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

Meer leven in je dag 
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.

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
• Instructievideo’s 

Maximale ondersteuning 

pap.vivisol.nl
Voor al uw vragen over 

PAP-therapie



Het is warm, de vakantie is voorbij en het is rustig op de 
terrasjes in mijn kleine stad. Al lezend geniet ik van de 
nazomerzon. Tot een vrolijk groepje oudere fietsers, allen 
met een kleurige bandana om, besluit dat het tijd wordt 
voor een drankje, pal naast me op het terras. Dan wordt het 
lastig lezen voor me. Vooral als de vrouw met groene ban-
dana constateert: ‘We hebben ons kwalenrondje nog niet 
gedaan!’ Tja, volgens een vriendin ben ik behept met een 
‘vriendelijk nieuwsgierige belangstelling naar gedrag en 
gevoelens van de medemens’. Mijn ogen blijven op mijn 
boek gericht, maar zo nu en dan móet ik toch even zien 
wie die luie schildklier heeft, wie eindelijk weer goed heeft 
gefietst na de hartoperatie, bij wie de diabetes niet meer 
onder controle is en wie er zo’n last van de kunstknie heeft. 
En dan zegt de man met knalgele bandana dat hij er toch 
goed afkomt met alleen apneu. Ik spits mijn oren. 
 
Of hij inmiddels overweg kan met dat apparaat, vraagt een 
van zijn vrienden. ‘Ja’, is het antwoord. ‘En ik ben vooral 
blij dat de dokter het zo snel doorhad. Ik had anders van 
alles kunnen krijgen: diabetes, hoge bloeddruk, iets met 
de boezem in je hart en nog veel meer.’ Over die boezem 
gniffelen er een paar, maar het groepje valt toch even stil. 
Tot een van de dames (roze bandana om de hals) kucht en 
zegt: ‘Nou, als we het over hartzaken hebben… ik heb een 
nieuwe vriend!’ Ze straalt als ze reageert op alle vragen die 
haar vrienden stellen. En ik sudder door over de ziekten die 
vaak samen gaan met (onbehandeld) apneu. 

Want toeval of niet, in dit ApneuMagazine besteden we 
extra aandacht aan hartaandoeningen en apneu, zowel osas 
als csas. Van de ruim 5200 deelnemers aan ons patiënten-
onderzoek deze zomer krijgt 36 % ook een behandeling 
voor hoge bloeddruk, 27 % voor hoog cholesterol en 20 % 
voor hart- en vaatziekten. Begin november worden alle 
onderzoeksgegevens bekend gemaakt op ons symposium 
voor zorgverleners. U leest erover in ons volgend magazine 
eind december.

Over zorgverleners gesproken. Heeft u zich wel eens afge-
vraagd waar zij hun kennis vandaan halen? Dat kunt u 
onder andere lezen in een interview met de Vlaamse pro-
fessor Johan Verbraecken. Nascholing voor zorgverleners 
blijkt meer te bieden dan alleen interessante en nuttige 
kennis. Soms komen er zelfs giraffen langs. Hiernaast in 
een snelsonnet van Hanneke en ook op pagina 25 bij OSA 
up to date. Een Nederlandse pionier op het gebied van de 

slaapgeneeskunde is Al de Weerd. Hij was dertig jaar actief 
in de ontwikkeling van dit vakgebied, zowel in de praktijk 
als op wetenschappelijk niveau. In dit blad komen ook twee 
jonge vrouwen aan het woord over hun bijdragen aan de 
combinatie praktijk en wetenschap ten aanzien van apneu. 
Inger Abma over de PRAQ, een vragenlijst over apneu en 
kwaliteit van leven en Olga Hoekstra over apneu en boe-
zemfibrilleren. 

Neem de tijd voor dit magazine en laat u informeren, ver-
maken en aan het denken zetten. 

En nee, ik heb de man met gele bandana niet gevraagd of 
hij de ApneuVereniging kende of hem geattendeerd op ons 
magazine. De hartzaken van zijn fietsvriendin gingen voor. 

Marijke IJff, hoofdredacteur 
ijff@apneuvereniging.nl

 

Snelsonnet van Hanneke van Almelo 

Giraffen up to date

Fantastisch hoe het dierenrijk verrast:
van mier tot stier is ieder beest uniek.

Maar de giraf z’n hals is minder sjiek:
geen masker en geen cpap die hem past.

De lieve heer heeft toen voor hem bepaald
dat hij zijn rust uit hazenslaapjes* haalt.
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Hartzaken
Van de redactie

* Giraffen slapen nooit langer dan zo’n 10 minuten aan een stuk. 
   Per etmaal hebben ze aan een paar uur slaap voldoende.
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Heeft u vragen over slaapapneu of de behandeling? Of tips om het leven met masker of beugel aangenamer te 

maken? Heeft u iets bijzonders meegemaakt met uw slaapapneu of 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 voorleggen aan uw arts. De redactie bepaalt of uw inzending 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

Vakantieverrassing: slang kan toch stuk
Ik vond altijd dat die slang van de cpap op onze stofzuiger-
slang lijkt met die verstevigingsribbels. En met die stofzuiger-
slang doen we al langer dan 20 jaar. Dus ik was net van plan 
om in te gaan op die discussie uit het vorige ApneuMagazine 
dat zo’n slang nooit vervangen hoeft te worden. Zeker niet eens 
per jaar. Ik doe per slot al bijna tien jaar met mijn cpap-slang. 
Maar de schrik zit er inmiddels goed in. Zal je net zien. 
Op vakantie word ik midden in de nacht wakker van een hard 
gesis. Blijkt er een gat in de slang te zitten. Volgende ochtend 
pleister gehaald bij de receptie, ducttape was er niet. Gered. 
Maar ook de slang eens beter bekeken. Zitten er overal tussen 
de ribbels zwakke plekken. Moest hij toch vervangen worden. 
Ik was blij dat ik thuis een reserve had.

P. H. Bentveld

Veel minder apneus. Stoppen met cpap?
Bij de ApneuHelpdesk komen met regelmaat vragen binnen over 
het stoppen van de osa-behandeling, omdat de ahi sterk gedaald 
is. Zoals van N.N.: ‘Ik had een ahi van 64 en nu ik een tijdje 
de cpap gebruik is dat nog maar 2 of 3. Kan ik stoppen met de 
cpap?’

Apneus en hypopneus ontstaan door het geheel of gedeel-
telijk dichtvallen van de bovenste luchtweg. De cpap blaast 
met flinke kracht de luchtweg open, zodat u door kunt 
ademen. Als de cpap niet blaast valt de luchtweg weer dicht. 
De cpap verandert niets aan de oorzaak van het dichtval-
len en is als hulpmiddel te vergelijken met bijvoorbeeld 
een bril. Die verbetert niet de ogen, maar wel het zien. De 
cpap verbetert niet de luchtweg, maar wel het ademen. Het 
is mooi dat de cpap uw ahi zo goed verlaagt. Blijft u hem 
vooral gebruiken. 



A p n e u m A g A z i n e  R U B R I e K
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Een puntdak tegen de zijwind 
Mijn vrouw had hinder van de uitgeblazen lucht van mijn 
cpap. Dat is nu voorbij. Ik heb een speciaal kussen laten 
maken bij een firma die dit soort dingen doet voor boten, 
caravans. Het kussen is 25 x 25 x 50 cm en kan ook dienst doen 
als extra steuntje in de rug bij het rechtop zitten.

Adriaan N., Breda

tip

Verwarmde slang zelf betalen? 
Ik heb een vraagje betreffende een verwarmde slang. Volgens 
mijn leverancier zou ik deze zelf moeten betalen. Is dat bij jul-
lie ook het geval? En helpt het tegen een droge mond? 

ApneuFacebook 9 juli 2019 

Enkele van de reacties:
-  Ik gebruik zomer en winter de verwarmde slang. Bij 

Mediq Tefa kreeg ik hem gratis toegestuurd. Bevochtiger 
hoger zetten helpt ook tegen een droge mond. 

- Ik ook. En ben verzekerd bij Menzis.
-  Bij Total Care trekken ze de prijs van de normale slang af 

van de prijs van de verwarmde slang.
- Met advies van arts via leverancier gratis gekregen. 
-  Met een brief van de longverpleegkundige alles vergoed 

gekregen. In het kader van therapietrouw blijven.
-  Beleid van leverancier Westfalen Medical: de verwarmde 

slang wordt standaard gratis geleverd. 

Tip van de redactie: vraag bij uw leverancier en/of zorgver-
zekeraar na wat het beleid is ten aanzien van de vergoeding 
van verwarmde slangen.

Bericht van een tevreden starter 
Het naar-bed-ritueel is uitgebreider geworden, maar ik ga het ’s 
avonds met plezier aan. 
Ik doe op de bedrand mijn anti-knarsetand-bitje in, dan mijn 
oordoppen (gamende kinderen in huis en open balkondeur 
boven de ingang van het appartementencomplex) zet het mas-
ker op, sluit de slang aan en zet de cpap aan. Ik draai me op 
mijn zij en sinds ik de druk direct laat starten op de vaste druk 
(in plaats van aanlooptijd) slaap ik binnen vijf ademhalingen. 
Na mijn eerste controle: de osas-verpleegkundige vond mijn 
scores belachelijk... goed; 1,7 ahi in plaats van 29 vanaf de eerste 
nacht. Ik gun iedereen zo’n ervaring. 

Carol R., 51 jaar, via ApneuFacebook

(zie ook pagina 50: Carol is 9000ste lid van de ApneuVereniging)
 



Een maskervrij alternatief voor patiënten 

met positionele OSA (POSA)

Philips NightBalance
Wij staan aan uw zijde
•  NightBalance is een effectief middel om de AHI 

bij patiënten met positionele OSA te verlagen in 
vergelijking met CPAP en MRA.1

•  De therapietrouw van patiënten met POSA was 
significant hoger met NightBalance dan met een 
CPAP-apparaat.2

NightBalance.  

There’s always a way to make life better.

1  de Ruiter, M. et al., Durability of treatment effects of the sleep position trainer versus 
oral appliance therapy in positional OSA: 12-month follow-up of a randomized 
controlled trial, Sleep and Breathing, 2018, 22:441-450.

2  Berry, Richard B. et al, NightBalance Sleep Position Treatment Device versus Auto-
adjusting Positive Airway Pressure for Treatment of Positional Obstructive Sleep 
Apnea, Journal of Clinical Sleep Medicine, Accepted Papers, 2/27/2019.

Voor meer informatie surf naar: www.philips.nl/nightbalance

2190550_NightBalance_FullPage_Ad_4B_C_v2.indd   1 14/08/2019   16:47
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Zeven vergoede behandelingen?
In het vorig blad (AM 2019-2, p. 32) schreef Piet-Heijn van 
Mechelen over zeven apneubehandelingen die vergoed worden. 
We kregen er meerdere vragen over. Zoals van Fred K.: ‘Ik kom 
tot vier behandelingen: cpap, mra, spt en kaakoperaties. Welke 
zijn die andere?’

De zeven apneubehandelingen die in Nederland vergoed 
worden zijn:
• Cpap (apap, bpap)
• Mra
• Slaappositietrainer
• Tongzenuwstimulator
• Kno-ingrepen (meer dan dertig varianten)
• Kaakchirurgie (ongeveer zes varianten)
• Bariatrische chirurgie (‘maagverkleining’)

uit de algemene ledenvergadering voorjaar 2019

- Duurzamer jasje voor ApneuMagazine
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar 
stelde een van de leden een vraag over het milieuonvrien-
delijke folie waarin het ApneuMagazine wordt verzonden. 
Penningmeester Mart Peters kon daarop antwoorden dat 
de drukker (die de bladen verzendklaar maakt) net had 
gekozen voor een milieuvriendelijke verpakking voor het 
magazine. Met ingang van dit nummer is de overstap naar 
een dunne folie gemaakt.
De wikkel is herkenbaar aan de grijze tekst ‘Green PE 
biobased’ en wordt voor 100 % gemaakt van suikerriet als 
herbruikbare basissstof. Green PE biobased vangt bij de 
productie CO2 af uit de atmosfeer en helpt daarmee de 

uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het materi-
aal is volledig recyclebaar, maar niet composteerbaar. De 
wikkel kunt u bij het plastic afval doen.

- Hoe zit het met de privacy?
De heer Van B. vraagt hoe de privacy binnen de vereniging 
is geregeld. Voorzitter Hugo Hardeman antwoordt dat de 
privacy van de leden de vereniging veel waard is. Daarom 
is in het verleden besloten om de ledenadministratie onder 
te brengen bij een professionele organisatie, die aan alle 
eisen betreffende privacy voldoet. Ook de medewerkers 
hebben hierover instructies ontvangen. Hugo Hardeman 
benadrukt dat de e-mailadressen van de leden door de ver-
eniging niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Omdat het nog maanden zou duren voordat ik kon 
meedoen aan leefstijlcoaching, ben ik in januari zelf 
maar gestart. Ik weet nog steeds niet wat me eigen-
lijk bezielde. Want waarom zou ik mijn leefstijl, mijn 
manier van leven veranderen? En van wie moest dat? De 
overheid vindt het belangrijk dat ik gezonder ga leven. 
Mijn dokter ook, evenals mijn vrouw en kinderen. Nu 
ikzelf nog.
Mijn uiterlijk heb ik nooit zo belangrijk gevonden. Ik 
ben er niet tevreden of ontevreden over. Mijn teruglo-
pende prestaties op de tennisbaan, dat gehijg achter je 
eigen adem aan, dat begon wel te schuren. Slaapapneu, 
verhoging van mijn medicatie voor het reguleren van 
mijn bloeddruk, uiteindelijk kwam zelfs ik - als laatste 
dus - tot de conclusie dat ik het zó niet langer wilde. 

Kleine haalbare stappen
Bij gebrek aan een coach neem ik het heft in eigen 
handen: ik schakel drastisch terug naar 1500 à 1600 
kilocalorieën (kcal) per dag. Geen tussendoortjes meer 
en avondmaaltijden van maximaal 500 kcal. Als ik in 
april eindelijk kan beginnen met leefstijlcoaching, blijkt 
het programma ‘CooL’ er een andere strategie op na te 
houden. CooL heeft een aantal leefregels die na twee 
jaar begeleiding tot een duurzaam resultaat moeten 
leiden. De eerste is ‘kies voor gegarandeerde successen’. 
De bedoeling is dat ik in elke maandelijkse bijeenkomst 
een niet al te grote - dus bij voorbaat haalbare - verande-
ring in mijn gedrag formuleer. Acties die passen bij wat 
ik uiteindelijk wil. Zo kan ik in kleine stappen op een 
gezonde manier van 115,1 naar 90 kilo en liefst nog wat 
minder. Kleine stappen om te voorkomen dat ik mezelf 
teleurstel. Om mijn zelfbeeld niet te schaden. Niet dat 
ik het daar nou zo moeilijk mee heb. Ik hou best van 
mezelf en dat moet ook, schrijven de damesbladen die 
ook ik alleen bij de kapper lees. 

‘Mijn leefstijlcoach heeft als regel: 
kies voor gegarandeerde successen’

Van obesitas naar overgewicht
Sinds de start van de coaching ben ik goede vrienden met 

mijn weegschaal. Hij doet nog steeds wat van hem ver-
wacht wordt en wijst gestaag elke keer weer wat minder 
aan. Nog altijd behoorlijk veel, die 96 kilo, maar toch wel 
een maatje minder: van XXXL naar XXL. Ik heb al drie 
nieuwe broeken gekocht.
Heb je een Body Mass Index (BMI) van dertig of meer, 
dan val je in de categorie obesitas. Je bent dan een 
‘obees’. Obesitas komt uit het Latijn en betekent gezet, 
dik of mollig. Een BMI van 25 tot 30 maakt je zwaarlij-
vig. In alle gevallen is iedereen die te zwaar is natuurlijk 
zwaarlijvig. Maar er is kennelijk behoefte aan gradaties 
en dus komen we termen als overgewicht tegen, wat al 
wat minder heftig klinkt dan zwaarlijvig. En zelfs mol-
lig betekent hetzelfde, maar klinkt vertederend. Dus 
eigenlijk was ik mollig, maar niemand heeft mij ooit zo 
genoemd.

