
Massage voor de kauwspieren 
Kaakfysiotherapie bij een pijnlijk mra

Lijf en leden
Nieuwe rubriek over gezonde leefstijl

Autorijden met apneu?
Alleen als u goed behandeld wordt

apneu 
          magazine

nummer 1  |   maart 2020

kwartaalblad ApneuVereniging

Reizen naar Verweggistan
Is er wel stroom voor mijn pap?



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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Het was een woensdagochtend, half januari. Mijn wek-
ker stond op 6.20 uur en ik werd wakker van een knal. 
Of was het een knalletje? Te vroeg voor verlaat vuurwerk. 
Dit geluid kwam bovendien van binnenshuis. Ik kreeg 
het benauwd, keek rond. Mijn cpap bleek de dader, die 
was ermee opgehouden. Een paar uur later bel ik naar de 
klantenservice van de leverancier van mijn cpap. Een van 
de eerste vragen van de vriendelijke medewerker was of 
de stekker er wel in zat. Jazeker. En vervolgens vroeg ze of 
het groene lampje op de adapter brandde. Nee, dat niet. Ik 
besloot een nieuwe adapter niet te laten opsturen (ik hou 
niet van nachten zonder pap), maar te gaan halen. En op 
dat moment dacht ik aan u, lezer. Ik vroeg en kreeg een 
rondleiding, zodat ik u in dit magazine kan vertellen wat 
er aan de andere kant van die telefoonlijn gebeurt. 

Dat mijn leverancier met mij meedenkt over mijn slaap, 
daar heb ik profijt van en daar heb ik toestemming voor 
gegeven. Maar hoe zit dat met die landelijke kruidenier 
die een gratis jaarabonnement op FoodFirst (leefstijl) aan-
biedt aan Persoonlijke Bonuskaarthouders? (Zie Uit de 
media.) Gaat er bij de kassa een rood lichtje knipperen als 
ik met mijn kaart en een abonnement op FoodFirst een 
taart koop of een pot pindakaas waar suiker in zit? Spreekt 
de caissière me dan vermanend toe? Of bemoedigend? 

We starten in dit nummer een nieuwe rubriek over 
leefstijl, Lijf en Leden. ‘Leden’ ook te lezen als leden van 
de ApneuVereniging. Want u bent van harte welkom 
met tips over gezonde voeding, beweging, ontspan-
ning en slaap, de ingrediënten van een goede leefstijl. 
En daarnaast blijft redacteur Bert ons voeden met zijn 
leefstijlervaringen. De leefstijldeskundigen kunnen wel 
zeggen dat een goede slaap van belang is en er ook ver-
standige tips bij geven, maar zo simpel is goed slapen 
niet voor veel mensen met apneu. Lisette Venekamp van 
Kempenhaeghe schrijft daarover in Ieder uur van de klok 
voorbij zien komen.

Nieuwe gezichten
In het kader van ontspanning is vakantie ook een onder-
deel van een gezonde leefstijl. Als u tenminste geen 
zorgen hoeft te hebben over de stroomvoorziening voor 
uw cpap. Arco Kemp, een van onze nieuwe correcto-
ren, schrijft daarover vanuit zijn ervaring als reisleider. 
Behalve dat van Arco, ziet u nog een paar nieuwe gezich-

ten bij verschillende artikelen. Die van Afra Wamsteker, 
Gerda Nater en Niek Egtberts. Zij gaan geregeld voor 
ons schrijven. De gezichten van de correctoren houdt u 
tegoed, zij verschijnen vast een keer op onze achtercover. 
Daar zullen we u, met ingang van dit blad, kort laten ken-
nismaken met enkele van de ruim honderd vrijwillige 
medewerkers die achter de schermen op vele manieren 
actief zijn voor de vereniging. Zonder al die vrijwilligers 
was er geen ApneuVereniging. En we kunnen zeker nog 
meer helpende handen gebruiken om de mooie en nut-
tige ideeën die er zijn ten uitvoer te brengen.

Ik wens u een goed voorjaar en hopelijk zien we elkaar 
tijdens onze Landelijke Voorjaarsbijeenkomst op 25 april 
in Amersfoort.

Marijke IJff, hoofdredacteur 
ijff@apneuvereniging.nl

Snelsonnet van Hanneke van Almelo 

Centraal aangepapt 

We zijn aan ’t hiken in de wildernis
met zeven vrienden van de cpap-club.

