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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 



Is het u ook opgevallen? Heeft u gemerkt dat de media veel 
aandacht besteden aan leefstijl? Radio, tv, damesbladen, 
dagbladen en internet houden ons op de hoogte en geven 
ons adviezen. Vooral over bewegen en voeding (de B en V 
uit BRAVO). Tips over R en A, roken (niet doen) en alcohol 
(niet of zeer beperkt), worden en passant meegenomen. De 
O (ontspanning) komt geregeld ter sprake. Met de nadruk 
op yoga en mindfulness en het belang van goede slaap. 

Overheid, zorgverzekeraars, zorgleveranciers en zorgver-
leners maken zich (jawel) zorgen over het groeiend aantal 
aandoeningen dat - deels - met leefstijl te maken heeft. 
Zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en overgewicht/
obesitas. Aandoeningen die veel gezien worden bij mensen 
met apneu. Alle reden om ook in ons ApneuMagazine 
regelmatig aandacht te besteden aan verschillende aspec-
ten van leefstijl. In dit blad leest u het vervolg van de erva-
ringen van redacteur Bert van Dam met zijn leefstijlcoach 
en een interview met diëtiste en diabetesverpleegkundige 
Harriët Verkoelen, die BRAVO bedacht. Het blijkt dat alle 
goed werkende voedingsstijlen van de laatste jaren gemeen 
hebben dat ze industrieel bewerkte producten zoveel moge-
lijk vermijden. Radar Extra (over cholesterol) toonde dat je 
dan de meeste schappen in de supermarkt kunt overslaan. 
Wat er dan overblijft? Zie pagina 18.

Persoonlijke hygiëne kom ik niet vaak tegen als onderdeel 
van leefstijladviezen. In het kader van energiebesparing 
recent wel het bericht dat vijf minuten douchen voldoende 
is om schoon te worden. Dat geldt voor mensen, niet voor 
maskers. In het artikel ‘Mag ik onder de douche met mijn 
masker’ leest u tips over hoe u cpap en masker schoon 
houdt. Dat mag voor pap-gebruikers wel een leefstijlritueel 
genoemd worden. Het onderhoud van het mra komt in een 
volgend magazine aan de beurt.

Zorgverzekeraars hebben vanzelfsprekend hun eigen rede-
nen om zich zorgen te maken over de gevolgen van 
de ‘welvaarts’-leefstijl. Zorgen hebben ze ook over de 
zorgpaden slaapapneu bij de slaapklinieken. Ze zien het 
toenemend aantal mensen met apneu en ze zien groei-
ende wachtlijsten. Maar ze moeten voldoende goede zorg 
beschikbaar hebben. Hoe moet dat opgelost worden? De 
ApneuVereniging denkt mee en Piet-Heijn van Mechelen 
vertelt u daarover in ‘Zorgpad slaapapneu’ en ‘Kan het snel-
ler en goedkoper?’ 

Was dat alles over leefstijl? Niet als we ‘leefstijl’ wat ruimer 
opvatten. Het stuk over zomer- of wintertijd (‘De klokken 
gelijk zetten’) heeft er indirect mee te maken. De sociale 
klok, waarover Marijke Gordijn vertelt, is in feite onderdeel 
van onze leefstijl. De invoering van de zomertijd is een 
ingreep die hoort bij de sociale klok. Ze legt uit waarom we 
beter niet een permanente zomertijd kunnen hebben. 

Voor medewerker (in beeld) Yvonne Pieksma is vrijwil-
ligerswerk een deel van haar manier van leven, van haar 
leefstijl. Ze zet zich graag in voor anderen, maar wil ook 
ruimte voor zichzelf. Zij geeft aan dat het voor haar belang-
rijk is om tijdsgrenzen te stellen aan haar inzet voor de 
ApneuVereniging. En dat kan bij ons. Past vrijwilligers-
werk in uw leefstijl? Wilt u wat uren werk verzetten voor 
de vereniging? Denk er eens over deze zomer. En lees wat 
voorzitter Hugo Hardeman u op pagina 40 schrijft. 

Iemand die het vrijwilligerswerk zeker in de leefstijl 
heeft, is Sandra Houtepen, apneudeskundige bij ons 
ApneuKenniscentrum. Vrijwilligerswerk met maatschap-
pelijke betrokkenheid. Sandra kreeg er een welverdiende 
koninklijke onderscheiding voor. Op pagina 54 ziet u haar 
stralen. BRAVO! (betrokken raadgevend apneu vrijwilliger 
onderscheiden)

Namens de redactie wens ik u een mooie zomer met pret-
tige activiteiten en voldoende ontspanning.
 

Marijke IJff, hoofdredacteur 
ijff@apneuvereniging.nl

 

Snelsonnet van Hanneke van Almelo 

Niet vergeten

Een gatenkaasgeheugen door apneu?
Dat is toch tegenwoordig geen probleem,

want smartphones hebben een archiefsysteem.
Dus zeg gerust die zorgen maar Adieu.

Oh, oepsie! Dat gebeurt me elke keer:
Wat is de pin van mijn mobiel ook weer?                                     
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BRAVO, van leefstijl tot 
koninklijke onderscheiding

Van de redactie
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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. 

samenstelling: Redactie

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

Volle blaas of rituelen? 
In het decembernummer van 2018 schreef u uitgebreid over 
de dingen die mensen doen om weer in slaap te vallen als ze ’s 
nachts wakker zijn. Er zijn natuurlijk harde wetenschappelijke 
dingen, zoals geen koffie drinken. Maar ik denk dat ook rituelen 
en ‘bijgeloof’ een grote rol spelen. Mijn vrouw bijvoorbeeld gelooft 
dat ze zoveel mogelijk in een halfslaap moet blijven. Ze gaat in 
het donker naar de wc alsof ze slaapwandelt. Als ik ook wakker 
ben mag ik dat niet laten merken. Ik mag niks tegen haar zeg-
gen. ‘Anders word ik wakker.’ Voor haar werkt dat. 
Ik vraag me af of het echt nodig is dat iemand er ’s nachts 
uitgaat om te plassen. Hoeveel plas je nu echt? Had je echt een 
volle blaas? Of is de nachtelijke tocht naar het toilet een ritueel 
vanwege de angst dat de aandrang je gaat wakker houden? Als 
ik ’s nachts opsta neem ik een mintje tegen een droge mond; lees 
op het toilet enkele bladzijden om andere gedachten te verjagen; 
neem een slokje water; snuit eventueel mijn neus uit voorzorg. 

Ik ga in bed enkele minuten op mijn rug liggen om te ontspan-
nen. Draai daarna op mijn zij en concentreer me op mijn 
ademhaling: paar seconden in, paar seconden uit in een rustige 
doorgaande buikademhaling. Mijn ritueel. Het werkt voor mij. 
Meestal. Geen garantie. Je moet er in geloven. Anderen geloven 
in venkelthee.

P. H. te Z.

Recepten
Dank voor uw mooie blad. Ik ben nog niet lang lid, mijn vrouw 
en ik lezen het ApneuMagazine met belangstelling. De recepten 
vinden wij smakelijk en het verhaaltje erbij leuk, maar waarom 
staan ze in een apneublad?

Frank H.

Beste Frank, Dank voor de complimenten. En voor je vraag, 
want die wijst ons op een tekortkoming. De vermelding van 
de reden voor de recepten is achterwege gebleven. We zul-
len hem er - te beginnen in dit magazine - weer bij gaan 
zetten. Een toenemend deel van onze lezers heeft overge-
wicht, diabetes en/of hart- en vaatziekten. Voor hen kan een 
koolhydraatarme voeding een goed onderdeel zijn van een 
gezonde leefstijl. Zie ook de artikelen op pagina 10 (leefstijl-
coach) en pagina 18 (Hoe komen we van dat buikvet af?). 



A p n e u m A g A Z i n e  R U b R i E K
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Ophangsysteem slang - tip 1 
Sinds twee maanden maak ik gebruik van een cpap. Omdat 
de slang mij erg in de weg lag, gebruik ik een beugel van een 
lamp waarin de slang kan hangen. De zeer stevige en stabiele 
beugel is:
- in alle standen te draaien en te buigen;
- te bevestigen aan muur of via klem aan bedrand;
- voorzien van een ring die de slang niet beschadigt.
Medepatiënten die zijn geïnteresseerd mogen mij bellen. 
Ik kan ze telefonisch adviseren over het zelf maken.

Bert van ’t Land 
(voor belangstellenden: telefoonnummer bekend bij redactie)

 

tip

Ophangsysteem slang 

Ophangsysteem slang - tip 2
In mijn vorige huis stond het bed onder een schuin dak met 
balk. Haak in balk boven mijn hoofd, stuk taille-elastiek (vroe-
ger onderbroekelastiek) in een lus aan de haak en daar de 
slang doorheen. Nu slaap ik onder een hoog plafond en heb ik 
een andere oplossing gevonden. Over de zeer glad geschuurde 
‘stok’ boven het bed glijdt de slang makkelijk mee. 

Eef K. te C.

Cpap-beginners krijgen niet altijd direct tips mee over het 
omgaan met de slang. Voor veel mensen is het het prettig-
ste als de slang van boven af vrij hangt. Daar zijn standaards 

voor in de handel en er zijn diverse eenvoudige oplossingen 
door creatieve doe-het-zelvers bedacht. geregeld ontvangen 
wij berichten hierover. We laten u twee recente tips zien.



1

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

DreamStation Go

n kleins e autoCPAP-apparaat

Onze lichtste aut CPAP (ongeveer 850gr)

Onze kleinste en lichtste slang

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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Belastingaftrek apneukosten
Ik dacht er helaas te laat aan, maar voor volgend jaar alvast deze 
vraag. Kan ik kosten aftrekken in verband met apneu? Ik denk 
aan stroomverbruik cpap en zelf aan te schaffen filters. Mijn 
vriend heeft zelf een schoonmaakapparaat aangeschaft voor zijn 
mra. Kan hij dat apparaat en de stroomkosten aftrekken? 

M.H.

Het probleem voor de meeste mensen is dat ze niet over de 
drempel voor gezondheidskosten komen. Maar bij een laag 
inkomen en/of bij hoge lasten lukt dat vaak wel. Eenmaal 
over de drempel, kun je daarna een aantal kosten aftrekken. 
In feite alle zelf betaalde kosten die rechtstreeks verband 
houden met ziekte en die je niet elders vergoed krijgt (zie 
ook website belastingdienst).
Dat betekent: alle kosten die rechtstreeks verband houden 
met ziekte en niet expliciet worden uitgesloten mag je 
aftrekken. Bewaar wel alle rekeningen en betalingsbewij-
zen. Formeel moet je daar bewijsstukken van hebben. Als 
je aannemelijk kunt maken dat het echt kosten zijn die 
worden veroorzaakt door een ziekte van jezelf of een in 
aanmerking komende relatie, lukt het vrijwel altijd en kun-
nen er achteraf geen boetes worden opgelegd. Je hoeft die 
motivatie niet vooraf mee te sturen. 

In deze categorie vallen:
-  een op eigen kosten aangeschafte reis-cpap en oplaadbare 

batterij voor een cpap;
- verwarmbare cpap-slang (met medisch verhaal);
-  filters alleen als u ze zelf betaalt en ze niet achteraf ver-

goed kunt krijgen (filters worden bij cpap standaard door 
de verzekering vergoed; allergiefilters alleen op medische 
indicatie). 

(En bijvoorbeeld ook batterijen voor gehoorapparaten en 
prikpennen voor diabetespatiënten.) 
Stroomkosten in het algemeen zijn niet aftrekbaar; volgens 
een recente uitspraak geldt dat ook specifiek met betrekking 
tot de cpap.

Vragen op Apneu Facebook; een kleine selectie

Vraag: Waar maken jullie neusmasker met silicone mee schoon. 
Ik heb het met douchespul gedaan en nu lijkt het wat harder 
te zijn geworden. Kan dat? Wat kan ik het beste gebruiken?          
73 reacties.
-  Paar druppels neutraal afwasmiddel en goed naspoelen. 

Zie ook pagina 26: Mag ik onder de douche met mijn 
masker?

Vraag: Ik denk er nu toch aan om een kinband aan te schaf-
fen, zodat mijn mond in mijn slaap niet meer open valt. Het 
neusmasker bevalt mij goed zou deze graag houden i.p.v. een full 
face masker. Op google wel kinbanden gevonden, maar iemand 
ervaring met een merk/soort? 8 reacties binnen een uur.
-  De Ruby Chinstrap kreeg ik gratis destijds van Vivisol en 

nu ik bij een andere zorgverzekering ben kreeg ik hem ook 
gratis via Medidis.

-  Ik heb de Tiara Ruby Chinstrap adjustable 9 kinband. 
Ik krijg hem van mijn leverancier VitalAire jaarlijks met 
mijn masker meegestuurd.

pap op reis 
Vraag: Ik heb een Philips Respironics One en nu hebben we een 
camper. Tot nu toe gebruikte ik een verlengsnoer om de cpap 
aan te sluiten omdat dat op een camping was. Er zit ook een 12 
volt aansluiting naast het bed. Mijn man heeft al info gevraagd 
aan een technische man/winkel, maar komt er niet uit. Kan 
iemand hier mij helpen? 21 reacties.
-  Ik gebruik in onze caravan een 12 volt aansluiting voor 

dezelfde cpap. Een speciaal snoertje te koop bij de leve-
ranciers. Werkt bij ons op accu die gevoed wordt door 
zonnepaneel. Gebruik zonder de verwarming, dus zon-
der het waterbakje. Prima te doen.

Vraag: Als je op reis gaat en je cpap mee wil nemen, wat voor 
stekkers en verlengsnoer kan ik daar het beste voor meenemen? 
19 reacties.
-  Voor algemeen gebruik: http://wereldstekkernodig.nl/

index.html. Staan alle landen op.
-  Standaard in mijn cpap-tas: verlengsnoer van vijf meter 

en een stekkerdoos. Wil wel mijn mobiel ook naast mijn 
bed hebben...

Zie voor meer vakantietips op pagina 42.
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Het heeft heel wat voeten in aarde gehad maar eindelijk 
is het dan zo ver: ik heb een leefstijlcoach. Ruim drie 
maanden nadat het GLI-programma werd opgenomen 
in het basispakket. De zorgverzekeraars waren er niet 
klaar voor, huisartsen waren onvoldoende op de hoogte. 
De praktische werking van de regeling was nog vaag en 
contracten waren (en zijn) vaak nog niet afgesloten met 
de coaches. Kortom, de regeling was er, maar de infra-
structuur ontbrak nog. Terwijl ik stond te trappelen om 
te beginnen. Want zelf was ik met mijn 115,1 kilo wél zo 
ver om me te laten begeleiden. Ik kon inmiddels moei-
lijk bij mijn veters komen. Mijn wekelijkse uurtjes op de 
tennisbaan kostten steeds meer inspanning en de ballen 
waar ik net niet meer bij kon werden steeds talrijker, net 
als het aantal excuses om de fiets te laten staan. 

Dan maar zelf
Dus ben ik zelf maar begonnen in afwachting van wat de 
zorgverzekeraars er van terecht brengen in hun gesteggel 
met de coaches over de financiën.
Op donderdag 24 januari kies ik tijdens een etentje met 
vrienden in een restaurant voor het eerst sinds jaren vis 
in plaats van vlees. En ontdek hoe lekker kabeljauw kan 
zijn. Geen voorgerecht, geen toetje, bubbeltjeswater in 
plaats van wijn. En tóch lekker gegeten. 

Koken blijkt leuk
Vanaf die dag eten mijn vrouw en ik (zij doet gelukkig 
mee) avondmaaltijden van minder dan 500 kcal. Geen 

aardappeltje met jus maar bloemkoolrijst. Weinig vlees, 
meer vis en groente. De nieuw aangeschafte airfryer 
maakt overuren. Geen tussendoortjes en wonder boven 
wonder: het is nog leuk ook. Ik kook tegenwoordig en 
zoek de recepten uit, mijn vrouw proeft omdat ik soms 
moeite heb om het op smaak te brengen. En dat werkt. 
Bij ons althans. Recepten die we lekker vinden bewaren 
we, andere gooien we weg. Het voelt niet als een dieet.

’s Morgens nog wel gewoon een volkorenboterham, tus-
sen de middag ook, maar dan met een cracker of kopje 
soep, 20 of 30+ kaas, café au lait. Resultaat op 6 april: 
103,6 kilo, dus 11 kilo lichter. En nu afwachten wat de 
leefstijlcoach er van gaat vinden.

Ben ik wel gezond aan het afvallen?
Het is begin april. Mijn coach, Marjolein uit Bussum, 
is net als ik blij met de verdwenen kilo’s, maar kan daar 
verder pas iets over zeggen na ons intakegesprek. Daarin 
neemt ze eerst de papieren rompslomp met me door. Ik 
ga op de weegschaal en ze stelt de omvang van mijn buik 
vast. Die is nog steeds imponerend ondanks de twee gaat-
jes die er in mijn riem bij zijn gekomen. Daar valt nog 
heel wat te winnen. Net als met bewegen. Ik mag dan wel 
zijn afgevallen, maar Marjolein moet nog vaststellen hoe 
gezond dat gebeurt. Ik ga drie dagen opschrijven wat ik 
eet en hoe ik me daarbij voel. 

gegarandeerd succes
Mijn voorlopig doel is: terugwerken naar 90 kilo. Twee 
keer in de week ga ik van Naarden naar Huizen om te 
tennissen. Ik beloof dat ik in elk geval een keer per week 
op de fiets zal gaan. Het voelt als toegeven. 