Bonte wereld van diëten
Bewegen, gezond slapen, stress voorkomen, het zit alle-
maal in het programma CooL. Maar ‘afvallen’ houdt mij 
en mijn gecoachte lotgenoten toch wel het meest in zijn 
greep. Terwijl onze leefstijlcoach Marjolein hamert op 
kleine stapjes, gaat dat voor een aantal van ons niet snel 
genoeg.
Afvallen begint met de vraag hóe je dat wilt gaan doen. 
Aan het aantal diëten dat wordt aangeboden lijkt geen 
eind te komen. De meeste lijken vooral gericht op het 
afslanken van je portemonnee. Van Atkins tot een zieken-
huisdieet: een crashdieet dat vier tot tien kilo gewichts-
verlies moet opleveren in dertien dagen en nauwelijks is 
vol te houden. Van een detox-dieet gericht op ‘ontgiften!’ 
met sappen, pillen en supplementen tot het punten tel-
len op je smartphone met Weight Watchers online, om 
er zo maar wat te noemen. Welkom in de bonte wereld 
van de diëten.

Calorieënbewustzijn
Zelf ben ik doorgegaan met het lage-calorieëndieet waar-
aan ik al gewend was. Dat geeft dagelijks toch voldoende 
ruimte voor iets extra’s, al is het maar een blokje 20+ kaas 
aan het einde van de dag. En ook al omdat ik een nieuwe 
focus heb gevonden: zelf koken en creatief omgaan met 

Ik kocht al drie nieuwe 
broeken 

Onze redacteur Bert van Dam neemt deel aan ‘CooL’, één van de drie programma’s gecombineerde 

Leefstijlinterventie (gLI) die in het basispakket van de zorgverzekeraars zitten. Hij houdt u op de hoogte 

van zijn ervaringen. In de vorige magazines las u over zijn eerste stappen. 

tekst: Bert van Dam
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die maaltijden van 500 kcal. Iets negatiefs uit het verle-
den ombuigen in iets positiefs voor de toekomst.
Zoals bij velen wordt het voor mij pas echt moeilijk om 
straks duurzaam op mijn streefgewicht te blijven. Ik 
begin langzaam aan het idee te wennen dat ik het calo-

rieënbewustzijn nooit meer zal kwijtraken. Dat voelt toch 
nog steeds een beetje als verlies met al die beelden van 
dikmakende heerlijkheden die ons dagelijks omringen. 
Vooralsnog bieden alleen mijn coach en de weegschaal 
troost.  ■

BMI is een index die de verhouding tussen lengte en 
gewicht weergeeft. Je berekent het door je gewicht in 
kilo’s te delen door het kwadraat van je lengte. Dus in 
mijn geval 115,1 gedeeld door 1,79 x 1,79 = 35,9 terwijl 
dit maximaal 24,9 zou mogen zijn. 

Dat betekent bij mijn lengte een gewicht van 79 kilo. 
een BMI van 18,5 tot 25 betekent dat je een gezond 
gewicht hebt. Tussen de 25 en 30 betekent overge-
wicht, boven de 30 kamp je met ernstig overgewicht.

Bmi: Body mass index 

< 18,5
ondergewicht 

18,5 - 25
normaal gewicht 

> 25
overgewicht 

> 30
obesitas 

> 35
ernstig obesitas 



In 2014 zaten we voor het eerst met elkaar om tafel: 
Piet-Heijn van Mechelen en Marijke IJff van de Apneu-
Vereniging, ikzelf als kersverse promovenda en mijn bege-
leider Philip van der Wees. Het onderwerp van gesprek 
was de kwaliteit van leven van apneupatiënten. Vanuit de 
ApneuVereniging was er de wens dat zorgverleners zich 
méér met die kwaliteit van leven gingen bezighouden. 
Philip en ik wilden graag verkennen wat een vragenlijst 
voor patiënten hieraan kon bijdragen. Een idee was gebo-
ren. Ruim vijf jaar later, op 26 juni 2019, heb ik mijn 
proefschrift over de vragenlijst PRAQ (patient-reported 
apnea questionnaire) verdedigd.

groen, oranje en rood
‘Nou, het is simpel! Als je auto rijdt heb je groen, oranje 
en rood. Rood is volgens mij voor iedereen wel iets wat 
niet goed is en groen is iets wat positief is.’ Ik zit tegen-
over één van de patiënten die de PRAQ (zie kader) heeft 
ingevuld op verzoek van zijn slaapcentrum. Nu beant-
woordt hij mijn vragen over wat hij vindt van de rap-
portage van de resultaten. Dit interview is onderdeel van 

mijn studie naar het nut van de PRAQ. Drie slaapcentra 
in Nederland hebben aan dit onderzoek meegedaan. 
Gelukkig hoor ik vaak van patiënten dat de rapportage 
duidelijk is. Ook vinden patiënten het fijn dat ze door 
de PRAQ al in te vullen vóór hun eerste afspraak op het 
slaapcentrum, kunnen nadenken over welke van hun 
klachten misschien bij apneu passen. ‘Je bereidt jezelf 
beter voor op het consult en krijgt een idee wat er aan de 
orde kan komen.’ Daarnaast helpt de partner vaak bij het 
invullen en dat leidt nogal eens tot zinnige gesprekken 
over hoe beide partijen tegen de klachten van de patiënt 
aankijken. 

Het bespreken van de kwaliteit 
van leven werd gezien als extraatje

Weinig tijd voor vragenlijst
Het doel van de PRAQ was om het gesprek in de spreek-
kamer te veranderen en te zorgen dat er méér aandacht 
zou worden besteed aan kwaliteit van leven. Dat bleek 

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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Welke impact heeft apneu 
op het dagelijkse leven? 
Meer aandacht van artsen en zorgverleners voor de kwaliteit van leven van de apneupatiënt. 

Dat is het doel van de pRAQ, een vragenlijst voor apneupatiënten. Drie slaapcentra werkten 

mee aan het promotieonderzoek van Inger Abma. Wat heeft het opgeleverd? Speciaal voor 

ApneuMagazine schreef de promovenda een artikel hierover. 
tekst: inger Abma

vragenlijst moet kwaliteit van leven beter bespreekbaar maken 

Wat is de pRAQ?
De patient-reported apnea questionnaire (pRAQ) 
is een vragenlijst voor apneupatiënten. Slaapcentra 
kunnen de pRAQ gebruiken als hulpmiddel om de 
kwaliteit van leven van patiënten beter bij te houden 
en te bespreken. De vragenlijst gaat over de klachten 
die apneupatiënten kunnen hebben zoals slaperig-
heid, vermoeidheid of heftige emoties. er zijn ook 
vragen over de impact van die klachten op hun dage-
lijks leven. 
Als patiënt vul je de pRAQ in op een beschermde 
internetsite, die vervolgens van de resultaten een 

mooi overzicht maakt: de pRAQ-rapportage (zie 
afbeelding). Aan de hand van gekleurde smileys in 
het overzicht kun je in één oogopslag zien wat er 
goed gaat en wat de knelpunten zijn. Als patiënt kun 
je deze rapportage zelf op je computer bekijken, ter-
wijl ook de zorgverlener hem erbij kan pakken tijdens 
de afspraak op het slaapcentrum.
De pRAQ is ontwikkeld met hulp van vrijwilligers 
van de ApneuVereniging, die hun mening hebben 
gegeven over welke onderwerpen en vragen er in de 
pRAQ moesten komen. Zie ‘Een goed gesprek dankzij 
de PRAQ’ in AM 2016-2. 
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toch wel lastig. Veel zorgverleners vinden dat ze te weinig 
tijd hebben voor zo’n vragenlijst. Zorgverleners zijn vaak 
het meest gericht op het behandelen van de ademstops 
van een patiënt. Ze bespreken de klachten van de patiënt 
wel, maar vooral als onderdeel van de diagnose of om te 
kijken of de klachten door de behandeling zijn afgeno-
men. Er gaat dus veel aandacht uit naar dat getalletje, 
de ahi. Het bespreken van de kwaliteit van leven via de 
PRAQ werd daarom gezien als extraatje en niet als de 
kern van de zorg voor apneupatiënten. Een patiënt die 
meedeed aan het onderzoek vertelt: ‘Ik merkte dat de 
arts hier eigenlijk niet mee bezig is, die doet gewoon zijn 
eigen verhaal.’ 

Benieuwd naar resultaten
Een interessante bevinding van het onderzoek is dat 
niet alle patiënten het erg vinden dat de voornaamste 
aandacht naar de ahi gaat. Bij veel slaapcentra is de zorg 
zo ingericht dat mensen eerst een slaaponderzoek krij-
gen en daarna een afspraak bij een arts. Veel patiënten 
zijn tijdens die afspraak vooral heel benieuwd naar de 
resultaten van het slaaponderzoek en willen het in die 
situatie niet eerst uitgebreid hebben over hun klachten. 
Er waren zelfs patiënten die zeiden: ‘Wat handig die 
PRAQ, dan hoef je die klachten niet meer te bespreken 
omdat ze voor de zorgverlener al duidelijk zijn.’ Maar 
dat was juist niet wat we ermee wilden bereiken.   >   

In één oogopslag is te zien hoe het ervoor staat met de kwaliteit van leven. De PRAQ-rapportage is ontworpen met patiënten en zorg-

verleners en daarna verder ontwikkeld door VitalHealth Software in Ede.

foto’s: Theo Hafmans

Inger Abma verdedigt haar 

proefschrift over de vragenlijst pRAQ 

voor onder meer prof. dr. Johan 

Verbraecken en prof. dr. Nico de Vries.

pRAQ-rapportage             
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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.
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Vanuit ons onderzoeksteam roept dit de vraag op of het 
bespreken van klachten en kwaliteit van leven wel goed 
past in het zorgproces zoals dat nu in elkaar zit. Is het mis-
schien zinniger om eerst een afspraak te hebben met een 
arts die in een gesprek de klachten onderzoekt en daarna 
bepaalt welk (slaap)onderzoek nodig is? Dat zou de weg 
vrij maken om het goed te hebben over het perspectief 
van de patiënt in plaats van over de ahi. Ook prof. dr. 
Sebastiaan Overeem, arts/somnoloog bij Kempenhaeghe 
en onderzoeker aan de TU in Eindhoven, pleit hiervoor (zie 
‘De kern van de diagnose: een goed gesprek’ in AM 2018-4). 

‘Die vragenlijst moeten ze erin houden, 
dat is veel duidelijker’ 

geen interesse
Geen van de deelnemende slaapcentra heeft interesse 
getoond om door te gaan met de PRAQ. Dat is jammer, 
vinden wij. En ook een deel van de patiënten vindt dat. 
Een deelneemster aan het onderzoek heeft twee keer een 
eerste afspraak op een slaapcentrum meegemaakt. Een 
keer voor zichzelf (zonder PRAQ) en later als ondersteu-
ning van een andere patiënt (met PRAQ). Aan het eind 
van het interview zegt ze: ‘Ik vind dit met die vragenlijst 
veel duidelijker. Dat moeten ze er gewoon inhouden.’  ■

Het PRAQ-onderzoeksteam bestaat uit: Inger Abma en Philip 
van der Wees, onderzoekers bij IQ healthcare, Radboudumc, 
Nijmegen; Bernard Hol, longarts Albert Schweitzerziekenhuis, 
Dordrecht; Marijke IJff, ApneuVereniging.

Het idee om meer aandacht te besteden aan de klach-

ten van de patiënt en daarmee aan de kwaliteit van 

leven is ook te vinden in de nieuwe osa-richtlijn. Het 

lijkt vooralsnog bij een idee te blijven, zoals redactielid 

piet-Heijn van Mechelen concludeert in Wat nu weer? 

Over de nieuwe richtlijn voor diagnose en behandeling van 

obstructief slaapapneu (AM 2018-3): ‘Het aantal adem-

stops blijkt weinig te zeggen over de ernst van de klach-

ten. De werkgroep die de richtlijn heeft opgesteld kiest 

ervoor om naast de ademstops (ahi) zich te richten op 

de klachten van de patiënt. Maar de klachten zijn in de 

richtlijn slecht uitgewerkt.’

‘Wat betreft de wenselijke behandelingen (voor apneu, 

red.) is de richtlijn duidelijk. Maar wat de diagnose betreft 

hebben de wetenschappers achter hun bureau een te 

zwaar stempel gezet (op de aandacht voor klachten zon-

der die uit te werken, red.). Waarop moet je letten als bij 

obstructief apneu het aantal apneus er niet meer toe 

doet? praktijkmensen bij de tachtig slaapklinieken in 

het land mogen van een richtlijn toch wat duidelijker 

aanwijzingen verwachten.’ 

Meer aandacht voor klachten in nieuwe richtlijn 
tekst: Redactie
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Hart- en vaatziekten komen vaak voor bij mensen met 
osas*, net zoals diabetes type 2 en obesitas. Het zijn 
comorbiditeiten, aandoeningen die veel in combinatie 
met elkaar gezien worden. Het is niet altijd duidelijk 
of apneu echt de oorzaak is van hart- en vaatziekten. 
Soms wel, zo blijkt in het gesprek met cardioloog Leo 
Hofstra. ‘Er zijn talloze studies die het verband aantonen 
tussen onbehandelde osa en hart- en vaatziekten’, zegt 
Leo Hofstra. ‘Slaapapneu kan op korte en lange termijn 
gevolgen hebben voor het hart. Het sterkste bewijs is er 
voor een relatie tussen osas en hoge bloeddruk, krans-
slagaderverkalking, boezemfibrilleren, cva (beroerte) en 
hartfalen.’ Zie kader.

Van apneu naar zuurstoftekort
Een centrale rol in het mechanisme waardoor osas tot 
hart- en vaatziekten kan leiden, is ernstig zuurstofte-
kort in het bloed (hypoxemie) dat met onderbrekingen 
optreedt. Bij osa wordt de ademweg tien seconden of lan-
ger gedeeltelijk of geheel geblokkeerd. Dat leidt tijdelijk 
tot een verminderde luchtdoorgang (hypopneu) of een 
totale afwezigheid van de luchtstroom (apneu). Daardoor 
is er minder of geen zuurstofvoorziening. Gezonde men-
sen hebben een zuurstofgehalte van 95 tot 99 procent. Bij 
slaapapneu kan het zuurstofgehalte in het bloed behoor-
lijk dalen. Ook bij een hypopneu zakt het zuurstofgehalte. 
Hofstra: ‘Het zuurstofgehalte kan soms zelfs wel dalen tot 
onder de 60 procent.’ 

Van zuurstoftekort naar hoge bloeddruk 
De voortdurende wisseling van zuurstoftekort en zuur-
stofverzadiging in het bloed leidt tot versterkte activiteit 
van het sympathisch zenuwstelsel. Het sympathisch 
zenuwstelsel is de automatische piloot van het lichaam. 
Veel belangrijke taken in het lichaam worden verricht 
zonder dat we er iets van merken. Het sympathisch 
zenuwstelsel zet het lichaam in de actiestand. Daarbij 
komen stresshormonen vrij waardoor de hartslag ver-
snelt. Apneus eindigen met een korte waakreactie (arou-
sal). Dit verhoogt die activiteit nog meer. 

