal nog heel wat onderzoek gedaan 
moeten worden naar het soort klachten bij apneu en naar 
wat bij welke groep patiënten wel en niet helpt.

We zijn er nog niet
Ondanks de nieuwe richtlijn voor diagnose en behande-
ling lijkt het al met al nog niet bevredigend. Het aantal 
apneus blijkt niet doorslaggevend. Bepaling van het zuur-
stofgehalte in het bloed zou kunnen, maar er zijn geen 
getallen die houvast bieden. We gaan meer op klachten 
letten. Maar weten niet precies op welke. Er zijn in ieder 
geval nog geen meetinstrumenten om klachten en symp-
tomen onomstotelijk vast te stellen. Misschien zijn er 
bepaalde typen mensen met apneu te ontdekken. Maar 
zover is het nog niet. Kortom: het is nog niet precies dui-
delijk wanneer we gaan behandelen.

Van apneubestrijding 
naar patiëntbehandeling
Resultaat telt en daar zijn we blij mee
Vooralsnog wordt het volgens de nieuwe richtlijn zo aan-
gepakt: als iemand, die opgeleid is in de slaapgeneeskun-
de, denkt dat er sprake kan zijn van slaapapneu dan start 

die een behandeling. Hij / zij kijkt het een paar weken 
aan, helpt deze behandeling? Iedereen hoopt natuurlijk 
op meer duidelijkheid. Maar zover is de medische weten-
schap nog niet. 
Misschien is de nieuwe situatie zo slecht nog niet. En 
moeten we als ApneuVereniging blij zijn dat het accent 
verschuift van de bestrijding van apneus naar het behan-
delen van de patiënt. Het resultaat telt: voelt deze patiënt 
zich beter door de behandeling? Laten we hopen dat het 
zo uitpakt.   ■ 

Vaktermen en afkortingen

•  Medisch specialisten spreken van osa, ofwel obstructief slaap apneu. wij schrijven in dit blad 

‘slaapapneu’ als we het over osa hebben; vaak geldt het geschrevene ook voor csa (centraal slaap-

apneu). als iets specifiek over osa of csa gaat, schrijven we dat er bij.

•  een apneu is een ademstop (in de nacht/tijdens het slapen) van 10 seconden of langer.

•  De ahi is een van de belangrijkste uitkomsten van het slaaponderzoek. het is de afkorting van 

apneu hypopneu index en geeft het aantal (bijna) complete ademstops per uur. 

•  odi staat voor oxygen desaturation index, het gebrek aan zuurstof ofwel het zuurstofgehalte in 

het bloed. 

•  fenotype. Dit is een term die gebruikt wordt om een aantal eigenschappen en kenmerken te 

omschrijven om een bepaald type patiënt makkelijker te herkennen. 



Inspire® bij obstructieve slaapapneu:  
Eindelijk weer ontspannen slapen.

De beproefde Inspire®-therapie
Verlammende vermoeidheid en problemen met het CPAP-masker,  
behoren voor 5000 patiënten wereldwijd tot het verleden.  
Gaat u met de geruisloze en onopvallende tong-pacemaker uitgerust op pad,  
ondanks obstructieve slaapapneu. 

Informeert u zich op www.inspiresleep.nl üver de therapie en de  
werking ervan.

Overdag fit zijn!   
Ondanks slaapapneu. 
Therapie met één druk op de knop – onzichtbaar en geruisloos.



 15  | apneumagazine

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

‘Heb ik een andere 
apneu dan mijn broer?’

verschillen tussen vrouwen en mannen met apneu

Apneu wordt niet langer gezien als een aandoening die 
alleen bij mannen voorkomt. De laatste jaren wordt er 
meer onderzoek gedaan naar het vóórkomen van osa bij 
vrouwen. Ook artsen krijgen meer oog hiervoor. Zoals de 
huisarts van Fieke (56), die haar doorverwees naar een 
slaapkliniek. Is het toeval dat de klachten van Fieke anders 
zijn dan die van haar broer?

Depressieve en angstige gevoelens, nachtmerries...
‘Er zijn zeker verschillen tussen vrouwen en mannen 
met osa’, zegt Monique Klaaver, longarts in het Slaap- en 
snurkcentrum aan de Maas (van het Havenziekenhuis en 
het Erasmus MC). ‘Vrouwen hebben veel minder de voor 
mannen typische symptomen als slaperigheid, snurken of 
ademstilstanden, die door een partner opgemerkt worden.’
Vrouwen melden meer: vermoeidheid overdag, gebrek aan 
energie, slapeloosheid, ochtendhoofdpijn, stemmingswis-
selingen, depressieve en angstige gevoelens en nachtmer-
ries. Bij vrouwen komt na de menopauze twee keer zo vaak 
apneu voor, ongeacht de leeftijd of het gewicht. Vrouwen 
zijn daardoor gemiddeld 10 jaar ouder dan mannen als ze 
diagnose osa krijgen.

nog meer verschillen
Monique Klaaver vertelt over nog meer man-vrouw ver-
schillen. ‘Vrouwen hebben veel minder positie-afhanke-
lijke apneu (in rugligging). Overgewicht is een bekende  
risicofactor voor obstructief apneu. Vrouwen met osa heb-
ben vaker obesitas dan mannen met osa, al komt het bij 
mannen ook veel voor. Het verschil zit met name in de 
vetverdeling. De peervorm bij vrouwen leidt eerder tot 
klachten dan de appelvorm bij mannen.’
Monique: ‘Osa kent bij vrouwen net als bij mannen meer 
oorzaken. De bovenste luchtwegen van vrouwen zullen 
door hun bouw niet zo snel samenvallen. Maar er is bij 
vrouwen minder druk nodig om ze te laten samenvallen. 
Bovendien hebben vrouwen dan wel minder totale apneus, 
ze hebben méér gedeeltelijke afsluitingen van de bovenste 
luchtwegen.’

Fieke: ‘Oh, dus bij vrouwen is het minder erg?’
Monique Klaaver: ‘De ernst wordt niet alleen bepaald door 
de hoogte van de ahi, maar onder andere ook door de klach-
ten.’ Er komen steeds meer gegevens over de gevolgen van 
osa bij vrouwen voor hart- en bloedvaten. Er is een verband 
tussen onbehandelde osa bij vrouwen en een duidelijk ver-
hoogd risico voor hart- en vaatziekten.’ Cpap-therapie kan 
dat risico sterk verlagen.’  

en is de behandeling bij vrouwen anders?
Monique Klaaver: ‘De behandeling van apneu is op dit 
moment bij mannen en vrouwen hetzelfde.
Het algemene advies om een BMI tussen de 20 - 25 na te 
streven is het advies voor beide seksen. Afvallen kan de 
ernst van de osa verminderen. 
Het gebruik van een mra als behandeling voor lichte tot 
matige osas lijkt bij vrouwen succesvoller dan bij mannen 
(zie ‘Uit de media’, pagina 43). Enkele studies laten zien 
dat vrouwen toekunnen met een lagere cpap-druk. Er blijkt 
geen verschil te zijn in het soort masker dat gebruikt wordt, 
hoewel hier wel ontwikkelingen in zijn.’   ■

[Dit artikel verscheen eerder in uitgebreider vorm in Apneu-Magazine 

2016-1] 

‘ik had nooit gedacht dat ik apneu zou hebben. Dat is toch niet iets van vrouwen? Mijn broer heeft het 

en zijn klachten zijn heel anders dan de mijne. hoe kan dat nou?’, vraagt fieke zich af. 
tekst: marijke iJff

boven 
de taille

onder 
de taille
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Het afscheid van Piet-Heijn van Mechelen tijdens het 
Symposium voor Professionals in oktober jongstleden 
was voor Jos van Beers, districtscoördinator bij de 
ApneuVereniging, aanleiding om eens wat oude paps 

tentoon te stellen. Hij kreeg de smaak te pakken en 
besloot verder te gaan met verzamelen. Op zijn weg naar 
een (c)papmuseum voor de ApneuVereniging krijgt hij 
medewerking van leveranciers. 

Jos en de oude paps 
het is maar wat je gewend bent... de nederlandse geschiedenis van de cpap in beeld foto’s: patrick Roelofs

Het verhaal van de houten kistjes
Mevrouw Gerdi Crooijmans stelde de handgemaakte hou-
ten cpap-kistjes ter beschikking. Dat was een wens van 
haar man Huib voor hij overleed. Hij was een van de eerste 
cpap-gebruikers in Nederland  (het echtpaar vertelde hier 
over in ApneuMagazine maart 2015). Huib Crooijmans 
maakte deze houten kistjes-cpaps begin jaren 80, toen 
er nog maar weinig fabrieks-cpaps beschikbaar waren in 
Nederland. Hij maakte er een voor naast zijn bed (26 x 36 
x 28 x 40 cm hoog) en een voor op reis. Voor zijn ‘reis-cpap’  
(23 x 23 x 28 cm hoog) gebruikte hij onder meer een uit de 
auto gehaalde aanjager, voor de vakantieplaatsen zonder 
stroom. Hij sloot het geheel aan op de accu van zijn auto. 
Zijn cpap was zelfs voorzien van een drukmeter.

Houten kist-cpap voor thuis -
begin jaren 80

Kist reiscpap - begin jaren 80
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ResMed S8 Spirit auto - 2005

Respironics Healthdyne Tranquility - 2003

ResMed S6 - 1998-99

ResMed S7 Spirit auto - 2002

Respironics Remstar Pro (in 2008 werd 
Respironics overgenomen door Philips)

Respironics Aria - 1997 
de 1ste cpap van Jos van Beers (sticker van Jos)

Respironics Remstar Plus - 2006



 18  | apneumagazine

a p n e u m a g a z i n e  l e e f s t i J l

Met mijn 115,1 kilo schoon aan de haak en een BMI (zie 
kader) van 35,9 ben ik veel te zwaar en daarmee één van 
de 3,5 miljoen Nederlanders waarover onze overheid zich 
zorgen maakt. Dat doe ik natuurlijk zelf ook wel af en 
toe, maar het is toch fijn als iemand met je meedenkt. 
Speciaal voor jojo-dieetvolgers als ik wordt vanaf 1 januari 
2019 een gecombineerde aanpak aangereikt. Na verwij-
zing door mijn huisarts gaat een leefstijlcoach mij in een 
tweejarig traject motiveren en begeleiden bij duurzaam 
afvallen, meer bewegen en beter omgaan met stressvolle 
situaties. Dat wil ik wel. ‘Maar gaat dat allemaal wel wer-
ken?’, vraag ik me af. 

De regeling en een rekensommetje
De regeling wordt betaald uit de basisverzekering. De 
coach gaat voor zijn of haar cliënten aan de slag in 16 
groepsbijeenkomsten en acht individuele gesprekken. In 
dat traject zijn ook een diëtist en fysiotherapeut opgeno-
men. Sporten moet je zelf betalen. 

Moet ik 400 jaar wachten op 
mijn leefstijlcoach?

Er komen zo’n 3,5 miljoen mensen in aanmerking voor 
dit leefstijlprogramma, hoorde ik op de tv (De Monitor, 
KRO/NCRV, zondag 13 januari 2019). Hiervoor is in 2019 
6,5 miljoen euro beschikbaar. Een leefstijlcoach kost 787 
euro per persoon. Van die 6,5 miljoen euro kunnen er 
dus maar 8.260 mensen in dit jaar worden geholpen. 
Oké, het hoeft niet allemaal in één jaar van de staatsse-
cretaris. Maar op deze manier duurt het meer dan 400 
jaar voor iedereen aan de beurt is. Moet je wel erg lang 
leven zonder leefstijlcoach. Dit rekensommetje zal wel 
ergens mank gaan, maar feit is dat er veel te weinig geld 
is voor die 3,5 miljoen mensen. Ik hoop natuurlijk wel dat 
ik tot die 8.260 gelukkigen in 2019 hoor.

De huisarts zit klem
Een belangrijke rol is weggelegd voor de huisartsen. 
Verwijzing naar een leefstijlcoach loopt via hen. De 9000 

huisartsen in Nederland zijn georganiseerd in 115 groe-
pen. Die groepen sluiten contracten met de zorgverze-
keraars. Op het moment dat ik dit schrijf - half februari 
- heeft meer dan de helft van die 115 groepen nog geen 
leefstijlcontract afgesloten. Volgens sommige huisartsen 
betreft het leefstijltraject een vorm van preventie die 
niet tot hun taken hoort. Veel huisartsen willen ook niet 
doorverwijzen omdat zij van de zorgverzekeraars maar 
twee kandidaten per jaar mogen aanmelden. Hoe moet 
het dan als er zich meer dan twee mensen aandienen bij 
hun praktijk? Hoe is dat bij mijn huisarts? Hoe moet het 
met mij?