De eerste groepsbijeenkomst. Ik maak kennis met de 
andere 11 deelnemers die ook hun weg naar de leef-
stijlcoach hebben gevonden. Iedereen heeft zijn eigen 
verhaal. Allemaal hebben we al eens geprobeerd om af te 
vallen. Marjolein legt de zeven regels van het programma 
uit: van het kiezen voor gegarandeerde successen tot 
het leven volgens een schema. Leefstijlverandering gaat 

Hoera, ik heb een leefstijlcoach! 

onze redacteur bert van Dam wilde vanaf 1 januari 2019 deelnemen aan de gecombineerde 

Leefstijlinterventie (gLi) en u op de hoogte houden van zijn ervaringen. in het vorige magazine las u 

over de gLi en over zijn zoektocht naar een leefstijlcoach om hem te begeleiden. 

tekst: Bert van Dam

begeleidingsprogramma leefstijl in basisverzekering 
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in kleine stapjes. Als je de lat te hoog legt, word je snel 
teleurgesteld. Dus benoemt ieder van ons kleine stappen 
die hij of zij de komende maand gaat zetten. We vormen 
steungroepjes van drie deelnemers. Over een maand 
zien we elkaar weer. En over drie maanden leest u meer 
van mij.

Bert     ■

PS (red) Net voor het blad naar de drukker gaat meldt Bert 
ons: ‘Het fietsen lukt prima. Ik heb tot nu toe mijn eigen 
verwachtingen overtroffen!’

Drie programma’s zijn door het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RiVM) met voldoen-
de niveau van effectiviteit beoordeeld: CooL, De 
beweegkuur en SLiMMER. De looptijd van de pro-
gramma’s is twee jaar. 
Het programma dat bert volgt (CooL) start met een 
individueel gesprek (intake). Er volgen acht maande-
lijkse groepssessies. na de laatste groepsbijeenkomst 

volgt een afsluitend gesprek voor het eerste deel van 
het traject. Daarna start voor bert het ‘onderhouds-
programma’ van januari 2020 tot april 2021. 
Voor meer informatie: www.loketgezondleven.nl/leef-
stijlinterventies/gecombineerde-leefstijlinterventie/erken-
de-gli-basisverzekering

erkende methoden gLi in de basisverzekering

ga na of uw verzekeraar al contracten heeft met 
leefstijlcoaches. Vraag uw huisarts of u in aanmer-
king komt. Zo ja, dan kunt u verwezen worden naar 
een leefstijlcoach die u in een tweejarig traject zal 
motiveren en begeleiden bij duurzaam afvallen, meer 
bewegen en beter omgaan met stressvolle situaties. 

Zelf op zoek naar een leefstijlcoach? Zie blcn.nl. 

Ook meedoen aan het gLi-programma vanuit de basisverzekering?



De beproefde Inspire®-therapie
De behandeling van uw obstructieve slaapapneu met de geruisloze en onopvallende 
tongpacemaker berooft u niet van uw natuurlijke en rustgevende slaap.  
Een verlammende vermoeidheid en problemen met het CPAP-masker behoren  
inmiddels voor meer dan 5.000 patiënten wereldwijd tot het verleden.  

Ga naar www.inspiresleep.nl voor informatie over de behandeling en  
hoe deze werkt.   www.inspiresleep.nl

Er bestaan vele goede redenen     
   om 's-nachts wakker te zijn...
Obstructieve slaapapneu hoort daar niet bij!
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Mijn wake-up call
hoe mjn zussen mij motiveerden

Oktober 2011. Mijn huisarts heeft genoeg van mijn vele 
vage klachten en verwijst me naar de slaapkliniek. De 
verdenking op slaapapneu is een schok voor me en de 
informatie die ik vind op de site van de ApneuVereniging 
stelt me niet gerust. Het idee dat ik mogelijk met een cpap 
moet slapen vind ik verschrikkelijk. Zo’n stom masker 
op mijn neus. Maar ik doe gewillig mee aan het slaapon-
derzoek. Ik ga ervan uit dat dat toch niks oplevert, ik ben 
immers nooit slaperig. Maar ik snurk wel en volgens mijn 
man heb ik ademstops tijdens mijn slaap.

De ochtend na het slaaponderzoek lever ik het kastje in 
bij de slaapkliniek en samen met een paar andere moge-
lijke apneuers krijg ik voorlichting over slaapapneu en de 
behandeling ervan. De symptomen komen uitgebreid aan 
de orde, onder andere luid snurken en ademstops. Ineens 
zit ik rechtop in mijn stoel; dat herken ik. Niet van mezelf 
maar van mijn zus. Zij had ademstops zolang ik me kan 
herinneren. Snakkend naar adem voordat ze met een 
luide snurk haar ademhaling en gesnurk weer hervatte. 
Mijn lieve zus, die voor haar zestigste symptomen van 
persoonlijkheids- en gedragsverandering vertoonde, de 
vergeetachtigheid kwam in haar geval pas later. Ze werd 
in een verpleeghuis opgenomen met frontotemporale 
dementie. Ze leverde in korte tijd heel veel in. Ze was nau-
welijks nog aanspreekbaar en leefde in haar eigen wereld. 
Een schim van de mooie intelligente vrouw die ze vroeger 
was. Zou dat van apneu kunnen komen?

De longarts knikt bedachtzaam als ik het aan hem voor-
leg. ‘Daar wordt onderzoek naar gedaan,’ zegt hij, ‘en ik 
kan me voorstellen dat u die link legt. Enig verband lijkt 
me heel goed mogelijk.’ Hij begrijpt mijn zorgen en advi-

seert me met klem de cpap trouw te gaan gebruiken. Ik 
heb een ahi van 43 en het zuurstofgehalte in mijn bloed 
is te laag. Een week later komt een medewerker van de 
leverancier de cpap bij mij thuis afleveren en begint mijn 
dagelijkse worsteling met het masker. O, wat heb ik een 
hekel aan dat ding, maar ik besluit er vol voor te gaan en 
elk nacht stug door te zetten. Met een foto van mijn zus 
op mijn nachtkastje.

Zomer 2013. Mijn andere zus (die ook luid snurkt) wordt 
in een verpleeghuis opgenomen met vasculaire dementie. 
Ik ben benieuwd of ze ook ademstops heeft. ‘O ja, zeker,’ 
vertelt haar dochter mij. ‘Ze valt vaak op de bank of buiten 
in de zon in slaap. Wij zijn altijd verbaasd als ze ineens 
stil is. Maar dan begint ze weer keihard te snurken.’ 
Beide zussen zijn overleden. Wat is het jammer dat hun 
ademstops niet eerder werden ontdekt. Het onderzoek 
naar slaapapneu en de behandeling ervan hebben de laat-
ste jaren een grote vlucht genomen. Helaas te laat voor 
mijn zussen, maar niet voor mij. 

Ik ben geen deskundige en het kan best zijn dat het één 
niets met het ander te maken heeft. Maar het vroege over-
lijden van mijn zussen is voor mij voldoende reden om 
slaapapneu serieus te nemen.

Mijn cpap gebruik ik trouw, elke nacht. En zelfs die 
enkele keer als ik een dutje doe. Ik voel me prima. En ik 
durf me niet voor te stellen hoe mijn leven zonder cpap 
eruit zou zien.   ■

tekst: Annette van gemerden

Twee vormen van dementie
Frontotemporale dementie (fTD) is een vorm van 
dementie, waarbij het voorste gedeelte van de 
hersenen wordt aangetast. fTD is ook bekend als 
frontaalkwabdementie en ziekte van pick. De fron-
taalkwab is kwetsbaar bij zuurstoftekort.
bij vasculaire dementie is er sprake van meervou-
dige stoornissen in cognitie, stemming of gedrag 
ten gevolge van schade aan de bloedvaten van 
de hersenen veroorzaakt door doorbloedings-
stoornissen van de hersenen. Hierdoor krijgen de 
hersenen te weinig zuurstof.

Annette met haar grote zussen.



Mark Aloia spreekt over therapietrouw bij de cpap. 
‘Maar,’ zo zegt hij, ‘het verhaal gaat ook op voor mra, 
positietherapie (spt), tongzenuwstimulator (tzs), pillen 
enz. Eigenlijk voor alle behandelingen waarbij de patiënt 
actie moet ondernemen of iets bewust moet nalaten. Al is 
het zoiets ‘kleins’ als een pil innemen, een positietrainer 
aanzetten of die koekjes in de winkel laten liggen.’

Vakantie in een kast 
Nu zult u misschien denken ‘Oh, maar ik doe dat altijd.       
Elke nacht, elke middagdut gaat mijn masker op, mijn 
mra in...’ De cpap- en mra-therapietrouw is in Nederland 
dan ook behoorlijk goed. Maar het kan beter. Er zijn nog 
teveel mensen die de pap, spt, tzs of het mra (heerlijk die 
afkortingen) slechts een paar uur per nacht of maar een 
paar nachten per week gebruiken. Sommige van de hulp-
middelen vieren al tijden vakantie ergens in een kast. 

Wanneer ben je therapietrouw? 
De werkgroep van de osa-richtlijn * beveelt aan te streven 
naar maximaal cpap-gebruik per nacht gedurende zeven 
nachten per week. Maximaal vanwege het - door onder-
zoek aangetoond - verband tussen het aantal uren cpap-
gebruik per nacht, klachtenvermindering en vermeer-
dering van kwaliteit van leven. Bij voorkeur betekent dit 
elke nacht tenminste zes uur. Bij de ApneuVereniging 
gaan we ervan uit, dat maximaal ook geldt voor de andere 
apneuhulpmiddelen en tijdens andere slaapmomenten.

is therapietrouw te voorspellen?
Aloia onderzocht het voorspellend verband tussen ver-
schillende factoren en therapietrouw. ‘Er blijkt geen 
verband met sociaal-demografische factoren als geslacht, 
leeftijd, geloof. De manier waarop men begonnen is 
met de cpap is evenmin voorspellend. De ernst van de 
aandoening en de verbetering die iemand bemerkt zijn 
minimaal voorspellend. De hoogte van de drukinstel-
ling laat een beperkt verband met therapietrouw zien.’ 
De osa-richtlijn geeft aan dat de therapietrouw beter is 

bij een hogere ahi en een hogere score op de Epworth 
Slaperigheid Schaal (ESS) bij de start van de behandeling. 
Nauwelijks te voorspellen dus, die therapietrouw. Maar 
wat doet onze zorgverlener om ons tot maximaal gebruik 
van onze hulpmiddelen aan te zetten? 

Hoe krijgt die zorgverlener ons zo ver?
In de osa-richtlijn staat dat adequate voorlichting, bege-
leiding en motivatie van patiënten essentieel is voor 
cpap-therapietrouw. Vooral intensieve begeleiding in de 
eerste twee tot zes weken van de cpap-behandeling is van 
belang. ‘Cpap-behandeling betekent therapie op maat. 
De juiste combinatie van apparatuur, luchtbevochtiging, 
drukinstelling, maskers en toebehoren moet op individu-
ele basis worden gekozen.’ En bij weinig therapietrouw 
(te weinig uren en/of te weinig nachten gebruik) moet de 
patiënt optimaal worden begeleid. Naast goede voorlich-
ting moeten bijwerkingen tijdig herkend en verholpen 
worden en ook maskeraanpassing kan bijdragen aan 
een beter gebruik. ‘Hierin speelt de osa-consulent een 
belangrijke rol.’ Voor een deel van de patiënten is deze 
aanpak voldoende. Niet voor allemaal. Wat dan? 

‘Voor goede gebruikers is voorlichting 
voldoende, voor mensen die aarzelen niet’

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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Therapietrouw en het belang 
van de juiste vragen 
Dr. Mark Aloia, internationaal expert op het gebied van gedragsverandering, was in oktober 2018 ere-

gast tijdens ons Symposium voor professionals. Hij liet zien wat de belangrijkste invalshoeken zijn 

voor zorgverleners om patiënten te motiveren tot meer therapietrouw. Wat zijn de helpende vragen? 

Kunnen wij, patiënten, ook via een app goed gemotiveerd worden?

tekst: marijke iJff

motiveren om therapietrouw te verbeteren

Mark Aloia: ‘De 
nadruk moet liggen 

op positieve waar-
dering voor de inzet 

en het handelen 
van patiënten’
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meer nadruk op positieve waardering, minder op 
ziekterisico
Als je moeite hebt om te slapen met je masker, mra, spt 
of tzs, dan vraagt dat verandering van gedrag. ‘En dat is 
niet zo eenvoudig,’ geeft Aloia aan. ‘Gezondheid vraagt 
tegenwoordig van veel mensen gedragsverandering. Dat 
is moeilijk en soms emotioneel. Mensen vallen vaak terug 
in hun oude gedrag.’ Gedragsverandering is persoonlijk; 
de individuele motivatie speelt een belangrijke rol.
‘Dokters leren vooral om advies te geven, maar bij een 
chronische aandoening moet je kijken naar het gedrag 
van patiënten. Het is niet goed om de nadruk te leg-
gen op het belang van cpap-gebruik om ziekterisico 
te verminderen. De nadruk moet liggen op positieve 
waardering voor de inzet en het handelen van patiënten. 
Daardoor neemt het zelfvertrouwen toe.

Zelfvertrouwen
‘Voor goede gebruikers is voorlichting voldoende. 
Voor matige gebruikers, mensen die twijfelen, niet. 
Technische aanpassingen aan het masker of het mra 
geven bij hen ook geen gedragsverandering,’ zegt Aloia. 
‘Gedragsverandering vraagt zelfvertrouwen, zeker ten 
aanzien van de verandering.’ Hij is een warm voorstan-
der van interventies uit de ‘motiverende gespreksvoering’ 
(zie kader pagina 17). Daarbij richt de behandelaar zich 
op de patiënt om diens vertrouwen te vergroten in zijn/
haar eigen mogelijkheden tot verandering. De zorgverle-
ner gaat na waar de patiënt is in het besluit tot verande-
ring en sluit daar aan. 

Filmpje: andere kijk, andere vraag 
Aloia onderstreept dat er bij gedragsverandering ten 
behoeve van de gezondheid altijd ambivalentie, twijfel, 
is. En strijd. Hij toont in een filmpje een sprekend voor-
beeld van zijn advies: zet op een niet bedreigende manier 
de patiënt aan het denken over de ambivalentie met 
betrekking tot verandering. 

Zorgverlener (Zv) vraagt aan patiënte (Pte) of ze op een 
schaal van 0 - 10 kan aangeven hoe vaak ze haar cpap 
heeft gebruikt.
Pte: 7 - 8
Zv: Waarom geen 9 - 10?
Pte: Ik voelde me geïntimideerd door dat apparaat. 
Aloia: Veel hulpleners zullen hier ingaan op de intimi-
datie om die barrière voor haar weg te nemen. Dat leidt 
meestal tot nieuwe barrières. Laat haar praten en luister. 
Stel een andere vraag.
Zv: Waarom geen 4 - 5?
Pte: Ik wil hard werken om de cpap te kunnen gebruiken. Ik 
wil me beter voelen. 
Aloia: Patiënte noemt haar doel en haar motivatie!
Pte: Ik vind het moeilijk om hem elke nacht te gebruiken.
Zv: En toch zette u door om het te proberen. 
Alioa: Hij geeft een andere betekenis aan wat zij een 
mislukking vond. Persoonlijke feedback wordt gebruikt 
om te motiveren en successen worden benadrukt om het 
zelfvertrouwen te doen groeien. 

‘Gedragsverandering gaat altijd gepaard 
met strijd’

Die tweede vraag lijkt een klein verschil in zo’n gesprek, 
maar zo’n andere invalshoek kan een belangrijke wen-
ding in het denken van de patiënt betekenen. En vraagt 
om te beginnen een wending in het denken bij veel 
zorgverleners. 

motiveren via een app
De osa-richtlijn geeft aan dat telemonitoring, videocon-
sulten en apps ter bevordering van zelfmanagement 
kunnen helpen bij therapietrouw. Dat blijkt uit diverse 
onderzoeken. Ook Aloia onderzoekt de mogelijkheden 
van apps. Hij koppelt die aan zijn bevindingen ten aan-
zien van motivatie. Zo ontwierp hij al verschillende   > 
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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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algoritmes **, onder andere die van de huidige 
DreamMapper-app. ‘Met de apps worden de beste resul-
taten bereikt bij mensen die in het begin weinig thera-
pietrouw zijn. Goede apps werken zowel met technologie 
(gegevens over het gebruik en de slaap bijhouden) als 
met psychologie (motiverende gespreksvoering), zowel 
met cijfers als met woorden. Alleen feedback en voorlich-
ting is niet genoeg. In deze tijd is het begeleiden via apps 
de sleutel tot gedragsverandering.’ 