‘De voortdurende wisseling tussen 
zuurstoftekort en zuurstofverzadiging 
kan tot problemen leiden’

‘De versterkte sympathische activiteit door osa is er niet 
alleen ’s nachts, als het lichaam in de ruststand hoort te 
gaan en te blijven, maar ook overdag.’ Het gevolg is onder 
meer hoge bloeddruk (hypertensie). 
De afwisseling van zuurstoftekort en zuurstofverzadiging 
in het bloed kan ook de endotheline spiegels verhogen. 

Zorgt apneu voor een 
verhoogde kans op hart- 
en vaatziekten?

apneu en comorbiditeiten

Onbehandelde obstructieve slaapapneu (osa) kan op verschillende manieren tot hartklachten leiden. 

Bijvoorbeeld door een verhoogde bloeddruk. Cardioloog Leo Hofstra legt uit hoe dat komt. en wat je 

eraan kunt doen. ‘een goed gebruik van de cpap kan ervoor zorgen dat de bloeddruk niet stijgt.’ 

tekst: marijke iJff
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‘Endotheline’, legt Hofstra uit, ‘is een hormoon dat wordt 
gevormd uit de wand van de bloedvaten. Het is een krach-
tige vaatvernauwer. Als endotheline in het bloed toeneemt, 
kan de bloeddruk flink stijgen. En dat kan weer leiden tot 
hartfalen, cva en boezemfibrilleren.’ Gelukkig heeft Leo 
Hofstra een geruststellende mededeling. ‘Onderzoek laat 
zien dat goed gebruik van de cpap de endothelinespiegels 
en daarmee de bloeddruk bij veel mensen verlaagt.’ 

Van zuurstoftekort naar aderverkalking
Het terugkerende zuurstoftekort zorgt ook voor een 
verstoring van de stofwisselingsprocessen die zuurstof 
nodig hebben voor verbranding. Hierdoor kunnen ont-
stekingsreacties ontstaan in organen en vaten. Dit heet 
systemische inflammatie. 
‘Ook slaaptekort blijkt een belangrijke veroorzaker van 
die inflammatie,’ schrijft Hofstra in een artikel voor huis-
artsen. De ontstekingsreacties dragen bij aan de bescha-
diging van endotheelcellen (zie kader) die daardoor hun 
werk niet meer goed kunnen doen.
Bij de beschadiging van endotheelcellen blijven andere 
onderdelen in het bloed steken in de ader. Vet bijvoor-
beeld. Dat kan gaan verkalken, waardoor het endotheel 
naar binnen wordt gedrukt. Dit proces heet aderverkal-
king of atherosclerose. Dit verstoort de doorbloeding van 
verschillende organen, waardoor ze ernstig beschadigd 
kunnen raken. Door de aderverkalking of adervernau-
wing komt het hart in de problemen.

Van aderverkalking naar hartinfarct
‘Bij aderverkalking slibben de bloedvaten langzaam dicht. 
Zo kan er een blokkade ontstaan in een van de kransva-
ten, waardoor een deel van de hartspier afsterft. Dat is 
wat bij een hartinfarct gebeurt.’ Wat een hartaanval ern-
stig maakt, is dat de ontstane schade niet herstelt. Ieder 
infarct laat een litteken na. Dat deel van het hart kan niet 
meer meedoen in de pompfunctie. Uiteindelijk kan dat 
tot hartfalen leiden. 

Verandering van leefstijl biedt hoop

Hoopgevend
Naast slaapapneu zijn er natuurlijk nog andere risico-
factoren voor een hartinfarct. Roken bijvoorbeeld en te 
weinig bewegen, stress, overgewicht en diabetes.          >

preventie door leefsijlaanpassingen

Dr. Leonard Hofstra is verbonden aan Cardiologie Centra Nederland. 

Bij het VUmc is hij bijzonder hoogleraar. Hij richt zich daar met name 

op het vroegtijdig opsporen van (risico)patiënten voor hart- en vaat-

ziekten. Sinds uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat 90 % van de 

hart- en vaatziekten wordt veroorzaakt door leefstijlfactoren, wijdt hij 

zich vooral aan preventie door leefstijlaanpassing. Hofstra is onder 

meer adviseur bij Stichting Voeding Leeft. 

Zie ook www.youtube.com/watch?v=By5MLosXz0Y 

endotheelcellen

De binnenkant van onze bloedvaten is bekleed 

met een dunne laag endotheelcellen. Die heb-

ben een belangrijke functie. Ze bieden een glad, 

beschermend oppervlak en voorkomen dat giftige 

stoffen de spieren van het bloedvat binnendrin-

gen. Het glad spierweefsel vormt de middenlaag 

van de bloedvaten. Deze laag knijpt samen en 

verwijdt om de bloedstroom te controleren en de 

bloeddruk te behouden.

endotheelcellen

glad spierweefsel gladde spiercellaag

aderslagader

haarvaten

arteriole
(kleine slagader)

venule
(klein bloedvat)



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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Hartfalen = verminderde pompfunctie van het hart waar-
door er onvoldoende bloed wordt rondgepompt.

Boezemfibrilleren = atriumfibrilleren = hartritmestoornis, 
onregelmatige en te hoge hartslag.

CVA = cerebro vasculair accident, beroerte.

Atherosclerose = aderverkalking.

Hartinfarct = hartaanval, de bloedtoevoer in de krans-
slagader is vernauwd door slagaderverkalking.

normaal 
bloedvat

beginnende 
aderverkalking

ernstig 
vernauwd 
bloedvat

Aan erfelijkheid, sommige stress en apneu door je 
lichaamsbouw is weliswaar niet veel te veranderen, maar 
aan een deel van de andere risicofactoren kunnen we 
zelf iets doen. Volgens Leo Hofstra zelfs aan een heel 
groot deel. Dat is hoopgevend. Als u trouw uw cpap, mra, 
positietrainer of ander hulpmiddel gebruikt voor een 
hoog zuurstofgehalte in uw bloed, heeft dat een gunstig 
effect op een deel van de risicofactoren. Op de bloeddruk 
bijvoorbeeld.
Veel mensen kunnen het risico op hart- en vaataandoe-
ningen, diabetes type 2 en obesitas sterk verlagen door 
hun leefstijl aan te passen. Daarvoor startte Hofstra het 
project HAPPY ter voorkoming van hartaanvallen, en 
schreef hij het boek SLIM. De aanbevelingen zijn: niet 
roken, gezond eten en drinken, meer bewegen, zorgen 
voor een goede slaap en stress verminderen. En redt u het 
niet alleen, kijk dan of er een leefstijlcoach in de buurt is 
(zie blcn.nl), net zoals onze redacteur Bert van Dam heeft 
gedaan (lees zijn verhaal op pagina 10).     ■ 

* In dit artikel wordt over osa en osas gesproken, omdat het 
meeste onderzoek naar de relatie apneu en hart- en vaat-
ziekten zich daarop richt. Er is helaas nog weinig onderzoek 
gedaan naar csa en bijkomende aandoeningen. Op pagina 
20 vindt u een artikel over csas en hart- en vaatziekten van 
longarts Dewi Groeneveld.

[Een eerdere versie van dit artikel verscheen in AM 2015-2]

Snel Slim
De succesvole afvalmethode
Dr. Leonard Hofstra
Uitgeverij De Driehoek
ISBN: 978-90-60307-45-8



Regelsysteem voor adem-
haling raakt snel uit balans

csa en hartfalen tekst: Dewi groeneveld

Van de patiënten met hartfalen heeft 18 tot 38 % centraal slaapapneu. Hoe vaak het voorkomt hangt af van 

de ernst en de behandeling van het hartfalen. Het herkennen van csa bij patiënten met hartfalen is heel 

belangrijk. Ze hebben vaak ernstigere klachten en ze hebben een groter risico op overlijden. 
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‘… Zijn ademhaling was erg opmerkelijk. Hij stopte met adem-
halen voor een duur van ongeveer 20 tot 30 seconden. Daarna 
begon hij weer heel zachtjes adem te halen. De ademhaling 
nam steeds meer toe tot een zeer krachtige en snelle ademha-
ling om vervolgens weer geleidelijk af te nemen tot de ademha-
ling weer helemaal uitdoofde en hij weer helemaal stopte met 
ademhalen...’ Dr. John Hunter, 1781 (vrij vertaald uit het 
Engels).

Al heel lang is bekend dat bij patiënten met ernstig hartfa-
len de ademhaling verstoord raakt. Mensen met hartfalen 
hebben een verminderde pompfunctie van het hart waar-
door er onvoldoende bloed wordt rondgepompt. Centraal 
slaapapneu bij hartfalenpatiënten is een aparte categorie 
van csa. Er zijn namelijk veel verschillende ziekten die csa 
kunnen veroorzaken. Bij hartfalenpatiënten spreekt men 
van csa met periodieke ademhaling.

Wat is periodieke ademhaling?
Normaal regelt de ademhaling de zuurgraad en het kool-
zuurgehalte (CO2) van het bloed binnen nauwkeurige 
grenzen. Als het koolzuurgehalte in je bloed stijgt, bijvoor-
beeld tijdens een zware inspanning zoals traplopen, ga je 
iets sneller ademhalen om dit te herstellen. Je ademt dan 
meer CO2 uit waardoor het koolzuurgehalte in je bloed 
langzaam daalt. Je ademhaling wordt weer langzamer als 
het CO2-gehalte weer normaal is. 
Bij mensen met hartfalen is dit regelsysteem heel erg insta-
biel en raakt het uit balans. De ademhaling reageert veel 
te sterk op een stijging in het koolzuurgehalte. Er ontstaat 
zo’n snelle ademhaling dat het koolzuurgehalte daarna veel 
te snel gaat dalen. Als het koolzuurgehalte in het bloed te 
sterk daalt en onder een kritieke ondergrens (de apneu-
drempel) komt, dan stopt de ademhaling tijdelijk helemaal. 
Er ontstaat een ademstop, oftewel de centrale apneu. De 
hersenen geven tijdelijk geen signaal meer dat er doorge-
ademd moet worden. 

De ademhaling is bij hartfalen met 
csa letterlijk ‘hollen of stilstaan’

Tijdens een volledige ademstop stijgt het koolzuurgehalte 
weer en komt de ademhaling weer op gang. De ademhaling 
is bij hartfalen met csa steeds letterlijk ‘hollen of stilstaan’. 
Periodes van veel te snelle ademhaling worden afgewisseld 
met ademstops. Dit hollen of stilstaan van de ademhaling 
is de periodieke ademhaling.

Waarom komt csa met periodieke ademhaling vaker voor 
bij hartfalen? 
Het koolzuurgehalte van het bloed wordt gemeten door 
sensoren in de grote bloedvaten en in de hersenen. Deze 
sensoren blijken bij hartfalenpatiënten veel gevoeliger te 
zijn dan bij mensen zonder hartproblemen. Een kleine 
verandering in CO2 leidt dan tot een veel te sterke reactie 
van de ademhaling. Dit leidt tot de periodieke ademhaling 
met ademstops. 
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Daarnaast kan het hart bij hartfalen het bloed niet snel 
rondpompen. Hierdoor komt het bloed veel langzamer 
bij de sensoren in de grote bloedvaten aan en wordt te laat 
gemeten dat het CO2-gehalte al genoeg is gedaald. Door 
die vertraagde signalering blijft de ademhaling veel langer 
te snel en daalt het koolzuurgehalte verder dan nodig is.

en waarom gebeurt dit vooral in de slaap?
Overdag ligt die kritieke waarde van het koolzuurgehalte 
in je bloed lager dan in de slaap. Dus overdag zakt het 
koolzuurgehalte zelden onder de kritieke grens en komen 
er veel minder centrale apneus voor. Tijdens de slaap is de 
waarde van de apneudrempel echter veel hoger ingesteld. 
Dus als door hartfalen de controle van de ademhaling insta-
biel is, zakt het koolzuurgehalte in de slaap sneller onder 
de kritieke grens. Met apneus en hypopneus tot gevolg.

Wat zijn de symptomen van csa bij hartfalen?
Het herkennen van slaapapneu bij patiënten met hartfalen 
is heel belangrijk. De vooruitzichten voor hartfalenpatiën-
ten met csa zijn namelijk veel ongunstiger: de beperkingen 

door hartfalen zijn ernstiger en het risico op overlijden 
is groter. De symptomen van csa bij hartfalen zijn vaak 
minder uitgesproken dan bij een ernstig osa. Slaperigheid 
overdag bijvoorbeeld komt veel minder voor. Wel is er vaak 
sprake van een verstoorde slaap door de ademstops. De 
ademstops zorgen ook bij csa voor een zuurstoftekort en 
stimulatie van het sympathische zenuwstelsel*, wat ook 
weer slecht is voor het hart.

Wat is de beste behandeling van csa bij hartfalen?
Hoe ernstiger het hartfalen, hoe meer kans op het ontstaan 
van csa met periodieke ademhaling. Het allerbelangrijkste 
is daarom dat het hartfalen zelf zo goed mogelijk behan-
deld wordt. Dit bestaat onder andere uit goede medicatie 
met bijvoorbeeld bètablokkers of plaspillen, plaatsing van 
een pacemaker of soms een harttransplantatie. Daarnaast 
worden ook behandelingen gegeven zoals cpap/bi-pap 
en zuurstoftherapie en medicatie zoals acetazolamide en 
theofylline. Al deze behandelingen zijn erop gericht om 
de ademhaling stabieler te maken. Maar de effecten van de 
behandeling zijn wisselend. Vaak wordt een behandeling 
geprobeerd en dan gekeken of het werkt of niet. Helaas 
hebben onderzoeken nog niet kunnen aantonen dat het 
behandelen van csa met bijvoorbeeld cpap de kans op over-
lijden zeker vermindert.    ■ 

*  Uitleg van sympathisch zenuwstelsel staat in het artikel over 
osa en hart- en vaatziekten op pagina 16.

Over de auteur
Dr. Dewi groeneveld is longarts. Ze maakt deel uit van 
het Slaapteam van het flevoziekenhuis in Almere. Zij was 
een van de sprekers op de landelijke informatiebijeen-
komst over centraal slaapapneu, georganiseerd door de 
ApneuVereniging op 6 september 2019. 



Ultracompact voor maximaal contact

QuietAir

* QuietAir is verkrijgbaar op de AirFit F30-, AirFit P30i-, AirTouch™ F20- en AirFit F20-maskers.  
© 2019 ResMed Ltd. 102335/3 2019-08

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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Maart 2019. Een bridgeweekend brengt me in de buurt 
van Emmen. Drie avonden bridgen, zaterdag en zondag 
leuke dingen doen in de omgeving. 
In het hotel valt mij een kleine eenpersoonskamer toe 
in een uithoek van een gang op de eerste etage. In een 
vreemd bed doe ik die eerste nacht geen oog dicht. Dat 
zal me de tweede nacht niet opnieuw gebeuren en ik 
gooi er een royale slaaptablet tegenaan. Met het gewenste 
resultaat. 
Totdat midden in de nacht de slaapmist lijkt op te trek-
ken. Ik denk een vriendelijke stem te horen die mij 
allerlei vragen stelt. Heel langzaam dringt vanuit slui-
merstand tot me door dat er kennelijk ook antwoorden 
van me worden verwacht. Ik trek heel voorzichtig mijn 
door de slaaptablet loodzwaar geworden oogleden een 
eindje op. 

Vreemde meneer 
Op de rand van mijn bed zit een oudere heer die heel 
belangstellend vraagt of ik altijd met zo’n masker slaap? 
‘Ja hoor,’ weet ik uit te brengen, ‘dat heb ik elke nacht op’. 
Of ik dat niet vervelend vind, vraagt mijn ongenode gast. 
‘Nee, ik ben dat zo gewend.’ En zo keuvelt ons nachtelijk 
gesprekje nog even door. Dan begint toch langzaam tot 
me door te dringen dat het wel wat eigenaardig is, zo’n 
vreemde meneer midden in de nacht op de rand van je 
bed. Voorzichtig vraag ik hem hoe hij in mijn kamer 
terecht is gekomen. ‘Tsja, uw kamerdeur was niet op 
slot en ik weet niet meer op welke kamer ik moet zijn’, 

antwoordt de onbekende. ‘Zullen we dan samen maar 
even gaan zoeken?’, opper ik en we gaan op pad. Door de 
stille vaagverlichte hotelgang: hij in pyjama, ik in mijn 
onderbroek en op sokken.