Hoe ver ben ik?
Ik ondervind de beperkingen van het leefstijlproject 
inmiddels zelf. Op het moment van schrijven is er nog 
geen enkele leefstijlcoach door mijn zorgverzekeraar 
gecontracteerd. Ik heb een vrije keus polis en kan dus 
verwezen worden naar een coach die (nog) niet door 
hen is gecontracteerd. Maar het aantal coaches blijkt nog 
ontzettend dun gezaaid. In mijn omgeving (het Gooi) 
al helemaal. De eisen waaraan coaches moeten voldoen 
zijn erg ingewikkeld. Kortom, mijn huisarts kan mij niet 
verwijzen.

ik dien een klacht in
Ik vind dat ik geen boodschap hoef te hebben aan dat 
tekort aan coaches. Een klacht bij mijn ziektekostenver-
zekeraar, omdat hij tekort schiet in zijn zorgplicht, levert 
geen inhoudelijke reactie op. Het antwoord op mijn for-
mele bezwaar bestaat uit een soort informatiefolder met 

Waar is mijn leefstijlcoach? 

als hij in november 2018 de plannen leest uit het nationaal preventieakkoord gaat bij bert van Dam, 

redacteur van dit magazine, de vlag uit. hij neemt zich voor om vanaf 1 januari 2019 te gaan deelnemen 

aan wat de gecombineerde leefstijlinterventie (gli) wordt genoemd en gaat u op de hoogte houden 

van zijn ervaringen. hier volgt zijn eerste bijdrage. 

tekst: Bert van Dam

begeleidingsprogramma leefstijl in basisverzekering sinds 1 januari 2019 
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Vanuit de basisverzekering

langer in goede gezondheid leven. wie wil dat 

nou niet? Daartoe is vorig jaar het nationaal 

preventieakkoord gesloten tussen ongeveer 70 orga-

nisaties zoals zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, 

zorgverzekeraars, gemeenten, sportbonden, maat-

schappelijke organisaties én de rijksoverheid. het 

doel van het nationaal preventieakkoord is mensen 

langer in goede gezondheid te laten leven door het 

terugdringen van roken, overgewicht en problema-

tisch alcoholgebruik.

na verwijzing van een huisarts kun je hulp krijgen van 

een gediplomeerde leefstijlcoach, diëtist en fysiothe-

rapeut. Die worden betaald uit de basisverzekering. 

vanaf 1 januari 2019. 

Bmi: Body mass index

gewicht in kilo’s gedeeld door het kwadraat van je lengte 

in cm. Dus 115,1 gedeeld door 179 x 179 = 35,9, terwijl dit 

max. 24,9 zou mogen zijn. Dat betekent bij mijn lengte een 

gewicht van 79 kilo.

bereken uw bMi gemakkelijk op www.voedingscentrum.nl/

nl/mijn-gewicht/heb-ik-een-gezond-gewicht/bmi-meter.aspx

de inhoud van de regeling. Maar die regeling kende ik al. 
Daarom ligt mijn klacht nu bij de Stichting Klachten en 
Geschillen Zorgverzekeringen. Ik heb de zaak ook met-
een aangekaart bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Die 
heeft al meer klachten ontvangen. 

Inmiddels ben ik nu dan toch zelf maar vast begonnen 
met avondmaaltijden van minder dan 500 calorieën en ik 

ben gestopt met tussendoortjes. Dat is behoorlijk afzien. 
Daar zou ik best wel hulp bij kunnen gebruiken. 

Maar waar is mijn leefstijlcoach? 

Wordt vervolgd. Bert     ■
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Ongeveer vijf jaar geleden ontdekt men bij mij slaap-
apneu. Ik krijg een cpap voorgeschreven. Volgens de osa-
verpleegkundige is een mra niet mogelijk, omdat ik een 
kunstgebit heb. Vanwege diverse klachten aan de boven-
ste luchtwegen is de cpap bij mij geen succes en begin ik 
een zoektocht naar een andere oplossing. Ik kom erachter 
dat het toch wel mogelijk is een mra op een ondergebit te 
plaatsen, op een klikgebit. Maar wat is dat?

Hoe werkt een klikgebit?
Een klikgebit is een variatie op het gewone kunstgebit. 
Het biedt uitkomst wanneer de onderkaak te weinig hou-
vast biedt voor een prothese. Met behulp van implantaten 
wordt meer houvast gegeven. Implantaten zijn kunstwor-
tels die worden vastgezet in de kaak. Na een aantal weken 
worden ze voorzien van drukknopen of verbonden met 
een eivormig staafje. Een klikgebit is het kunstgebit dat 
vastgeklikt wordt op de drukknopjes of staafjes. Voor een 
mra is een klikondergebit nodig.
Als de onderprothese op implantaten komt ‘te staan’ wordt 
over het algemeen ook de bovenprothese vervangen.

mra net even anders
Het mra wordt bij een klikgebit gedeeltelijk anders 
geplaatst dan bij een gewoon gebit. Het onderste mra gaat 
gewoon over het klikgebit. Maar het bovenste mra is een 
kopie van het bovenste kunstgebit en vervangt dat bij het 

gebruik van het mra. Het bovenste kunstgebit gaat dus 
uit. Toch nog een glaasje naast het bed.

Klikgebit wordt niet altijd vergoed

mijn weg naar klikgebit en mra
Op basis van mijn gezondheidstoestand kom ik in aan-
merking voor de vergoedingen van het klikgebit en het 
mra. Hoewel ik blij ben met de vergoeding zie ik wel 
enigszins op tegen de ingreep in mijn onderkaak. Maar ik 
besluit toch om het te laten doen. Na de toestemming van 
de zorgverzekeraar duurt het ongeveer negen maanden 
voor er bij mij twee implantaten worden geplaatst. De 
eerste weken na de ingreep kan ik mijn (oude) onderge-
bit nog niet dragen, omdat de kaak moet genezen en de 
kaakstructuur veranderd is. 

Twee maanden later krijg ik het klikgebit aangemeten 
(afhankelijk van de gezondheid van de patient kan er zes 
weken tot drie maanden zitten tussen het plaatsen van de 
implantaten en het aanmeten van het klikgebit).

Na het aanmeten duurt het gemiddeld zeven weken tot de 
definitieve plaatsing van het klikgebit. Een aantal kleine 
aanpassingen volgt en dan zit mijn klikgebit als ‘gegoten’ 
en kan het mra worden aangemeten. Acht weken daarna 
is mijn mra klaar voor gebruik.

Hoe het klikt met mijn mra
ervaringen met een mra op een onderprothese

Denkt u ook dat bij een volledige prothese, boven en onder een kunstgebit, een mra niet mogelijk is 

op het ondergebit? Dick westerveld ontdekte voor ons blad al eerder * dat er wel mogelijkheden zijn. 

inmiddels is hij zelf de tevreden gebruiker van een mra op een klikgebit. 

hoe dat zit? hij vertelt het u. 

Het mra

Mra staat voor mandibulair (onderkaak) repositie apparaat. 

het is een speciale ‘beugel’ die op maat wordt gemaakt 

en tijdens het slapen wordt gedragen. het mra bestaat 

uit twee kunststof delen die over de tanden en de kiezen 

in de boven- en onderkaak worden geschoven. het houdt 

de onderkaak naar voren, waardoor er meer ruimte achter 

in de keelholte ontstaat. hierdoor vermindert het aantal 

ademstops.

tekst: Dick Westerveld
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Prima nachten dankzij klik en mra

Slapen met mijn mra 
De eerste veertien dagen heb ik het mra een paar uur per 
nacht in. In het begin heb ik wel last van hoofdpijn en van 
mijn kaakspieren, maar dat hoort er min of meer bij. De 
pijnlijke drukplekken na de aanpassing van het klikgebit 
verdwijnen ook na een tijdje. Zo’n twee maanden na de 
start kan ik het mra al de hele nacht gebruiken. 
Ik voel mij aanzienlijk fitter sindsdien. Uit het slaapon-
derzoek van begin december 2018 blijkt de ahi onder de 
geldende apneunorm te zitten. Ik heb zeker geen spijt van 
mijn besluit tot implantaten voor een klikgebit. Afgezien 
van de pijn van de ingreep in de kaak is het hele proces 
mij meegevallen.
Het klikt tussen mij, mijn nieuwe ondergebit en mijn 
mra; we hebben samen prima nachten.   ■ 

* zie ook AM 2017-3 Mra en kunstgebit

Vergoedingen

•  het mra wordt vergoed uit de basisverzekering als de 

aanvraag door een specialist wordt gedaan.

•  voor mensen die een kunstgebit nodig hebben, is een 

gewone (reguliere) prothese de goedkoopste optie. 

Deze kan na vijf jaar vervangen worden en wordt ver-

goed uit de basisverzekering.

•  een klikgebit wordt alleen vergoed als een regulier 

kunstgebit niet (meer) voldoet. bijvoorbeeld door een 

geslonken onderkaak die te weinig houvast biedt om 

de prothese goed te laten functioneren. iets dat veelal 

bij oudere mensen het geval is.

•  in beginsel wordt het klikgebit niet vergoed als het 

enige doel is een mra te kunnen plaatsen. volgens 

evert van den bronk (tandarts slaapgeneeskundige 

en medewerker van de apneuvereniging) kan bij een 

goed beargumenteerde aanvraag wel toestemming 

worden verkregen voor vergoeding. bijvoorbeeld als 

er sprake is van cpap-intolerantie of een andere medi-

sche noodzaak. 

De klikprothese wordt vastgeklikt op implantaten. 

De onderste mra-beugel wordt over de onderprothese geplaatst 
die vastgeklikt zit op de implantaten. 
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Bovenop mijn slaapkamerkast 
bevindt zich een nest slangen. Ze 
bijten niet en erg veel beweging zit 
er niet in. Toch krijgen ze elk jaar 
gezinsuitbreiding. Want één keer per 
jaar krijg ik een nieuwe slang van 
mijn leverancier. Jaren geleden kocht 
ik zelf voor mijn cpap een verwarm-
de slang, tot volle tevredenheid: nooit 
meer last van geborrel of van water 
in het masker. De standaardslangen 
die mij elk jaar trouw door de cpap-
leverancier worden toegestuurd, 
gebruik ik daarom nooit.

Wel ben ik elk jaar al na acht á negen 
maanden toe aan een nieuwe mas-
kerrand, lang voor het standaardjaar 
om is. De zachte kunststof rand ver-
liest zijn stevigheid, krijgt een gelige 
kleur en voelt wat plakkerig aan. Niet 
zo fris dus. Maar een nieuwe masker-
rand kan ik tussendoor niet krijgen, 
ik kan op dat moment alleen een 

nieuw masker bestellen als ik dat zelf 
bekostig. En zo’n complete hoofdset 
kost me dan zestig euro. Inmiddels 
kan ik wel een winkeltje in slangen 
beginnen.
Noodopvang is er niet.

Ik bel met mijn cpap-leverancier. Is 
het mogelijk om mij géén slangen 
meer toe te zenden en mij in plaats 
daarvan wat eerder een nieuwe mas-
kerrand  te geven?
Let wel: het gaat alleen om het deel 
van het masker dat mijn gezicht 
raakt; met de andere delen van de 
hoofdset kan ik prima een vol jaar 
toe. ‘Nee, helaas,’ zegt men, ‘daar 
kunnen we niet aan beginnen.’ Wel 
is men onmiddellijk bereid om te 
stoppen met het verstrekken van 
nieuwe slangen. Tja.

Ik vraag een aantal andere apneupa-
tiënten hoe dat bij hen zit.

Lotgenoot 1 heeft ook gebeld naar 
haar leverancier. Met hetzelfde resul-
taat. 
Lotgenoot 2 is al 12 jaar apneupatiënt, 
maar heeft nog nooit automatisch een 
nieuwe slang of masker toegestuurd 
gekregen. Dat kan dus ook. 
Lotgenoot 3 sprak bij de leverancier 
met een medewerker die beschikt 
over gevoel voor humor: die overbo-
dige cpap-slangen zijn prima geschikt 
om je vijver of aquarium van voldoen-
de zuurstof te voorzien.
Lotgenoot 4, een doorgewinterde doe-
het-zelver, gebruikt de overtollige slan-
gen in zijn schuurtje om het zaagsel 
van de schuurmachine af te zuigen. 
Ze passen ook op de freesmachine.