Het belang van de ApneuVereniging
Wat zeker ook helpt bij verandering naar gezond gedrag 
is ‘sociale support’. Steun van partners, familie en 
andere direct betrokkenen. En tips, begrip en erken-

ning van lotgenoten. Aloia is onder de indruk van wat 
de ApneuVereniging biedt via bijeenkomsten, Facebook, 
forum en helpdesk en ziet nog meer mogelijkheden. 
‘Goede coaches zijn van belang, mensen die geleerd 
hebben hoe ze anderen kunnen motiveren. Hoe ze hen 
kunnen helpen om hun eigen verandering in gang te 
zetten.’   ■

* Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van obstructief slaapapneu 
(osa) bij volwassenen, 2018.
** algoritme: een wiskundige formule die er op de achtergrond 
binnen (bijvoorbeeld) een app voor zorgt dat die app kan inspelen 
op uw behoefte (en dat van de makers) om het doel, in dit geval 
therapietrouw, te bereiken. 

motiverende gespreksvoering: uitlokken in plaats van opleggen

Motiverende gespreksvoering heeft als uitgangspunt 
dat niemand volledig ongemotiveerd is. De motiva-
tie om te veranderen wordt beschouwd als iets wat 
de zorgverlener bij een cliënt uitlokt in plaats van 
oplegt. bij gedragsverandering staan drie aspecten 
centraal: bereidheid om te veranderen (het belang 

ervan inzien), de overtuiging in staat te zijn om te 
veranderen (geloof in het eigen kunnen) en gereed-
heid om te veranderen (prioriteit). fundamenteel is 
dat de cliënt / patiënt zelf de argumenten voor wel of 
niet veranderen onder woorden brengt
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Een wonderdieet bestaat niet. Amerikaanse wetenschap-
pers ontdekten een paar jaar geleden dat de populaire en 
goed werkende diëten van nu een belangrijk kenmerk 
gemeen hebben. Ze bestaan uit onbewerkte producten. 
Of, zoals Antoinette Hertsenberg concludeert in Radar 
Extra (20-5-19, Cholesterol: zelf aan de slag): ‘Wat ze 
gemeen hebben is dat wat ze niet gebruiken: industrieel 
bewerkte producten.’ Wat ze wel gebruiken is groenten en 
fruit, zuivel, vis, vlees, noten, eieren enz. ‘Echte voeding is 
vers en onbewerkt,’ zegt ook Harriët Verkoelen. 

Over teveel koolhydraten…
Harriët legt uit wat het verband is tussen koolhydraten, 
insuline, vetverbranding en gewicht. ‘Voedingsmiddelen 
met koolhydraten worden in je maag en darmen omgezet 
tot glucose. De glucose komt via de darmen in je bloed. 

Insuline uit de alvleesklier zorgt er, als een soort sleutel, 
voor dat de glucose uit je bloed wordt opgenomen in 
je lichaamscellen.’ De cellen zetten de glucose om in 
energie, brandstof. Je lichaam is continu bezig met het 
vinden van de juiste balans in het glucosegehalte, het 
bloedsuikergehalte. Na het eten stijgt dit gehalte. Elke 
keer dat je eet wordt er insuline aangemaakt. Vooral als 
je koolhydraten eet. Als de cellen genoeg glucose hebben 
wordt de overtollige glucose met behulp van insuline 
opgeslagen als vet. 

… insulineongevoeligheid
Normaal wordt vetweefsel aangesproken voor energie als 
je een tijd geen koolhydraten eet of bij intensief bewegen. 
Maar als het insulinesysteem wordt overvraagd door 
bijvoorbeeld te veel, te vaak en verkeerd voedsel, kan 
er insulineongevoeligheid (insulineresistentie) ontstaan. 
Overgewichtsdiabetes kan dan volgen of een voorstadium 
ervan. De glucose blijft langer in het bloed en het lichaam 
wordt niet aangezet om vetweefsel te gebruiken. Harriët: 
‘Je spieren kunnen voor energie suiker en vet verbranden. 
Bij veel insuline in het lichaam kunnen de spieren geen 
vet verbranden, maar alleen suiker. En van suikerverbran-
ding val je niet af.’

BRAVO: bewegen, roken, 
alcohol, voeding, ontspanning

… en het stimuleren van de vetverbranding
Wil je afvallen? Harriët: ‘Bij afvallen is het altijd de bedoe-
ling om minder calorieën te eten. Bij iemand die insuli-
neresistent is lukt dat niet door minder vet te eten, maar 
door de inname van koolhydraten flink te verlagen. De 
insulinespiegels worden lager en de vetverbranding wordt 
gestimuleerd.’ Het is niet zo, dat minder koolhydraten 
betekent dat je honger moet lijden. ‘Mijn regel is: let op 
koolhydraten, niet op vet.’ (zie de fabel over vet)   >

Hoe komen we 
van dat buikvet af?

afvallen: feiten en fabels

Al die verschillende diëten of leefwijzen. Raakt u ook zo nu en dan de weg kwijt? We weten dat onze 

leefstijl voor een groot deel onze gezondheid bepaalt. Met voeding als een van de belangrijke pijlers. 

Wat is wijsheid als het gaat om afvallen? ik keek op internet, nam een aantal boeken door en sprak 

met Harriët Verkoelen, diabetesverpleegkundige en diëtiste. 
tekst: marijke iJff

Koolhydraten

Koolhydraten zitten in brood, aardappelen, rijst, 

pasta en ook in fruit, melk en suiker. Wil je 

minder koolhydraten binnenkrijgen? neem zo 

min mogelijk snoep, koek, gebak, frisdrank, 

vruchtensap en gezoete melkdranken. Kies voor 

de goede koolhydraten in onbewerkte voeding. 

Daar zitten goede voedingsstoffen in en meer 

vezels. Daardoor stijgt je bloedsuiker langzamer 

en wordt ook minder hoog. neem koolhydraat-

arm brood, eet vooral veel groenten, eet peul-

vruchten (eiwitten) in plaats van aardappelen, 

pasta en rijst en neem maximaal twee stuks fruit 

per dag.
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Harriët: ‘buikvet komt niet door vet eten. buikvet (visce-
raal vet) is het lichaamsvet in de buik en in en rond de 
organen. Het is ongezond vet, dat insulineresistentie en 
ontstekingen bevordert. Afvallen gaat vooral om het ver-
liezen van buikvet. Je lichaam maakt het zelf uit koolhy-
draten (glucose) met de hulp van insuline. onbewerkte 
vetten in voedsel zijn juist belangrijke bouwstoffen voor 
je lichaam. Dat vet is een efficiënte energiebron.’ 
En het cholesterol? Er zijn in je voeding veel verschil-
lende vetten. De goede helpen bij het verbeteren van 
je cholesterolgehalte en andere bloedvetten. De goede 
vetten zijn de onbewerkte vetten zoals uit vette vis, volle 
zuivel, noten, olijfolie enz. De combinatie van weinig 
koolhydraten en goede vetten zal tot een verbetering 
van de bloedvetten leiden. Het gunstige HDL (hoge 
dichtheid cholesterol) zal stijgen. Ultrabewerkte pro-
ducten bevatten vaak veel suiker en verzadigd vet. Juist 

die combinatie verhoogt het slechte LDL-gehalte (lage 
dichtheid cholesterol) het meest. (bron: Hart- en vaat-
ziekten? Maak jezelf beter - Karine Hoenderdos, diëtist en 
Hanno Pijl, internist). Dat vet belangrijk is, blijkt ook uit 
de titel van het recent verschenen boek ‘VET belangrijk’ 
van Mariëtte boon (internist in opleiding) en Liesbeth 
van Rossum (internist-endocrinoloog).

Harriët: ‘Vezels zijn belangrijk voor een goede darmwer-
king. Ze leveren geen glucose aan het bloed. Maar je 
hoeft er niet per se granen voor te eten. groenten leve-
ren meer vezels dan granen. En bovendien vitamines 
en mineralen. Vooral wortels en knollen bevatten veel 
vezels. De koolhydraten uit groenten tellen door hun 
vezelgehalte minder zwaar.’

Fabel: ‘Door minder vet te eten gaan je gewicht en cholesterol omlaag’

Fabel: ‘Je hebt graanproducten nodig voor vezels’

Harriët: ‘Eet niet als je geen honger hebt. ’s nachts 
staat je stofwisseling in de stand van vetverbranding, 
omdat je een poos niet hebt gegeten. Als je wilt afvallen, 
kan je die vetverbranding juist nog even laten doorgaan 
door het ontbijten uit te stellen. Je verbrandt nog extra 
vet als je voor het ontbijt lichamelijk in actie komt. Door 
te wandelen of fitnessen bijvoorbeeld. Je lichaam zal er 
wel een paar dagen aan moeten wennen.’

Fabel: ‘Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag’

Harriët: Veel mensen denken dat dat nodig is voor de 
bloedsuikerspiegel. Dat is niet zo. ’s nachts doe je dat 

toch ook niet. Juist wanneer je niets eet, blijft je bloed-
suikerspiegel stabiel. Als je minder koolhydraten eet, zul 
je na een tijdje vanzelf minder behoefte aan tussendoor-
tjes hebben.’ 
ook in het boek Hart- en vaatziekten? wordt aangege-
ven dat tussendoortjes niet nodig zijn. ‘Hoe meer tijd 
tussen de maaltijden, hoe beter je lichaam leert om de 
vetverbranding aan te zetten. periodiek vasten (een deel 
van de dag of een deel van de week) blijkt verrassend 
gezond,’ schrijven de auteurs. ‘Wetenschappers doen er 
veel onderzoek naar.’ 

Fabel: ‘Je moet om de paar uur eten’
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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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Dit was een kleine greep uit de voedingsweetjes die horen 
bij de V van BRAVO, de leefstijl van Harriët. Bewegen 
(veel), roken (niet), alcohol (niet tot zeer weinig), voeding 
(onbewerkt), ontspannen (voldoende; hier hoort goed sla-
pen ook bij). Geen wonderdiëten dus, maar wel een aantal 
bruikbare en goed onderbouwde adviezen en ideeën.    ■ 

Apneu en overgewicht
Apneu verstoort de slaap. Het gebrek aan diepe slaap 
ontregelt onder meer de hormoonhuishouding.
Sandra Houtepen is gezondheidswetenschapper 
(met osa) en doet al jaren onderzoek naar de 
gevolgen van apneu. Zij geeft lezingen voor de 
ApneuVereniging en voor apneuzorgverleners. ‘De 
verstoring van de hormoonhuishouding kan onder 
meer leiden tot onbalans in de eetlusthormonen 
ghreline en leptine, een tekort aan groeihormoon en 
een teveel aan het stresshormoon cortisol. Leptine 
geeft een gevoel verzadiging en stopt het hongerge-
voel na een maaltijd. ghreline bevordert de eetlust 
en veroorzaakt hongergevoel.’ 

groeihormoon stimuleert onder meer het lichaam 
om energie uit vetreserves te verbranden. Cortisol 
zorgt ervoor dat je eetlust toeneemt. ‘Mensen met 
een slaaptekort kiezen als gevolg van de toegeno-
men eetlust vaker voor koolhydraatrijke voedings-
middelen (suikers en zetmeel). Hierdoor krijg je 
insulinepieken die zelf weer honger veroorzaken.’ 
Sandra vertelt dat de stofwisseling na de start van 
de apneubehandeling vaak verbetert. bij sommige 
mensen raakt hij echter verder ontregeld, waarbij er 
meer gewichtstoename optreedt. 
(uit ‘Apneu, overgewicht en lekker eten. Minder koolhy-
draten en meer afvallen.’ AM 2016-4)

meer weten?
onderstaande boeken zijn het lezen waard. ook 
wanneer u niet een van de genoemde aandoenin-
gen heeft, maar wel overgewicht. De eerste vier zijn 
zeer toegankelijk door druk, tekstopbouw en illu-
straties. ‘VET belangrijk’ leest wat minder makkelijk 
door de lay-out met erg veel tekst. 

•  ‘Diabetes Overwinnen. 
Ga voor een gezonde kool-
hydraatarme voeding.’ 
Harriët Verkoelen, prima 
Vita, 2019.  

     informatie en recepten. 
www.harrietverkoelen.nl

•  ‘Afvallen met de wet van Harriët. Koolhydraat-
beperkt werkt.’ Harriët Verkoelen, prima Vita, 2017. 
informatie en recepten.

•  ‘Hart- en vaatziekten? Maak jezelf beter.’ Karine 
Hoenderdos & Hanno pijl, fontaine uitg., 2018. 
informatie en recepten.

•  ‘Diabetestype 2? Maak jezelf beter. Het kookboek.’ 
Karine Hoenderdos & Hanno pijl, fontaine uitg., 
2017. informatie en recepten.

•  ‘VET belangrijk’ van Mariëtte boon (internist in 
opleiding) en Liesbeth van Rossum (internist-
endocrinoloog). informatie.

Website: www.voedingleeft.nl; een organisatie die 
leefstijlprogramma’s maakt met de hulp van weten-
schappers, artsen en andere professionals en, zoals 
ze zelf aangeven, een flinke dosis gezond verstand.

En leest u ook de ervaringen van redacteur bert van 
Dam op pagina 10.

Harriët Verkoelen: 
‘Mijn regel is: let op koolhydraten, 

niet op vet.’
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Het bestuderen van de gevolgen van overgang van win-
ter- naar zomertijd (en andersom, hoewel dat minder 
problematisch lijkt) is maar een klein onderdeel van haar 
werk als chronobioloog. Maar wel een onderwerp dat een 
praktische vertaling is van wetenschap naar maatschap-
pij. ‘Als wetenschapper aarzel je vaak om een standpunt 
in te nemen, maar in dit geval weet je als chronobioloog 
zo veel dat je de maatschappij, de mensen met je kennis 
kunt helpen een verantwoorde keuze te maken.’ Stoppen 
met zomertijd dus. Waarom?

Verschillende klokken
Marijke gaat even verzitten. Eerst wat theorie. ’Er bestaan 
verschillende soorten tijd. Zo heb je de natuurkundige 
tijd: dag en nacht. Daarnaast de biologische tijd: jouw 
eigen biologische klok. Die lichamelijke klok bepaalt 
allerlei momenten waarop je het beste kunt functioneren 
(werken, eten, ontspannen, slapen etc.). Je biologische 
klok is niet heel nauwkeurig en moet worden bijgesteld 
door de afwisseling van licht, schemer en donker.’

Daarnaast hebben we ook nog een sociale klok. Die 
bepaalt bijvoorbeeld wanneer je moet werken, ontspan-

nen, eten enz. Deels buiten jezelf opgelegd, vaak ‘gehol-
pen’ door kunstlicht. De invoering van de zomertijd is 
een ingreep die hoort bij de sociale klok. 

Zomertijd: onze biologische klok uit de pas
In Nederland loopt de wintertijd het meest parallel met 
onze biologische klok.
De zomertijd is in ons land een onnatuurlijke ingreep in 
het ritme van je biologische klok. De zomertijd zorgt er 
voor, dat je biologische klok uit de pas gaat lopen door je 
sociale klok. ’s Avonds laat is het nog licht. Maar dat komt 
alleen omdat je je sociale klok hebt verzet. Ongeveer 25 % 
van de mensen heeft daar (meestal tijdelijk) veel moeite 
mee. Vooral kinderen en mensen die toch al moeite 
hebben met slapen, zoals mensen met apneu. ‘Het is 
wetenschappelijk aangetoond dat er een toename is van 
het aantal hartinfarcten de eerste periode na de start van 
de zomertijd. Ook het aantal ongelukken (verkeer, werk) 
lijkt even toe te nemen. Daarnaast vergroot het het risico 
op depressie.’ 

Vanuit biologisch en medisch oogpunt lijkt de wisseling 
naar de zomertijd dus nadelig te zijn. De zogenaamde 
economische voordelen zijn bovendien nooit echt bewe-
zen. Maar wat moet de permanente tijd worden? Marijke 
Gordijn: ‘Bij permanente zomertijd sta je een groot deel 
van het jaar in het donker op en is er ’s avonds langer 
licht. Dat verstoort de biologische klok en je slaap. Ik pleit 
dus echt voor permanente wintertijd.’

‘Apneupatiënt is gevoeliger voor gevolgen 
van invoering zomertijd’

De apneupatiënt
Mensen met apneu hebben vaak moeite met het krijgen 
van voldoende goede slaap. De zomertijd zorgt er in veel 
gevallen voor dat die problemen groter worden. 
Eenzelfde redenering geldt voor mensen met hart- en 

De klokken gelijk zetten 
De Europese Commissie wil af van de wisseling tussen zomer- en wintertijd. Vanaf 1 april 2021 

komt er een permanente tijd. Chronobioloog Marijke gordijn pleit sterk voor de huidige wintertijd 

als vaste tijd en liever nog de Engelse tijd (gMT). op de Landelijke Voorjaarsbijeenkomst van de 

ApneuVereniging vertelde ze dat dit zeker voor apneupatiënten de beste optie is. ik sprak haar op 

haar werk in groningen.

tekst en foto: Ton op de Weegh

welke vaste tijd is in nederland het meest gezond?
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vaatziekten. Onbehandelde apneupatiënten hebben een 
verhoogd risico op zulke aandoeningen. De zomertijd 
versterkt dit. 
Maar ook stofwisselingsstoornissen (metabole stoornis-
sen) komen vaker voor bij apneupatiënten. De zomertijd 
versterkt vaak het slaaptekort en slaaptekort kan op lange 
termijn ook metabole stoornissen tot gevolg hebben.  
Marijke Gordijn: ‘Mensen met apneu zijn gevoeliger voor 
de gevolgen van de invoering van de zomertijd.’