‘Slaapt u altijd met zo’n masker?’, vraagt 
mijn ongenode gast 

Lopend vuurtje
Om de hoek tegenover de lift staat kamerdeur 115 open. 
Er ligt een dame alleen met naast haar een onbeslapen 
bed. Er brandt een lampje en mijn nachtelijke bezoeker 
maakt haar wakker. Gelukkig, het blijkt zijn vrouw te 
zijn. Ik trek de deur zo zacht mogelijk achter me dicht.
De volgende morgen meld ik het voorval alleen bij de 
wedstrijdleider, maar het verhaal gaat al als een lopend 
vuurtje rond. Mijn nachtelijke bezoeker blijkt ’s nachts 
aan alle tussenliggende deuren te hebben gerammeld 
en veel mensen wakker te hebben gemaakt. Alleen mijn 
deur was niet op slot. Mijn buren hebben onze hele 
nachtelijke conversatie bijna woord voor woord kunnen 
volgen. Met wellicht ook een positief resultaat. Want 
iemand vraagt me: ‘Zou zo’n masker ook iets voor mijn 
man zijn?’
Alleen mevrouw blijkt te bridgen. Meneer is wel vaker de 
weg een beetje kwijt en vult zijn avonden in de lobby van 
het hotel. En zijn nachten door het voeren van gelegen-
heidsgesprekjes!     ■ 

Nachtelijk avontuur in een hotelkamer 
tekst: Bert van Dam
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U kent ze wel van de reclame, die polsbanden met gezond-
heidsapps. Ze zijn er ook met slaapmeters. Zorgverleners 
en onderzoekers hebben er een toenemende belangstel-
ling voor. Zo ook dr. Melanie Knufinke, psycholoog en 
slaapexpert. Zij werkt als onderzoeker bij Philips Design 
en vertelt op het congres OSA up to date 2019 over de 
draagbare (wearable) slaapmeters. Wij kennen ze vooral 
als polsband. 

Knufinke noemt een aantal voordelen van de slaapme-
ters. Ze zijn gebruiksvriendelijk, betaalbaar, energiezuinig 
en klein. Ze maken mensen bewust van het belang van 
slaap. Zorgverlener en patiënt kunnen gegevens inzien 
via de cloud en in de spreekkamer vergemakkelijken de 
slaapmeters het gesprek tussen zorgverlener en patiënt. 
Voor onderzoekers is het interessant dat het gebruik van 
slaapmeters tot ongekende hoeveelheden gegevens kan 
leiden (big data) en dat ze langdurige thuisstudies moge-
lijk maken. 

prestaties en generatieverschillen 
Bij de eerste generatie slaapmeters waren de gegevens 
gebaseerd op bewegingen van de polsbanddrager. Ze ble-
ken slaap goed aan te geven, maar de waakperiodes veel 
minder goed. Dat laatste is vooral een nadeel bij slechte 
slapers met veel wakkere periodes. 
De tweede generatie meet naast beweging ook de hartslag 
en de variabiliteit daarin, de ademhaling, zuurstofsatura-
tie, huidgeleiding, huidtemperatuur en geluid.

Het meten van hartslag en hartslagvariabiliteit doet deze 
generatie goed en ze geven de lichte slaap en REM-slaap 
redelijk goed aan. De niet REM-slaap (SWS, langzame 
golven slaap) en de waakperioden worden echter onvol-
doende opgemerkt door de slaapmeters.
Er zijn nogal wat factoren die de hartslag en de variabili-
teit van de hartslag beïnvloeden: leeftijd, sekse, beweging, 
stress, medicatie, alcohol, temperatuur. Daar zou de ideale 
slaapmeter rekening mee moeten houden. Maar de ideale 
slaapmeter bestaat nog niet.

Slaapmeters en apneu
Het meten van waakmomenten doen de polsbandslaap-
meters minder goed en juist dat is van belang bij osa. 
De meetresultaten worden slechter bij een hoger aantal 
apneus. Omdat de tweede generatie slaapmeters houding, 
geluid en zuurstofsaturatie kunnen meten, hebben ze wel 
de mogelijkheid om meer passende informatie te geven. 
‘Hier is nog meer onderzoek nodig’, zegt Knufinke. 
Voor de gebruiker van de huidige slaapmeters ziet zij 
het gevaar van verkeerd interpreteren van de gegevens. 
Daardoor kan onnodig angst ontstaan of een slaappro-
bleem wordt niet of laat onderkend. 
Er is nog onvoldoende bewijs om de polsbanden te 
gebruiken als alleenstaand diagnostisch hulpmiddel. Voor 
onderzoekers is er de uitdaging om meer toepassingsmo-
gelijkheden te vinden voor een volgende generatie slaap-
meters.     ■ 

Kunnen polsbanden uw slaap goed meten? 
congres osa up to date 2019

Voor de derde keer was Burgers’ Zoo het decor voor het congres OSA up to date. Om het jaar orga-

niseren petra Vos en Toby Dijkstra, longartsen/somnologen van het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis 

samen met SomnoMed goedegebuure dit congres voor zorgverleners over obstructief slaapapneu 

en andere slaapaandoeningen. We lichten er een van de boeiende lezingen voor u uit. 

tekst: marijke iJff    foto’s: marco Heyda            

Slaapexpert Melanie Knufinke        

MULTISENSOR DEVICES – TWEEDE GENERATIE
o Actigrafie: beweging

o Photoplethysmography: cardiac output – heart rate & heart rate variabiliteit

o Sona / radio frequency: cardiac output – HRV, Respiration

o Perifere zuurstofsaturatie (SpO2)

o Huidgeleiding (skin conductance, GSR/EDA)

o Huidtemperatuur

o Geluid

Source: 

Multisensor 
devices
betere 
prestatie 
dan 
Actigrafie

Source: Zambotti et al. (2019). Medicine and Science in Sports and Exercise.

De slaapmeters 
registreren de waak-
momenten minder
goed en juist dat is 
van belang bij osa

In de pauzes staan de 

giraffen bij ‘ons’ terras. 

Er wordt gefluisterd dat 

ook zij apneu kunnen 

hebben. We gaan het na-

vragen bij Burgers’ Zoo. 



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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tekst: Dick Westerveld, 
marijke iJff

Start
Bij het eerste gebruik kan uw mra-beugel of snurkbeugel 
een vreemde smaak of geur hebben. Deze overlast ver-
dwijnt vanzelf. Wel is het verstandig om in de beginperiode 
een handdoek op uw kussen te leggen om extra speeksel 
dat u door het mra mogelijk aanmaakt, op te vangen. 

Dagelijks
• Maak het mra na gebruik direct schoon met lauw water. 
•  Gebruik voor het poetsen van uw mra een zachte tanden-

borstel, en wel een ander exemplaar dan waarmee u uw 
tanden poetst. 

•  Na het poetsen spoelt u de mra-beugel af met lauw water, 
daarna afdrogen en opbergen in het meegeleverde pro-
thesebakje. Hiermee voorkomt u dat het mra uitdroogt. 
Bescherm de beugel en de bewaardoos tegen direct 
zonlicht. 

•  Pas op uw hond! Die is dol op alles wat de geur van zijn 
baasje draagt en kan uw mra als speeltje zien. Berg uw 
beugel dus goed op.

Wekelijks
•   Naast de standaard dagelijkse reiniging kunt u de beugel 

eens per week tien minuten in de UV-reiniger plaatsen. 
Het UV-licht doodt alle bacteriën. Zo blijft de beugel 
hygiënisch schoon en ontstaan er geen vervelende geur-
tjes. Een UV-reiniger is ook geschikt voor beugels met 
chirurgisch staal. 

•  Diverse leveranciers hebben tabletten voor het mra ont-
wikkeld die goed reinigen en veilig zijn voor uw mra. De 
kosten zijn rond de 40 eurocent per tablet. 

•  Ook kunt u uw mra schoonmaken met vloeibare, neutrale 
zeep (irriteert de huid niet en is parfumvrij) of in koud of 
lauw water met een scheutje natuurazijn. Het mra mag 
maximaal 15 minuten in de azijn liggen. Let op: bepaalde 
onderdelen van sommige mra’s kunnen niet tegen azijn. 
Lees uw bijsluiter.

•  Een andere manier om uw mra wekelijks te reinigen is 
door het in een ultrasoonbadje te leggen. Dit badje trilt 
door geluidsgolven het mra in korte tijd schoon. 

Pas op uw hond! Die kan 
uw mra als speeltje zien
periodiek
Na verloop van tijd kan het mra verkleuren en kan er 
zichtbaar tandsteen op het mra terechtkomen. Dat laatste 
kunt u voorzichtig weghalen, maar zorg ervoor dat u de 
beschermlaag die bij het dragen over uw tanden zit, niet 
beschadigt. Om verkleuringen te voorkomen is het raad-
zaam om uw tanden goed te poetsen en tijdens het dragen 
van het mra geen koffie, thee, alcohol of frisdrank te nut-
tigen. Overigens hebben verkleuringen geen invloed op de 
het functioneren van uw beugel. 
 
Tenslotte
Er zijn vele soorten mra-beugels op de markt. Hoe u die het 
beste schoonmaakt, hangt af van het materiaal waarvan uw 
mra is gemaakt. De onderhoudsadviezen kunnen dus ver-
schillen. Lees daarom altijd de informatie op de bijsluiter 
of raadpleeg de website van de fabrikant of leverancier van 
uw eigen beugel, ook met het oog op garantie. 
Heeft u klachten of pijnpunten van uw mra, neem dan 
direct contact op met de behandelaar. Een echt goede mra 
krijgt u voorgeschreven door uw arts en wordt door de 
zorgverzekeraar vergoed.

Geraadpleegde sites: www.vivisol.nl en www.goedegebuure.nl      ■          

 

Voor het onderhoud van uw mra-beugel zijn tandpasta en reinigingstabletten 

voor het kunstgebit taboe. Net zoals heet water. Maar hoe moet het dan wel? 

We zetten een paar tips voor u op een rijtje. 

Met welke zeep of 
tabletten reinig ik mijn mra?

tips over het onderhoud van uw beugel
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Wat en voor wie is de slaapcursus?
‘De Slaapcursus der Lage Landen is een driedaagse bij-
eenkomst waar professionals uit de gezondheidszorg 
zich buigen over onderwerpen uit de slaapgeneeskunde. 
In januari zijn dit telkens artsen, in maart zijn verpleeg-
kundigen en laboranten aan de beurt. Het Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen (UZA) organiseert de cursus 
samen met de ‘Sectie Ademhalingsstoornissen tijdens 
de Slaap’ van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor 
Longziekten en Tuberculose (NVALT). Ongeveer tweeder-
de van de deelnemers komt uit Nederland. Naast heel wat 
longartsen neemt ook een aantal keel-, neus- en oorartsen 
deel, evenals neurologen, kaakchirurgen, tandartsen en 
assistenten in opleiding. Zij willen zich bekwamen in 
het onderzoeken van ademhalingsstoornissen tijdens de 
slaap. Op de laborantencursus van maart komen we labo-
ranten klinische neurofysiologie, osas-verpleegkundigen, 
longfunctieanalisten en physician assistents tegen.’ 

Hoe kwam u op het idee een slaapcursus te organiseren?
‘Het idee ontstond toen ik in 2005 de Europese ERS 
School Course on Respiratory Sleep Medicine organiseer-
de in Antwerpen. De formule van deze cursus, met een 
afwisseling van lezingen en workshops, sloeg aan. Twee 
leden van de medische adviesraad van de Nederlandse 

ApneuVereniging, dr. Reindert van Steenwijk en dr. 
Michiel Eijsvogel, stelden daar voor om een cursus samen 
met de NVALT te organiseren. Het moest een kwalita-
tief hoogstaande, grensoverschrijdende, Nederlandstalige 
cursus worden. Een naam voor de cursus was al snel 
gevonden. De Slaapcursus der Lage Landen was geboren. 
Inmiddels hebben meer dan 2.300 artsen, verpleegkun-
digen en laboranten uit de lage landen deelgenomen 
aan de cursus. We mochten ook al een deelnemer uit 
Zuid-Afrika ontvangen en zelfs iemand uit China met 
Nederlandse roots.’

Wat leren de zorgverleners tijdens de bijeenkomst?
‘De deelnemers bekwamen zich in de slaapgeneeskunde. 
De cursus bestaat uit een deel waarin het probleem van 
slaapapneu onder de loep wordt genomen en een deel 
waarin de slaap in de breedste zin van het woord centraal 
staat. Er zijn lezingen, workshops, demonstraties, casu-
istiekbesprekingen en discussies. Onderwerpen die aan 
bod komen zijn onder andere het actief scoren en beoor-
delen van een slaapEEG, het obesitas hypoventilatiesyn-
droom en praktische demonstraties van de cpap-therapie. 
Het volledige programma van 2019 staat vermeld op 
onze website www.uza.be/activiteit/slaapcursus-der-lage-
landen-voor-artsen-deel-1-0. Het geheel is zowel gericht op 
diagnostiek als op behandeling. Na de cursus kunnen 
deelnemers met meer kennis en inzicht een uitgebreid 
slaaponderzoek beoordelen en de verschillende behande-
lingsmogelijkheden toepassen.’ 

Slaapcursus der Lage Landen 
waar halen onze zorgverleners hun kennis vandaan?

Hoe komen onze zorgverleners aan hun kennis? ApneuMagazine zoekt het voor u uit en begint bij 

prof. dr. Johan Verbraecken, medisch coördinator van het slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis 

Antwerpen. Al jaren organiseert het centrum de Slaapcursus der Lage Landen.  

tekst: marijke iJff, Johan Verbraecken
foto’s: Ann Van Leemput
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Is er veel belangstelling voor de slaapcursus?
‘In januari hadden we 120 deelnemers, in maart 84. 
Ook de fabrikanten en leveranciers van hulpmiddelen en 
de ApneuVereniging zijn vertegenwoordigd en krijgen 
een plaats met stand aangeboden. Er is nu toenemende 
belangstelling uit België. Zorgverleners hebben een grote 
behoefte aan informatie over slaapproblematiek, omdat 
dit een steeds groter deel uitmaakt van hun dagelijks 
werk. Een adequate opleiding over slaapproblematiek 
ontbreekt in de basisvorming van artsen, specialisten, 
laboranten en verpleegkundigen. Dat hiaat wordt inge-
vuld met deze cursus. Ook vormt onze cursus een uit-
stekende voorbereiding op het Europees examen sleep 
expert-somnologist van de European Sleep Research 
Society. We zorgen ervoor dat de cursus van hoogstaand 
niveau blijft, bijvoorbeeld door onze docenten telkens te 
evalueren. Daarnaast volgen we nieuwe ontwikkelingen 
en actualiseren we jaarlijks de onderwerpen. 