Hoe zit dat toch met het vervangen 
van je cpap en accessoires? Waar heb 
je als gebruiker recht op? 

Desi Leijnen    ■

Het slangennest  
lezers schrijven

Desi Leijnen: ‘Waar heb je als gebruiker recht op?’
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Overtollige slangen zijn ook te gebruiken 
om het zaagsel van de schuurmachine af te 
zuigen. Ze passen ook op de freesmachine.

‘Inmiddels kan ik wel een 
winkeltje in slangen beginnen.’



wat Desi leijnen zo aansprekend beschrijft in het slangennest horen wij vaker. Mensen krijgen teveel 

toegestuurd of nooit iets. ze ervaren teveel bemoeienis en te weinig ondersteuning. waar heeft u recht op 

als het gaat om vervanging van hulpmiddelen bij apneu? 
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De ApneuVereniging wordt door de grote zorgverzeke-
raars meestal betrokken bij de contracten die zij met de 
leveranciers sluiten. Daardoor hebben wij enig zicht op de 
afwegingen en de afspraken die ze maken. 

een maandelijkse vergoeding
In de begintijd van de cpap’s schafte de zorgverzekeraar 
de apparaten aan die de patiënt vervolgens via de leveran-
cier in bruikleen kreeg. De leverancier kreeg een vergoe-
ding voor de zorg, het onderhoud en de vervanging van 
onderdelen. Dat werd op den duur toch wat ingewikkeld. 
Tegenwoordig krijgt een leverancier een maandelijkse 
vergoeding en daar moet deze alles voor doen: een pap 
leveren, zorgen 24/7 bereikbaar te zijn, spreekuur houden 
en/of thuis langsgaan als het nodig is. Kortom, zorgen dat 
de pap-gebruiker altijd over een goed werkende machine 
met toebehoren beschikt.

Onnodige voorwaarden 
In die begintijd hadden zorgverzekeraars de neiging van 
alles vast te leggen. Ze wilden weten waar hun geld aan 
werd besteed. Daardoor rekenden ze met de gemiddelde 
patiënt. En die bestaat niet. De een krijgt teveel en de ander 
te weinig. Zo hadden aanvankelijk veel verzekeraars in hun 
contract staan dat er jaarlijks drie contactmomenten tussen 
de leverancier en patiënt moesten zijn. Precies omschreven 
wanneer telefonisch en wanneer huisbezoek. 

De gemiddelde apneupatiënt bestaat niet

De ApneuVereniging was groot pleitbezorger voor het 
afschaffen van de standaardvoorwaarden. We hoorden 
van een van onze leden, een trouwe cpap-gebruiker, dat 
hij er geen zin in had om eens per jaar een middag thuis 
op de leverancier te wachten. Hij belde wel als er iets was. 
Een ander wilde dat de leverancier desnoods drie keer per 
maand langs zou komen tot ze het goede masker had. Ik 
vertelde mijn leverancier dat ik een stapel slangen had en 
een aantal maskers nog in de verpakking omdat die stan-
daard werden toegestuurd. Of ze daar a.u.b. mee wilden 
ophouden. Voor zover we weten zijn dit soort onnodige 
voorwaarden inmiddels overal geschrapt. 

Het spek is er af
We zijn nu een aantal jaren verder. Zorgverzekeraars 
hebben hun beleid hier en daar aangepast, net als de leve-
ranciers. Er is geschrapt en bezuinigd. De maandelijkse 
vergoedingen aan de leveranciers zijn drastisch gedaald. 
Het spek is daar van af. Dus er staat nergens een potje 
met geld waar iedere patiënt recht op heeft. De kosten 
voor meneer De Wit worden betaald uit de besparingen op 
mevrouw Van de Berg. 

Wat dan wel? 
Wat er in ieder geval moet staan in de contracten tussen 
zorgverzekeraars en leveranciers wat ons betreft? Simpel. 
U moet de rest van uw leven iedere nacht met de pap of 
mra slapen. U moet er op kunnen vertrouwen dat die 
doet wat gedaan moet worden: uw aantal apneus naar 
beneden brengen. Liefst onder de tien per uur en als het 
haalbaar is, onder de vijf. Dat is alles. Dat u daarvoor een 
pap moet hebben die u uit kunt lezen, zodat u het een 
beetje in de gaten kunt houden, is logisch. Ook dat er een 
24-uursdienst moet zijn voor als er iets mis is (het hoeft 
niet diezelfde dag opgelost te zijn, het is niet dodelijk 
om een nachtje over te slaan). Dat de leverancier jaarlijks 
via het kaartje of op afstand kan kijken of alles nog goed 
loopt, is niet meer dan normaal. Sommige zorgverzeke-
raars koppelen daar een periodiek tevredenheidsonder-
zoek aan vast. 

Tevredenheid van patiënten kan tot bonus leiden
De zorgverzekeraars willen op de hoogte blijven en 
weten of u tevreden bent. En als er iets mis is, wat er 
mis is. Bij voorkeur van een onafhankelijke partij. Bijna 
iedereen wijst ook op het tevredenheidsonderzoek van de 
ApneuVereniging. 
Eén zorgverzekeraar gaat nog een stap verder en koppelt 
aan de tevredenheid van patiënten een bonus of malus 
in de vorm van een hogere of lagere vergoeding aan de 
leverancier. 

Een hulpmiddel moet doen wat het 
moet doen

tekst: piet-Heijn van mechelen

Vervangen van slangen 
welke rechten heeft de gebruiker van hulpmiddelen bij apneu?
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Waar hebt u recht op?
Zorgverzekeraars en leveranciers kunnen van alles afspre-
ken. Maar het moet voldoen aan het ’besluit medische 
hulpmiddelen’ (medische richtlijn, gebaseerd op wet-
telijke regels). Dat besluit is helder en geeft aan wat we 
hiervoor beschreven: u moet kunnen beschikken over een 
hulpmiddel dat doet wat het doen moet. Punt. Niks over 
vervangen van een masker na een jaar of een cpap na vijf 
jaar. Dat is in uw voordeel, maar kan ook werken in uw 
nadeel. Als een cpap het na zeven jaar nog steeds goed 
doet, wordt hij niet vervangen. Maar als hij het na drie jaar 
niet meer goed doet, moet hij wel vervangen worden. Nu 
kun je er over bakkeleien of bijvoorbeeld veel lawaai na 
een paar jaar valt onder niet meer goed functioneren. We 
horen daar soms gesteggel over, want wat is veel lawaai? 
Maar we horen ook dat veel mensen daar in overleg met de 
leverancier vaak goed uitkomen. Over het vervangen van 
het mra leest u in Voor Mekaar (pag. 7).

Soms schuurt het nog 
Sommige mensen vinden het ergerlijk dat ze na een 
tijdje een nieuw masker krijgen terwijl ze eigenlijk alleen 
een nieuwe rand nodig hebben. Wij zijn daar al een tijd 

over in gesprek met zorgverzekeraars en leveranciers. 
Het tegenargument is dat niet iedereen in staat is zelf 
die oude rand er goed uit te krijgen. Maar belangrijker 
nog: de nieuwe rand er lekvrij in te krijgen. En zelfs als 
de leverancier alleen bij een op de tien cpap-gebruikers 
langs moet om die rand er alsnog goed in te zetten, zijn 
ze al duurder uit. 
Anderen storen zich er aan dat ze in plaats van alleen 
nieuwe neusdoppen in hun eigen maatje S, ook doppen 
in M en L ontvangen. Kan dat niet anders? We blijven 
voor u in gesprek over dit soort onderwerpen.

Wat kunt u doen?
Bij de meeste zorgverzekeraars en leveranciers is het 
periodiek automatisch toesturen van toebehoren verdwe-
nen. Neem zelf het initiatief door contact op te nemen 
met uw leverancier als er iets niet goed loopt met uw 
behandeling, bijvoorbeeld door een onvoldoende wer-
kend masker.      ■

Medusa (figuur uit de Griekse mythologie) is de 
dochter van de zeegod Phorcys en het zeemonster Ceto. 
Zij zou de toorn van de godin Athena hebben gewekt door in 
Athena’s tempel de liefde met de god Poseidon te bedrijven. 
De woedende Athena nam wraak door Medusa’s mooie haar 
in een nest kronkelende slangen te veranderen.  

Oproep

heeft u ook zo’n slangennest of een la vol 

neusdoppen M of l? heeft u een leverancier 

die u automatisch van alles toestuurt waar 

u niet om gevraagd hebt? Mail ons één 

regel (redactie@apneuvereniging.nl) 

over wat u teveel krijgt, met de naam 

van uw leverancier en zorgverzekeraar. 

wij verzamelen alle reacties en 

behandelen die anoniem. 



Samen,
voor een beter leven
VitalAire zorgt dat u steeds met een gerust gevoel kunt gaan slapen. 
U weet zeker dat u goed functionerende apparatuur van hoogwaardige 
kwaliteit gebruikt en u bent verzekerd van persoonlijke aandacht van 
gekwalificeerde medewerkers. Met de zorg van VitalAire heeft u optimaal 
profijt van uw behandeling.

Kijk voor meer informatie 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: 088-2503500 / email: info@vitalaire.nl
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AED
‘22 september zal voor velen een gewone datum zijn. Maar 
niet voor ons. 
Zonder enige waarschuwing vooraf zakte mijn man door een 
hartstilstand in elkaar. Vlakbij een fietsenstalling in het cen-
trum van onze stad. Gelukkig passeerde een verpleegkundige 
uit Ermelo, die samen met haar vriend uit Den Helder een 
gezellig dagje in Alkmaar afsloot. Zij begon onmiddellijk met 
hartmassage en haar vriend racete naar de Jumbo. Kwam 
terug met een AED, een vrouwelijke arts die haar boodschap-
pen op de lopende band liet liggen en twee medewerkers van 
de supermarkt. Diverse omstanders hielden met paraplu’s alle 
hoofdrolspelers droog. 
Mijn verhaal heeft gelukkig een goede afloop. Dankzij deze 
mensen en dankzij een goed bereikbare AED heb ik mijn echt-
genoot terug. En onze kinderen en kleinkinderen hun vader en 
opa. Die door zijn goede conditie de open hartoperatie en alle 
perikelen eromheen fantastisch heeft doorstaan. 
Toevallig heb ik zelf in de zomermaanden een reanimatiecur-
sus en uitleg over de AED gevolgd. Door bovenstaande erva-
ring wil ik met klem aanraden: zorg voor voldoende AED’s. 
Zorg voor voldoende kennis over hartmassage en gebruik van 
de AED. En aan de ondernemer: zorg dat u uw medewerkers 
inlicht over de plek waar de dichtstbijzijnde AED hangt. Het 
is verbijsterend om te merken dat in vele winkels in de binnen-
stad de medewerkers geen idee hiervan hebben. Terwijl door 
snel handelen echt mensenlevens kunnen worden gered. 
En, inwoners van Alkmaar: bescherm deze AED’s. Misschien 
bent u de volgende die diep dankbaar zal zijn voor de goede 
afloop.’
 
Deze brief stuurde ik naar onze krant. Hiermee is een 
belofte ingelost aan de verpleegkundige op de hartbewa-
king: ‘Je maakt het nu zelf mee, help ons om het meer 
onder de aandacht te brengen.’

Ik had niet verwacht dat mijn brief geplaatst zou worden. 
De redactie wordt altijd overspoeld met brieven. Maar 

twee dagen na mijn inzending stond hij in de krant. En 
kreeg ik op mijn beurt vele reacties. Allemaal positief. 
Ons doel was bereikt.

Hoe het nu met ons gaat? Heel goed. Mijn man heeft 
het vertrouwen in zijn lijf terug en allebei hebben wij de 
angst kunnen loslaten. Het eerste gesprek met de car-
dioloog na zijn hartrevalidatie bevestigt dat vertrouwen: 
mijn man krijgt een 9,5 voor zijn opnieuw bereikte goede 
conditie en mag weer een pilletje minder. Terugkomen 
over drie maanden, weer controle en waarschijnlijk weer 
minder pillen.