Ideale tijd: zonnekloktijd, zon om 12.00 uur 
’s middags op hoogste punt. 

en de greenwich-tijd?
‘De ideale combinatie tussen natuurkundige klok en 
biologische klok is wanneer de zon om 12.00 uur ’s mid-
dags op het hoogste punt staat. Daarop zijn de tijdzones 
op aarde ook ingedeeld. Tot aan de Tweede Wereldoorlog 
liepen België en Frankrijk in de pas met de Engelse 
tijdzone, de Greenwich Mean Time * (GMT, Greenwich 
gemiddelde tijd). Wij hadden onze eigen Amsterdamse 
tijd, die liep 20 minuten voor op de GMT. Qua tijd van 

hoogste stand van de zon, wijken we namelijk 20 minu-
ten van Greenwich af en 40 minuten van Berlijn. Dus 
een logische keus.’ Hitler vond het handig, dat het overal 
in bezet gebied dezelfde tijd was en voerde ook voor 
ons de Centraal Europese Tijd in. Dat is na de oorlog zo 
gebleven. 

Marijke Gordijn: ‘Als we moeten kiezen, pleit ik voor 
permanente GMT. Maar goede tweede keus is wel per-
manente wintertijd, de zogenoemde Centraal Europese 
Tijdzone’.     ■ 

* Zie voor meer informatie over GMT: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time

Marijke gordijn is chronobioloog en 

directeur/eigenaar van Chrono@Work. 

De chronobiologie (chronos = grieks 

voor ‘tijd’ ) bestudeert o.a. de biolo-

gische klokken van het lichaam of, anders 

gezegd, de variaties in onze biologische 

activiteiten naar gelang de tijd. 

Marijke gordijn staat niet alleen in haar mening. 
Zij is bestuurslid van De nederlandse vereniging 
voor Slaap - Waak onderzoek (nSWo). De nSWo 
stelt zich, net als de Europese zusterverenigingen 
en de Slaapgeneeskunde Vereniging nederland 
(SVnL), op basis van wetenschappelijke argu-
menten op het standpunt dat de beste keus is om 
vanaf nu een vaste tijd te handhaven, mits dat 
leidt tot een overschakeling naar de Standaard Tijd 
(ST, of Central European Time - CET). De tijd die 
wij nu in de winter hebben. [redactie]

Kijk ook eens bij deze video van de 
Universiteit van Nederland en het AD: 
https://apneuvereniging.nl/marijke-gordijn-
wat-is-voor-ons-beter-zomer-of-wintertijd  
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U krijgt de spt vergoed als
1. hij wordt voorgeschreven door uw arts  
2. u niet al een andere apneubehandeling (mra, cpap) 
vergoed krijgt 

1. Wanneer kan de arts een spt voorschrijven?
De osa-richtlijn 2018 zegt hierover:
‘Overweeg behandeling met een positietrainer die om 
de borst* wordt gedragen, feedback geeft middels vibra-
tie en die individueel instelbaar is voor de osa-patiënt, 
indien aan alle van de volgende aspecten voldaan wordt:
•  ahi in rugligging is meer dan twee maal zo groot in 

vergelijking met de ahi in niet-rugligging;
• de totale ahi is tussen 5 en 30 per uur;
• ahi in zijligging is minder dan 10 per uur;
•  het percentage rugligging is tussen de 10 en 90 % van 

de totale slaaptijd;
• er zijn osa-gerelateerde klachten.
Staak de behandeling indien na drie maanden onvol-
doende verbetering van symptomen en onvoldoende 
afname van het percentage in rugligging wordt bewerk-
stelligd.’

De spt kan volgens de richtlijn ook overwogen worden bij 
iemand die een hogere ahi heeft dan 30, waarbij minder 
dan 5 ahi in niet-rugligging (dus grotendeels posa).

2. Combinatietherapie 
De mogelijkheid om de spt in te zetten als onderdeel 
van een combinatietherapie wordt ook genoemd in de 
osa-richtlijn 2018. Maar de zorgverzekeraar vergoedt 
de spt niet als u al een mra of cpap via de verzekeraar 
heeft. Toch zijn er heel wat mensen die baat hebben bij 
een combinatie. Bijvoorbeeld doordat de druk van hun 
cpap een stuk lager kan als ze ook een spt gebruiken. Of 
ze kunnen een hogere ahi aan met mra en spt. Wat een 
voordeel kan zijn voor degenen die de cpap niet verdra-
gen (zoals sommige astmapatiënten).
NB. Lees ook de ervaringen van Piet Luksemburg met de 
combinatie van cpap en spt op pagina 27.

een spt huren 
Kunt u op grond van voorwaarde 2 geen spt vergoed 
krijgen? 
Met een verwijzing van de longarts kunt u een spt huren 
bij Vivisol. 
Kosten 25 euro per maand, 300 euro per jaar. 
Mediq Tefa laat weten in de nabije toekomst waarschijn-
lijk (weer) de spt te kunnen verkopen aan particulieren 
met medisch advies.    ■ 

* De richtlijn voegt ‘om de borst’ toe. De spt die om de 
hals wordt gedragen wordt niet genoemd.

Hoe zit het met de 
vergoeding van de spt?
En wat kost het u als hij niet vergoed wordt?

het is maar wat je gewend bent... 

tekst: Dick Westerveld, 
marijke iJff

Spt bij posa. ook apneuland kent zijn afkortingen. Spt staat voor slaappositietrainer (of therapie) en 

posa voor positieafhankelijke osa. positie betekent in dit geval de slaaphouding. Het aantal mensen met 

positieafhankelijke slaapapneu wordt geschat op 30 tot 50 % van de totale groep apneupatiënten.

Combinatietherapie
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De spt

De nieuwe stijl slaappositietrainer meet 

doorlopend het slaapgedrag en geeft op 

basis daarvan op de juiste momenten een 

prikkel om van houding te veranderen. Die 

prikkel is een lichte trilling. 

De spt wordt op de borst/buik gedragen 

en wordt met een band bevestigd.

Het apparaatje registreert onder andere 

hoe vaak en hoe lang het gebruikt wordt, 

hoe lang iemand op de rug slaapt en hoe 

snel de patiënt reageert op de vibraties. 

Zo is eenvoudig te zien of de therapie vol-

doende effectief is. De patiënt kan zelf met 

de computer het apparaatje uitlezen. 

   

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 apneupatiënt en voormalig voorzitter 

van de ApneuVereniging. 

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

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

king 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. 

Nightbalance Lunoa van Philips
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Dagelijks 
•  Ontvet de zachte delen van het masker met water en wat 

neutraal (milieuvriendelijk) afwasmiddel. Spoel goed 
na. Andere middelen kunnen teveel citroenzuur bevat-
ten. Doucheschuim raden wij af. 

•  Leeg elke ochtend de bevochtiger en spoel hem schoon. 
Vul hem voor het slapen gaan met gedistilleerd water of 
gekookt en afgekoeld kraanwater. 

   Reinig de bevochtiger niet in de vaatwasser en niet met 
water warmer dan 65 graden (tenzij anders vermeld in 
uw gebruiksaanwijzing).

   Doe geen geurtjes of olie in het water van de bevochtiger. 
Dit kan tot problemen van keel en neus leiden.

•  Heeft uw masker foamonderdelen? Deze mogen uitslui-
tend met een zachte, vochtige doek gereinigd worden. 
Nooit afspoelen, uitknijpen of uitwringen, omdat ze dan 
hun vorm verliezen.

Wekelijks
•  Maak de harde delen van het masker schoon met neu-

traal afwasmiddel.
•  Reinig het waterreservoir volledig met schoonmaakazijn 

verdund met water. Kalkvorming vermindert de werking 
van de bevochtiger.

•  Reinig de slang met warm water. Eventueel kunt u 
eerst wat neutraal afwasmiddel gebruiken. Daarna goed 
naspoelen.

   Bij een slang met drukmeetslang erin, bevestigt u tevo-
ren de meegeleverde afsluitdopjes/pinnetjes.

•  U droogt de slang hangend (niet in de zon of bij ver-
warming).

eens per twee of meer weken
•  De hoofdbandages kunt u maximaal éénmaal per twee 

weken in een handwas reinigen. Was ze niet in de was-
machine, dit tast het klittenband aan.

•  Neem de buitenkant van het apparaat regelmatig af met 
een licht vochtige doek.

•  Filters maakt u schoon of vervangt u volgens de aan-
wijzingen van uw leverancier. De luchtkwaliteit in uw 
omgeving kan u noodzaken het filter vaker te vervangen 
dan aangegeven.

Tenslotte
•  Bij uw apparaat en masker heeft u een onderhouds-

instructie gekregen. Lees die nog eens na. Bent u die 
instructie kwijt? Op de website van uw leverancier staan 
heldere aanwijzingen, soms per merk. Ook als u al jaren 
uw pap gebruikt en uw ritueel heeft rond het onder-
houd, kan het nuttig zijn.

•  Raadpleeg bij problemen altijd uw behandelaar en/of 
uw leverancier. De naam van uw leverancier staat met 
een sticker op uw xpap.    ■ 

Mag ik onder de douche 
met mijn masker? 

tips over het onderhoud van masker, xpap en toebehoren

‘Moet ik echt dagelijks mijn pap-apparaat schoonmaken?’ ‘ik douche ’s ochtends met mijn masker op 

om het schoon te maken. Mag dat eigenlijk wel?’ Wij krijgen vaak vragen over het schoonhouden van 

cpap en masker. Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.  

tekst: Redactie 
Met dank aan Jos van Beers, 

districtscoördinator. 
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Ik kreeg een cpap. Eerst met een neusmasker. Dat werkte 
niet. De lucht ging mijn neus in en mijn mond weer uit. 
Het masker werd vervangen door een vol-gelaatmasker 
(full-face-masker) en dat werkte uitstekend. Mijn ahi 
daalde naar 10 tot 15 stops.
Ik ging met een uitleesprogramma het verloop van mijn 
ademhaling gedurende de nacht bekijken. Als ik keek hoe 
ik de nacht door kwam, dan viel het mij op dat ik periodes 
van 15 tot 20 minuten had waarin ik slecht ademhaalde. 
Gedurende die periode daalde de zuurstofverzadiging in 
mijn bloed behoorlijk (zie afbeelding). 

‘Daarom vind ik het uitlezen 
zo belangrijk’

De longarts van de slaapkliniek kon geen goede verklaring 
geven, maar een collega van het ApneuKenniscentrum 
zag dit plaatje en vermoedde dat ik te veel op mijn rug lag. 
Ik geloofde hem niet echt, maar kreeg de kans om een 
proef te doen met een slaappositietrainer (NightBalance) 
in combinatie met mijn cpap. Binnen een week daalde 
mijn ahi naar waardes onder één. Na vier weken moest 
ik de spt weer teruggeven. Ik kreeg een keurig rapport 
en kon daarin lezen dat ik van 15 % rugligging gedurende 
mijn slaap nu nog maar 1,5 % rugligging had.

Weer terug naar slapen met alleen de cpap. Ik zag dat 
langzaam mijn ahi weer toenam. Na twee maanden heb 

ik zelf een spt gekocht (in 2016 kon dat nog). Sinds die 
tijd heb ik een ahi die gemiddeld onder de twee blijft.
Tegenwoordig gebruik ik de spt ongeveer vier dagen per 
maand. Ik houd met het uitlezen in de gaten of ik weer op 
mijn rug ga slapen en gebruik dan de spt een paar dagen. 
Daarom vind ik het uitlezen zo belangrijk.   ■ 

Mijn ervaringen met slaap- 
positietherapie 

combinatietherapie met spt en cpap

in 2012 werd bij mij apneu geconstateerd. Eerst door mijn vrouw die vreselijk nerveus werd als ik lang-

durig stopte met ademhalen gedurende mijn slaap, vervolgens door een slaapkliniek. na een nacht 

slapen in de kliniek werd een gemiddelde van 30 tot 35 stops per uur vastgesteld. En toen? 

tekst: piet Luksemburg

Piet Luksemburg is regio-
coördinator Betuwe, 

Bommelerwaard en Meierij. 
Hij is ook medewerker van 
het ApneuKenniscentrum 

(Philips, spt en Oscar).
Het (gratis) programma 

Oscar is bruikbaar voor een 
groot aantal (c)paps. 

Zie voor meer informatie: 
www.oscar-app.nl

Een slaaprapport van Piet gemaakt met het uitleesprogramma Sleepy-
Head (nu vervangen door Oscar) met cpap zonder spt:

De eerste rij laat gebeurtenissen zien als centrale of obstrucieve apneus 
(CA en OA). De tweede rij is het ademverloop gedurende de gehele 

nacht (al staat er ‘dag’). De derde rij is een uitvergroting van de peri-
ode van 3.45 uur tot 4.35 uur; een periode van bijna drie kwartier, 
waarin ik een aaneenschakeling van obstructieve apneu’s heb. De 
vierde rij geeft de inademtijd (die heel slecht is) en de vijfde rij het 

zuurstofgehalte in mijn bloed (SpO2), die daalt tot onder 85 %.
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‘Ach, een geheugen als een gatenkaas, dat hebben er 
zoveel. Niks ergs, hoor.’ ‘Dat is de leeftijd, joh! Moet je 
de geheugentrainer van omroep Max doen.’ Krijgt u dit 
ook wel te horen? Geregeld lezen wij dat slaapapneu kan 
leiden tot vergeetachtigheid en moeite met concentratie. 
Klopt dat?
Tim Vaessen doet vanuit de universiteit van Tilburg samen 
met een aantal slaapcentra in Nederland onderzoek naar 
geheugen- en concentratieklachten bij patiënten die net 
gediagnosticeerd zijn met slaapapneu. Tim vertelt over 
het verband tussen apneu en ons denkvermogen en over 
het doel van zijn onderzoek.

Opruiming en nieuwe inzichten
Ons brein heeft het druk overdag. Het registreert alles wat 
we meemaken; wat we zien, horen, voelen, proeven en 
ruiken. Er komt heel veel informatie binnen.
‘Aandacht, concentratie en geheugen horen tot ons denk-
vermogen en denken is een activiteit van het brein. 
Wanneer die denkactiviteit wordt verstoord, kunnen 
problemen met concentreren of onthouden ontstaan,’ 
vertelt Tim. Een verstoring van het denkvermogen kan 
het gevolg zijn van aandoeningen als een hersentumor of 
-infarct, suikerziekte, multiple sclerosis of een psychiatri-
sche aandoening.

Slapen is een actief proces. Ons lichaam herstelt tijdens 
de slaap van alle activiteiten. Het brein verwerkt de erva-
ringen van de dag. ‘Het belang van de slaap voor het 
brein is dat er opgeruimd wordt en dat nieuwe inzichten 
kunnen ontstaan - vooral tijdens de diepe slaap. In de 
droomslaap, de REM-slaap, worden emoties en informa-
tie verwerkt.’ 

Slapen is een actief proces 

Apneu en het brein
Om goed te kunnen onthouden en je goed te kunnen 
concentreren is het van belang dat je brein goed werkt. 
De ademstops bij apneu leiden tot allerlei veranderingen 
in het brein. De ademstops verstoren de slaap, waardoor 
je niet goed in een diepe slaap komt. Bij een tekort aan 
diepe slaap ontstaan problemen met lang geconcen-
treerd blijven. Tim geeft aan dat ‘diepe slaap ook een 
rol speelt bij het vastleggen van onze herinneringen. 
Als we niet goed slapen worden die herinneringen in 
de nacht minder goed opgeslagen. Hierdoor krijgen we 
overdag meer moeite met het herinneren van dingen 
die eerder gebeurd of verteld zijn.’ Naast de verstoorde 
slaap hebben de ademstops ook een effect op de chemie 
in ons brein en op onze hersencellen. ‘Afhankelijk van 
iemands aanleg, leefstijl en de ernst van de ademstops 
varieert dit van persoon tot persoon. Hierdoor weten we 
nog niet goed wie precies het meeste risico loopt op dit 
soort klachten.’ 

Onbehandelde apneu en eh..eh..
Naar de gevolgen van apneu voor ons geheugen en con-
centratievermogen doen wetenschappers al enkele jaren 
onderzoek. Het effect wordt gemeten via zogenaamde 
neuropsychologische testen. ‘Dat zijn taken, waarbij 
patiënten bijvoorbeeld een lijst met woorden moeten 
onthouden (vergelijkbaar met de geheugentrainer van 
omroep Max) of zo snel mogelijk moeten reageren op 
letters of woorden die op een scherm verschijnen,’ vertelt 
Tim.
‘Via dit soort testen is aangetoond dat onbehandelde 
slaapapneu het grootste effect heeft op het tempo waarin 
we handelen en op ons vermogen om goed overzicht te 
behouden en zelfstandig te plannen. Daarnaast doen 

Een gatenkaasgeheugen door apneu?
wetenschap over apneu, geheugen en concentratie

tekst: marijke iJff

Hebben mensen met apneu meer last van vergeetachtigheid en meer moeite met concentratie? 