Grote behoefte aan informatie 
over slaapproblematiek

Het brein wordt dus goed gevoed tijdens deze cursus. 
Maar dat is niet het enige toch?
Dat klopt. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten. 
Naast een goed verzorgde catering tijdens de lesuren bie-
den we ook altijd een walking dinner aan. Het is voor mij 
een erezaak om telkens een prestigieuze locatie uit te kie-
zen in de oude binnenstad van Antwerpen. Die plek houd 
ik tot het laatste moment geheim, ook voor mijn directe 
medewerkers. We waren onder andere in de Marmeren 
Zaal van de Zoo, La Pérouse (boot op de Schelde) en het 
Grauwzusterklooster. De cursisten krijgen dan telkens 
ook historische achtergrondinformatie over de plek waar 
ze terechtkomen. Dat maakt de Slaapcursus der Lage 
Landen een unieke gebeurtenis. Ondertussen zijn we 
bezig met de voorbereidingen voor de jubileumeditie die 
in januari 2020 plaatsvindt, dan wordt de Slaapcursus 
der Lage Landen voor de 25e keer georganiseerd. Ik ben 
al druk op zoek naar een verrassende locatie voor het 
walking dinner.’   ■ 

Er worden jaarlijks meerdere kortere congressen en studiedagen 
georganiseerd over slaapapneu en andere slaapstoornissen. 
Op pagina 25 leest u over het congres OSA up to date. 

Prof. dr. Johan Verbraecken:

‘Een adequate opleiding over 

slaapproblematiek ontbreekt 

in de basisvorming van artsen, 

specialisten, laboranten en 

verpleegkundigen.’

foto: M
arrolleke



Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis met vele oorzaken. een daarvan kan osa zijn. Maar de poliklinieken 

voor boezemfibrilleren zien bij hun screening het bestaan van osa nog vaak over het hoofd. Olga Hoekstra, 

verpleegkundig specialist cardiologie, beveelt een andere methode aan om osa te achterhalen. 
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Boezemfibrilleren, ook wel atriumfibrilleren genoemd, is 
de meest voorkomende hartritmestoornis in de westerse 
wereld. Bij boezemfibrilleren klopt het hart onregelmatig 
en meestal sneller dan normaal. Dat kún je voelen, maar 
dat hoeft niet per se. In principe is boezemfibrilleren 
ongevaarlijk, mits de juiste behandeling is ingezet. Zonder 
behandeling kan boezemfibrilleren complicaties veroor-
zaken en neemt het risico op een beroerte en hartfalen 
toe. Mensen met boezemfibrilleren kunnen verschillende 
symptomen hebben zoals vermoeidheid, hartkloppingen, 
kortademigheid, pijn op de borst, maar ook slaapproble-
men en psychosociale problemen.

In principe is boezemfibrilleren ongevaarlijk, 
mits de juiste behandeling is ingezet 

Stressreactie
Een van de oorzaken van boezemfibrilleren is osa. Dat kan 
op verschillende manieren in zijn werk gaan: 
•  Osa zorgt voor zuurstoftekort en korte slaapperiodes, wat 

leidt tot een stressreactie in het lichaam. Dit kan boezem-
fibrilleren uitlokken.

•  Osa veroorzaakt drukschommelingen in de borstkas. Dit 
vergroot op den duur de linker boezem van het hart (zie 
figuur 1), waardoor een chronische oorzaak voor boezem-
fibrilleren ontstaat.

•  Osa kan hoge bloeddruk, hart en vaatziekten en diabetes 
veroorzaken. Dit zijn ook belangrijke risicofactoren voor 
het ontstaan van boezemfibrilleren.

Kortom, voldoende reden om bij mensen die last hebben 
van boezemfibrilleren goed te screenen op osa. Op de boe-
zemfibrilleren polikliniek in Tergooi, Gooi- en Vechtstreek, 
waar ik werk als verpleegkundig specialist, hadden we het 
vermoeden dat de huidige screeningsmethode osa niet 
goed kan opsporen en dat we daardoor mensen met osa 
missen. 

De huidige osa screening gebeurt aan de hand van vragen 
over drie symptomen: snurken, opgemerkte ademstops 
tijdens de slaap en klachten van slaperigheid overdag. Bij 
snurken en één of beide andere symptomen krijgen men-
sen een doorverwijzing naar de slaappoli.
Maar mensen met boezemfibrilleren en osa hebben vaak 
geen klachten van slaperigheid overdag. Daarnaast kun-
nen snurken of ademstops makkelijk onopgemerkt blij-
ven, vooral als iemand geen partner of een vast slapende 
partner heeft. Kortom, als je alleen deze vragen stelt, kan 
de juiste diagnose worden gemist. Hier lopen patiënten 
een goede behandeling mis. 

tekst: Olga Hoekstra

Beter screenen op osa
bij boezemfibrilleren

Figuur 1 - Bron: pagina 11 uit brochure PZ134 
Boezemfibrilleren, Hartstichting.

Olga Hoekstra rondde recent (cum laude) de studie Master of Advanced Nursing Practice af aan de 
Hogeschool Utrecht. Ze werkt als verpleegkundig specialist cardiologie op de boezemfibrilleren 
polikliniek in Tergooi. Voor haar masterstudie deed ze daar onderzoek naar de nauwkeurigheid van 
osa-screeningsmethoden. 

Olga Hoekstra in gesprek met een patiënte. 

Foto: K
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Ondersignalering osa
Tijdens mijn onderzoek heb ik aangetoond dat ons ver-
moeden klopte: er bestaat inderdaad een ondersignalering 
van osa. Uit een vergelijkend onderzoek onder 14 andere 
boezemfibrilleren poliklinieken bleek dat zij een soortge-
lijke screeningsmethode gebruikten. Dit wijst erop dat dit 
probleem niet alleen in Tergooi bestaat.
Daarna heb ik een praktijkgericht onderzoek gedaan om 
het huidige osa screeningsproces op de boezemfibrilleren 
polikliniek te verbeteren. 

‘Iemand ten onrechte afwijzen in een 
screening maakt de weg naar de juiste 
diagnose veel langer’ 

Uit literatuuronderzoek en interviews met een somno-
loog, een longarts en Hugo Hardeman, voorzitter van de 
ApneuVereniging, werd duidelijk dat osa-screeningsvra-
genlijsten osa niet goed kunnen uitsluiten bij mensen 
met boezemfibrilleren. Volgens deze osa-experts is het 
heel belangrijk om te voorkomen dat osa onterecht wordt 
uitgesloten. Hugo Hardeman zegt bijvoorbeeld: ‘Iemand 
ten onrechte afwijzen in een screening maakt zijn weg 
naar een goede diagnose heel veel langer. Het belang dat 
wij als patiëntenvereniging hebben, is zorgen dat er geen 
apneupatiënt wordt gemist. Dat je er dan een paar teveel 
doorstuurt, dat is de prijs die je betaalt.’ 
 
meest gevoelige methode
Wetenschappelijke literatuur adviseert standaard polygra-
fie (slaaponderzoek) bij mensen met boezemfibrilleren. 
Uit interviews met osa-experts blijkt echter dat standaard 

polygrafie gezien de lange wachttijden niet realistisch is. 
Osa screening via pulsoximetrie (zuurstofmeting) met de 
OSAsense* in combinatie met een online vragenlijst is de 
meest gevoelige methode om osa uit te sluiten. Zo kun-
nen onterechte verwijzingen voor dure slaaponderzoeken 
worden voorkomen, terwijl de juiste mensen wel een door-
verwijzing voor slaaponderzoek kunnen krijgen.

De OSAsense (figuur 2) is een horloge met een plakker 
op de vinger die tijdens de slaap het zuurstofgehalte in 
het bloed meet gecombineerd met een online vragenlijst. 
Wanneer het horloge na gebruik wordt aangesloten op 
de computer, rolt er een adviesrapport met het risico op 
osa uit. 

In een aanvullend onderzoek gaf 90 procent van de 
patiënten de voorkeur aan screening met de vragenlijst 
en de OSAsense boven standaard polygrafie. De conclusie 
van mijn onderzoek is dan ook dat de OSAsense gecom-
bineerd met een online vragenlijst de beste methode is 
om de osa screening op de boezemfibrilleren polikliniek 
te verbeteren. ■

* Een artikel over de OSAsense verscheen eerder in AM 2018-2.
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Figuur 2: De OSAsense

   

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 snurk-
problemen. 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 samenwerking is het een van de 
meest complete boeken over leven met snurken en apneu.

Het idee was een boek te schrijven voor patiënten, dat een geïnteresseerde patiënt 
goed moet kunnen lezen, maar waaruit ook een huisarts en osas-verpleegkundige 
nog wat op kan steken. 
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‘We waren een van de eersten in Nederland die zich 
begin negentiger jaren met slaap en slaapapneu bezig-
hielden. De patiënten kwamen vanuit het hele land naar 
ons toe. Ook in het begin was de belangstelling voor 
slaapgeneeskunde breed, het omvatte naast apneu ook 
alle andere vormen van slaapstoornissen.’ 
Neuroloog Al de Weerd werkte samen met onder andere 
professor Hilbert Kamphuisen, die jarenlang een column 
had in ApneuMagazine, en ingenieur Bob Kemp. Ze 
waren enorm nieuwsgierig en gedreven. Zo dachten ze 
erover om deel te nemen als expeditiearts naar de magne-
tische noordpool. Met een elektrode in de hersenen zou-
den ze dan de invloed van permanent licht op de slaap 
kunnen meten. Ook verkenden ze de mogelijkheden 
voor slaaponderzoek thuis. ‘De cpap bestond al enkele 
jaren, maar werd nog niet vergoed. Hij was groot, maakte 
lawaai en kostte meer dan vijfduizend gulden, een bi-pap 
meer dan tienduizend gulden. Dat moesten de patiënten 
zelf betalen. Nu zijn ze nagenoeg geruisloos, niet groter 
dan een wekkerradio en worden gratis bij de mensen 
neergezet.’

eigen kweek
In 1992 richtte De Weerd het slaapcentrum van het 
Westeinde Ziekenhuis in Den Haag (nu MC Haaglanden) 
op. In het begin was het pionieren. Door de grote toeloop 
van patiënten was er voortdurend een tekort aan goed 
opgeleide krachten. Dus zorgde het slaapcentrum voor 
eigen kweek. Laboranten klinische neurofysiologie, die 
normaal gesproken onderzoek doen naar het functio-
neren van bloedvaten, hersenen, zenuwen en spieren, 
werden omgeschoold tot slaaplaboranten. Toch bleef het 
moeilijk om in Nederland aan voldoende gekwalificeerde 
mensen te komen. Al de Weerd: ‘Daarom zochten we in 
het buitenland. En met succes. Op een gegeven moment 
werkten er zes buitenlandse medewerkers bij ons: twee 
Russische, twee Belgische, een Amerikaanse en een 
Italiaanse.’ 
Door veel aandacht voor de kwaliteit van de medewerkers 
en het slaaponderzoek groeide MC Haaglanden uit tot 
een van de toonaangevende klinieken voor slaapgenees-

kunde. In 2004 ging De Weerd naar Zwolle en richtte 
daar het Slaap-Waakcentrum van SEIN op, een centrum 
voor epilepsiebestrijding dat ook gespecialiseerd is in 
slaapgeneeskunde. 

Kwaliteitskeurmerk
Al de Weerd speelde al langer met de gedachte om crite-
ria te ontwikkelen waaraan slaapcentra zouden moeten 
voldoen. In het buitenland was dat al gebruikelijk, terwijl 
het in Nederland maar niet van de grond kwam. En zeker 
niet als verplichting. Al de Weerd legde samen met ande-
ren de basis voor de Federatie algemene SlaapCentra 
(FSC), die een kwaliteitskeurmerk voor slaapcentra toe-
kent. Slaapcentra kunnen zich op vrijwillige basis aan-
melden en worden beoordeeld op kwaliteitscriteria die 
gebaseerd zijn op Europese richtlijnen. Inmiddels zijn 
op die manier 19 slaapcentra geaccrediteerd. De eerste 
worden alweer opnieuw bezocht om te kijken of ze nog 
steeds aan de voorwaarden voldoen. 

‘Slaapproblematiek 
moet je breed zien’

al de weerd, pionier in de slaapgeneeskunde 

Neuroloog Al de Weerd is een van de pioniers in de behandeling van slaapapneu. Hij zette zich in 

om slaapgeneeskunde en slaapklinieken op een hoger peil te krijgen. We nemen de ontwikkelingen 

van bijna dertig jaar slaapgeneeskunde met hem door.
tekst: piet-Heijn van mechelen

foto: M
arco H

eyda            

Al de Weerd, actieve deelnemer tijdens het congres OSA up to date.          
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De ApneuVereniging beoordeelde ook al enige jaren de 
slaapklinieken, waarbij de kwaliteit werd uitgedrukt in 
een aantal sterren. De twee beoordelingssystemen bijten 
elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Bij het keurmerk van 
de FSC kijken deskundigen naar het aantal specialisten 
en somnologen dat bij een slaapkliniek is betrokken, 
hun opleiding en bijscholing, de mogelijkheid om in het 
ziekenhuis slaaponderzoek te ondergaan, de procedures 
en het aanbod aan behandelingen. De sterren van de 
ApneuVereniging zijn een extern waarderingsonderzoek 
op basis van de ervaringen van patiënten.

minder slaapklinieken 
De ApneuVereniging heeft een medische adviesraad 
(MAR) waarin allerlei medisch specialisten vertegenwoor-
digd zijn van grotere en kleinere slaapklinieken. De MAR 
bespreekt de ontwikkelingen rond diagnose en behande-
ling van apneu en welke stappen de ApneuVereniging 
het beste kan ondernemen. Al de Weerd heeft jarenlang 
in de medische adviesraad geholpen met het bepalen 
van de standpunten van de ApneuVereniging. Over de 
nieuwe richtlijn is hij helder: goed dat weer op papier 
staat dat het bepalen van het aantal ademstops (ahi) niet 
zaligmakend is. Nog steeds is hij trouw aan zijn credo 
van dertig jaar geleden: slaap moet je breed zien, je moet 
op allerlei klachten letten. Voor het vaststellen van slaap-
apneu heb je somnologen nodig en een multidisciplinair 
overleg. Een slaapcentrum is dan ook geen osa-kliniek 
of cpap-kliniek, maar een slaapkliniek die thuis is in alle 
slaapaandoeningen. Dat hoeven geen tachtig slaapcentra 
te zijn, aan twintig tot dertig slaapklinieken verspreid 
over het land heb je volgens Al de Weerd genoeg. Die 
moeten dan wel alle slaapaandoeningen aankunnen en 
goed uitgerust zijn. De rol van de huisarts is belangrijk, 
die moet alert en steeds beter onderbouwd verwijzen 
naar de slaapkliniek. 

Toverstokje 
Wat zou Al de Weerd doen als hij een toverstokje kreeg? 
Ten eerste zou hij cognitieve gedragstherapie een betere 
plek geven bij de behandeling van slaapstoornissen. 
‘Daar is veel behoefte aan. Er is niet alleen insomnia 
bij veel apneupatiënten, slaapproblemen horen ook tot 
de comorbiditeiten van kanker.’ Ook de financiering 
vanuit de zorgverzekeraars laat te wensen over, vindt Al 
de Weerd. ‘Er is een prima online aanpak van cognitieve 
gedragstherapie voor Nederland ontwikkeld, gebaseerd 
op Canadees-Engels onderzoek. Die aanpak heb ik ook 
naar het Georgisch laten vertalen en dat blijkt daar een 
groot succes. Zoveel mensen met slaapstoornissen zou-
den ook in Nederland geholpen kunnen worden met 
de online aanpak van cognitieve gedragstherapie. Daar 
zouden we ook de zorgverzekeraars achter moeten zien 
te krijgen.’ 

‘Cognitieve gedragstherapie kan veel 
mensen met slaapstoornissen helpen’

Voor het tweede onderwerp dat hem na aan het hart ligt 
heeft De Weerd geen toverstokje nodig. Daarmee is hij al 
begonnen: samen met de Nederlandse Vereniging voor 
Slaap-Waak Onderzoek zet hij een goede opleiding voor 
slaaplaboranten op en wil hij jonge specialisten laten 
kennismaken met slaapgeneeskunde. Dat is niet ver-
wonderlijk voor een man die al vanaf het begin van zijn 
carrière bij het Leids Universitair Medisch Centrum ver-
antwoordelijk was voor de opleiding van co-assistenten 
buiten het ziekenhuis. Een man die dertig jaar lang niet 
alleen een goed geneesheer wilde zijn, maar zich ook 
voortdurend inzette om slaapgeneeskunde en de kwali-
teit van slaapklinieken op een hoger peil te krijgen.   ■

Al de Weerd:

‘De cpap bestond al enkele jaren, 

maar werd nog niet vergoed. 