Het leven is zo mooi!    ■

‘diep dankbaar voor de goede afloop’

tekst: geeske van der Veer-Keijsper

een aeD is een automatische externe defibrillator 

of hartstarter. een draagbaar toestel dat wordt 

gebruikt bij de reanimatie van een persoon met 

een hartstilstand (circulatiestilstand).



er is iets niet goed
Hij was stuurman op een baggerschip. Ging tijdens verlof 
naar de keuringsarts. Routinecontrole. ‘Tja, wel een beetje 
hoge bloeddruk.’ Pilletje d’r in. Bloeddruk weer onder 
controle. Een paar jaar later: beginnende diabetes. Weer 
een pilletje d’r in en klaar. Nog een paar jaar later: hart-
kloppingen. Vooral als hij slecht geslapen had. De dokter 
wilde wéér een pilletje geven. En toen was het voor hem 
genoeg: ‘Dokter, ik ken dit lijf. Daar woon ik al heel lang 
in. Er is iets niet goed. En ik wil weten wat. Ik ben moe, 
ontzettend moe. Als ik uit mijn kooi kruip voor de wacht, 
ben ik moe. Ik sleep me door de wacht heen en val als een 
blok in slaap. Als ik verlof heb, slaap ik de eerste week een 
gat in de dag. Ik ben chagrijnig, heb nergens zin in. Ik wil 
van binnen en buiten onderzocht worden!’ 

Dokter, ik ken dit lijf!

Een dag voor vertrek met het schip naar Mexico kwam 
de uitslag van de onderzoeken: slaapapneu. Wat daarbij 
niet hielp was het onregelmatige slaappatroon aan boord: 
8 uur op, 8 uur af. ‘Dus dokter... stoppen met varen?’ ‘Ja, 
meneer.’

Het roer om
‘Met de donder in mijn lijf reed ik naar huis en kroop 
achter de computer. Eens kijken of er werk is voor een 
vent van 50 die 30 jaar gevaren heeft.’ Op de maritieme 
vacaturebank vindt hij een vacature voor een leerkracht 
praktische nautische vakken op de zeevaartschool, ‘met 
spoed gevraagd’ staat erbij. 

Gerustgesteld denkt Menno: ‘Er bestaan geen eindes, 
alleen nieuwe beginnen.’ Aan boord heeft hij het altijd leuk 
gevonden stagiaires te begeleiden. Zou dat genoeg zijn? 
Hij solliciteert. Twee dagen later wordt hij uitgenodigd voor 
een gesprek. De week daarop kan hij beginnen, op proef. 
Hij belt zijn werkgever van het baggerschip. Die werkt 
mee: ‘Ga maar de ziektewet in, ga daar vrijwillig aan de slag 
en kijk of het wat wordt. Anders kom je gewoon terug.’

De eerste les. Een groep vierdejaars. ’Ik ben Menno 
Jacobs. Ik kom jullie in het vervolg les geven. Wat voor 
les hebben jullie?’ Een jongen op de voorste rij antwoordt: 
‘Wetskennis.’ Dat is vaag. ‘Hebben jullie ook een boek?’ 
Hij krijgt het boek. ‘Waar zijn jullie gebleven?’ Dezelfde 
jongen: ’Rechten en plichten van de kapitein.’ Daar weet 
Menno wel iets van. Hij begint te vertellen over de tijd dat 
hij kapitein was. De jongens hangen aan zijn lippen. Hij 
ontdekt dat lesstof levendiger is, als je de praktijk er bij 
haalt. En daar weet hij genoeg van.

Stuurman voor de klas
Menno ging aan de slag. Hij begeleidde leerlingen die aan 
het stagevaren waren. Ze vertelden hem over zaken die ze 
niet snapten. Door middel van vragen probeerde hij ze op 

‘Er bestaan geen eindes, alleen 
nieuwe beginnen’

tekst & foto’s: Ton op de Weegh

maskers af: menno jacobs
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een dinsdagmiddag in januari 2019. een leeg leslokaal. straks stormen ze binnen, zijn jongens: 25 Mbo-

leerlingen van noorderpoort, opleiding energy & Maritime. hij is gek op ze en zij meestal ook op hem. 

nog even rust. De gedachten van Menno Jacobs (54) gaan onwillekeurig terug naar vijf jaar geleden. 

Met spoed gevraagd: 
leerkracht praktische 
nautische vakken op de 
zeevaartschool...
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het juiste spoor te zetten. Voor sommigen werd hij een 
vertrouwenspersoon. 

Het einde van de proeftijd naderde. Hij kreeg een vaste 
aanstelling. Er gingen geruchten dat leerlingen hadden 
‘gedreigd’ van school te gaan, als ze hem niet aan zouden 
nemen. Hij werd leerkracht op de simulator, leerkracht 
manoeuvreren, praktijk dek en basic safety. Hij maakte 
zich allerlei onderwijstermen eigen. Google was in die 
eerste tijd vaak zijn beste vriend. Hij kreeg weer energie 
en herschreef de cursus ‘Veiligheid aan boord’. Het minis-
terie heeft de cursus erkend!

zeeman aan wal
Menno is opgeleefd dankzij de cpap. Zijn klachten zijn 
minder, hij slaapt goed. ‘Ik zit aan de bovenkant van 
normaal.’ Hij is heel open over zijn apneu. Zijn collega’s 
weten het, hij vertelt het zijn leerlingen. Hij schrijft erover 

in het ‘Spuigat’, een blad van de Vereniging Maritiem 
Gezinscontact. Ook vertelt hij over zijn ervaringen op het 
ApneuForum van de ApneuVereniging. Zijn verhalen zijn 
daar al meer dan 16.000 keer gelezen.

Er klinkt geroezemoes op de gang. De leerlingen stom-
melen binnen. Ze kijken nieuwsgierig naar de intervie-
wer. Menno vertelt ze: ‘Zoals jullie weten heb ik apneu. 
Deze meneer is mij daarover aan het interviewen.’ Er 
ontstaat een geanimeerd gesprek met de leerlingen over 
apneu. Ze willen er van alles over weten. De eigenlijke les 
begint gewoon iets later, want ook dit is belangrijk volgens 
Menno. ‘Apneu wordt onderschat. Het is belangrijk dat er 
meer aandacht voor is.’

Laatste vraag: ‘Wat trekt je het meest, zeeman zijn of 
leraar?’ Zijn antwoord is heel eenvoudig: ‘Ik ben een zee-
man aan wal!’     ■ 

ga voor de columns van Menno op het 

apneuforum:

• naar https://forum.apneuvereniging.nl 

• kies ‘sociaal, medisch en psychologie’

• kies ‘columns en verhalen’

• selecteer ‘zeeman aan wal’ 



Ultracompact voor maximaal contact

1 QuietAir is verkrijgbaar op AirFit F30, AirFit F20 en AirTouch™ F20. 
2 Met toevoeging van de QuietAir-elleboog wordt voor de AirFit F20 een akoestisch vermogen van 21 dBa geregistreerd. De akoestische druk daalt met 10 dBA in vergelijking met 
de standaard F20-elleboog ID A411454.
3 Interne test van ResMed: verifi catie van de diffuse AirFit F20-elleboog – beoordeling van het akoestisch vermogen en de akoestische druk van het systeem; ID: A4114547.
© 2019 ResMed Ltd. 102335/1 2019-01

De nieuwe ultracompacte AirFit 30 maskers zijn ontworpen 
om u de vrijheid te geven om in uw favoriete houding te 
slapen en dichter bij uw partner te kunnen liggen. Het open 
gezichtsveld biedt u een grotere onafhankelijkheid waardoor 
u eenvoudig een bril kunt dragen om in bed te lezen.

Herontdek de stilte dankzij de nieuwe QuietAir™ luchtuitstroom¹
Omdat u slaapapneu niet alleen maar met zijn tweëen beleeft, heeft ResMed 
speciaal voor u een nieuwe QuietAir ventilatie ontworpen die het geluid 
aanzienlijk vermindert tot slechts 21 dBA², en de luchtuitstroom zachtjes en 
beter verspreidt³, zodat u en uw partner rustig en ongestoord kunnen slapen.

www.resmed.com

stiller

9 X

70%

zachtere
luchtuitstroom
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Koen: Nee, ik ben geen apneupatiënt meer. Dankzij mijn 
cpap heb ik nauwelijks nog apneus en zijn mijn klachten 
verdwenen.

  Dirk: Tja, maar is iemand bij wie suikerziekte gecon-
stateerd was en die nu met behulp van insuline weer 
een marathon loopt, dan ook geen diabetespatiënt 
meer? En iemand die slechtziend is en dankzij een bril 
weer de kleine lettertjes moeiteloos leest. Is die nog 
visueel gehandicapt? Als jij je cpap niet gebruikt heb je 
je apneus zo weer terug. In mijn ogen ben je nog wel 
apneupatiënt. 

Ank: Ik heb geen klachten meer dankzij mijn mra. Ik blijf 
net als Koen nog onder controle. De dokter zal mij zien als 
haar patiënt. Terwijl ik me niet ziek voel. 

   Caro: En als je geen apneus meer hebt na een maagver-
kleining? Mijn apneus kwamen door mijn overgewicht. 
Nu zijn ze weg. Ik vind mezelf echt geen apneupatiënt 
meer. 

 Ank: Ja, dat vind ik wel anders, hoewel je dus wel een 
gevoeligheid hebt voor het krijgen van ademstilstanden.

  Koen: Een gevoeligheid maakt je nog niet tot patiënt. 
Maar wat dan wel? 

 Bas: Ik noem mezelf patiënt als ik medische of paramedi-
sche (red. bijvoorbeeld van verpleegkundige of fysiotherapeut) 
zorg nodig heb. Het woord patiënt komt trouwens van 

het Latijnse woord patienta. Dat betekent lijden, dulden of 
geduld hebben.

  Koen: Nou, lijden doe ik niet en geduld heb ik vooral in 
de wachtkamer bij de dokter.

Els: In de medische wereld word je vaak nog niet als gene-
zen beschouwd zolang de kans op herhaling bestaat. Of 
als er nog andere bijkomende risico’s zijn. Je blijft patiënt. 
Noem je jezelf genezen na een hartoperatie waarbij ze zes 
bypasses hebben gezet?
 
  Bas: Het gaat misschien wel om wat jij nu zegt.  Jezelf 

patiënt of genezen noemen. Je kunt jezelf patiënt voelen 
en jezelf patiënt noemen of niet en anderen kunnen je 
wel of niet als patiënt zien. 

Els: Maar wanneer bén je dan patiënt?

  Caro: Mijn buurman zei laatst: ‘Ik ben officieel patiënt 
bij dokter X, maar ik ben er in geen 10 jaar geweest.’ Je 
kunt ergens als patiënt ingeschreven staan zonder ziek 
te zijn. Ik denk dat ook meespeelt dat aan ‘ziek zijn en 
patiënt zijn’ iets zieligs kan zitten. En zielig wil je toch 
niet zijn.

Bas: Of het idee dat aan ziek zijn altijd vast zit dat je je 
belabberd voelt. ‘Ik voel me ziek.’ Terwijl je ook een ziekte 
of aandoening kunt hebben zonder je ziek te voelen. Het 

heeft allemaal veel te maken met wat woorden als ‘patiënt’ 
of ‘ziek’ voor je betekenen.

Noemt u zichzelf apneupatiënt?
opgetekend door: Ton op de Weegh

gedachten over patiënt zijn, zich patiënt voelen of noemen en gezien worden als patiënt

tijdens een bijeenkomst woonde ik een levendige discussie bij tussen een aantal mensen met slaap-

apneu. het ging over de vraag: ben je nog patiënt als je apneu succesvol wordt behandeld? Daar hadden 

ze verschillende gedachten over. ik tekende het volgende voor u op. 

... en zo ging het nog even door.

Ik had er nooit zo bij stilgestaan, maar je blijkt heel veel 
verschillende betekenissen te kunnen hechten aan woor-
den als patiënt en ziek. Afhankelijk van de bril waardoor 
je kijkt. Door de bril van de arts die u behandelt bent u 
patiënt, voor uw omgeving bent u met uw slaapapneu mis-

schien wel ziek. Of juist niet, omdat ze er niets van mer-
ken. Hoe het voor u is, is natuurlijk het meest belangrijk. 
Bent u patiënt, voelt u zich patiënt, was u ziek of bent u het 
nog steeds? Hebt u een aandoening of vindt u zich gene-
zen sinds u behandeld wordt? Zegt u tegen een ander: ik 
ben apneupatiënt of ik heb slaapapneu? Interessant om 
eens even bij stil te staan.    ■    
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welk avies zou u geven?Advies gevraagd 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. 