Doet slaapapneu iets met ons geheugen? We vragen het Tim Vaessen, klinisch neuropsycholoog in het 

oLVg in Amsterdam. 
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apneupatiënten het minder goed op geheugen- en aan-
dachtstesten.’ Niet alleen de testen laten dat zien. Het 
speciale van het onderzoek van Tim en zijn collega’s 
is, dat zij niet alleen testen, maar ook kijken naar de 
persoonlijke beleving van klachten. ‘Patiënten geven 
zelf vaak aan dat ze zich moeilijk kunnen concentreren, 
bijvoorbeeld op het werk.’

Verbetering door behandeling?
Tim: ‘Van de cpap-behandeling weten we dat het concen-
tratievermogen overdag verbetert. Maar geheugenpro-
blemen of problemen met het behouden van overzicht 
verbeteren niet altijd met cpap. Het lijkt er wel op dat 
hoe trouwer mensen hun cpap gebruiken hoe groter de 
verbetering is.’
Naar het effect van andere behandelingsmethoden zoals 
mra, spt is nog geen of te weinig onderzoek gedaan. Zoals 
er ook nauwelijks onderzoek op dit gebied is gedaan naar 
verschillen tussen mannen en vrouwen. 

Waar Tim en collega’s naar zoeken
‘Apneupatiënten die mee doen aan het onderzoek vullen 
uitgebreide vragenlijsten in over klachten die zij hebben 
over hun geheugen en concentratie. Daarnaast nemen 
we testen af om te meten hoe hun geheugen en concen-
tratievermogen zijn. Dit doen we vlak nadat mensen de 
diagnose apneu hebben gekregen en zes maanden na het 
starten van hun behandeling.’
Zo hopen de onderzoekers beter te kunnen begrijpen 
hoe de geheugen- en concentratieklachten van patiënten 
met slaapapneu verschillen van die van mensen zonder 
apneu. En welke klachten juist wel en welke juist niet 
verbeteren met behandeling. 
Ook willen ze te weten komen welke mensen het grootste 
risico lopen op blijvende klachten ondanks een behande-
ling die de ahi verlaagt.   >
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Tim Vaessen:
‘Het belang van 

de slaap voor het 
brein is dat er 

opgeruimd wordt 
en dat nieuwe 

inzichten kunnen 
ontstaan - vooral 
tijdens de diepe 

slaap...’

8 tips van Tim voor het geheugen

u kunt iets beter onthouden, als

1. het u aanspreekt (belangstelling/motivatie)

2. u er aandacht aan besteedt (aandacht)

3. u er tijd aan besteedt (tijd)

4. u het vaker herhaalt (herhaling)

5.  u in een rustige omgeving bent (weinig afleiding)

6. u informatie ordent (organisatie)

7.  u nieuwe informatie koppelt aan wat u al weet 

(diepte van verwerking)

8.  u op de plek (terug)bent waar u het geleerd heeft 

(omgevingsafhankelijk, contextafhankelijkheid). 



Ultracompact voor maximaal contact

Nieuw

QuietAir

* QuietAir is verkrijgbaar op de AirFit F30-, AirFit P30i-, AirTouch™ F20- en AirFit F20-maskers.  
© 2019 ResMed Ltd. 102335/2 2019-04

Op maat gemaakte nachten voor u en uw partner
De 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 QuietAir™      
           luchtuitstroom*

Omdat u slaapapneu niet alleen maar met zijn tweëen 
beleeft, heeft ResMed speciaal voor u een QuietAir 
ventilatie ontworpen die de luchtuitstroom zachtjes en met 
een fluisterstil geluidsniveau - 21 dBA - verspreidt, zodat u 
en uw partner rustig en ongestoord kunnen slapen.

ResMed.com/AirFit30
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Een deel van het brein, het procedureel geheugen, maakt 

het mogelijk dat motorische informatie beter en sneller 

wordt opgeslagen. Dat wil zeggen dat handelingen, din-

gen die je lichamelijk doet, beter worden onthouden.

Tim: ‘Hierbij valt te denken aan muziek maken en spor-

ten, maar ook aan knutselen, breien of pottenbakken. Als 

voorbeeld: de violist die ’s avonds een nieuw muziekstuk 

gaat instuderen, doet er beter aan tijdig te stoppen en 

naar bed te gaan dan de hele of halve nacht door te spe-

len. Als hij bijtijds naar bed gaat, zal zijn brein in de slaap 

de nieuwe handelingen blijven herhalen. Zo zal hij de 

volgende ochtend het stuk sneller ‘in de vingers hebben’ 

dan wanneer hij uren was blijven dooroefenen.’

En dat studieboek onder het hoofdkussen om de volgen-

de dag een voldoende te halen? ‘Het klopt, dat als je gaat 

slapen kort nadat je informatie hebt gelezen, de opgedane 

kennis op lange termijn beter in het geheugen blijft. Maar 

het boek mag ook op het nachtkastje...’

Eind 2020 verwacht Tim de eerste resultaten van het 
onderzoek te kunnen presenteren.

Goed voor uw brein: dit magazine lezen 

is het geheugen te trainen?
Tim: ‘Het brein is geen spier en valt daarom niet te trai-
nen. Als je oefent met puzzelen of memory spelen, word 
je alleen goed in wat je oefent. Het effect op het dagelijks 
functioneren blijft zeer beperkt. Wat wel werkt is een 
gezonde leefstijl. Beweging blijkt tot betere prestaties op 
geheugen- en concentratietests te leiden.’

Breinactiviteit in zijn algemeenheid is goed. Bijvoorbeeld 
iets nieuws leren - van zingen tot bomen snoeien -, 
muziek luisteren en maken, dansen, mensen ontmoeten, 
spelletjes doen, mediteren, tekenen, schrijven en lezen. 
Zo is het dus goed voor uw brein om dit ApneuMagazine 
te lezen.    ■ 

Hoe meer tijd u aan iets besteedt, 
hoe beter u het onthoudt

Dit artikel is een update van een interview met Tim Vaessen dat 

verscheen in ApneuMagazine 2013-3

Leren tijdens je slaap
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De vertaling van zorgpad is: Wie doet wat wanneer bij 
diagnose en behandeling? Gaat dat goed? En kan dat 
beter? Je kan het zorgpad in drie moten hakken: vóór de 
diagnose, tijdens diagnose en de keuze voor een behande-
ling en als laatste de zorg erna.

Vóór de diagnose
Het duurt zo’n vijf tot acht jaar voordat iemand naar de 
dokter stapt en de diagnose apneu krijgt. Voor 40 % van 
de mensen met apneu duurt het zelfs langer dan acht jaar. 
In die jaren gaat het steeds minder goed met ze, thuis en 
op het werk. Sommigen krijgen zelfs bijkomende ziekten 
(comorbiditeiten) zoals diabetes of hartproblemen. Dat 
willen we voorkomen. 

Wij zijn actief
Ten eerste willen wij dat voorkomen door te bevorderen 
dat patiënten eerder naar de dokter gaan. Daarom houden 
wij voorlichtingsbijeenkomsten; staan wij op beurzen 
zoals de 50+ beurs; hebben we een veel bezochte website; 
verspreiden wij folders in wachtkamers enz. 
Ten tweede door te bevorderen dat artsen bij bepaalde 
symptomen (ook) aan apneu denken en zo nodig doorver-
wijzen naar een slaapkliniek. Daarom dragen wij bij aan 
bijscholingscursussen voor huisartsen, bedrijfsartsen en 
keuringsartsen van het UWV. Wij geven lezingen aan en 
schrijven artikelen voor zorgverleners. Ook is er inmiddels 
een webinar (een lezing, workshop of college via internet) 

voor huisartsen en hun praktijkondersteuners. Wij wer-
ken mee aan onderzoek naar hulpmiddelen en tests, 
zodat huisartsen makkelijker apneu herkennen en gericht 
kunnen verwijzen naar slaapklinieken. Over hoe dat het 
beste kan verlopen spreken we met zorgverzekeraars, het 
Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Diagnose stellen is meer dan ahi bepalen
De ApneuVereniging vindt het essentieel dat voor het 
stellen van de diagnose wordt verwezen naar een slaap-
kliniek. De diagnose is meer dan het vaststellen van het 
aantal (bijna) ademstops. Er zijn mensen met veel adem-
stops en weinig klachten en omgekeerd mensen met 
weinig ademstops en veel klachten. Er kan sprake zijn van 
andere slaapstoornissen zoals slapeloosheid. Klachten 
zijn doorslaggevend. Dat vereist het geoefende oog en oor 
van een arts die in slaapgeneeskunde is gespecialiseerd 
(somnoloog). Van een somnoloog die werkt in een multi-
disciplinair team. 

Wie bepaalt de keuze uit de zeven behandelingen?
De somnoloog kan een goed voorstel doen over welke van 
de zeven (vergoede) behandelingen voor een bepaalde 
patiënt het beste is. En controleren of die behandeling ook 
inderdaad helpt.
Mede door onze onderzoeksrapporten is hier de laatste 
jaren veel in veranderd. 
Zo’n tien tot vijftien jaar geleden hadden veel patiënten de 

Wie doet wat wanneer?

wat de apneuvereniging doet op het zorgpad slaapapneu 

Toen ik voor het eerst het woord zorgpad hoorde, vond ik het maar niks. ik vond het een geitenwollen-

sokkenwoord. nu, na jaren blijkt het de kern te zijn van het werk dat de ApneuVereniging verzet voor 

de leden en andere apneupatiënten, voor u. Hoe staat het er voor met het zorgpad slaapapneu en wat 

doet de ApneuVereniging daarbij?

tekst: piet-Heijn van mechelen

Eerder naar de huisarts...
Daarom houden we voorlichtings-
bijeenkomsten, staan op beurzen, 
verspreiden folders in wacht-
kamers enz.
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indruk dat: ‘Welke aandoening je hebt en welke behande-
ling je krijgt hangt af van de dokter bij wie je komt.’ 
Bij een longarts zou sneller de keuze vallen op een cpap. 
En een kno-arts zou eerder kiezen voor een operatie. 

Inmiddels hebben veel ziekenhuizen slaapklinieken. Na 
een centrale intake wordt de keuze gemaakt voor de 
specialist die het beste met je verder kan gaan. Er zijn 
osa-verpleegkundigen die de tijd nemen om het diagno-
seproces in goede banen te leiden, patiënten te begeleiden 
en voor te lichten. Er zijn multidisciplinaire teams. Er 
zijn in een paar jaar tijd meer dan 140 specialisten die de 
internationaal erkende opleiding tot somnoloog met suc-
ces hebben gevolgd. 

Wij zijn trots
De ApneuVereniging is betrokken bij de richtlijnen voor 
diagnose en behandeling, spreekt met het Zorginstituut 
over Zinnige Zorg, adviseert slaapklinieken op basis van 
haar onderzoek, is gesprekspartner voor zorgverzeke-
raars, geeft lezingen voor medisch specialisten etc. We 
zijn er trots op dat we een bijdrage hebben mogen leveren 
om drie nieuwe behandelingen goedgekeurd en vergoed 
te krijgen: mra, positietraining en hypoglossus stimulatie 
(pacemaker voor de tong). 

Wie zorgt er voor u na de start van de behandeling?
Er zijn veel mensen die zich een wees voelen wat de 
behandeling betreft. Ze gebruiken al jaren een cpap, maar 
bij wie zijn ze eigenlijk onder behandeling? Ze kunnen 
na het eerste jaar alleen met een verwijzing terecht bij de 
slaapkliniek. En zijn dan meteen hun eigen risico van 385 
euro kwijt. Bij wie moeten ze zijn? 

Wij praten mee
De ApneuVereniging spreekt veel met zorgverzekeraars 
en leveranciers. Hoe steken hun contracten in elkaar? Wat 

mogen patiënten verwachten? Wat wordt standaard ver-
goed en vervangen? Periodieke controle door de slaapkli-
niek is duur voor de maatschappij en de patiënt en heeft 
niet altijd voldoende toegevoegde waarde. Wij zien veel in 
het uitlezen op afstand. De leverancier kan zo in de gaten 
houden of alles nog naar wens loopt. Of dat een bezoek 
aan een arts aan te raden is. Wij maken ons er sterk voor 
dat de huisarts (en praktijkondersteuner) een actievere 
rol gaan spelen bij de chronische behandeling en het 
controleren daarvan. Zoals dat ook gebeurt bij diabetes 
en hartproblemen, niet toevallig ook de comorbiditeiten 
van apneu.

Wij zijn tevreden
Ik was onlangs op een internationaal congres over apneu. 
Conclusie: we hebben het in Nederland puik voor elkaar. 
Dan denk ik aan het aantal en de inrichting van onze 
slaapklinieken. Aan de kwaliteit en betrokkenheid van 
onze medisch specialisten, het feit dat er zeven behan-
delingen voor apneu goedgekeurd zijn, dat diagnose en 
behandeling (bijna geheel) gratis zijn voor patiënten. Ik 
denk aan leveranciers die een bijzonder positieve rol spe-
len en aan de goede apparatuur en hulpmiddelen die wij 
in Nederland hebben. Kortom: apneu staat in Nederland 
stevig op de kaart.

maar we hebben nog wensen
Toch blijft er nog wel wat te wensen, want... Er zijn nog 
een paar honderdduizend mensen die niet gediagnosti-
ceerd zijn en dus niet behandeld worden. Een deel van 
de huisartsen heeft apneu nog onvoldoende in de peiling. 
Wachtlijsten zijn te lang. De nazorg kan beter; er zijn 
mensen die ondanks de behandeling van apneu met rest-
stoornissen blijven zitten. 
Er blijft nog wel even werk te doen voor de Apneu-
Vereniging.    ■ 



De ApneuVereniging ziet oplopende wachttijden. De zorgverzekeraars zien oplopende kosten. Dus spreken 

we met elkaar over het zorgpad. Kan de diagnose niet eenvoudiger, sneller en goedkoper? De afgelopen 

maanden suggereerden krantenkoppen dat het mogelijk zou zijn. Klopt dat? 
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Wachtlijsten bij slaapkliniek
worden steeds langer 
Het probleem
Er zijn in Nederland een paar honderdduizend mensen 
die nog onbehandeld met apneuklachten rondlopen. De 
ApneuVereniging wil dat die mensen zo snel mogelijk 
gediagnosticeerd worden en de juiste behandeling krijgen. 
De capaciteit om slaaponderzoek te doen is de laatste jaren 
ruim verdubbeld. Maar de wachtlijsten bij de slaapklinie-
ken worden steeds langer. De zorgverzekeraars moeten 
voldoende goede zorg beschikbaar hebben. Maar ze zien 
die wachtlijsten en het toenemend aantal mensen met 
apneu ook. Er komen ieder jaar meer slaaponderzoeken 
en patiënten bij. Patiënten die veelal de rest van hun leven 
in behandeling blijven. De kosten rijzen de pan uit. 

is het huisartsenlaboratorium een oplossing?
Huisartsen hebben op de hoek van hun bureau zo’n blok-
noot liggen waarop ze kunnen aankruisen welk bloedon-
derzoek gedaan moet worden. Zou je met zo’n papier niet 
naar het huisartsenlaboratorium kunnen gaan voor een 
eenvoudig slaaponderzoek? De ApneuVereniging heeft 
meegewerkt aan een onderzoek naar de voor- en nadelen 
van zo’n aanpak. Een eenvoudig slaaponderzoek thuis in 
je eigen bed is natuurlijk per patiënt goedkoper en vinden 
veel mensen ook prettiger dan in een ziekenhuisbed. Maar 
als je op deze manier meer patiënten vindt die geen apneu 
hebben kom je duurder uit. Veel en veel duurder denken 
wij. En wat kan een huisarts met de resultaten?

Zo zouden huisartsen sneller en gerichter kunnen 
verwijzen. 
Iedere keer dat je een ademstop hebt, krijg je geen zuurstof 
binnen. Door het zuurstofgehalte in het bloed te meten 
kan men zien of je veel apneu’s hebt gehad. Zuurstof in 
het bloed meten kan eenvoudig en goedkoop. OSAsense 
van het bedrijf DiagnOSAS is zo’n methode (zuurstof 
meten en vragenlijsten invullen). Niet om de diagnose te 
stellen, maar om mensen te screenen op de kans dat ze 
apneu hebben. Hiermee zou de (huis)arts alleen mensen 
naar de slaapkliniek kunnen verwijzen die heel waar-

schijnlijk apneu hebben. Dat is snel en bespaart nogal wat 
kosten en moeite. Twee zorgverzekeraars experimenteren 
met deze aanpak in Twente en Groningen.

Een andere technologie, de NightOwl van de Belgische 
startup Ectosense, meet met een sensor op de vinger de 
spanning in de bloedvaten om na te gaan of je apneus 
hebt. Uit onderzoek blijkt het een veelbelovende techniek. 
Deze zou goed kunnen dienen om gerichter, selectiever 
te verwijzen naar de slaapkliniek. Een van de grote zorg-
verzekeraars doet een proef met bedrijfsartsen. Maar 
Ectosense heeft de ambitie om de diagnose in de eerste 
lijn te verrichten. Dat vinden wij een brug te ver. 