Hij was groot, maakte lawaai en 

kostte meer dan vijfduizend gulden’



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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Tijdreizen
Tijd. Voor sommigen is het slechts 
een woord. Maar is dat wel zo? Is 
het niet meer dan dat? Bij de alge-
mene ledenvergadering in april 
volg ik een workshop van Marijke 
Gordijn, chronobiologe. Zij vertelt 
over het gescheiden reizen van 
lichaam en geest. Huh? Tijdreizen? 

Apneu en slapen, het is al 
ingewikkeld genoeg zonder al 
die tijdwisselingen. 

Ik snap het niet, neem alles veel te 
letterlijk. Nee, mevrouw Gordijn 
heeft het gewoon over de zomertijd 
en wintertijd en wat het doet met 
ons lijf en ons hoofd. Opeens leven 
met een dagindeling die bij de 
Oekraïne thuishoort. Twee uur van 
mijn lijf vandaan! Een plek, waar ik 
niet woon. En ook niet wil wonen. 
Apneu en slapen, het is al ingewik-
keld genoeg zonder die stomme 
tijdwisselingen. Ik ben vast niet de 
enige mopperkont.  

Drukte in de tuin
Het zal in de eerste week van mei 
zijn geweest als ik al om half zes 

wakker word gemaakt. Niet door 
kwetterende vogeltjes, niet door 
kwakende kikkertjes zoals vroeger 
toen wij nog een vijver hadden, 
maar door gakkende ganzen. Grote 
gakkende nijlganzen. Gékmakende 
ganzen. Op het dak. Bij mij, bij 
mijn buren, zelfs bij mijn overbu-
ren. Ik raadpleeg Wikipedia: De 
nijlgans leeft in Afrika, ontsnapt 
en komt als exoot naar ons land. 
Nijlganzen vinden half zes in de 
ochtend een prima tijd om elkaar 
op te zoeken of met elkaar ruzie 
te maken. Vanaf een uur of vier in 
de middag is het opeens ook hart-
stikke druk in de tuin. Gelukkig 
niet zo luidruchtig, maar wel met 
erg veel beweging. De rozen blij-
ken vol met luizen te zitten en 
nodigen daardoor hele kolonies 
koolmeesjes en pimpelmeesjes uit 
om te komen eten. Dat vind ik dan 
weer wél gezellig. Ook hebben wij 
opeens een wildgroei van een zusje 
of broertje van de campanula plant 
met een overvloed aan kleine paar-
se bloemetjes. Aantrekkelijk voor 
heel veel hommels. Al die activi-
teiten in de natuur gebeuren min-

stens een uur, wat zeg ik, anderhalf 
uur eerder dan de activiteiten van 
mijn - door de zomertijd opge-
legde - dagindeling. Zucht. Dieren 
hebben dus lak aan zomer- of win-
tertijd. Ze dragen geen horloge om 
hun pootje, ze hebben er eentje 
vanbinnen.

Radicaal afschaffen
In de nacht van zaterdag 26 okto-
ber op zondag 27 oktober 2019 
krijgen we één uurtje terug. Maar 
op 29 maart 2020 willen ze dat 
uurtje alweer terug hebben. Ik 
kan natuurlijk verhuizen naar het 
Noorse eiland Sommarøy, waar ze 
de tijd radicaal willen afschaffen. 

Sommarøy ligt boven de poolcirkel, 
van 18 mei tot 26 juli gaat de zon 
niet onder. Dus waarom niet om 
half vier ’s nachts je gras maaien 
of om zes uur de barbecue aanste-
ken? Als je er dan toch een potje 
van wil maken, dan maar goed. 
Tijd. Ach, was het maar slechts een 
woord.    ■  

tekst: geeske van der Veer-Keijsper
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Hans Niezink is archivaris bij de gemeente Hardenberg. 
Het archief, bijgehouden vanaf het jaar 1248, is op papier 
twee en een halve kilometer lang. Gelukkig gaat dat steeds 
meer digitaal. In 2012 kwam hij na zijn werk helemaal 
uitgeteld thuis en had hij klachten over benauwdheid. 
Hij dacht dat het kwam door zijn drukke leven en de vele 
nevenactiviteiten die hij had. Zo zat hij onder andere in een 
schoolbestuur en was lid van de kerkenraad. De huisarts 
zag in zijn klachten genoeg reden om hem door te sturen 
naar de longarts. Daar kwam in eerste instantie niet zo 
veel uit, er werd gedacht aan een allergie of burn-out. Pas 
toen Gea vertelde dat Hans zo hard snurkte, ging er bij de 
longarts een lichtje branden. Toen ook nog het ‘korte lontje’ 
ter sprake kwam, was er reden genoeg voor een slaapon-
derzoek. Uitslag: een ahi van 35 (gemiddeld 35 ademstops 
per uur). Hans had matig slaapapneu. Achteraf vermoeden 
Hans en Gea, dat hij al veel langer apneu heeft gehad. 
Een eerder bezoek aan de kno-arts vanwege zijn snurken 
leverde toen niets op.

Stil in de slaapkamer
Hans kreeg een cpap. Alleen in de eerste nacht deed hij 
hem even af, maar de nachten erna: geen probleem. ‘Ik 
heb dat ding opgezet en ik sliep ermee.’ Gea vult aan: ‘En 
ik ook, want het was stil in de slaapkamer. Het apparaat 
suisde een beetje, maar dat hebben we opgelost door hem 
ergens op te zetten.’ 
De cpap was dus geen probleem, maar de vermoeidheid 
bleef nog lange tijd. ‘Je denkt: nu heb ik dat apparaat en 
dan gaat alles ineens toppie. Nee dus.’ Pas na twee à drie 
jaar voelde hij zich weer echt uitgerust. ‘Ik zag er jarenlang 
als een berg tegenop om de coniferenhaag te knippen. 
Na twee jaar cpap-gebruik realiseerde ik me tijdens het 
knippen ineens dat het voor het eerst sinds lange tijd best 
meeviel.’

‘Ik zag altijd als een berg op tegen het knippen 
van de coniferenhaag. Opeens ging dat weer’

gepassioneerd organist
Hans besloot vanwege de vermoeidheidsklachten om met 
een aantal nevenactiviteiten te stoppen. Hij had daarvoor 
wel wat aansporing van Gea nodig. Niet alle activiteiten 
zijn verdwenen, zo is Hans bijvoorbeeld nog steeds gepas-
sioneerd organist in de kerk. 
Nu voelt hij zich weer goed. Hij staat ’s morgens al vroeg 
op, om half zes, en gaat elke dag op de fiets naar zijn werk. 
Dat is toch zo’n drie kwartier heen en drie kwartier terug. 
Hij geniet van het leven. ‘Met apneu is prima te leven, als je 
er maar open over bent in de privé- en werkomgeving.’
Op zijn werk weet iedereen dat hij apneu heeft. ‘Ik denk 
niet dat ze op mijn werk iets van mijn apneu gemerkt heb-
ben. Ik heb er altijd voor gezorgd dat ik alles goed deed.’ 
Toen de apneu geconstateerd was, heeft hij zijn collega’s 
wel gevraagd hem erop te attenderen als hij met een kort 
lontje reageerde. ‘Ik heb geen klachten gehoord, dus dat zal 
wel meevallen.’

maskers af: hans niezink (61)

‘Als je merkt dat ik een kort 
lontje heb, zeg het dan!’
een lome zomermiddag. een zonnige tuin in Dedemsvaart. een ontspannen gesprek met 

Hans en gea Niezink. ‘Ja, gea is er ook bij. Apneu daarmee ga je samen om.’ Ze hebben 

drie kinderen en drie kleinkinderen die lekker dichtbij wonen. We praten over hun leven met 

apneu. 

tekst en foto’s: Ton op de Weegh
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De cpap gaat mee op vakantie. Een keer voor een nachtje 
in Scheveningen was hij hem vergeten. ‘Toen hebben we 
allebei een hele slechte nacht gehad.’
Een keer per jaar gaat hij naar het ziekenhuis voor controle. 
‘Het laatste jaar is het erbij ingeschoten. Je moet zelf aan 
de bel trekken, anders gebeurt er niets. Maar tot nu toe is 
alles goed.’

geel stickertje
Hans is vanaf het begin lid van de ApneuVereniging. 
De longverpleegkundige gaf hem een folder mee. Het 

ApneuMagazine lezen Hans en Gea nauwgezet. Daarna 
komt hij op de leestafel op het werk te liggen, met een geel 
stickertje erop: ‘Vragen? Meld je bij mij!’
Verder heeft hij niet zo veel bemoeienis met de vereniging. 
Hij kijkt wel eens op Facebook, maar niet vaak. En naar bij-
eenkomsten gaat hij niet meer. Apneu speelt in hun leven 
niet zo’n grote rol meer. ‘Je moet niet te veel zeuren, maar 
gewoon doorgaan met de dingen waarmee je bezig bent. 
Natuurlijk heb je zo’n masker om je te helpen, maar als dat 
goed gaat, leef dan door.’     ■  

Hans: ‘Ik heb dat 

ding opgezet en ik 

sliep er mee.’ 

gea vult aan: 

‘en ik ook, want 

het was stil in de 

slaapkamer...’
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welk advies 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. 

Altijd die ziekteverhalen...
Ik las bij mijn broer in uw blad een discussie over patiënt zijn of 
je patiënt voelen. Ik heb een vriendin (54) met apneu, die zich 
heel erg patiënt voelt. Ze laat haar leven helemaal bepalen 
door haar lichamelijke ongemakken. Elk gesprek vult ze met 
oude en nieuwe klachten die volgens haar 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. Contact met haar is eigenlijk 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 jaar

Vriendschap is meeleven met elkaar
Mijn advies is haar schriftelijk laten weten dat u met haar 
meeleeft, maar ook aangeven dat ook u de nodige narigheid 
moet meemaken. U toont genoeg begrip voor háár situatie, 
maar bij een echte vriendschap hoort ook dat beiden luisteren 
naar en meeleven met elkaar. U zou haar kunnen aanraden 
professionele hulp te gaan zoeken bij het verwerken van haar 
problemen. Mocht het niet uitpakken zoals u hoopt, dan zou ik 
zeggen of schrijven dat u het jammer vindt, maar dat u helaas 
de vriendschap moet verbreken. Uit ervaring weet ik dat dat, 
zeker in het begin, ook u verdriet kan doen. Maar deze vriendin 
vreet energie.
Mevrouw N.N.

Naar een psycholoog
De wijze en frequentie waarop de vriendin over haar ziekten 
spreekt is op zich een teken van ernstige disbalans. Wellicht 
heeft ze altijd al veel geklaagd over wat haar lichamelijk en 
geestelijk lijden. Er zijn mensen die niet anders kunnen en ook 
niet zien dat ze het geduld en de relaties met andere mensen 
voortdurend op de proef stellen. Ik zou haar adviseren naar een 
psycholoog te gaan en het offer van een mogelijke breuk op de 
koop toenemen. 
Hans M., 69 jaar, Nijmegen

Volg niet wat je denkt, maar wat je voelt 
Veranderen kun je haar niet, dat kan alleen zij zelf. Geef op 
een nette manier aan wat haar gedrag met jou doet. Kun jij 
onvoorwaardelijk accepteren dat zij zo is op dit moment? Kun 
je je eigen verwachtingen (‘naar mijn gezondheid vraagt ze 
nooit’) ‘uitschakelen’ zodat je niet meer teleurgesteld wordt? Het 
accepteren van ‘wat is, is’, maakt het mogelijk de situatie met 
je vriendin óf te accepteren óf de relatie te beëindigen, en dat 
laatste zonder gewetenswroeging.
Martin de B., 64 jaar, Melick

Het elfde gebod
Je zou je ‘vriendin’ kunnen confronteren met haar voortdurend 
geklaag over haar kwalen. Hoeveel vriendin ben je als je niet 
naar de andere persoon wil/kunt luisteren? Vraag haar of ze 
wel eens heeft gehoord van het elfde gebod: Gij zult genieten! 
Zeg haar vooral dat je het erg vervelend vindt om tijdens de 
bezoeken en telefoontjes zelf nooit gehoord te worden. En dat je, 
als zij geen andere houding aanneemt, haar minder vaak wilt 
spreken. Binnen onze vriendenkring en familie is de afspraak 
dat na de begroeting even ‘pijntje hier en pijntje daar’ wordt 
uitgewisseld. Daarna is dat onderwerp gesloten en hebben wij 
een fijne dag (tenzij er ernstige nieuwe dingen zijn).
Albert, 77 jaar, Apeldoorn 
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Op mijn 51e bleek ik diabetes type 2 te hebben. Dat kwam 
onder controle met medicatie, die ik nu kan minderen  omdat 
ik koolhydraatarm eet. Op mijn 53e werd duidelijk dat ik ook 
apneu heb, osas. Met een cpap ging ik al gauw van 70 naar 2 
apneus gemiddeld per uur per nacht. Ik blijf wel klachten hou-
den van slecht slapen, vermoeidheid en prikkelbaarheid. Niet 
doorlopend, maar wel vaak. Dat komt waarschijnlijk door de 
spanning; ik maak me nogal snel druk over dingen. Vorig jaar 
werd ik  werkloos door het faillissement van mijn baas. Dat was 
een klap, die ik nu grotendeels te boven ben. Ik was bijna 30 
jaar verkoper in de autobranche en daar wil ik ook naar terug. 

Nu kan ik binnenkort bij twee bedrijven op gesprek. Moet ik dan 
vertellen van mijn apneu? Ik denk dat ik mijn korte lontje wel 
in bedwang kan houden tegenover klanten en collega’s. Mijn 
vrouw betwijfelt dat.  

Frits, 55 jaar

Onze vraag is: welk advies zou u geven?
Mail uw antwoord (max. 110 woorden) vóór 25 oktober 2019 
naar: redactiesecretaris@apneuvereniging.nl. 
Vermeld uw naam, leeftijd en woonplaats.

nieuw dilemma voor het volgende 
apneumagazine:

Vertel ik dat ik apneu heb bij mijn sollicitatie? 

In een brief kan ze je niet in de rede vallen
Ik zou haar een brief schrijven over hoe jij je voelt bij de ont-
moetingen. Natuurlijk is het vervelend voor haar, maar iedereen 
heeft wel wat en het is maar net hoe je er mee omgaat. Leg dat 
positief uit dat je haar vroegere ‘ik’ mist. In een brief kan ze je 
niet in de rede vallen en moet ze je betoog uitlezen. Vraag haar 
in de derde zin voor het einde een kaartje of brief terug te sturen 
voordat ze langskomt of belt. Aan de hand van haar reactie kan 
je zien of ze echt gelezen heeft en of haar interesse echt is of dat 
ze een praatpaal zoekt. 
Carol R., 51 jaar, Apeldoorn  

En hoe gaat het met jou?
Geef het advies dat ik kreeg in een revalidatiecentrum, namelijk: 
Vertel kort hoe het gaat, eventueel dat je een goede of een slechte 
dag hebt en vervolg dan meteen met de wedervraag ‘En hoe gaat 
het met jou?’ Het is lastig om te zeggen tegen de 'klager', maar 
het komt je relatie wel ten goede.
Albert H., 60 jaar, Rijssen 

Kies voor uzelf
Wat hebt u dit lang vol gehouden, mijns inziens veel te lang. 
Ik had dezelfde situatie, fietste of liep wekelijks met iemand en 
daarna koffie drinken. Zo gauw we starten begon het kletsen, 
klagen, zeuren over haar zelf of over organisaties waar ze bij 
zat en de klachten die ze erover had. Zodanig dat ik nooit aan 
het woord kwam. Zelf heb ik de nodige kwalen en bijkomende 
problemen, maar daar was geen plaats voor.
Enige weken geleden heb ik haar bericht dat ik stop met onze 
wekelijkse activiteit. Ik ben opgelucht dat het voorbij is. U wordt 
er vrolijker van, als u voor uzelf kiest.
Riet, 70 jaar, Bergen op Zoom        ■



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

Nieuw!