Liever ruzie dan weduwe
Mijn vrouw maakte mij tien jaar geleden attent op jullie web-
site en zei: ‘Dat is jouw gesnurk en dat zijn jouw klachten.’ 
Wij zijn gelijk naar de huisarts gegaan. Mijn vrouw moest het 
verhaal aan de huisarts vertellen want ik wist van niets. Ik 
ben doorgestuurd naar de specialist en bij een slaaponderzoek 
bleek ik een ahi te hebben van 61. Gelijk aan de cpap en deze 
is nu al tien jaar mijn beste maatje. En ik ben mijn vrouw nog 
altijd dankbaar.
P.A. S., 62 jaar, Rijswijk 

Neusdoppen 
Ik had dezelfde klachten als uw vriend met een mond-/neus-
masker. Kon er niet aan wennen. Sinds ik een masker met 
neusdopjes gebruik heb ik geen klachten meer van bekneld 
voelen door het masker. Bovendien zijn mijn ademstops gezakt 
van 32 per uur tot 0. 
Frans Poot, 70 jaar, Bilthoven

Investeren in rust, allebei kiezen 
Ons advies: speciale oordoppen aan laten meten. Mijn partner 
zweert er bij. Echte slaapdoppen van de gehoorspecialist. Het 
kost wel wat maar het is investeren in rust. En mevrouw, u 
hoort nog voldoende. U zult de baby horen, maar het snurken 
zal veel minder hard zijn. U slaapt beter, rust meer uit. En 
meneer, hoe wilt u leven? In harmonie met uzelf en uw gezin? 
Of langzaam kwaliteit van leven inleverend met de gevolgen 
van slaap- en zuurstoftekort en frustraties naar uzelf en uw 
partner? Het zijn allemaal eigen keuzes.
Marjo vd M., 63 jaar, Baarn

Opnemen
Neem het geluid van het snurken en de stops op. Laat het hem 
de volgende dag horen. Vraag hem, ter wille van u, nog een 
nacht met masker en cpap te slapen en neem dan weer op. 
Laat hem het verschil horen (ik ga er vanuit dat dat er is). 
Tine S., 69, Utrecht

Zijn verantwoordelijkheid 
Je kunt een appél doen op zijn verantwoordelijkheid voor zich-
zelf en voor jou en jullie kind. 
Jessi, 53 jaar, Alkmaar

Begin is een gevecht
Mijn vrouw en ik hebben de eerste maand ook apart geslapen. 
Het is nu eenmaal een ‘gevecht’ en echt wennen aan het feit 
dat je een masker op hebt en daarmee dus 'beperkt' bent. Als 
je eenmaal gewend bent, merk je wat het voor je doet als je de 
machine gebruikt.
P. P., 45 jaar, Amsterdam

Combinatie 
Hij doorzetten en u in de logeerkamer. Eerst lekker samen in 
bed even knuffelen, dan masker op en als dat niet lukt zodat 
hij hem afzet, ga je naar logeerkamer. Lekker stil daar.
Corien P., 57, Den Bosch

Man de baas
Er zijn mannen die vinden dat zij als hoofd van het gezin de 
baas zijn. En dus eindverantwoordelijk. Maak hem baas: voor 
zijn gesnurk, voor jouw slapeloze nacht, voor de zorg voor de 

Overtuigen, oordoppen of logeerkamer?
Ik was blij toen mijn vriend (43) de diagnose slaapapneu kreeg. Raadsels 
van afgelopen jaren werden duidelijk: zijn heftige gesnurk, zijn vermoeidheid, 
zijn hoge bloeddruk, zijn korte lontje. Maar na een paar dagen met de cpap 
gaf hij het op. Hij krijgt het benauwd van het vastzitten aan een apparaat. 
Terwijl ik al veel minder gesnurk en ademstops hoorde. Ik maak me zorgen 
om hem en ons jonge gezin; ik slaap slecht door zijn gesnurk en ademstops. 
Moet ik hem zien te overtuigen om door te gaan (ruzie), zal ik oordopjes 
indoen (hoor ik de baby niet) of zal ik in de logeerkamer gaan slapen (vinden 
we beiden niet leuk, maar dan slaap ik tenminste)? 

Isa (38)
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baby, voor de ruzie en voor zijn korte lontje. Of geef hem een 
alternatief. Wegwezen! En zorg vooral ook voor jezelf als ver-
antwoordelijke moeder. Wie niet voor zichzelf zorgt is ook niet 
voldoende in staat voor een ander te zorgen.
Wim L., 66 jaar, Enschede

Man naar logeerkamer zonder cpap 
Mijn advies is je man naar de logeerkamer te sturen en de 
cpap bij jullie gezamenlijke bed te laten. Geeft vast een stukje 
aanmoediging om toch de cpap te gebruiken. Sterkte met aan-
moedigen en overtuigen.
N.N. (gegevens bij redactie bekend)

Onbehandeld ook niet autorijden
Ik denk dat je vriend geen keuze heeft. Alleen al omdat hij 
anders niet behandeld wordt voor zijn slaapapneu. Hij kan 
gezondheidsproblemen krijgen (of al hebben) en hij mag onbe-
handeld ook niet autorijden.
Michiel B., 46, Groningen.

De logeerkamer alleen voor slapen
Ik ben een erg lichte slaper en hoor elk geluidje, ook het zachte 
suizen van de cpap van mijn man. Mijn op maat gemaakte 
oordoppen helpen mij niet. Mijn oplossing: de logeerkamer. 
Soms heeft mijn man ondanks cpap een slechte nacht. Als ik 

in de logeerkamer slaap, ben ik in ieder geval uitgerust en kan 
ik zijn problemen ook beter aan. Advies: de logeerkamer. Als 
het alleen om het slapen gaat, is er toch niets aan de hand?
N.N. (gegevens bekend bij redactie)

Oordoppen en logeerkamer helpen niet tegen apneu
Ik denk niet dat oordoppen en of logeerkamer helpen voor je 
vriend. Hij is degene met apneu.
Jan P., 61, Moerdijk 

Als hij iets voor je over heeft
Domme reactie van je vriend. Slecht voor zijn eigen gezond-
heid, slecht voor zijn relatie met jou, slecht voor jouw slaap. 
Als hij echt iets voor jou over heeft, dan zou hij het minstens 
drie maanden moeten volhouden met masker. Kom op vriend, 
laat je niet kennen.
Alois K., 70, Culemborg

Het went als je doorzet
Zelf maanden apart geslapen in verband met hevig snurken. 
Toen werd bij mij ook apneu vastgesteld. Slaap nu weer bij 
mijn vrouw met cpap zonder problemen. Het went vanzelf 
als je doorzet.
Jan M., 56 jaar, Assen     ■

ik wil de dokter alleen als dokter zien
Over een tijdje moet ik voor het eerst naar een slaapkliniek. 
Ik google vaak op mensen die ik ga ontmoeten. Zo kwam ik 
terecht op het facebook van de dokter met wie ik die afspraak 
heb. Nu heb ik geen zin meer om er heen te gaan. Ik hoef geen 
foto’s te zien van mijn dokter op een concert of op vakantie. Als 
ik dan tegenover hem zit, zie ik dat steeds voor me, denk ik. 
Voor mij hoeven dokters zich op de website van een ziekenhuis 

ook niet voor te stellen met hun hobby’s en zo. Wat gaat mij dat 
aan? Mijn vriend vindt het onzinnige aanstellerij van me. Wat 
vinden anderen hiervan? Moet ik naar die afspraak gaan?

Gemma (45)
Onze vraag is: welk advies zou u geven?
Mail uw antwoord (max. 110 woorden) vóór 12 april 2019 
naar: redactiesecretaris@apneuvereniging.nl. 
Vermeld uw naam, leeftijd en woonplaats.

nieuw dilemma voor het volgende apneumagazine:
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Starten met een gesprek of met een slaaponderzoek?
In sommige klinieken begint de patiënt met een consult 
bij de longarts of de verpleegkundig specialist. In de slaap-
kliniek van het Zuyderland MC in Heerlen bijvoorbeeld, 
waar aan de hand van dat eerste consult wordt bepaald of 
er een slaaponderzoek komt en zo ja of het slaaponder-
zoek thuis gaat plaatsvinden of in de kliniek. 

Elders wordt gestart met een slaaponderzoek. Zo kent de 
slaapkliniek van het ziekenhuis Rivierenland in Tiel twee 
mogelijke startpunten. De keuze volgt na de verwijzing. 
De antwoorden die de huisartsen geven in de verwijsvra-
genlijst vormen samen met het verwijsverhaal van de arts 
een indicatie voor het te kiezen zorgpad: polygrafie via de 
longarts of polysomnografie via de neuroloog. 

Ook in het slaapcentrum van het Flevoziekenhuis in 
Almere wordt op grond van de verwijzing (de verwijzer 
kan aangeven of er een hoge verdenking is op slaapapneu) 
direct een slaaponderzoek (polygrafie) ingepland, vooraf-
gaande aan de eerste afspraak bij een van de specialisten. 

Het slaapcentrum van het Amphia Ziekenhuis in 
Oosterhout heeft de huisartsgroepen in de regio geschoold 
om zo gericht mogelijk te kunnen verwijzen. Mensen kun-
nen verwezen worden naar het slaapcentrum waar ze een 
afspraak krijgen voor een slaaponderzoek. De afspraak 
voor longarts en kno-arts wordt direct ingepland en valt 
na het slaaponderzoek. Wanneer verwezen wordt naar 

de neuroloog, wordt niet direct een slaaponderzoek afge-
sproken. Na het neurologisch consult wordt een verder 
onderzoekspad gepland.

meten en zeker ook praten
Waar klinieken starten met een slaaponderzoek doen ze 
dat als op grond van informatie van de verwijzer een groot 
vermoeden van osa bestaat. Starten met een gesprek of 
met een slaaponderzoek? In ons magazine van decem-
ber 2018 spreekt professor Sebastiaan Overeem over de 
nieuwe osa-richtlijn waarin de bepaling van het aantal 
ademstops (ahi) een ondergeschikte rol speelt en het vast-
stellen van klachten en symptomen belangrijker is gewor-
den. De kern daarbij is een goed gesprek met de patiënt 
om de klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen en de 
mogelijke oorzaken te verkennen. Op basis hiervan wordt 
er een hypothese opgesteld en volgt verder onderzoek. ‘Als 
afgaande op het verhaal de kans op slaapapneu heel hoog 
is, kan je volstaan met een beperkte meting van ademstops 
met een thuisonderzoek. In andere gevallen moet je meer 
meten; zeker als er aanwijzingen zijn voor meerdere slaap-
stoornissen.’

Wie doet de proefplaatsing en de controles?
De keuze voor behandeling verloopt ongeveer gelijk in de 
slaapklinieken. En het is ook meestal een osas-verpleeg-
kundige die uitleg geeft over de cpap-behandeling. Hierna 
kunnen in steeds meer slaapklinieken mensen direct 
terecht bij leveranciers die ter plaatse spreekuur houden. 

In Almere doet de slaapkliniek de proefplaatsingen van 
cpaps zelf. Na een geslaagde proefplaatsing worden men-
sen aangemeld bij de leveranciers. Met hen zijn er afspra-
ken over hoe zij samen de controle doen. De eerste twee 
jaar na de proefplaatsing zien de longartsen in een geza-
menlijk consult met de cpap-consulenten de patiënten 
jaarlijks. 

Apneupatiënten van het Zuyderland MC worden rond de 
proefplaatsing begeleid door een osas-verpleegkundige. 

U loopt niet in elke kliniek 
hetzelfde zorgpad tekst: marijke iJff

verschillende apneuzorgpaden

wij beschreven tussen najaar 2017 en najaar 2018 het zorgpad in een viertal slaapklinieken. De bezoeken 

bevestigden het beeld van ons patiëntenonderzoek ‘De keten in beeld 2017’. we zien goede slaapklinie-

ken met ten dele verschillende zorgpaden. welke verschillen vallen op? 

Wat is een zorgpad? 

een apneuzorgpad beschrijft voor patiënten de zorg 

rondom apneu van begin tot eind: onderzoek, diag-

nose, behandeling en vervolgcontrole. ziekenhuizen 

schrijven hun eigen zorgpad. Daardoor kunnen 

de zorgpaden verschillen, maar dankzij onderling 

overleg en de osa-richtlijn vertonen ze ook veel 

gelijkenissen. 
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In de slaapkliniek van het Amphia Ziekenhuis wordt 
samengewerkt met een aantal leveranciers. Zij doen de 
jaarcontroles op hun 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. 

In Tiel is er geregeld overleg met de leverancier die ‘in 
huis’ spreekuur houdt. Na de proefplaatsing is er contact 
tussen de osas-verpleegkundige en de patiënt. Aan het 
eind van het eerste jaar krijgen cpap- en spt-gebruikers een 
oproep voor jaarcontrole bij de longarts. Daarna is er geen 
standaard controle-afspraak meer gepland, maar kan men 
bij vragen of problemen te allen tijde contact opnemen 
met de poli of zorgaanbieder. 