Screenen is niet hetzelfde 
als diagnose stellen 

een somnoloog is nodig
De ApneuVereniging is met de osa-richtlijn van mening 
dat beoordeling van slaaponderzoek plaats moet vinden 
in de slaapkliniek. Er zijn zoveel slaapaandoeningen. 
Daar heb je een arts voor nodig die in slaapgeneeskunde 
gespecialiseerd is (somnoloog). Ook de keuze voor één 
van de zeven behandelmogelijkheden hoort daar. En osa-
verpleegkundigen hebben de tijd voor de noodzakelijke 
voorlichting en begeleiding. Dat zien we in de huisarts-
praktijk nog niet gebeuren. De huisarts kan wel selectiever 
gaan verwijzen. 

Kan het sneller en goedkoper?
Ja, nee en ja.
Ja, door eenvoudige laagdrempelige tests aan te bieden. 
Wanneer huisartsen gerichter verwijzen wordt onnodig 
slaaponderzoek in slaapklinieken vermeden. 
Nee, want de diagnose kan ons inziens niet naar de (goed-
kopere) eerste lijn verplaatst. 
En ja, want door de adequate diagnose en behandeling in 
slaapklinieken wordt uiteindelijk tijd en geld gespaard.   ■

[Zie ook het artikel ‘Wie doet wat wanneer?’ op pagina 32.]

tekst: piet-Heijn van mechelen

Kan het sneller en goedkoper? 
zorgverzekeraars en het zorgpad slaapapneu
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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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Soms heb je toevallig 
heel erg mazzel
Ik weet dat ik snurk. En ik hoor ook regelmatig dat ik een 
duw van manlief heb gekregen, omdat ik soms helemaal 
niks doe en even later heftig ademhaal. Natuurlijk is dat 
hartstikke vervelend voor hem. Maar ik weet niet wat ik 
daar aan kan doen. Het hoofdkussen verhogen helpt ook 
geen sikkepit. Het is 2006 en niemand kent het woord 
apneu of de symptomen. Vanzelfsprekend voel ik me 
regelmatig gesloopt; met een bedrijf, een gezin, een huis-
houden, ouder wordende ouders. Pas wanneer de druk in 
mijn hoofd steeds meer toeneemt, bezoek ik de huisarts. 
We hebben een nieuwe en ik voel me bezwaard en een 
aansteller wanneer ik mijn klacht vertel. Tot mijn verba-
zing stuurt ze mij door, waarna het balletje gaat rollen en 
ik een maand later met een masker op naar het plafond 
lig te staren. 

Maanden later spreek ik de huisarts weer en vraag hoe zij 
zo snel wist in te schatten dat ik apneu heb. Wat blijkt? 
Ze heeft coschappen gelopen, o.a. bij dr. Nico de Vries en 
ze heeft bij hem veel geleerd over apneu. Inmiddels weet 
ik via de ApneuVereniging en als regiocoördinator dat 
veel huisartsen destijds helemaal niet aan apneu dachten. 
Toevallig deed de mijne dat wel.

‘ik kan mijn buurman wel zoenen’
Ik ben natuurlijk niet de enige, die zo vlot werd gehol-
pen. In 2007 spreek ik een vrachtwagenchauffeur, die 
sinds enige tijd behandeld wordt voor apneu. Hij vertelt 
mij dat hij zijn buurman wel kan zoenen! De chauffeur 
woont alleen en heeft wisselende diensten. In zijn auto 
heeft hij een slaapcabine. Hij neemt onderweg meerdere 
rustpauzes, hij voelt zijn concentratie af en toe een beetje 
wegglippen. Op een avond besluit hij door te reizen naar 
huis, de volgende dag is hij vrij en het liefste wil hij nu 
in zijn eigen bed slapen. Het is prachtig mooi weer, de 
ramen staan wagenwijd open. Rond een uur of drie in 
de middag wordt er aangebeld. Geërgerd doet hij open 
en ziet zijn buurman staan. Buurman is geïrriteerd door 
het geluid uit die geopende ramen. Wat een gesnurk. En 
dan plots stilte. En daarna een hele luide gier. Buurman 
stuurt hem naar de dokter. Met een krantenknipsel, want 
heel toevallig heeft er een stukje over apneu in de krant 
gestaan. Goeie buur.    ■

hoe apneu ontdekt kan worden

tekst: geeske van der Veer-Keijsper
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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. 

Facebook ziekte
Gemma, naast slaapapneu heb jij kennelijk (met vele miljoe-
nen anderen) nóg een ziekte en die heet Facebook. Je schrijft 
dat je niks privés van die dokter wilt weten, maar je zoekt tóch       
zelf de info over hem op. Stop daarmee! En ga gewoon naar 
die afspraak, dat is in je eigen belang en veel gezonder dan 
Facebook.
Roeland B., 59 jaar, Huizen

Privé en arts scheiden
Als je behandelaar privé op Facebook privézaken vermeldt, dan 
is dat iets wat zijn ‘arts zijn’ niet mag schaden. Als hij op de site 
van de slaapkliniek naast zijn competenties als arts privézaken 
vermeldt, dan klopt er iets niet in het protocol van ziekenhuis  
of slaapkliniek. Als privé en arts-zijn los van elkaar staan en jij 
bewust op zoek gaat naar privé-informatie, dan kom je zaken 
tegen die je als patiënt moet vergeten. Volgens mij kom je tegen-
woordig over veel mensen informatie tegen op internet. Als je die 
info opzoekt, kan je nergens blanco heen. 
Bert v. D., 75 jaar, Stichtsevecht

Geen aanstellerij en niet meer googelen
Eerst wil ik melden dat dit geen aanstellerij is. Dan: wel gaan. 
Misschien heeft hij wel dezelfde hobby's of gaat naar hetzelfde 
als u op vakantie. Ook de dokter is een mens.
Als laatste zou ik u adviseren om niet meer te googelen als u 
zulke dingen niet van iemand wilt weten. 
Aldert vd V., 64 jaar, Terneuzen 

Je gaat voor jezelf
Artsen zijn ook mensen met een leven naast hun werk. Als je 
niets wilt weten over iemand moet je ook niet gaan googelen. Je 
gaat niet voor de dokter of zijn/haar privéleven. Je gaat voor 
jezelf en je eventuele slaapapneu. Succes!
Jessica, 49 jaar, Delft

Vakmanschap, daar gaat het om
Ik sluit aan bij de mening van je echtgenoot. Aanstellerij en een 
irrelevante vraagstelling. Aan de ene kant wil je wel weten met 
wie je van doen krijgt, maar vervolgens raak je teleurgesteld in 
de gevonden informatie. Het zegt niks over het vakmanschap 
van de persoon en uiteindelijk gaat het daar wel om. 
Fer S., 61 jaar, Berg en Terblijt 

Dokter is ook maar een mens
Een dokter is ook maar een mens en heeft ook recht op sociale 
media. Hij mag daar op posten wat hij/zij belieft, toch? En als 
jij het daar niet mee eens bent zou ik zeggen: zeg Facebook op.
W. van den Berghe, 59 jaar

Ik ben het met u eens, maar…
Helemaal met de schrijver eens. Ik wil best een foto (gezicht) 
zien van een arts die me gaat behandelen, maar geen vakantie-
kiekjes of een dokter spelend op een trompet. Maar ik ben niet de 
baas over een arts en kan niet bepalen hoe zij of hij gezien wil 
worden. Dus gewoon niet kijken, zou ik zeggen. 
Ina W., 64 jaar, Alphen aan den Rijn

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. Best luxe trouwens. 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. Moet ik gewoon naar 
die afspraak gaan?  

Gemma, 45 jaar
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Het volledige beeld
De arts wil u graag als patiënt, maar ook als mens, privéper-
soon zien. Want dat biedt hem/haar het meest volledige beeld. 
Waarom moet u dan zo nodig verstoppertje spelen? U staat 
daarmee een goede arts-patiëntrelatie in de weg. U googelt de 
arts wel, maar wil toch niets van hem/haar weten. Niet conse-
quent. Herbezin u.
Marius M., 76 jaar, Amstelveen

Niet om zich aan patiënten voor te stellen
We leven in een wereld waarin Facebook en andere social media 
niet meer weg te denken zijn. Een dokter is een mens en kan dus 
op social media zitten met een Facebookaccount, waarschijnlijk 
niet met het idee om zich voor te stellen aan patiënten. 
Anja A., 62 jaar, Amsterdam 

Geen dubieuze praktijken
Je hoeft toch geen vriendjes te worden op Facebook? En jij kunt 
niet voor een ander bepalen wat die op social media zet. Het 
is wat anders als je dokter zich met dubieuze praktijken bezig-
houdt. Maar vakantiefoto’s zijn onschuldig hoor.
Reny J., 64 jaar, Reeuwijk 

Juist lagere drempel
Natuurlijk ga je naar die afspraak. Die dokter geeft mij het 
gevoel dat hij tussen de mensen staat in plaats van erboven. 
Het geeft mij juist meer zekerheid. Voor mij zou de drempel 
lager worden, omdat je ook over andere dingen met hem kunt 
praten. Dan is het ijs gebroken. Niet te krampachtig met dit 
soort dingen omgaan. 
M. H. v. G., 54 jaar, Sneek

Tip voor de dokter
Ik zit onder een pseudoniem op Facebook (met name voor fami-
lie en vrienden) en dat heb ik naar de tips van de consumen-
tenbond beveiligd. Ik ben hulpverlener en wil mijn privéleven 
voor een groot deel buiten mijn contact met cliënten houden. Zo 
kan ik zelf bepalen of het relevant is dat een cliënt weet dat ik 
paardrijd en van tangodansen houd. Daar denkt die arts ken-
nelijk anders over. Als je wilt weten wat voor ervaring een arts 
heeft en hoe anderen hem beoordelen, kan je op LinkedIn kijken 
en op ZorgkaartNederland.
N. N., 47 jaar, Utrecht 

Klikken
Wat mij betreft is dit een overbodige vraag. Als ik naar een dok-
ter ga, zoek ik hem niet op Facebook op. Het klikt met een arts 
als ik tegenover haar/hem zit of niet. Dat vind ik belangrijk.
Ineke C., 60 jaar, Sittard

Niet meer aan denken
Ik zou zeggen, laat los. Die man op FB heeft voor arts gestu-
deerd en probeert jou te helpen. Gewoon gaan en niet meer aan 
denken.
Iep, 67 jaar, Zeist 

Kijk op LinkedIn
Als je wat wilt weten, raadpleeg je de website van het ziekenhuis. 
Bekijk desnoods zijn LinkedIn-profiel, dat is namelijk een zake-
lijk netwerk. Gelukkig voor jouw dokter heeft hij een leuk sociaal 
leven naast zijn werk. Je vriend heeft gelijk. 
Gerard v. D.,59 jaar, Naaldwijk     ■

Ik las bij mijn broer in uw blad een discussie over patiënt zijn 
of je patiënt voelen. Ik heb een jeugdvriendin (54) met apneu 
(sinds vier jaar bekend). Ze laat haar leven bepalen door haar 
lichamelijke ongemakken. Elk gesprek vult ze met oude en 
nieuwe klachten die volgens haar vaak met haar apneu te 
maken hebben. Naar mijn gezondheid vraagt ze nooit. Ik heb 
sinds mijn jeugd diabetes en geregeld bijkomende problemen. 
Ik doe mijn best om te genieten van wat ik kan en heb. Als 
ik zeg, dat ik wel eens over iets anders dan (haar) ziekte wil 
praten, zegt ze huilend dat ik niet begrijp hoe erg het allemaal 
voor haar is. Het nog eens aankaarten lijkt zinloos. Contact 
met haar is zo al jaren niet leuk meer. Moet ik stoppen met 
onze ontmoetingen en telefoontjes, of moet ik toch meer begrip 
hebben. Wat vindt u?

Guusta (55)

Onze vraag is: welk advies zou u geven?
Mail uw antwoord (max. 110 woorden) vóór 14 juli 2019 
naar: redactiesecretaris@apneuvereniging.nl. 
Vermeld uw naam, leeftijd en woonplaats.

nieuw dilemma voor het volgende apneumagazine:

Altijd die ziekteverhalen... 
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De ApneuVereniging is een patiëntenvereniging. Ruim 25 jaar geleden gestart met als doel een tijdige 

diagnose en een passende behandeling voor iedereen met apneu. bijna 100 van onze leden zorgen er 

met elkaar voor dat de vereniging draait. Allemaal vrijwillige medewerkers die met elkaar een veelheid 

aan taken onder hun hoede hebben genomen. De ApneuVereniging is er voor en door de leden. 

Op dit moment hebben we ongeveer 9000 leden. Daarmee 
zijn we een middelgrote patiëntenvereniging. We groeien 
gestaag door en om die groei bij te kunnen benen hebben 
we meer vrijwilligers nodig. Er is van alles te doen, van 
korte eenmalige activiteiten tot langer durende projecten 
of functies. Op landelijk of op regionaal niveau of bij u in 
de buurt. 
Het grootste deel van onze vrijwilligers is actief in de 
eigen regio. Ze organiseren er informatiebijeenkomsten, 
meestal samen met een slaapcentrum in de buurt. Voor 
leden en andere belangstellenden. En ze staan bijvoor-
beeld op een stand van de vereniging op open dagen van 
een ziekenhuis of tijdens een gezondheidsbeurs.
Anderen zijn op landelijk niveau bezig met persoonlijke 
advisering bij de ApneuHelpdesk of bij het bestuur. Er 
zijn vrijwilligers voor communicatie en promotie, voor 
het ApneuMagazine, het ApneuBulletin, de website en 
het intranet, Facebook en ApneuForum. Er is heel veel te 
doen.

Zo af en toe, tijdelijk of langduriger, 
het kan allemaal.
Zo af en toe, tijdelijk of langduriger, het kan allemaal. Er 
is veel mogelijk in overleg. U hoeft geen ingewikkelde 
verplichtingen aan te gaan, u kunt altijd zeggen dat het 
even niet kan. Ik weet zeker dat er onder u mensen zijn 
met kwaliteiten en capaciteiten die wij heel hard nodig 
hebben. Zoals organiseren, informeren, gastvrouw/ -heer 
zijn, schrijven, fotograferen, uitzoeken, contactpersoon 
zijn. Harten, handen en hoofden.

U komt terecht in een groep enthousiaste collega’s. Wij 
werken gezamenlijk aan hetzelfde doel.

Neem eens contact met ons op. Zelfs als u nog aarzelt. Wij 
willen ook met u praten als u nog niet precies weet wat u 
kunt of wilt doen. 
Stuur een mail aan vos@apneuvereniging.nl. Wij nemen 
dan contact met u op.

Wij hebben geen kantoor. Als vrijwilliger werkt u meestal 
gewoon vanuit huis. Alle onkosten worden vergoed. Uw 
investering in tijd levert iets heel moois op: heel veel vol-
doening!

Onze vereniging is wat we er samen van maken.
  

Hugo Hardeman, 
voorzitter ApneuVereniging

   

De ApneuVereniging is zo 
mooi als we haar samen maken 

de voorzitter heeft een vraag

vereniging 
apneu 

Hugo Hardeman
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Yvonne is medeorganisator en ondersteuner van projec-
ten als het symposium voor professionals. Momenteel 
bereidt ze een speciale csas-bijeenkomst voor. Daarnaast 
is zij geregeld actief in onze stand op beurzen en bij eve-
nementen.

niets doen is niets voor mij
Drie jaar geleden werd bij Yvonne apneu vastgesteld. Eerst 
heeft ze met veel gebitsellende een mra geprobeerd en 
daarna ging ze - na een second opinion - aan de cpap. 
Met het gewenste resultaat. ‘Eindelijk, want ik heb al jaren 
klachten.’

Yvonne heeft een bont werkzaam leven achter de rug 
en ging uiteindelijk met pensioen als ambtenaar van de 
gemeente Utrecht. ‘Dat niets doen niets voor mij is wist 
ik wel. Ook toen ik nog werkte was ik actief als vrijwilliger. 
Hoewel ik ook rustdagen neem en dan bijvoorbeeld heer-
lijk op de bank zit te lezen of te Netflixen.’

Ja, ze houdt van lezen. ‘Ik ben gek op dwarsliggers.’ 
Dwarsliggers?? Yvonne bedoelt die boeken met afmeting 
en gewicht van een mobiele telefoon. Van mensen die 
dwarsliggen is ze minder gecharmeerd. Van het huishou-
den doen ook niet. ‘Wat moet dat moet, maar het liefst 
stort ik mij op het organiseren van projecten. Die hebben 
immers een begin en een einde. Dat is waarom ik bij de 
ApneuVereniging geen vaste taken heb, maar inzetbaar 
ben voor projecten. Dan kan ik zelf bepalen wanneer en 
hoe lang ik mijn tijd voor de vereniging inzet.’

Apneu schept een band
Een van de redenen om zich voor onze vereniging in te 
zetten is, dat Yvonne merkt dat veel mensen erg laconiek 

reageren op de mogelijkheid dat zij apneu zouden kun-
nen hebben. ‘Ik verwijs mensen dan nogal eens naar onze 
ApneuHelpdesk of naar de website.’ Op beurzen, zoals 
de Gezondheidsbeurs, merkt ze duidelijk toenemende 
behoefte aan informatie over apneu. ‘Ook bij jongeren van 
rond de 30. En bij vrouwen. En niet alleen bij mensen met 
overgewicht.’