Refurbished CPAP-apparaten 

Volledig technisch nagekeken en grondig gereinigd 

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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Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) heeft begin dit jaar moeten sluiten. De overheid heeft de subsidie 

voor het steunpunt stopgezet, omdat ‘het lijkt op staatssteun die valse concurrentie zou kunnen opleveren 

voor juridische dienstverleners’. Bij het Juridisch Steunpunt konden alle leden van de ApneuVereniging 

terecht voor juridisch advies. 

Als iemand problemen heeft met werkgever, uitkerings-
instantie of verzekeraar dan zijn daar vaak grote belangen 
en bedragen mee gemoeid. Arbeidsrecht en verzeke-
ringsrecht zijn juridische specialismen. Dit soort zaken 
zijn te ingewikkeld voor de ApneuVereniging. Daarom 
is de vereniging aangesloten bij de landelijke koepels 
Patiëntenfederatie Nederland en bij Ieder(in). Ieder(in) 
is een netwerk voor mensen met een beperking of chro-
nische ziekte. De subsidiegever staat hen niet langer toe 
mensen rechtstreeks te helpen met juridisch advies en 
ondersteuning. Ieder(in) is niet blij met de noodgedwon-
gen sluiting.

Juridische wegwijzer 
Met de sluiting van het Juridisch Steunpunt gaat voor men-
sen met een beperking of chronische ziekte een belang-
rijke hulpbron verloren. Er is naarstig gezocht naar andere 
mogelijkheden voor deze vorm van juridische dienstverle-
ning, maar er is nog geen oplossing gevonden. Wel verwijst 
Ieder(in) naar diverse websites met informatie. 
Mensen die bij hun aanvraag voor zorg en ondersteuning 
vastlopen, niet weten waar ze moeten zijn en van het kastje 
naar de muur gestuurd worden, kunnen terecht bij: 
www.informatielangdurigezorg.nl/juiste-loket
Daarnaast heeft Ieder(in) met een aantal andere organisa-
ties een juridische wegwijzer samengesteld: 
https://iederin.nl/hulp-en-advies/juridisch-steunpunt            

Juridisch Steunpunt 
noodgedwongen gesloten  

Toch juridisch advies?

Ieder(in) heeft een 

Juridische wegwijzer 

gemaakt voor mensen 

die vastlopen bij aan-

vragen en juridische 

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

• De SomnoDent is ook geschikt voor patiënten met een 
gebitsprothese, hiervoor hebben wij een aangepaste MRA 
ontwikkeld.

• De SomnoDent wordt goed verdragen en patiënten melden ons 
een hoge therapietrouw.

• Op onze website kunt u een overzicht vinden van alle NVTS-
geaccrediteerde tandartsen met wie wij samenwerken.

• Wij hebben machtigingsvrije contracten met alle verzekeraars.
Vanaf de eerste nacht dat ik de SomnoDent droeg 
is het fantastisch! Ik snurk niet meer, ik heb geen 
ademstops en nu na een aantal weken realiseer ik 
dat ik zoveel meer uitgerust ben als daarvoor. 
- Je� Mazik, SomnoDent gebruiker

Open je luchtweg - adem vrij!
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Tijdens klusjes in huis, koken en schrijven hoor ik graag 
muziek op de achtergrond. Spotify is voor mij een uit-
komst. Het is heerlijk om te kiezen uit de verschillende 
afspeellijsten via laptop of smartphone. En dan urenlang 
mooie muziek te horen.
Op dit moment luister ik naar het vioolspel van Shunske 
Sato. Hij speelt de Vier Jaargetijden van Vivaldi. Op de 
cd ‘Aangenaam Klassiek for Kids’ uit 2017 vertelt Angela 
Schijf een sprookje bij deze muziek. De kleinkinderen zijn 
er dol op en ik vind die hoorspelachtige uitvoering ook erg 
leuk.
Ik heb wel wat met jaargetijden. Ik zou nooit kunnen leven 
in een land waar geen seizoenen zijn. Stel je voor: altijd 25 
graden, dat is toch supersaai? Nee, ik hou van het voorjaar. 
Als in de tuin de planten uitlopen en voorzichtig de eerste 
bollen en bloesems uit de knop komen. De merels zijn in 
de weer met takjes voor hun nest en de bomen lopen uit. 
Ik kijk uit naar de eerste wilgenkatjes langs de sloot. En we 
kunnen in de zon uit de wind buiten koffie drinken.

Maar de herfst vind ik helemaal geweldig. De dagen wor-
den korter en de bladeren verkleuren. Buiten verstilt alles 
een beetje op een mooie zonnige herfstdag. En de ganzen 
vliegen in formatie hoog in de lucht naar andere streken. 
De natuur maakt zich klaar voor de winter.
’s Avonds kan het snel afkoelen en buiten eten is er niet 
meer bij. Het wordt weer tijd voor warme gemberthee en 
rode port. Ik kan even geen salades meer zien en concen-
treer me op kookgebied op warm en verwarmend voedsel. 
Appels en noten zijn volop verkrijgbaar. Net als de winter-
groente bij uitstek: spruitjes.
Spruitjes met kerriesaus is zo’n favoriet gerecht, herfstach-
tig en een beetje winters. Mijn gezinsleden zijn er dol op 
en misschien vindt u het ook wel lekker.

De vier jaargetijden 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. 

spruitjes met kerriesaus
Voor 4 personen 
(per persoon: 345 kcal - 17 gram kh = koolhydraten)

• 500 gram spruitjes (schoongemaakt)
• 1 friszure appel (bijvoorbeeld Elstar)
• 1 ui
• 1 teentje knoflook (geperst of heel fijn gesneden)
•  80 gram ongezouten noten (hazelnoten, walnoten, aman-

delen etc.)
• 1 royale eetlepel kerrie
• 1 scheut (droge) witte wijn
• 250 gram crème fraîche
• 2 eetlepels olijfolie
• zout
• peper

Rooster de noten op middelmatig vuur in een droge koe-
kenpan totdat ze beginnen te bruinen. Pas op dat ze niet 
verbranden. Schep de noten op een bord en zet apart.
Breng water in een pan aan de kook en voeg wat zout toe. 
Doe er dan de spruitjes bij en laat dit ongeveer 8 minuten 
koken. De spruiten moeten nog beet hebben. Giet af en 
laat uitlekken.
Maak in de tussentijd de kerriesaus. Snipper de ui. Was de 
appel, verwijder het klokhuis en snijd de appel in stukjes. 

Fruit de uisnippers in de olijfolie tot ze glazig zijn. Laat 
de kerrie even mee fruiten. Voeg dan de appelstukjes en 
de knoflook toe. Laat even bakken en blus af met de witte 
wijn. Laat dit een beetje inkoken. Voeg de crème fraîche 
toe en roer tot een gladde saus is ontstaan. Breng op smaak 
met peper en zout en eventueel wat extra kerrie. Schep de 
spruiten door de saus en laat eventjes goed warm worden. 
Bestrooi met de noten en serveer.
Eet smakelijk!    ■

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

In Nederland overlijden meer vrouwen dan mannen 
aan hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit cijfers van de 
Hartstichting. Elke dag sterven in Nederland 55 vrouwen 
aan hart- en vaatziekten, onder mannen is dat aantal 50.

Vrouwen die een hartstilstand krijgen en vervolgens gere-
animeerd worden, zijn slechter af dan mannen. Ze over-
leven een reanimatie minder vaak. Van de mannen die 
gereanimeerd worden overleeft 20 procent, terwijl dit bij 

vrouwen slechts 12,5 procent is. Dat blijkt uit onderzoek 
van Amsterdam UMC, dat werd gepubliceerd in het weten-
schappelijke tijdschrift European Heart Journal.
‘Het is een opvallend groot verschil’, zegt Marieke Blom, 
een van de onderzoekers. Uit een ander onderzoek bleek 
dat hart- en vaatziekten - bij vrouwen doodsoorzaak num-
mer 1 - minder vaak worden herkend bij vrouwen.

Kortademigheid
Ook wordt een hartstilstand bij vrouwen minder snel her-
kend, omdat de symptomen anders zijn. ‘Vrouwen hebben 
vaak niet de typische pijn op de borst. Vrouwen kunnen 
duizelig worden, braken of pijn aan hun nek krijgen. Er 
kan misselijkheid, extreme vermoeidheid of kortademig-
heid bij optreden.’
Marieke Blom stelt dat het goed zou zijn als de symptomen 
die wijzen op een hartstilstand bij vrouwen, een promi-
nente plek krijgen binnen de reanimatiecursussen. ‘Want 
ook al is het een zeer fragiele dame die gereanimeerd moet 
worden, bel dan toch 112 en volg de instructies. Een gebro-
ken rib overleeft ze wel, niet reanimeren niet.’

Bron: Het Parool

Hartstilstand loopt bij vrouwen vaker fataal af

Steeds meer kinderen krijgen ziekten van volwassenen. 
Diabetes, hoge bloeddruk, depressie, hoog cholesterol. En 
ook slaapapneu.

Het aantal kinderen dat nu al slaapapneu heeft, is groot. 
Slaapapneu is een ziekte die zich meestal pas op latere 
leeftijd openbaart en waarbij de ademhaling tijdens het 
slapen geregeld stokt. Van alle kinderen met ernstige 
obesitas die door het obesitasteam van Maastricht UMC 
worden gezien heeft 10 procent ernstige slaapapneu, zegt 
kinderarts Anita Vreugdenhil. Ze hebben overmatige 
vetopslag in hun nek en keel waardoor er minder ruimte 
is om door te ademen, legt ze uit, en ze hebben een zware 
buik wat de ademhaling ’s nachts beïnvloedt.

Dubbel risico
De kinderen hebben zo een dubbel risico: vanwege hun 
obesitas lopen ze al meer kans op een hoge bloeddruk, 

maar als ze door de obesitas ook nog slaapapneu hebben, 
wordt die kans groter. Ze zijn bovendien minder uitgerust, 
door de slaapstoornis slapen ze oppervlakkiger en dat geeft 
vaak weer schoolproblemen. Een deel van de kinderen 
gebruikt ’s nachts een neusmasker, waardoor een continue 
luchtstroom de luchtwegen openhoudt tijdens de slaap.

Bron: De Volkskrant

Kinderen met ziekten van volwassenen
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Nederlandse wetenschappers van de Universiteit van 
Maastricht ontdekten dat rucola, spinazie en rode bie-
ten binnen korte tijd de bloeddruk kunnen verlagen. 
Waarschijnlijk komt dit door nitraat, waarvan wordt aan-
genomen dat het een positief effect heeft op je spieren 
en bloedvaten en dus ook op je bloeddruk. Veel sporters 
drinken ook bietensap, omdat het hun prestaties zou 
verbeteren. 

In principe zit in bijna alle groenten wel iets van nitraat, 
maar met name groene bladgroenten zoals rucola en 
spinazie barsten van dit stofje. Ook rode bieten bevatten 
relatief veel nitraat. Het eten van deze groenten, heeft 
al binnen vijf uur een positief effect op je bloeddruk, zo 
ontdekten wetenschappers van Maastricht UMC. Zelfs 
als je al medicijnen tegen een hoge bloeddruk gebruikt, 
daalt deze van het eten van een bord spinazie. ‘Het lijkt 
erop dat de vitamines, vezels en andere stoffen die in 
groenten zitten het positieve effect van nitraat bevorde-
ren’, aldus hoofdonderzoeker Lex Verdijk. Hij denkt dat 
de groenten een goede aanvulling op bloeddrukmedica-
tie kunnen zijn.

minimaal vier keer per week 100 - 200 gram
Op basis van deze en andere studies denkt Verdijk dat 
het goed kan zijn om minstens vier keer per week 100 
tot 200 gram (rauwe) nitraatrijke groenten te eten. Van 
die vier keer per week zou je ook één of twee keer bie-
tensap kunnen drinken. 

Overigens hoeven we volgens hem niet bang te zijn dat 
onze bloeddruk te laag wordt van rucola of bieten. ‘Deze 
zal niet snel onder een niveau komen dat het problemen 
oplevert. Daar zijn tot nu toe geen studies naar gedaan, 
maar in het algemeen verwacht ik weinig problemen.’

Nog niet zo lang geleden dachten we dat het beter 
was om niet te veel nitraatrijke groenten te eten en al 
helemaal niet in combinatie met vis. Uit nieuw onder-
zoek blijkt echter dat het eten van nitraatrijke groente 
nauwelijks een risico vormt voor de gezondheid. Ook 
in combinatie met vis kan de groente geen kwaad. Het 
advies om nitraatrijke groente niet opnieuw op te war-
men was al eerder komen te vervallen. Wel adviseert het 
Voedingscentrum sporters om niet elke dag geconcen-
treerd bietensap te drinken.

Bron: www.margriet.nl en Maastricht University, Voedingscentrum

groenten tegen hoge bloeddruk

 45  | apneumagazine



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

24 uur per dag, 7 dagen per week zien onze OSA-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
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Van slecht slapen kun je ook overdag last hebben 
Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben 
ontdekt waarom slechte slapers de volgende ochtend vaak 
beroerd wakker worden en rusteloos blijven. Boosdoener: 
de REM-slaap, de fase waarin we hevig dromen en nare 
ervaringen verwerken. 

De onderzoekers legden dertig goede en slechte slapers 
’s avonds in een MRI-scanner en maakten hen flink van 
streek door een confronterend geluidsfragment af te spe-
len. Bij de goede slapers hielp slaap om overdag goed te 
kunnen functioneren: de nare ervaring kreeg ’s nachts een 
ander plekje in het brein. Wanneer de onderzoekers de 
volgende dag opnieuw het fragment afspeelden, haalden 
die deelnemers hun schouders op. Bij de slechte slapers 
gebeurde het tegenovergestelde. Zij raakten ’s ochtends 

toen het fragment werd herhaald, opnieuw van streek. Op 
hun hersenscan was te zien dat de storm in hun hoofd 
niet was gaan liggen. ‘Slapelozen zijn overdag heel alert, 
onrustig en hebben een verhoogde hartslag’, legt professor 
Van Someren uit.

Het verschil zit in de REM-slaap, voluit Rapid Eye 
Movement, een slaapfase waarin we dromen en onze dag 
als een film weer voor ons afspelen. Dat helpt ons om emo-
tionele gebeurtenissen te verwerken. De slechte slapers 
hadden een onderbroken REM-slaap. De REM-slaap treedt 
vooral laat in de nacht op, na vijf à zes uur slaap. Professor 
Van Someren: ‘Mensen met een posttraumatische stress-
stoornis nemen hun traumatische ervaring mee naar de 
volgende dag. Mensen met een angststoornis hun groot-
ste vrees, mensen met een depressie hun wanhoop en 
chronische slapelozen hun spanning. Behandeling van 
de rusteloze REM-slaap (met medicijnen) zou kunnen 
helpen die emoties over de nacht heen een betere plek te 
geven in het brein.’ 

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Current 
Biology.