Hoe verder met de verschillende zorgpaden?
De bezochte klinieken verschillen in voorzieningen, 
samenstelling van teams, samenwerkingsvormen met 
andere disciplines, mogelijkheden voor diagnose en 
behandeling enzovoort. Dat lijkt ook te leiden tot aanpas-
singen in de zorgpaden, die in de slaapklinieken zelf als 
goed werkend worden ervaren. Zowel voor de patiënten 
als voor de zorgverleners. De paden zijn vaak in de praktijk 
tot stand gekomen. 
Maar met de verschillen tussen de zorgpaden is niet 
iedereen gelukkig. Vanuit klinieken, zorgverzekeraars 
en ApneuVereniging bestaat de wens om te komen 
tot meer eenvormigheid in de zorgpaden. Er is inmid-
dels een werkgroep die zich hierover buigt. In het vol-
gend ApneuMagazine zal Piet-Heijn van Mechelen verder 
ingaan op het gewenste apneuzorgpad.    ■ 



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 CPAP- 
leverancier 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

Een frisse duik in een energieke toekomst

-  MRA Beugel       -  CPAP     -  S laap Posit ie  Trainer

Bezoek de website voor informatie en comfortartikelen 
voor uw therapie. www.totalcaregroep.nl 

Total Care, de beste leverancier van Nederland
ApneuVereniging
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Het gaat prima met de tandheel-
kundige ‘slaapleerstoel’ redactie: marijke iJff

uit het jaarverslag 2018 van de bijzondere leerstoel tandheelkundige slaapgeneeskunde 

De stichting apneuresearch heeft per 1 september 2015 de bijzondere leerstoel tandheelkundige 

slaapgeneeskunde ingesteld met prof. dr. nico de vries als leerstoelhouder. het jaarverslag 2018 laat 

een veelheid aan activiteiten zien. we noemen er hier enkele. 

Over de hele wereld
De internationale zichtbaarheid is groot. Veel mede-
werkers van de betrokken afdelingen worden met grote 
regelmaat gevraagd voor lezingen over de hele wereld. 
Er worden prijzen gewonnen en  onderzoekssubsidies 
verworven. Men publiceert de eigen unieke visie op de 
tandheelkundige slaapgeneeskunde. 
Veel is geïnvesteerd in intensivering van de samenwer-
king tussen de afdeling orale kinesiologie * van ACTA 
(Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam), de 
Universiteit van Antwerpen, de afdeling kaakchirurgie 
AMC en slaapcentrum OLVG. Dit heeft geresulteerd in 
de oprichting van een netwerk, onder de naam A4. 

Onderzoeken
De intensieve samenwerking tussen ACTA en OLVG is 
voor beide partijen van groot belang: de hoeveelheid mra-
voorschrijvingen is in de afgelopen jaren sterk gestegen. 
Patiënten die via het OLVG een mra krijgen voorgeschre-
ven doen mee in diverse onderzoeken. Een voorbeeld 
is een vergelijkend onderzoek tussen twee soorten mra 
(Somnodent en Herbst) bij lichte tot matige osa. In een 
ander onderzoek wordt de aanpassing van een mra bij 
patiënten zonder tanden en kiezen geëvalueerd.
Er is een groot aantal promotieonderzoeken gaande op 

het gebied van de tandheelkundige slaapgeneeskunde: 
14 met betrekking tot osa en vijf op het gebied van slaap-
bruxisme (tandenknarsen in de slaap).

Onstuimige groei
Er is in OLVG tweewekelijks een goed en drukbezocht 
multidisciplinair overleg, waaraan alle relevante vak-
groepen deelnemen. De inbreng van de tandheelkunde 
en kaakchirurgie in de multidisciplinaire diagnostiek en 
behandeling van slaapgebonden ademhalingsstoornissen 
is in de leerstoelperiode sterk toegenomen. 
Sinds de instelling van de leerstoel is er sprake van een 
duidelijke en bij tijden onstuimige groei in patiënten-
aantallen voor de tandheelkundige slaapgeneeskunde. 
Daaraan gekoppeld neemt ook het aantal wetenschappe-
lijke onderzoeken en publicaties toe.
De leerstoel is, kortom, een groot succes.   ■ 

* Orale kinesiologie is de tandheelkundige discipline die 
zich bezighoudt met de normale en verstoorde bewe-
gingsfuncties van het kauwstelsel.

Bron: Prof. dr. Nico de Vries, leerstoelhouder Tandheelkundige Slaap-
geneeskunde en prof. dr. Frank Lobbezoo, sectievoorzitter orale kinesiologie, 
‘Jaarverslag Bijzondere Leerstoel Tandheelkundige Slaapgeneeskunde, 2018’ 

Leerstoel

De bijzondere leerstoel tandheelkundige slaap-

geneeskunde is ingesteld aan de faculteit der 

tandheelkunde (acta) van de universiteit van 

amsterdam en de vrije universiteit amsterdam. 

De leerstoel ontvangt ‘in natura’-ondersteuning 

van het olvg-west, amsterdam. Daarnaast is 

er ‘in contanten’-ondersteuning van somnoMed-

goedegebuure en van drie wetenschappelijke 

verenigingen. 



SomnoMed Goedegebuure  |  0294 - 237 492  |  info@apneupagina.nl  |  www.apneupagina.nl

SomnoDent® MRA
De comfortabele en e�ectieve behandeling van slaapapneu.

• 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 NVTS-
geaccrediteerde tandartsen met wie wij samenwerken.

• Wij hebben machtigingsvrije contracten met alle verzekeraars.
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. 
- Je� Mazik, SomnoDent gebruiker

Open je luchtweg - adem vrij!
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een redactiesecretaris ondersteunt de hoofdredacteur en het redactieteam op organisatorisch en 

administratief gebied. het is iemand die goed kan organiseren, initiatief toont, op details let en 

een teamwerker is. samen met de hoofdredacteur zorgt de redactiesecretaris voor de planning, 

organisatie en voorbereiding van de redactievergaderingen. Maar ook voor de verslaggeving 

daarvan, de bewaking van de planning en de voortgang van de bladen en de digitale archivering 

van de bijdragen voor het magazine. als centrale contactpersoon is de redactiesecretaris een 

ware spin in het web. 
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Het ApneuMagazine dat u nu in handen heeft is het laat-
ste nummer waaraan Gerda Kassels als redactiesecretaris 
heeft meegewerkt. Het is haar twaalfde in drie jaar. In de 
loop van die jaren is ze ook op redactioneel vlak steeds 
meer gaan doen, zoals de rubriek Voor Mekaar, interviews 
met collega-medewerkers en een verslag van een dag mee-
lopen met een osa-verpleegkundige. 

Gerda was voordat ze met deze functie begon medewerk-
ster van het Secretariaat Veldwerk, een functie die daar-
voor nog niet bestond. Op dat secretariaat worden alle 
zaken geregeld die met de medewerkers te maken hebben. 
Zij heeft die functie vorm en een gezicht gegeven. Alles bij 
elkaar een hele hoop werk. Nu er steeds vaker een beroep 
op Gerda wordt gedaan in het groeiend familiebedrijf, 
heeft ze ervoor gekozen om zich te concentreren op het 
Secretariaat Veldwerk en te stoppen als redactiesecretaris. 
Tijdens haar laatste redactievergadering hebben we Gerda 
onder heel veel dankzeggingen uitgeluid. 

tekst: Redactie

Goodbye, hello redactiesecretaris

Opvolger
Gelukkig is er al snel binnen de vereniging een opvolger 
voor Gerda gevonden. Sjoerdtje Venema (55, IJlst). Ze rea-
geerde op een oproep die Gerda zelf op de Facebookpagina 
van de vereniging plaatste. Sjoerdtje is zes jaar geleden 
gediagnosticeerd met apneu en ze gebruikt een apap. Ze 
is indertijd meteen lid van de vereniging geworden. In 
Friesland is ze al jaren vrijwilliger bij PuntTwa waar ze 
mensen helpt die moeite hebben met het begrijpen of 
invullen van formulieren. En bij de Stichting Leergeld, die 
probeert te voorkomen dat kinderen in een sociaal isole-
ment komen door gebrek aan financiële middelen thuis. 
Sjoerdtje is al begonnen bij ons. Ze liep mee met Gerda 
om dit eerste nummer van 2019 te maken. Ze heeft zin 
in deze nieuwe uitdaging en kan niet wachten om aan het 
tweede nummer te beginnen.
Van harte welkom Sjoerdtje.    ■ 
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Uit de media samenstelling: annette van gemerden

Kranten, tijdschriften, radio, tv, websites, presentaties op congressen; via vele media komt informatie tot 
ons die voor u interessant kan zijn. in deze rubriek treft u hiervan een selectie aan. heeft u zelf iets gezien 
of gehoord dat geschikt lijkt voor deze rubriek? we ontvangen graag uw suggesties. stuur een e-mail naar 
redactiesecretaris@apneumagazine.nl

Na één nacht met minder slaap kan trek in junkfood 
al toenemen. Dat concluderen Julia Rihm en collega’s 
van de Universiteit van Keulen naar aanleiding van een 
onderzoek naar de invloed van slaaptekort op de keuze 
van voedsel 

Deelnemers aan het onderzoek kregen in het laborato-
rium op twee verschillende avonden een standaarddiner. 
Ze kregen bij elk bezoek een instructie: naar huis gaan om 
te slapen of de nacht door te brengen in het laboratorium 
waar ze wakker werden gehouden. Hun hersenactiviteit, 
hormoonschommelingen en trek in voedsel werden de 
volgende ochtend gemeten. 
De onderzoekers concluderen dat door minder slaap de 
subjectieve waarde (belevingswaarde) van voedsel toe-
neemt in vergelijking met de belevingswaarde van niet 
eetbare producten. Er wordt ook gesuggereerd dat slaapte-
kort kan leiden tot teveel eten en overgewicht. Het onder-
zoek is gepubliceerd in The Journal of Neuroscience.

Bron: sleepreviewmag.com

Bij slaaptekort meer trek in junkfood 

In de week van 25 februari besteedde het radioprogramma 
Spraakmakers aandacht aan apneu via de vraag ‘Hoe kan 
het dat we met de goede Nederlandse gezondheidszorg het 
niet voor elkaar krijgen alle apneupatiënten te vinden?’ 

Maandag t/m vrijdag werd er kort maar krachtig geduren-
de ongeveer vijf minuten door diverse deskundigen, waar-
onder ervaringsdeskundigen, ingegaan op deze vraag.
Aan het woord kwamen onder anderen onze voorzitter 
Hugo Hardeman (algemene info en apneu en autorijden), 
hoofdredacteur Marijke IJff (apneu bij vrouwen), hoogle-
raar en kno-arts Nico de Vries (tongzenuwstimulator en 
apneu en autorijden). 
U kunt de podcasts * beluisteren via: 
https://apneuvereniging.nl/spraakmakers-over-apneu/
In diezelfde week sloten RTL Late Night en AD aan met 
informatie over apneu.                   

Bron: ApneuVereniging

*Een podcast is een audiobestand dat op internet wordt 
geplaatst en kan worden gedownload en/of beluisterd.

aandacht voor apneu bij Spraakmakers, npO radio 1



Huisarts Ted van Essen verschijnt wekelijks In het tv-pro-
gramma Tijd voor MAX en bespreekt elke keer een ander 
medisch onderwerp. In de uitzending van 27 november 
2018 behandelde hij de aandoening slaapapneu. 

Dokter Van Essen geeft duidelijke en uitgebreide infor-
matie over het onderwerp. Hij legt helder uit wat apneu 
is, hoe de diagnose kan worden gesteld en welke behan-
delingen mogelijk zijn. De uitzending is terug te zien op 
www.maxvandaag.nl. 
Het fragment over slaapapneu vindt u hier: 
www.maxvandaag.nl/sessies/themas/gezondheid-sport/diag-
nose-slaapapneu-makkelijker-vast-stellen/

Bron: Max Vandaag

aandacht voor apneu bij Tijd voor maX, tv 
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Het VUmc brengt via iTunes informatie in de vorm van 
podcasts als onderdeel van het onderwijs aan studenten. 