Met haar activiteiten wil Yvonne iets voor anderen bete-
kenen en het leven wordt er voor Yvonne ook een beetje 
mooier door. Apneu schept een band die binnen de vereni-
ging tot saamhorigheid leidt. 

er is meer dan de ApneuVereniging
Naast haar activiteiten voor onze vereniging is Yvonne 
bestuurslid van de activiteitenstichting voor alleenstaanden 
‘Solas’. De afdeling waartoe zij behoort vierde onlangs haar 
30-jarig jubileum. ‘Ik had er mijn handen vol aan, maar het 
was ontzettend leuk en ik krijg er ook veel energie van.’ 

Yvonne plant haar activiteiten wekelijks rond haar vaste 
schema van bewegen. Zij ontspant door te ‘fitwalken’ 
(inclusief gezellige nazit), te zwemmen en te fietsen, te 
lezen (bij voorkeur iets spannends, Scandinavisch en 
dwarsligger) en spannende tv te kijken. Ze werkt met 
plezier in de tuin, waar ze ook heerlijk kan zitten met… 
jazeker, een dwarsligger. Ze is regelmatig oppas-oma voor 
haar zes kleinkinderen (‘niet allemaal tegelijk, hoor!’) met 
wie ze graag bordspelletjes speelt. 

Bij dit alles heeft ze nog een flexbaan van tussen de 3 tot 9 
uur per week bij het sorteercentrum van de post. Yvonne: 
‘Het is prettig dat ik zelf kan aangeven wanneer en hoeveel 
uur ik werk. Net zoals ik bij de ApneuVereniging heb geko-
zen om aan projecten te werken.’ 

Ik spreek Yvonne in een bijzondere week. Zaterdag is onze 
algemene ledenvergadering en de vrijdag daarvoor trouwt 
haar dochter. Het wordt een latertje, wat haar niet verhin-
dert er zaterdag toch bij te zijn. Wel na enig uitslapen.

Yvonne ervaart haar leven na haar pensionering als ‘quality 
time’ met veel vrijheid. Vrijheid om te kiezen wat ze wel en 
niet aanpakt. En dat kiezen doet ze heel bewust.     ■            

Vrij om te kiezen
Wij maken nader kennis met Yvonne pieksma (67) uit Den Dolder. Sinds anderhalf jaar is zij actief 

als projectmedewerkster bij onze ApneuVereniging en daarmee is zij inmiddels een bekend gezicht 

voor velen binnen en buiten de vereniging.

medewerker in beeld 

tekst: Bert van Dam



Tips 
om goed 
voorbereid 
op stap te gaan

•  Laat het reisbureau of het hotel weten dat u medische apparatuur bij u heeft en dat er daarom 

een stopcontact in de buurt van het bed aanwezig moet zijn. Vraag naar het voltage en stekker-

soort. neem zo nodig een verloopstekker mee en voor de zekerheid een verlengsnoer plus een 

tubetje secondelijm en stevige tape voor noodreparaties aan slang en masker. 

•  Een aparte reisverzekering is niet nodig tenzij u het apparaat zelf gekocht heeft. Meestal heeft u 

het van de zorgverzekeraar in bruikleen. En u kunt iets wat niet uw eigendom is niet verzekeren. 

U hoort er voor te zorgen ‘zoals een goed huisvader betaamt’. berg het bij voorkeur in een afge-

sloten kast op. Laat het apparaat niet te opzichtig ergens liggen. Dieven zouden denken dat het 

een laptop is en snel meegrissen.

•  Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij u heeft: uw behandelingsdruk, maskertype en -grootte, 

adres, telefoon en e-mailadres van uw leverancier. in noodgevallen kunt u dan contact opnemen 

en kan uw leverancier eventueel verwijzen naar een adres in het buitenland. Het is ook handig 

om de volgende gegevens bij de hand te hebben: contactdetails van uw slaapspecialist, huisarts, 

gezondheidsverzekering en een douaneverklaring/medische verklaring. Die laatste kunt u ver-

krijgen via uw leverancier.

•  gaat u voor langere tijd hoog de bergen in, dan moet de druk worden aangepast. Sommige 

cpap’s doen dat automatisch, andere moet u zelf bijstellen. neem daarvoor contact op met uw 

leverancier.

•  naar warme landen hoeft de bevochtiger lang niet altijd mee; de lucht is daar al vaak vochtiger. 

En dat scheelt weer bagage (en stroomgebruik!). Heeft u snel last van irritaties en wilt u liever 

wel de bevochtiger gebruiken, vul het bakje dan met gekookt en afgekoeld water of gedistilleerd 

water.

tekst: Herma nijhuis
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Vliegtuig
Het cpap-apparaat kan het best als handbagage wor-
den meegenomen. Er kan worden gevraagd naar een 
douaneverklaring, maar meestal doet niemand moei-
lijk over het apparaat. Het wordt al herkend voordat 
het door de scan gaat en uitleg blijkt zelden nodig. 
Luchtvaartmaatschappijen kunnen soms wel streng zijn 
dat u maar één stuk handbagage mee mag nemen. 
Gebruik dan uw cpap-tas om ook andere spullen voor 
de reis in mee te nemen, of stop de cpap in uw koffertje 
voor handbagage.

Bij een lange vlucht kan het zijn dat u het apparaat in 
het vliegtuig wilt gebruiken, vooral omdat u anders 
gebroken aankomt. In dit geval is het wel te adviseren 
om contact op te nemen met de medische dienst van de 
luchtvaartmaatschappij en te vragen naar een plaats met 
een beschikbare stroomvoorziening of om toestemming 
te vragen een cpap met batterijen te gebruiken. De lucht-
vaartmaatschappij kan u ook vertellen of er misschien 
een omvormer nodig is om van 100-240 wisselspanning 
(AC) naar 12 volt gelijkspanning (DC) te gaan. Uw leve-
rancier kan voor een geschikte omvormer zorgen.

Overigens is er geen medische noodzaak om tijdens 
korte afstanden de cpap te gebruiken, aangezien de 
slaaptijd kort is. Voor lange vluchten is het vaak ook niet 
echt nodig, omdat u door de ‘recht opzittende positie’ 
waarin u in het vliegtuig slaapt, minder last van adem-
stilstanden kunt hebben. Maar in verband met eventuele 
snurkgeluiden kan het voor de medepassagiers wel pret-
tig zijn. Apparaten met een flexibele druk zullen zich 
automatisch aanpassen aan de luchtdruk in de cabine.

Camper of boot
Is er geen ‘stroompaal’ of andere stroomvoorziening aan-
wezig, dan zullen caravan- en bootreizigers en ook kam-
peerders, op een andere manier moeten ‘tanken’ willen 
ze ’s nachts rustig kunnen slapen. In combinatie met een 
omvormer, kunnen ze stroom halen uit de sigarettenaan-
steker in hun auto. Het gevaar is dan wel dat de accu van 
de auto leeg wordt getrokken. Heeft u bij uw cpap een 
accu, dan kunt u die het best tijdens het rijden opladen. 
Zie ook Voor Mekaar, pagina 9, Pap op reis.

Met name wanneer u een hoge druk nodig heeft en 
graag de bevochtiger gebruikt, kunt u het apparaat beter 
koppelen aan een andere externe accu. Uw leverancier 
kan u vertellen welke mogelijkheden er zijn. Op de 
boot, in de truck, camper en bij 4WD voertuigen kan de 
cpap wel goed worden gebruikt, omdat die zijn voorzien 
van accu’s, die speciaal voor frequente ontlading zijn 
gemaakt. Er zijn handige knutselaars, die met hulp van 
zonnepanelen voor de nodige energie zorgen om hun 
cpap te laten werken.

Compact en handig
Kijk ook naar de advertenties in 
het ApneuMagazine, dan ziet u 
steeds meer kleine, compacte 
cpap’s. Voor op reis zijn ze han-
dig, omdat ze weinig wegen en 
soms ook andere handige voor-
zieningen hebben. Zo zijn er 
kabels voor 12 volts aansluiting 
leverbaar, zodat het apparaat in 
caravan en boot te gebruiken is.
 
Indien u kunt aantonen dat u voor uw werk regelmatig 
op reis moet naar het buitenland, dan is het raadzaam 
met uw leverancier te overleggen over een mini-cpap die 
in de landen die u bereist makkelijk aan te sluiten is. Als 
het gaat om vakantie, dan zult u een aparte cpap en bat-
terijpack zelf moeten betalen. Gaat u vaak of lang op reis 
en houdt u van rondtrekken dan is de aanschaf van een 
mini-(reis)cpap te overwegen. Informatie over deze en 
andere apparatuur en batterijpacks vindt u op de websi-
tes van de leveranciers.  ■

Over mini-cpaps leest u meer in het 
ApneuMagazine 2018-2 (Vier mini-
cpaps op een rij). Voor leden ook digi-
taal in te zien via https://apneuver-
eniging.nl/apneumagazines-digitaal-
ophalen-en-lezeninstructie/      

 43  | apneumagazine

A p n e u m A g A Z i n e  VA K A n T i E



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!

Apneumagazine-Add_a4.indd   1 19/02/16   14:46
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Wat was ie mooi, hè? De zomer van 2018. Zonnig en warm, 
maar ook droog, veel te droog. Soms veel te warm. En uit-
gerekend in deze zomer met tropische temperaturen stopte 
ik met werken. Mijn laatste werkdag was 31 mei. Die hele 
mooie zomer was van mij. Ik hoefde helemaal niks. Het 
was hoogseizoen en lekker rustig in de buurt. Bier en witte 
wijn stonden permanent koud. En ik maakte grote kannen 
alcoholvrije sangria voor vrienden en familie die onze tuin 
hadden uitgezocht als rustpunt tijdens hun fietstochten. Ik 
was toch thuis en ik vond het wel gezellig. Uren zaten we 
te luieren en te kletsen onder de platanen. Daardoor vielen 

mijn afkickverschijnselen (van werk) wel mee. Ik had een 
drukke baan waarin ik veel mensen sprak en dan valt het 
niet mee om van de ene dag op de andere te gaan genieten 
van je vrije tijd. De hitte, waardoor ik loom en lui werd, heeft 
beslist meegeholpen om mijn gewenning aan het ‘zalig 
nietsdoen’ te bevorderen.
’s Nachts stonden alle ramen van de bovenverdieping open 
voor een beetje frisse lucht. De tuin snakte naar water, maar 
de regentonnen bleven leeg. Ik heb de tuin de tuin gelaten 
en alleen de plantenbakken begieterd. Niet alle planten heb-
ben de droogte overleefd, een goede reden om nu in het 
voorjaar wat nieuw spul te planten. 
Het was te warm om te koken. We aten elke dag buiten. 
Veel salades. En mijn man maakte vaak de BBQ aan. Je zag 
precies welke buren thuis waren: uit die achtertuinen stegen 
rookpluimen op. 
Ik dook in mijn kookboeken en zocht saladerecepten op, 
maar ik kan het niet laten om hieraan mijn eigen draai te 
geven. Soms vind ik de ingrediënten te ingewikkeld of moei-
lijk verkrijgbaar. Ik werk het liefst met lokale biologische 
producten. U krijgt een van mijn favoriete saladerecepten.

* Zie artikel op pagina 18 over koolhydraatarme voeding.

Wennen aan 
het ‘zalig nietsdoen’ tekst en recept: 

Annette van gemerden

Veel mensen met apneu hebben overgewicht, diabetes en / of hart- en vaatziekten. Een koolhydraatarme* voeding kan 

een goed onderdeel zijn van een gezonde leefstijl. Annette van gemerden presenteert u een passend recept. 

zomerse witte bonensalade (bij- of hoofdgerecht)
Voor 4 personen (per persoon: 253 kcal - 16,8 gram kh)

•  1 krop sla, gewassen en droog geslingerd (of 250 gram 
jonge spinazie)

• 1 pot of blik witte bonen (350 - 400 gram), goed uitgelekt
• 1 sinaasappel, uit de vliesjes gesneden
• 1 ui, in dunne halve ringen
• 2 eetlepels peterselie, gehakt
• 40 gram amandelen met vlies, grof gehakt

Dressing
• 1 eetlepel pittige mosterd
• 3 eetlepels zonnebloemolie
• rasp en sap van een citroen
• peper 
• zout

Maak de dressing. Doe de andere ingrediënten in een kom 
en schep met de dressing voorzichtig door elkaar. Laat de 
smaken minstens een kwartier intrekken. 

apneumagazine
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Uit de media samenstelling: Redactie

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

‘Twee van onze chauffeurs hadden de diagnose slaap-
apneu gekregen. Ze mochten drie maanden niet de weg 
op, terwijl ze na enkele weken al hersteld waren’, vertelt 
Tineke Veenstra, verzuimcoördinator op de afdeling HR. 
Toen zorgverzekeraar CZ bij AB Texel Group aanklopte 
voor een pilot tegen slaapapneu toonde de directie dan ook 
direct belangstelling. 

Deelname aan de pilot door de logistieke dienstverlener 
was geen vanzelfsprekendheid. Andere transportbedrij-
ven bedankten vriendelijk, beducht voor rijontzeggingen. 
‘Natuurlijk hebben wij onszelf ook afgevraagd wat de 
gevolgen konden zijn’, aldus Veenstra. ‘Maar de gezond-
heid van de chauffeur is het belangrijkst. Als een dergelijk 
traject voorkomt dat medewerkers op termijn uitvallen, is 
dat winst voor iedereen.’

Versneld behandelingstraject
Deelname aan de pilot was vrijwillig. Gelukkig was er in 
deze pilot sprake van een versneld traject voor de zestien 
chauffeurs die uiteindelijk in behandeling gingen. Onder 
meer door één in plaats van vijf bezoeken aan het zieken-
huis voor diagnostiek en bespreking. Tussen het bezoek 
aan de bedrijfsarts of huisarts en het ziekenhuis werden 
de medewerkers thuis door een verpleegkundige bezocht 
voor begeleiding en onderzoeken. Veenstra: ‘Overigens 
had geen van de deelnemers dermate slaapapneu dat ze 
van de behandelend arts tussendoor niet mochten rijden.’

Wisselwerking werkgever en werknemer
Medewerking van alle betrokkenen is volgens Veenstra 
een randvoorwaarde om een dergelijk traject te doen 
slagen. ‘Wij vergoeden de bedrijfsarts en stellen ons flexi-
bel op. In de planning, maar ook als chauffeurs minder 
willen werken. Onze doelstelling is duurzame inzetbaar-
heid.’ Daar staat tegenover dat ook van deelnemers aan 
het gezondheidstraject iets mag worden verwacht, vindt 
Veenstra. ‘Zij betalen hun eigen risico, tenzij ze bij CZ zijn 
verzekerd. Ik vind dat medewerkers zelf ook verantwoor-

delijkheid moeten nemen om gezond te blijven. Het is een 
wisselwerking, het moet van beide kanten komen.’ 

Veenstra benadrukt dat medewerkers ook anoniem via 
de zorgverzekeraar konden deelnemen en de keuze had-
den om naar de bedrijfsarts of de eigen huisarts te gaan. 
‘Zodat wij als werkgever niet van hun slaapapneu op de 
hoogte zijn als ze dat niet willen.’ Veenstra kijkt terug op 
een geslaagde pilot.

Meer weten over deze pilot en gezondheidsmanagement? 
Ga dan naar het dossier op PWnet.

Bron: www.pwnet.nl/personeelsmanagement/gezondheidsmanagement

Aanpak slaapapneu bij beroepschauffeurs, gezondheidsmanagement 
binnen een bedrijf



Bij ZorgkaartNederland kunt u vele ervaringen en waar-
deringen lezen die u kunnen helpen om een keuze te 
maken voor een zorgverlener. En u kunt er ook uw eigen 
ervaringen kwijt. 

In 2019 bestaat ZorgkaartNederland.nl 10 jaar. Het is een 
initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, die ruim 200 
patiënten- en consumentenorganisaties vertegenwoordigt. 
Ook onze ApneuVereniging.

Om de vraag te beantwoorden hoe een patiëntenorga-
nisatie aankijkt tegen ZorgkaartNederland ging men in 
gesprek met Dim van Rhee, algemeen secretaris van de 
ApneuVereniging.

www.zorgkaartnederland.nl

10 Jaar Zorgkaartnederland.nl 
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629 Verkeersdoden telde Nederland in 2016. Conservatieve 
schattingen uit buitenlandse studies geven aan dat er bij 
10 % tot 15 % van de ernstige verkeersongevallen sprake is 
van een vermoeide bestuurder. 

Dat komt dus neer op ongeveer 78 verkeersdoden per 
jaar waarbij vermoeidheid een rol heeft gespeeld. Toch 
heeft vermoeidheid als factor géén prioriteit bij de ver-
keershandhaving. Deze ligt tot 2018 bij ‘alcohol, door 
rood licht rijden, te hard rijden, verkeersveelplegers en 
afleiding’, aldus de politie en het Openbaar Ministerie. 
Slaaptekort is dus blijkbaar nog geen aandachtspunt.