Bron: www.destentor.nl

Noot redactie: Een slaapcyclus bestaat uit vier slaapfasen: de 
sluimerfase, de lichte slaap, de diepe slaap en de REM-slaap. 
Gemiddeld wordt deze hele slaapcyclus zo’n drie tot vijf keer per 
nacht doorlopen. Een slaapcyclus duurt zo’n 90 tot 120 minu-
ten. Mannen hebben de meeste apneus en hypopneus in de 
niet-REM-slaap. Terwijl vrouwen juist meer ademverstoringen 
hebben in de REM-slaap.

prof. dr. eus van Someren is hoofd 

van de afdeling ‘Slaap en Cognitie’ aan 

het Nederlands Herseninstituut en 

hoogleraar aan de VU in Amsterdam. 

Via het Slaap Register doet hij uit-

gebreid onderzoek naar de oorzaken 

en gevolgen van slapeloosheid.

https://slaapregister.nl

foto: N
ederlands H

erseninstituut / M
arieke de Lorijn
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ApneuFacebook en ApneuForum zijn heel geschikt om 
vragen te stellen aan anderen met apneu en aan onze 
medewerkers die er ‘aanwezig’ zijn om u te helpen. Op 
het ApneuForum gaan bezoekers meestal wat dieper op 
vragen en problemen in. De vraag- en antwoordsessies 
op ApneuFacebook zijn wat korter. Zowel op Facebook 
als op het forum kunt u via privéberichten verder ‘praten’ 
met mensen zonder dat anderen dit kunnen lezen. Op het 
account van ApneuFacebook zijn bijna vierduizend leden 
ingeschreven, het ApneuForum telt zo’n 2.400 leden.

Hoe komt u bij de ApneuFacebook groep? 
De ApneuFacebookgroep is besloten. Dat wil zeggen dat 
er alleen mensen bij kunnen die door onze medewerkers 
zijn toegelaten. U meldt zich aan met uw naam en e-mail-
adres. Als u liever niet met uw eigen naam wil deelne-
men, kunt u voor uw naam en mailadres een schuilnaam 
(pseudoniem) gebruiken. Zodra u bent toegelaten, kunt 
u vragen stellen en binnen enkele seconden kunt u een 
reactie krijgen en soms vele reacties daaropvolgend. Het 
kan een gezellige uitwisseling van ervaringen en ideeën 
worden. De regel binnen de Facebookgroep is ‘leven 
en laten leven en elkaar met respect behandelen’, zoals 
overal binnen de ApneuVereniging.
www.facebook.com/groups/apneuvereniging

Zowel op ApneuFacebook als 
op ApneuForum kunt u mee-
doen onder een schuilnaam

Hoe kunt u meedoen op het ApneuForum?
Het ApneuForum is openbaar. Dit doen wij om zoveel 
mogelijk mensen de kans te geven informatie te vinden 
via de vragen en antwoorden, problemen en oplossingen 
van anderen.
U kunt ervoor kiezen alleen te lezen wat anderen geschre-
ven hebben. Dan hoeft u zich niet te registreren. Wilt u 
ook zelf vragen stellen, reacties schrijven of het archief 
bezoeken, dan moet u zich wel registreren. Dat kan met 
een door u zelf bedachte naam en een geldig e-mail adres. 
Er kan bovendien voor u bijgehouden worden welke 
berichten u al heeft gelezen. 
Bij de veel gestelde vragen (FAQ) leest u onder ‘registre-
ren is niet verplicht….’ hoe het ApneuForum werkt en hoe 
u het uzelf zo makkelijk mogelijk maakt. Iedereen is van 
harte welkom op het forum.
https://forum.apneuvereniging.nl      ■ 

‘De meeste reacties 
hielpen me verder’

digitale ontmoetingen over apneu 

tekst: Ruud Hondema

Vrijwel elke minuut van de dag zijn mensen actief op onze sociale media Apneufacebook en Apneuforum. 

Zelfs ’s nachts zijn er digitale ontmoetingen. Wilt u er ook wel eens kijken of een vraag stellen, maar weet 

u niet hoe het werkt? Ruud Hondema helpt u op weg. Hij is moderator op het Apneuforum. Ook is hij 

actief op Apneufacebook en als vrijwillig medewerker bij het ApneuKenniscentrum. 

A p n e u m A g A z i n e  V e R e N I g I N g

Harry (79): ‘zit ik op mijn oude dag op Facebook’

‘Ik had net een cpap en hoorde over Apneufacebook. Maar ik dacht dat ik te oud was om het te leren. en ik was 

bang dat iedereen mijn hele hebben en houden kon zien. een buurman hielp me met zo veilig mogelijk een 

facebookaccount te openen. Ik heb in het begin veel vragen gesteld. De meeste reacties hielpen 

me verder. Ik kijk nog geregeld of er interessante nieuwe vragen zijn. Zit ik op mijn oude dag toch 

nog op facebook.’                                        www.seniorweb.nl/artikel/facebook-privacy-en-veiligheid
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‘Ik kijk nog geregeld of er 
interessante nieuwe vragen zijn’

Voor dit mooie blad zoeken wij mensen die graag op vrij-
willige basis stukken schrijven. Dat kan een eenmalige 
bijdrage zijn, zo nu en dan een verhaal, of in elke editie 
van ons kwartaalblad een artikel. De keus is aan u. 

Wij helpen u steeds goed op weg met een duidelijke 
briefing en coaching. Ook kunt u een ééndaagse cursus 
volgen om u verder te bekwamen in bijvoorbeeld journa-
listiek schrijven of interviewtechniek.
U krijgt uw reis- en andere kosten vergoed.

Lijkt dit u wat? Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar 
redactiesecretaris@apneuvereniging.nl met uw naam en 
telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op om 
vrijblijvend over de mogelijkheden te praten. 

Kent u iemand in uw omgeving die hierin geïnteresseerd 
zou kunnen zijn? Geef deze oproep gerust door. Apneu 
hebben of lid zijn van de ApneuVereniging is niet nood-
zakelijk.     ■ 

ApneuMagazine zoekt schrijvers  

Vindt u het leuk om een verhaal, een verslag, een column of een interview te schrijven? 

Stukken met een kop en een staart en bedoeld om de lezer van ApneuMagazine te 

informeren, te plezieren of tot nadenken aan te zetten? Dan zijn wij op zoek naar u! 

oproep: schrijvers gezocht!

tekst: Henk Verhagen
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ApneuVereniging 
verwelkomt haar 9000ste lid

tekst: Henk Verhagen

Carol is gediagnosticeerd met fiftyfifty osa/csa. Na jaren 
sukkelen kreeg ze in mei haar cpap en sliep ze die eerste 
nacht alsof ze in de zevende hemel was terechtgeko-
men. Ze versliep zich zelfs. Meteen na de diagnose ging 
Carol op zoek naar meer informatie en werd lid van het 
ApneuForum. Ze is heel enthousiast over wat je daar 
allemaal te weten kunt komen, maar miste de interactie 
van Facebook en werd daarom ook lid van onze besloten 
Facebookgroep. ‘Je leest daar vaak wat er allemaal niet goed 
gaat, maar ik wil ook het positieve verhaal laten horen.’ 

Carol wil zich, zoals ze zelf zegt, voor 300 procent inzetten 
om anderen te laten weten dat je je niet hoeft te schamen 
voor apneu. En dat behandeling met een cpap een wezen-
lijk verschil kan betekenen voor de kwaliteit van je leven. 
Voor haar was het daarom logisch om lid te worden van de 
ApneuVereniging. 

Je bent van harte welkom Carol. Die bloemen zijn voor 
jou.       ■  Jos van Beers feliciteert Carol Reijenga.

‘een bizar goed succesverhaal’, zegt Carol Reijenga (51, Apeldoorn) als ik haar spreek 

omdat zij ons 9000ste lid is. Hoe blij kan je zijn met een cpap? ‘Hij gaat de slaapkamer 

niet meer uit.’

• Apneumagazine
  Verenigingsblad, verschijnt vier maal per jaar. Met prettig leesbare artikelen waar u echt wat aan hebt.
• ApneuBulletin, 10 maal per jaar de meest actuele informatie per e-mail.
• ApneuSpecials
  Met resultaten van eigen, jaarlijkse (door vooraanstaande instituten uitgevoerde) onderzoeken naar 

de praktische gang van zaken rond diagnose en behandeling van slaapapneu. O.a. tweejaarlijks een 
beoordeling van alle slaapklinieken vanuit de patiënteninvalshoek met een sterrenclassificatie. 

• Symposium voor leden en Algemene Ledenvergadering
  Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het voorjaar meebeslissen over het beleid en de activi-

teiten. Deze ALV wordt ieder jaar gecombineerd met een symposium waar de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van apneu worden behandeld. 

• Apneuwebsite en -forum, facebook en twitter
  7 dagen per week, 24 uur per dag actuele en achtergrondinformatie. Alleen leden kunnen inloggen 

op het besloten deel van de website voor de meest uitgebreide informatie en downloads. Ook vindt u 
er 5 jaargangen van de ApneuMagazines. Op de sociale media kunt u vragen stellen en ervaringen 
uitwisselen.

• informatie per mail en telefoon
  U kunt ons per e-mail bereiken via info@apneuvereniging.nl of per telefoon. Wij mailen of bellen 

terug. 
• Twee keer per jaar een bijeenkomst in uw eigen regio
  Met deskundige inleidingen, vaak in samenwerking met artsen of osas-verpleegkundigen en met gele-

genheid om persoonlijk ervaringen en informatie uit te wisselen met andere patiënten 
• Collectieve belangenbehartiging
  Wij komen actief op voor onze leden via onze contacten met slaapcentra, leveranciers en zorgverzekeraars.

Waarom 
lid worden

Bent u nog geen 
lid of weet u iemand 

die lid zou moeten 
worden? Hiernaast 

ziet u 8 redenen.

Meer informatie op 

www.apneuvereniging.nl

vereniging 
apneu 



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 
masker, mra en spt worden getoond. Bezoekers kunnen ter plaatse zelf hun risico op apneu toetsen via 
de philips-slaaptest. Voor meer informatie: https://apneuvereniging-site.e-captain.nl/activiteiten
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4 oktober Lifestylebeurs 2019 te Hoogezand 
  Beurs georganiseerd door Poso Ouderenbelangen. Met aandacht voor opleiding, sport en 

bewegen, ontspanning, kunst & cultuur, vrije tijd en welzijn. Er is ook weer een complete 
gezondheidsmarkt aanwezig. Toegang gratis. 

30 oktober Dag van de eerste lijn te Osdorp
  Bijscholingscursus voor huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, apothekers, 

dietisten, eerstelijns psychologen, fysiotherapeuten en andere eerstelijns zorgverleners. 

1 november Symposium voor Professionals te Doorn
 Jaarlijks symposium georganiseerd door de ApneuVereniging.

2 november Parkstad Gezondheidsbeurs te Kerkrade
  Deze gezondheidsbeurs voor alle leeftijden staat geheel in het teken van gezondheid in de 

breedste zin van het woord. En natuurlijk is de ApneuVereniging daar ook aanwezig.

13 t/m 16 november  55 plus Expo Zwolle
  De beurs voor de actieve en koopkrachtige 55-plussers in de IJsselhallen Zwolle. Bezoek ook 

stand nr. 10 van de ApneuVereniging!

14 & 15 november  SLAAP 2019 te Ermelo
  Congres voor professionals op het gebied van slaap-, waak- en slaapstoornissen met gast-

sprekers uit binnen- en buitenland. 

6 & 7 december  Nursing Experience, De Reehorst te Ede
 Actieve nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden. 

14 t/m 19 januari 2020 Senioren Expo te Veldhoven
  Alweer de 18de editie van de Senioren Expo Veldhoven. Dé beurs voor de 50+. U vindt de 

stand van de ApneuVereniging op B3.

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

coördinator beurzen

Wees ambassadeur
U krijgt elk kwartaal ons magazine 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 hebben. En zo wordt u ambas-
sadeur van uw vereniging.   ■  

Uw gelezen 
ApneuMagazine
niet bij het oud 
papier, maar op 
de leestafel...

vereniging 
apneu 
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Regionale bijeenkomsten najaar 2019 
Zuid- en Midden-Limburg 28 september  Annette Bour-Geurts, Louk Bour, Marco Crutzen
Broederhuis, Heerlen 14.00 uur    De Maskerraad van de ApneuVereniging.

Zuid-Holland 3 oktober  Tom Dekker
Franciscus Gasthuis/Vlietland, Schiedam 18.30 uur    ‘Slaapproblemen psychologisch bekeken’ door Sophie Senders en Simone 

Petrus. ‘SD kaart uitlezen en/of maskeradvies- en informatie’ door de 
Maskerraad en de fabrikanten Resmed en Philips.

Flevoland 10 oktober   ‘  Apneu en medicijnen’ door dr. D. Groeneveld, longarts Flevoziekenhuis. 
Flevoziekenhuis, Almere 19.00 uur    ‘Bariatrische, gastro-intestinale en proctologische chirurgie’ door dr. R. 

Schouten, bariatrisch chirurg. 

Groningen 10 oktober  Martin Bleecke, Kees de Ridder, Jelly Stapert
City Hotel, Stadskanaal 19.30 uur    De Maskerraad van de ApneuVereniging. 
    ‘Gezond ouder worden’ door Martin Bleecke, districtscoördinator van de 

ApneuVereniging.

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

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

Betuwe en Bommelerwaard 16 oktober  Marja Luksemburg, Piet Luksemburg
Ziekenhuis Rivierenland, Tiel 19.30 uur    Programma nog niet bekend.

Veluwe, Vallei en Eemland 17 oktober  Peter Welling, Rudy Geitenbeek
Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk 19.30 uur    ‘Begeleiding van werknemers in het ziekteproces, o.a. apneupatiënten’ 

door Iris Wieling, HR-deskundige, gespecialiseerd in HR en verzuim.

Midden-Brabant 22 oktober  Ine Sprangers, Ellie Akkermans, Gerard Damen
Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg 19.00 uur    Programma nog niet bekend.

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

Noord-Holland 29 oktober  Huub Kerkhoff, Geeske van der Veer-Keijsper, Jacco Smiers
Zaans Medisch Centrum, Zaandam 19.30 uur    Programma nog niet bekend.

Zeeland 6 november  Suzana Kondic, Wil Wouters, Peter van Antwerpen
Zorgsaam ziekenhuis, Terneuzen 19.30 uur    Programma nog niet bekend.

Dordrecht 6 november  Elly van der Kuij-van Geel, Astrid Kleipas
Albert Schweizer Ziekenhuis, Dordrecht 19.30 uur    ‘De rol van de huisarts bij de diagnose en behandeling van slaapapneu’ 

door Hugo Hardeman, huisarts, voorzitter van de ApneuVereniging.

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

Vliet, neuroloog. ‘Geheugen- en concentratieproblemen bij slaapapneu’ 
door mevrouw M. Blokland, klinisch psycholoog. ‘De invloed die slaap-
apneu op seksualiteit kan hebben’ door mevrouw W. Berghuis, seksuo-
loog. Allen zijn verbonden aan het Slingeland ziekenhuis 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, gezondheidswetenschapper, apneudeskundige 
bij de ApneuVereniging.

Oost-Brabant / Rijk van Nijmegen 13 november  Jos & Toos van Beers, Harrie Otjens
D’n Office, Uden 19.30 uur    Programma nog niet bekend.

Groningen 12 december  Martin Bleecke, Kees de Ridder, Jelly Stapert
Ommelander ziekenhuis Groningen, 19.30 uur    ‘Slaap en (niet ademhaling gerelateerde) slaapstoornissen’ door mevrouw
Scheemda    A. Bartels, neuroloog OZG. ‘De werking van de neus’ door mevrouw J. 

Dun, kno-arts OZG. ‘Het kaakgewricht en klachten tijdens mra-therapie’ 
door de heer W. Alberts, manueeltherapeut Prenger & Hoekman.

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

Arnhem / De Liemers   
Achterhoek

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
Francisca 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 
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
Astrid Kleipas  06 - 224 43 337  kleipas@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
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

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
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