De podcasts zijn niet alleen voor studenten te volgen; 
zij zijn openbaar. Over snurken en slaapapneu brengt 
kno-arts dr. Jochen Bretschneider een podcast van 20 
minuten in videovorm. Hij bespreekt de geschiedenis 
van snurken en slaapapneu, de definitie, risicofactoren 
en diagnostiek. 
https://itunes.apple.com/nl/podcast/vumc-kno-hoofd-halschirugie/

id427166379?mt=2#

                           Bron: VUmc

Vumc, podcast Snurken en Slaapapneu

Op de nieuwe website van Vivisol voor pap-gebruikers 
vindt u onder meer de rubrieken Kennisbank, Bibliotheek 
en Nieuws en verhalen: https://pap.vivisol.nl 
Veel informatie, ervaringen en tips overzichtelijk gerang-
schikt. 

Een link naar het bovenstaand filmpje van dr. Jochen 
Bretschneider is er ook te vinden (https://pap.vivisol.nl/
nieuws/luistertip-podcast-vumc-snurk-en-slaapapneu).
                          

nieuwe website Vivisol voor pap-gebruikers



Zorgt voor lucht in uw leven

Uitgerust opstaan

Westfalen Medical BV 
Postbus 124 - 7400 AC Deventer - Tel +31 (0) 570 234 625 
cpapinfo@westfalen.com - www.cpapinfo.nl

Voor u als patiënt met slaapapneu is goed slapen en 
uitgerust opstaan niet vanzelfsprekend en is een optimale 
therapie van groot belang. Daarom rusten wij onze 
CPAP-apparaten standaard uit met een luchtbevochtiger, 
verwarmde slang en telemonitoring.

Onze OSAS-deskundigen zien 24 uur per dag, 7 dagen per 
week, of uw apparaat naar behoren werkt. Zodra zij een 
afwijking opmerken, bijvoorbeeld in drukopbouw, lekkage 
of draaiuren, nemen ze contact met u op. Samen met u 
lossen ze het probleem op, veelal voordat u er zelf
hinder van ondervindt.

Slaapt het sowieso al niet een stuk prettiger als u weet dat

wij 24/7 voor u klaar staan bij storingen of problemen;
wij er ook zijn als het gewoon even niet gaat;
hiervoor geen afspraak nodig is met een OSAS-
consulent thuis of in het ziekenhuis?

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.
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Chronisch zieken hebben baat bij online contact met ande-
re patiënten via bijvoorbeeld een forum of Facebookgroep. 
Vooral wanneer hun online interactie gericht is op het 
uitwisselen van emotionele steun kan dat de band van 
patiënten met hun dokter versterken. 

Dat concludeert Edin Smailhodzic in zijn proefschrift 
Transformative effects of social media: How patients’ use of 
social media affects roles and relationships in healthcare. Hij 
promoveerde op 18 oktober 2018 aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.

Emotionele online-ondersteuning belangrijker 
dan informatieve ondersteuning

‘Door online kennis over hun aandoening uit te wisselen 
zijn patiënten zelfbewuster en deskundiger als gespreks-
partners van medische professionals’, stelt Smailhodzic. 
Hij stelde vast dat emotionele online ondersteuning 
van patiënten onderling belangrijker is dan informatieve 
ondersteuning. ‘Opvallend is daarbij dat juist het géven 
van emotionele steun aan lotgenoten - en niet het krijgen 
van steun - de zelfbeschikking van de patiënten verhoogt.’ 

Via sociale media kunnen patiënten leren van de ervarin-
gen van anderen. ‘Tijdens mijn onderzoek zag ik nieuwe 
online samenwerkingen met artsen ontstaan. Bijvoorbeeld 
een arts die op een patiëntenforum veel gestelde vragen 
beantwoordt, waardoor patiënten geen aparte afspraak 
hoeven te maken’, zegt Smailhodzic.

Bron: NPI.nl

Onderling contact tussen patiënten via sociale media leidt tot betere 
relatie met zorgverlener

Een studie (2016) onderzocht de werkzaamheid van en 
gewenning op lange termijn aan een mra bij osa-patiënten 
die voor een cpap niet-therapietrouw zijn. De resultaten 
bewezen de effectiviteit van de mra-behandeling ongeacht 
de ernst van de aandoening. 

Er werd een analyse uitgevoerd door de resultaten van 
de mra-therapie na drie tot zes maanden bij mannen en 
vrouwen te vergelijken. Het onderzoek duurde vijf jaar.
369 Patiënten met lichte tot matige osa (ahi 5 - 30) of 
met ernstig osa (ahi > 30) namen deel aan het onderzoek 
en kregen een mra aangemeten. 

Resultaten van het onderzoek tonen aan dat mra-thera-
pie bij vrouwen effectiever is, vooral bij ernstig osa, en 
sneller aanslaat dan bij mannen. 

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in 
Sleep Medicine Journal (Orcades cohortstudie, 2016, 
Vecchierini M.F. et al)                            

Bron: resmed.com  

m/v verschillen bij effectiviteit van mra-therapie bij osa 
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Op de zandgronden in Brabant en Noord-Limburg worden 
de beste witte asperges verbouwd. Tijdens mijn middel-
bare schooltijd had ik een bijbaantje als aspergesteker. 
’s Ochtends vroeg liep ik met mijn bakje tussen de opge-
hoogde rijen door, zoekend naar puntjes in het gladde 
zandoppervlak. Het was een kunst om de asperges op de 
juiste lengte af te snijden en daarna de zandberg weer net-
jes te sluiten en vlak te maken. Vanwege het handwerk en 
het beperkte seizoen is de prijs van asperges hoog, daarom 
worden ze ook wel het witte goud genoemd. De start van 
het aspergeseizoen is afhankelijk van de temperatuur en 

begint meestal in april. Witte asperges zijn verkrijgbaar tot 
Sint Jan (24 juni), daarna worden ze niet meer geoogst en 
krijgen de planten rust tot het volgende voorjaar.
Elk voorjaar ga ik terug naar mijn Brabantse dorp vlakbij 
de Limburgse grens voor vers gestoken asperges, die ik 
rechtstreeks bij de teler koop. 
Asperges bereiden is helemaal niet moeilijk. Mijn asper-
gerecept is het oude vertrouwde: op z’n Limburgs. Zo vind 
ik ze het allerlekkerst. En laat het nou ook nog een koolhy-
draatarm gerecht zijn!

Het witte goud tekst en recept: 

annette van gemerden

op z’n limburgs
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asperges
Hoofdgerecht voor 4 personen

• 1,5 kg witte asperges
• 4 eieren
• 8 plakken beenham
• 1 bosje peterselie, fijngehakt
• 100 gram roomboter
• zout
• stuk foelie
• schepje suiker

Kook de eieren in 6 - 8 minuten halfhard tot hard. Laat 
ze schrikken in koud water en verder afkoelen. Was de 
asperges onder de kraan en schil ze nauwkeurig met een 
dunschiller. Verwijder het houtige stukje aan de onder-
kant. Verwerk de asperges meteen en bewaar de schillen 
en onderkantjes voor soep.

Breng een grote pan met water aan de kook, doe hierin 
wat zout en laat de asperges in het kokende water glijden. 
Voeg de foelie toe en een schepje suiker. Laat de asperges 
koken: 8 - 10 minuten voor beetgaar en 20 minuten als u 
ze lekker zacht wilt eten. Haal dan de asperges voorzichtig 
uit het water en laat ze uitlekken op een theedoek. Bewaar 
het kookvocht.

Smelt de boter in een pannetje, hak de peterselie fijn. Snijd 
de ham in reepjes, pel de eieren en snijd ze in kwarten of 
plakjes. Verdeel de asperges over de borden, schik ham en 
ei ernaast. Giet de gesmolten boter over de asperges en 
strooi er peterselie overheen.

Voor de mensen die niet op de koolhydraten hoeven te let-
ten kunt u er gekookte krielaardappeltjes bij serveren. En 
voor wie het te vet vindt: laat gewoon de boter weg.

Met asperges kun je nog véél meer smakelijke gerechten 
maken. Maak uw aspergediner compleet met onderstaande 
suggesties:

aspergesoep
Doe de schillen en de onderkantjes in het bewaarde kook-
vocht en breng dat weer aan de kook, laat een uurtje trek-
ken op een zacht pitje en passeer het door een zeef. U kunt 
hiervan met gehaktballetjes, bouillonblokjes, peper, zout 
en wat peterselie een heerlijke aspergesoep maken. 
Als er nog wat gekookte asperges over zijn, dan kunnen 
die natuurlijk ook in de soep. Zo wordt ie nog lekkerder.

aspergedessert
Dit receptje kunt u een paar uur vooraf maken, het is lek-
ker als de smaken wat kunnen intrekken.

•  300 gram zoet rood fruit (aardbeien, blauwe bessen, rijpe 
bramen etc.)

•  200 gram witte asperges (beetgaar gekookt)
•  300 gram kwark (mager of vol, wat u zelf lekker vindt)
•  suiker of zoetstof (naar eigen smaak)
•  1 el vloeibare honing
•  2 bastognekoeken

Snijd de asperges in stukjes. Was het fruit en haal de kroon-
tjes van de aardbeien en druppel er indien nodig wat zoet-
stof overheen. Snijd grote vruchten in stukken. Verkruimel 
de koekjes. Zoet de kwark naar smaak.
Meng de helft van de vruchten en de aspergestukjes door 
de gezoete kwark. Houd een paar stukjes van de asperges 
achter. Verdeel het mengsel over vier schaaltjes of glazen. 

Leg het overgebleven fruit en de achtergehouden stukjes 
asperge op de kwark en bedruppel met wat honing. Strooi er 
vlak voor het opdienen wat koekkruimels overheen.



webshop.vivisol.nl
Net dat beetje extra 

voor uw OSAS-therapie

VIVISOL Nederland BV • Swaardvenstraat 27 • 5048 AV Tilburg • t +31 (0)13 - 523 10 21 • osas@vivisol.nl • webshop.vivisol.nl

Op webshop.vivisol.nl vindt u praktische oplos-
singen om uw OSAS-therapie aangenamer te 
maken, zoals:  

• (verwarmde) slangen  
• artikelen om drukplekken tegen te gaan
• CPAP-maskers
• schoonmaakmiddelen voor het reinigen  

van uw masker en MRA-beugel

Comfortabele nachtrust

Kleine CPAP-apparatuur, extra batterijen 
of reserveonderdelen nodig voor 

uw vakantie? Bestel eenvoudig uw 
reisbenodigdheden in onze webshop.

 

Met uw CPAP op reis



 

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.
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30 maart Landelijke Voorjaars Bijeenkomst Apneuvereniging te Amersfoort
  Na de algemene ledenvergadering in de ochtend is er in de middag een lezingenprogramma 

en een informatiemarkt met stands van leveranciers en fabrikanten. De ApneuVereniging 
biedt informatie vanuit diverse stands. 

4 & 5 april NVTS Congres te Naarden 
  Nascholing voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde 

waarbij informatie van ervaringsdeskundigen niet gemist kan worden. Wij zijn er met onze 
informatiestand.

18 april Gezondheidsbeurs te Mill 
  Op deze beurs verzorgt de ApneuVereniging een lezing over apneu. Tevens zijn we met een 

informatiestand aanwezig.

25 april Seniorenbeurs te Enschede 
  Hier presenteren zich meer dan 50 organisaties, instellingen en bedrijven op het gebied van 

wonen, zorg, gezondheid, vrije tijd, mobiliteit en veiligheid. De ApneuVereniging is erbij en 
weet uit ervaring dat de informatiestand druk bezocht zal worden.

10 mei Florence Nightingale Fair te Veenendaal
  De Florence Nightingale Fair wordt georganiseerd voor zorgprofessionals en biedt workshops, 

masterclasses en een interactieve beursvloer waar de ruim 2500 deelnemers terecht kunnen 
voor relevante nieuwe producten en diensten.

23 mei Sleepless van Vivisol te Amersfoort
  Symposium voor verpleegkundigen, artsen en inkopers, die meer verdieping zoeken op het 

gebied van slaapapneu. 

20 juni Dag van de Wijkverpleging te Ede
  De ApneuVereniging is hier met een informatiestand aanwezig. Speciale aandacht zal worden 

gegeven aan informatie over symptomen die op apneu kunnen wijzen en aan hoe wijkverpleeg-
kundigen patiënten kunnen helpen met hun apneuhulpmiddelen zoals cpap en mra. 

17 t/m 21 september De 50Plus beurs, Jaarbeurs te Utrecht
  Vijf dagen topdrukte bij de informatiestand van de ApneuVereniging. We staan met meerdere 

mensen bij onze stand om informatie, tips en voorlichtingsmateriaal te geven, verhalen te delen 
en te begeleiden bij de digitale ‘risico-op-apneutest’.