Remmende stofjes
Op hersenniveau hebben zowel alcohol als slaaptekort 
invloed op zogeheten GABA (GammaAminoButyric 
Acid) neurotransmitters. Dit is een stofje in de herse-
nen dat zorgt voor het remmen van activiteit. Dit is ook 
te zien in het gedrag: het verdelen van aandacht wordt 
moeilijker, de reactiesnelheid neemt af en dus ook het 
vermogen om op tijd af te remmen. Zowel alcohol als 
slaaptekort hebben invloed op het slingeren van de auto. 
Let zelf maar eens op: vooral in de ochtenduren wordt er 
meer gezwabberd over de weg.

Biologische klok
Onderzoek liet zien dat het slingeren méér toe nam 
wanneer er om vijf uur in de morgen gereden werd dan 
met een alcoholpromillage van 0.8 (drie tot vijf glazen 
alcohol). Onze biologische klok - die tussen vier en vijf 
uur in de ochtend op zijn dieptepunt is en aangeeft dat 
je dringend slaap nodig hebt - blijkt dus een belangrijke 
rol te spelen.

Ben je doodop, zet je motor stop
De meest recente ‘Word geen slaaprijder’ campagne was 
in 2011. Het wordt dus tijd voor meer borden langs de 
weg die de weggebruiker bewust maken van het gevaar 
van slaaptekort; borden zoals ‘ben je doodop, zet je 
motor stop’. Maar zorg dan wel dat je niet de vangrail in 
rijdt als je bezig bent het bord te lezen.

Dit en meer schrijft Dr. Stefan Jongen, Specialist 
Wetenschappelijke Informatie en onderzoeker bij Maas-
tricht University, in zijn artikel op www.geenkwats.com.

met slaaptekort achter het stuur is vaak gevaarlijker dan rijden met alcohol

https://apneuvereniging.nl/dim-van-rhee-zorgkaart-nederland

Bron: www.geenkwats.com/single-post/2018/01/11/
Met-slaaptekort-achter-het-stuur-is-vaak-

gevaarlijker-dan-rijden-met-alcohol



Goed slapen en uitgerust opstaan zijn voor u, als cliënt met slaapapneu, niet vanzelfsprekend. Een optimale therapie is 
daarvoor van groot belang. Wij rusten daarom onze CPAP-apparaten standaard uit met een luchtbevochtiger, verwarmde 
slang en telemonitoring.

24 uur per dag, 7 dagen per week zien onze OSAS-deskundigen via telemonitoring of uw apparaat naar behoren werkt. 
Zodra zij een afwijking opmerken, nemen ze contact met u op. Samen met u wordt het probleem opgelost, veelal voordat 
u er zelf hinder van ondervindt. Dat slaapt een stuk plezieriger. Voor meer informatie; neem gerust contact met ons op.

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

“   Ik heb weer een 
 goede nachtrust”

Een verademing

8650014 Adv Apneu vereniging A4.indd   1 14-05-19   12:42
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Als ze de tijd hebben om te lezen, dan zijn de huisartsen 
die het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ontvan-
gen begin mei veel wijzer geworden over apneu. Die 19 
pagina’s over apneu; dat is iets minder dan de helft van 
het tijdschrift.  

Onderzoek: Bimaxillaire osteotomie bij obstructieve slaapapneu
Elmer C. Kruijt Spanjer, Antoine J.W.P. Rosenberg, 
Jerryl Asin, Peter J.J. Gooris, Jop P. Verweij en Gertjan 
Mensink

Nieuwe technieken: Stimulatie van tongzenuw bij obstructieve 
slaapapneu
Patty E. Vonk, Linda B.L. Benoist, Kristel M. Kasius, 
J. Peter van Maanen, Madeline J.L. Ravesloot, Herre J. 
Reesink en Nico de Vries

Stand van zaken: Obstructieve slaapapneu
Hanneke Thoonsen, J. (Hans) van der Zeijden, Paul N. 
Hoogeboom, Marcel P. Copper, Pascale J.C.M. Schure en 
Laurien L. Teunissen Bron: NTVG 18 - 2019, www.ntvg.nl/artikelen/tijdschrift

19 pagina’s apneu in het meest gelezen 
medisch tijdschrift van nederland 

Het blauwe licht van de telefoon is funest voor de nacht-
rust, bevestigde het RIVM onlangs nog eens in een rap-
port over jongeren. Alleen: in datzelfde onderzoek is ook 
een heel ander verhaal te vinden.

Geen misverstand: de gegevens van het RIVM maken 
volstrekt duidelijk dat tieners en volwassenen nog tot laat 
op hun mobiel en andere schermen zitten en dat velen van 
hen slaapproblemen hebben. Maar hoe die twee precies 
verband houden, is vers twee. 

‘Het maakt nogal uit of je die telefoon gebruikt om rustig 
een filmpje te kijken of dat je druk gaat liggen appen of 
naar een serie gaat kijken waar je niet mee kunt stoppen’, 
zegt Marijke Gordijn van Chrono@Work. ‘De lichtintensi-
teit van die schermpjes is inderdaad totaal niet verontrus-
tend’, zegt in Groningen ook hoogleraar chronobiologie 
Roelof Hut na inzage van het RIVM-rapport. ‘Wát je doet 
op je smartphone zou weleens de belangrijkste reden kun-
nen zijn of je moeilijk in slaap komt of niet.’

‘Eerlijk gezegd denk ik niet dat er al genoeg gepubliceerd 
onderzoek is om de uitspraak dat blauw schermlicht van 
de telefoon ons wakker houdt te rechtvaardigen’, zegt 
Gordijn. ‘Gelukkig geeft het RIVM zelf duidelijk aan dat 
vervolgonderzoek gewenst is.’
Over een ding is iedereen het eens: wie goed wil slapen, 
moet ’s avonds tegen bedtijd eerst tot rust zien te komen. 
En voor veel mensen zal het daarbij helpen om de compu-
ter uit te zetten en de tablet en telefoon weg te leggen. Niet 
vanwege het licht, maar gewoon, voor de rust. 

Bron: Volkskrant, 10 mei 2019, Maarten Keulemans

Wat houdt u wakker? níét het blauwe licht van de telefoon 
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ALV, afscheid en een warm bad
’s Ochtends de algemene ledenvergadering. Het jaarverslag 
is een opmaat naar de lentestemming. Een opsomming 
van hoogtepunten van het afgelopen jaar. Twee bestuursle-
den nemen afscheid: Aalt van Veen (door vakantie helaas 
niet aanwezig) en Annemieke Ooms. 

informatiemarkt en lezingen
Op de informatiemarkt zijn vele leveranciers en fabrikan-
ten aanwezig om hun producten te presenteren en vragen 
te beantwoorden. Er vormt zich een rij bij de leden van 
de diabetesvereniging, die bloedcontrole aanbieden. Onze 
maskerraad is er en men kan bij de medewerkers van het 
ApneuKenniscentrum terecht om het geheugenkaartje van 
de cpap te laten uitlezen. Natuurlijk is er ook een informa-
tiestand van onze vereniging.

Het lezingenprogramma is boeiend en heel gevarieerd. De 
zalen zitten vol, vragen worden gesteld, ervaringen uitge-
wisseld, discussies gevoerd. 

Zoals gezegd: lentestemming. Optimisme alom en stralen-
de gezichten! Wat wil je: ruim 300 enthousiaste bezoekers 
en een groeiende vereniging die ook nog eens financieel 
gezond is.    ■  

landelijke voorjaarsbijeenkomst apneuvereniging

ApneuVereniging in lentestemming

De Eenhoorn in Amersfoort. Het is 30 maart 2019. buiten is het lente, binnen is de Apneu-

Vereniging. Met de Landelijke Voorjaars bijeenkomst in lentesfeer. optimisme alom en 

stralende gezichten.  
tekst en foto’s: Ton op de Weegh

Voorzitter Hugo Hardeman: ontspannen, losjes en toch met regie.
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Penningmeester Mart Peters toont goede cijfers: overschot op de 
begroting, groeiend ledenaantal en een mooie begroting voor 2019. 
De kascontrolecommissie, Ellie de Veer-Akkermans en Loek Stalman, 
bevestigt dit beeld. 

Scheidend bestuurslid Annemieke Ooms was jarenlang het 
gezicht van de vereniging met haar stand op beurzen en 
open dagen en degene die de gegevens van de slaapklinieken 
up-to-date hield op onze website. Voor haar vele verdiensten 
werd ze benoemd tot erelid van de ApneuVereniging, haar 
‘warme bad’. Ze kreeg er terecht een warm applaus voor. 
En een tekening, gemaakt door ex-bestuurslid en ex-eind-
redacteur Myrjam Bakker-Boone.

Prima interactie met de zaal; velen namen de microfoon ter hand. 
Goede suggesties om de ApneuVereniging nog meer op de kaart te 
zetten. Het jaarplan kon op ieders instemming rekenen.           >

Begrijpelijke informatie; bezoekers over de dag

De heer en mevrouw van bussel, Tilburg: ‘We 
zijn hier voor de eerste keer. We staan versteld 
over de hoeveelheid begrijpelijke informatie die 
we krijgen. Wat een fantastische vereniging!’

Het echtpaar iJzendoorn, Hoogeveen: ‘We heb-
ben allebei apneu. We merkten het van elkaar. 
We komen hier ieder jaar. Het is fijn om de 
laatste ontwikkelingen te volgen.’

Hans de Vreede, Rotterdam: ‘ik ben op zoek 
naar mensen die door af te vallen geen apneu-
verschijnselen meer hebben. De presentatie 
van de leefstijlcoach had dus mijn bijzondere 
interesse. ik moet ook maar eens op zoek gaan 
naar zo iemand. Alleen red ik het niet.’



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
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De informatiemarkt met middenvoor de ‘uitlezers’ van het kenniscentrum.

Marijke Gordijn over zomer- en 
wintertijd en apneu (zie pagina 22).

Bert van Dam (redacteur ApneuMagazine) en 
leefstijlcoach Meijke van Herwijnen over de GLI 
en de leefstijlcoach (zie artikel op pagina 10).

Huisarts Hugo Hardeman over ‘Hoe 
haal ik het beste uit mijn huisarts?’   

Longarts Hennie Janssen over de 
nieuwe osa-richtlijn.
 

Longarts professor Peter Wijkstra 
over csas.

Apneuzorg door oud-voorzitter 
Piet-Heijn van Mechelen.
 

Koolzuurstapeling bij slaapapneu 
door longarts Klaas van Kralingen.
 

Het uitleesprogramma Sleepyhead 
door Arie Klerk van het Apneu-
Kenniscentrum.  

Met dank aan de vele medewerkers die, 
gecoördineerd door Dick Bos, zorgden 
dat de dag prima verliep. 
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Sandra Houtepen-Strong is 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

tekst: Henk Verhagen

lintje voor apneudeskundige 

Of ze op vrijdag 26 april in de ochtend tijd had voor een 
bespreking op het stadhuis van Steenbergen (NB)? Ja, dat 
had ze wel. Eenmaal daar aangekomen ontving Sandra uit 
handen van de burgemeester een koninklijke onderschei-
ding. En niet zomaar een: ze werd benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Voor al haar vrijwilligers-
werk. Vooral voor de ApneuVereniging, maar ook voor 
haar werk op het gebied van kunst en cultuur en voor de 
werkgroep bevrijdingsmonument Welberg (dorp binnen 
de gemeente). 

Sandra zet zich sinds 2001 in voor onderzoek naar de 
gevolgen van slaapapneu. Sinds 2003 is ze vrijwillig 
medewerker bij onze vereniging en ze maakt als apneu-
deskundige deel uit van ons ApneuKenniscentrum. Velen 
van u zullen haar zijn tegengekomen of van haar hebben 
gehoord. Onvermoeibaar reist zij door het land, en door 
Vlaanderen, om lezingen te geven op regiobijeenkomsten 
en bijscholing aan professionals. Om het verhaal en haar 
verhaal over apneu te vertellen. Altijd vergezeld door Hans, 
haar man, die ervoor zorgt dat ze weer veilig thuiskomt. 

Wij feliciteren Sandra van harte met deze welverdiende 
onderscheiding.     ■ 

Hans, Sandra en de burgemeester (foto Stephan Houtepen).



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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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’.

30 oktober Dag van de eerste lijn te Osdorp
  Cursusdag voor huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en 

andere zorgverleners binnen de eerste lijn. 

1 november Symposium voor Professionals te Doorn
  De ApneuVereniging organiseert jaarlijks een symposium voor professionals op het gebied van 

apneu. Met lezingen en (om het jaar) de uitslag van het grote patiënten tevredenheidsonder-
zoek. 

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

coördinator beurzen

vereniging 
apneu 

Wees ambassadeur
In de rondvraag van de algemene ledenvergadering op 30 
maart jl. werd een sympathieke suggestie gedaan die we 
graag aan u doorgeven. U krijgt elk kwartaal ons maga-
zine in de bus. Na lezing kunt u het bewaren of bij het 
oud papier doen. Maar u kunt het ook op een leestafel 

neerleggen, ergens waar veel mensen komen: de openbare 
bibliotheek, de huisarts, het buurthuis. Zo kunt u mensen 
helpen die (misschien nog niet weten dat ze) apneu heb-
ben. En zo wordt u ambassadeur van uw vereniging.
Wist u dat alle magazines vanaf 2012 op onze website te 
lezen zijn?     ■  

Uw gelezen 
ApneuMagazine
niet bij het oud 
papier, maar op 
de leestafel...
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Regionale bijeenkomsten najaar 2019 
Noord-Limburg en Peel 11 september  Rob Steenbergen, Marie Therese van den Biggelaar, Joyce Tops
VieCuri Medisch Centrum, Venlo 19.30 uur    ‘De rol van de huisarts bij de diagnose en behandeling van slaapapneu’ 

door Hugo Hardeman, huisarts en voorzitter van de ApneuVereniging.
   Ook zeer geschikt voor mensen die twijfelen of ze slaapapneu hebben.

Zuid- en Midden-Limburg 28 september  Annette Bour-Geurts, Louk Bour, Marco Crutzen
Broederhuis, Heerlen 14.00 uur    De Maskerraad van de ApneuVereniging.

Groningen 10 oktober  Martin Bleecke, Kees de Ridder, Jelly Stapert
City Hotel, Stadskanaal 19.30 uur    Programma nog niet bekend.

Friesland 14 oktober  Alex Klijnstra
Tjongerschans ziekenhuis, Heerenveen 19.00 uur    Programma nog niet bekend.

Hengelo 15 oktober  Evert van den Bronk, Ben & José Teunissen
ZGT, Hengelo 19.30 uur    De Maskerraad van de ApneuVereniging.

Arnhem / Liemers 29 oktober  Evert van den Bronk, Ben & José Teunissen
Rijnstate ziekenhuis, Arnhem 19.30 uur    De Maskerraad van de ApneuVereniging.

Achterhoek 12 november  Evert van den Bronk, Ben & José Teunissen
Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem 19.30 uur    ‘De invloed van slaapapneu op de slaap’ door mevrouw J. A. van Vliet, 

neuroloog. ‘Geheugen- en concentratieproblemen bij slaapapneu’ door 
mevrouw M. Blokland, klinisch psycholoog. ‘De invloed van slaapapneu 
op seksualiteit’ door mevrouw W. Berghuis, seksuoloog. Allen verbonden 
aan het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

Amstelveen 12 november  Alette Stoutenbeek, Monique van Boxtel
Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen 19.30 uur    ‘De lichamelijk, psychische en sociale gevolgen van slaapapneu’ door drs. 

Sandra Houtepen-Strong

 

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.
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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 en 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
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
Jacco Smiers 0224 - 21 61 66 smiers@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
Suzana Kondic 06 - 249 63 996  kondic@apneuvereniging.nl 
Peter van Antwerpen 06 - 489 17 229 vanantwerpen@apneuvereniging.nl
Wil Wouters 06 - 512 569 32 wouters@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
Joyce Tops 06 - 558 88 203 tops@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/Oscar  Piet Luksemburg luksemburg@apneuvereniging.nl
Resmed, SleepyHead/Oscar Arie Klerk klerk@apneuvereniging.nl
Resmed Peter Prins prins@apneuvereniging.nl 
Resmed Martin Poldervaart  poldervaart@apneuvereniging.nl
Fisher & Paykel, SleepyHead/Oscar 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
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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secretariaat veldwerk
Medewerkster

Medewerker
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 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: 2 augustus 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. 
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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 



ResMed.com/AirMini

13,6 cm, ware grootte

* Information correct on the 25th april 2019. 
© 2017 ResMed Ltd. 102300/2 2019-04

AirMiniTM, de reis CPAP van je dromen!

U droomt het, wij maken het! 

Solutions

AirMini App
Meer dan een gewone interface, met de AirMini App kunt u uw 
comfortinstellingen aanpassen en uw behandeling volgen met behulp 
van indicatoren die u voor elke nacht een slaapscore geven.

Zorgeloos met een CPAP-apparaat reizen wordt vanzelfsprekend dankzij de 
innovatieve technologie van ResMed. U behoudt dezelfde behandelingskwaliteit 
inclusief bevochtiging in de meest compacte reis-CPAP beschikbaar op de markt*. 
Om nog makkelijker te reizen biedt ResMed een groot gamma accessoires.



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 