Waar vindt u ons...        
tekst: arno van der Lek 

coördinator beurzen

vereniging 
apneu 

SeniORenBeuRS
2019



 48  | apneumagazine

a p n e u m a g a z i n e  v e r e n i g i n g s z a K e n

Regionale bijeenkomsten voorjaar 2019 
Arnhem / Liemers 9 april  Ben & José Teunissen, Evert van den Bronk
Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem 19.30 uur    ‘De invloed van osas op de slaap’ door Eveline van Zandbergen, neuro-

loge verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis.
    ‘De invloed van apneu op seksuele mogelijkheden en beleving’ door 

Marijke IJff, seksuologe, bestuurslid ApneuVereniging.

Achterhoek / Twente 9 april  Ben & José Teunissen, Evert van den Bronk
ZGT Almelo, Twentezaal 19.30 uur    ‘De rol van de huisarts bij de diagnose en behandeling van slaapapneu’ 

door Hugo Hardeman, huisarts, voorzitter van de ApneuVereniging 

Veluwe Vallei en Eemland 11 april  Peter Welling, Rudy Geitenbeek
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 19.00 uur    Programma met medewerking van een longarts van Ziekenhuis Gelderse 

Valle, de Maskerraad van de ApneuVereniging en diverse leveranciers.

Betuwe en Bommelerwaard 17 april  Marja Luksemburg, Piet Luksemburg, Yvonne Pieksma
Ziekenhuis Rivierenland, Tiel 19.00 uur    ‘Is elke apneupatiënt na adequate behandeling genezen?’ door drs. 

Sandra Houtepen-Strong, apneudeskundige.

Zuid-Holland 18 april  Dick Belderbos, Henk Verhagen
Groene Hart Ziekenhuis, Gouda 19.00 uur    Programma nog niet bekend.

Utrecht 9 mei  Didier Baartman, Bep van Norde, Ton Wit
St. Antonius Ziekenhuis, loc. Nieuwegein 18.30 uur    Programma nog niet bekend.

Oost-Brabant / Rijk van Nijmegen 23 mei  Toos van Beers, Jos van Beers, Harrie Otjens
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen 19.30 uur    Lezing door longarts mevr. Y. Berk. Meerdere leveranciers zijn aanwezig.
 

Wilt u meer informatie over de bijeenkomsten? Kijk op https://apneuvereniging-site.e-captain.nl/activiteiten
NB: U kunt ook naar bijeenkomsten buiten uw eigen regio. Meld dit bij de coördinator van die regio. Als u ook uitnodigingen 
wilt ontvangen voor een andere regio, omdat die locatie u beter schikt, meld dit dan bij uw eigen coördinator.

nico de Vries, piet-Heijn van mechelen

• wat is snurken? wat is apneu?

• wat zijn de behandelmogelijkheden?

• wat kunt u er zelf aan doen?

snurken 
  en apneu

   leven met 
snurken 
  en apneu

tweede herziene editie

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 voormalig voor-

zitter van de ApneuVereniging. 

Zij zetten alle verschijnselen, gevolgen en wat daar aan gedaan kan 

worden door patiënt en partner op een rij. Door de unieke samen-

werking 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 geïnteres-

seerde patiënt goed moet kunnen lezen, maar waaruit ook een huis-

arts en osas-verpleegkundige nog wat op kan steken. 
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a p n e u m a g a z i n e  v e r e n i g i n g s z a K e n

apneuhelpdesk

landelijk coördinator veldwerk

regiocoördinatoren

Friesland
Groningen

Drenthe / Kop van Overijssel

Overijssel, Twente

   Veluwe Vallei en Eemland

  Flevoland
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

beurzen / promotie

apneukenniscentrum

t: 0343 - 413 414 (elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur)

Cees Vos vos@apneuvereniging.nl

 

Alex Klijnstra 06 - 549 73 812 klijnstra@apneuvereniging.nl
Martin Bleecke 06 - 372 41 845 bleecke@apneuvereniging.nl
Kees de Ridder 06 - 504 53 133 deridder@apneuvereniging.nl
Jelly Stapert 06 - 224 62 023 stapert@apneuvereniging.nl 
Henk Bazuin 0522 - 27 06 28 bazuin@apneuvereniging.nl
Evert Schouten 059 - 171 40 80 schouten@apneuvereniging.nl
Franciska de Koning 06 - 479 28 113 f.dekoning@apneuvereniging.nl
Co van Doesum 053 - 461 71 71 vandoesum@apneuvereniging.nl
Norbert Blockhuis  053 - 538 80 05 blockhuis@apneuvereniging.nl
Herman ten Hove 0548 - 51 80 90 tenhove@apneuvereniging.nl
Tanja Mast 06 - 534 30 135 mast@apneuvereniging.nl
Piet van der Heijden 053 - 538 86 89 vanderheijden@apneuvereniging.nl
Peter Welling 06 - 263 32 354 welling@apneuvereniging.nl
Rudy Geitenbeek 06 - 212 60 363 geitenbeek@apneuvereniging.nl
Vacature
Tom Petri 055 - 312 28 48 petri@apneuvereniging.nl
Ruud Steiginga 055 - 522 03 64 steiginga@apneuvereniging.nl
Toos van Beers 06 - 504 72 193 t.vanbeers@apneuvereniging.nl
Jos van Beers 06 - 233 60 907 vanbeers@apneuvereniging.nl
Harrie Otjens 06 - 448 58 720 otjens@apneuvereniging.nl
Marja Luksemburg 0344 - 64 34 33 m.luksemburg@apneuvereniging.nl
Piet Luksemburg 06 - 507 42 152 luksemburg@apneuvereniging.nl
Evert van den Bronk 0316 - 33 16 58 vandenbronk@apneuvereniging.nl 
Ben & José Teunissen 0316 - 52 94 08 teunissen@apneuvereniging.nl
Didier Baartman 06 - 266 70 738 baartman@apneuvereniging.nl 
Bep van Norde 030 - 688 38 26  vannorde@apneuvereniging.nl
Ton Wit 06 - 514 24 203 wit@apneuvereniging.nl
Huub Kerkhoff 075 - 621 03 35 kerkhoff@apneuvereniging.nl 
Geeske van der Veer - Keijsper 072 - 511 54 02 vanderveer@apneuvereniging.nl
Marijke Hersman 06 - 533 80 282 hersman@apneuvereniging.nl 
Huub Kerkhoff 075 - 621 03 35 kerkhoff@apneuvereniging.nl
Alette Stoutenbeek 0252 - 52 19 89 stoutenbeek@apneuvereniging.nl
Monique van Boxtel 035 - 526 33 78 vanboxtel@apneuvereniging.nl
Dick Belderbos 06 - 449 86 277 belderbos@apneuvereniging.nl 
Henk Verhagen 071 - 887 26 06 verhagen@apneuvereniging.nl
Teun van Wijk 06 - 226 01 821 vanwijk@apneuvereniging.nl
Tom Dekker 06 - 483 74 318 dekker@apneuvereniging.nl
Elly van der Kuij-van Geel 078 - 676 71 34 vanderkuij@apneuvereniging.nl
Coen Leich 0115 - 79 50 71 leich@apneuvereniging.nl
Jolanda van Dongen 06 - 303 92 180 jvandongen@apneuvereniging.nl 
Jan Kamerling 06 - 272 58 847 kamerling@apneuvereniging.nl
Ellie Akkermans 06 - 143 93 810 akkermans@apneuvereniging.nl
Ine Sprangers 06 - 253 65 959 sprangers@apneuvereniging.nl 
Gerard Damen 06 - 182 16 419 damen@apneuvereniging.nl
Rob Steenbergen  06 - 138 27 935 steenbergen@apneuvereniging.nl 
Marie Therese van den Biggelaar 06 - 348 65 160 biggelaar@apneuvereniging.nl
Annette Bour-Geurts   06 - 128 57 412 a.bour@apneuvereniging.nl
Louk Bour 06 - 209 10 650 bour@apneuvereniging.nl 
Marco Crutzen 06 - 387 57 889 crutzen@apneuvereniging.nl

Bep en Cok van Norde 030 - 688 38 26 vannorde@apneuvereniging.nl

Arno van der Lek 06 - 340 97 278 vanderlek@apneuvereniging.nl
Nancy van der Lek-Roozeboom 06 - 106 42 828 n.vanderlek@apneuvereniging.nl

Philips, SPT, SleepyHead  Piet Luksemburg luksemburg@apneuvereniging.nl
Resmed, SleepyHead Arie Klerk klerk@apneuvereniging.nl
Resmed, SPT Alexander Berger berger@apneuvereniging.nl 
Resmed Peter Prins prins@apneuvereniging.nl 
Resmed Martin Poldervaart  poldervaart@apneuvereniging.nl
Fisher & Paykel, SleepyHead Ruud Hondema hondema@apneuvereniging.nl
DeVilbiss Martin Bleecke bleecke@apneuvereniging.nl
Sandman - Dreamstar Tom Dekker   dekker@apneuvereniging.nl
Sandman - Dreamstar Fred Schouwenaars schouwenaars@apneuvereniging.nl
Mra Jos van Beers vanbeers@apneuvereniging.nl
Weinmann Tanja Mast mast@apneuvereniging.nl
Philips Respironics Bert Jansen jansen@apneuvereniging.nl
Cpap-maskers Bep van Norde vannorde@apneuvereniging.nl
Algemeen / SPT Aart Marchal marchal@apneuvereniging.nl
Apneudeskundige Sandra Houtepen-Strong houtepen@apneuvereniging.nl
Arbeidsongeschiktheid /UWV Michiel Jöbsis jobsis@apneuvereniging.nl
Kinderen en apneu Tanja Mast mast@apneuvereniging.nl
 

Regiocoördinatoren en ApneuKenniscentrum
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contact
Secretariaat       

bestuur
Voorzitter

Algemeen secretaris
Penningmeester 

Landelijk coördinator veldwerk 
Algemeen

Communicatie en marketing
Hoofd IT

secretariaat veldwerk
Medewerkster

Medewerker

internet
 Webredactie

Facebook / Twitter

Apneuforum
Moderator
Moderator
Moderator

redactie
Hoofdredacteur

Redactiesecretaris
Redacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur

apneumagazine

insturen kopij
lid worden 

verandert uw adres, emailadres, 
telefoonnummer?

beëindiging lidmaatschap   

ApneuVereniging   |   Postbus 134   |   3940 AC Doorn
t: 0343 - 413 414 (ApneuHelpdesk elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur)

Hugo Hardeman    voorzitter@apneuvereniging.nl
Dim van Rhee   secretaris@apneuvereniging.nl
Mart Peters   penningmeester@apneuvereniging.nl   
Cees Vos   vos@apneuvereniging.nl
Marijke IJff   ijff@apneuvereniging.nl
Henk Verhagen   verhagen@apneuvereniging.nl
Kees de Ridder   deridder@apneuvereniging.nl

Gerda Kassels   kassels@apneuvereniging.nl
Toine van Dongen   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 
Sjoerdtje Venema   venema@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

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 3 mei 2019
U kunt lid worden voor  30,- per jaar (bij betaling via automatische incasso) of voor  32,50 bij betaling 
op factuur. Naast tal van andere zaken ontvangt u 4 x per jaar het ApneuMagazine. 
Zie www.apneuvereniging.nl  > ik word lid. 
U kunt ook e-mailen naar administratie@apneuvereniging.nl (vermeld duidelijk naam en adresge-
gevens), of stuur een briefje aan ApneuVereniging, Postbus 134, 3940 AC Doorn. 

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.

Als u wilt opzeggen, geef dat dan uiterlijk op 3 december (4 weken voor het aflopen van het verenigings-
jaar) schriftelijk door aan ApneuVereniging, Postbus 134, 3940 AC Doorn of mail naar administratie@
apneuvereniging.nl. 

a p n e u m a g a z i n e  c o l o f o n

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 be-
langen 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
N.B. Het bovenstaande is in 2019 mogelijk aan wijzigingen onderhevig. Wij zullen 
daarover nader berichten in het ApneuMagazine / ApneuBulletin.  

vereniging 
apneu 



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
 
 

óók ontspanning doet 
wonderen voor uw slaap
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apneuvereniging   |   postbus 134   |   3940 ac Doorn   |   www.apneuvereniging.nl

t: 0343 - 413 414 (elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Het ApneuMagazine wordt ook verspreid in Vlaanderen via:

Apneuvereniging Vlaanderen   |   info@ApneuVereniging.be   |   www.ApneuVereniging.be   |   t: 03 494 27 39

zin in een leuke, leerzame 
en gezellige vrijwilligersklus?

Kom ons helpen!

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

vereniging 
apneu 