Actieve dagen, en om 10 uur: Hup,
de wigwam in, waar het zoet slapen is:

 
De koppen bij elkaar, met elk zijn slang.
In ’t midden ruisen paps in fluisterzang.
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Pang!
Van de redactie
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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

Kunnen giraffen apneu hebben?
Interessant artikel was dat over dieren en slapen, snurken en 
apneu in het magazine van december. Maar ik miste nog ant-
woord op de vraag die eerder werd opgeworpen. Klopt het gerucht 
dat giraffen apneu kunnen hebben? 

Els S.

Reactie van Constanze Mager, bioloog en hoofd educa-
tie bij Burgers’ Zoo: ‘Bij mijn weten hebben giraffen en 
andere wilde hoefdieren geen apneu. Daar heb ik nooit 
van gehoord. Ik ben echter algemeen gedragsdeskundige, 
geen slaaponderzoeker. We hadden slaaponderzoekers uit 
Frankfurt hier in Burgers’ Zoo en onze giraffen blijken 
sowieso maar twee minuten per keer te slapen. Dat zou dan 
wel een heel snelle apneu moeten zijn!’

Controle mra
Ik had een pijnlijke start met mijn mra. Last van mijn tand-
vlees, pijnlijke voortanden met een gevoel alsof ze los gingen 
zitten. Na twee à drie uur gooide ik de beugel eruit. De 
ApneuHelpdesk raadde me aan contact op te nemen met 
mijn behandelaar en het is goed gekomen. Maar ik merkte 
dat veel mensen niet weten wat de afspraken zijn rond con-
trole. Ook sommige tandartsen lijken niet op de hoogte. Kunt 
u dat nog eens op een rijtje zetten?

N.N. (naam bekend bij redactie)

Volgens het protocol van de Nederlandse Vereniging voor 
Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) vindt twee 
weken na plaatsing van de MRA de eerste nacontrole 
plaats. Zijn er daarvóór vragen of klachten, dan dient de 
patiënt zélf contact op te nemen met de behandelaar. 
In geval van klachten bepaalt de behandelaar hoe verder te 
handelen. Voorts is er controle drie maanden en zes 
maanden na het plaatsen.

Als de ahi bij de diagnose 15 of hoger was, wordt er met de 
controle na drie maandendoor de tandarts ook een 
slaaponderzoek (psg) met mra aangevraagd om te zien of het 
mra voldoende effect heeft. Als alles goed gaat, volgen 
jaarlijkse controles bij de tandarts. Dit alles wordt ook 
uitgelegd tijdens de plaatsing van het mra.



Spt en cpap verzekerd op reis? 
Ik wil op vakantie naar het buitenland en ik heb een spt en een 
cpap via de leverancier in bruikleen. De leverancier en mijn 
WA-verzekering stellen dat op reis mijn hulpmiddelen onder 
de reisverzekering moeten vallen. Maar mijn reisverzekering 
vergoedt bij calamiteiten in het buitenland geen artikelen in 

bruikleen, ook geen medische. De leverancier laat mij weten 
dat - ook al is het aan te tonen dat het niet mijn eigen schuld 
is als de apparatuur defect raakt of gestolen wordt - ik toch 
voor de kosten opdraai. Hoe zit dat?

Mevrouw D.J., sinds kort lid van de ApneuVereniging.

A p N e u M A g A z i N e  R U B R i e K
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Pap in vliegtuig naar buitenland
Ik ga voor het eerst met mijn cpap op vakantie met een vlieg-
tuig. Hoe doe ik dat? Het is een vlucht van een paar uur.

Remco S. 

In het vliegtuig neemt u de cpap mee als handbagage. 
Het apparaat mag niet in het bagageruim, want het is 
niet bestand tegen de temperatuur- en drukverschillen die 
daar heersen. U kunt uw handbagage met cpap door de 
handbagagescanner bij de douanecontrole laten gaan. 

U heeft een douaneverklaring nodig om uw cpap mee 
te nemen naar het buitenland. Op de websites van de 
meeste leveranciers kunt u zo’n verklaring downloaden. 
Op die websites vindt u ook meer tips over reizen met 
osa-apparatuur.

Op de site van de ApneuVereniging vindt u eerder ver-
schenen artikelen over reizen en vakantie met de cpap. 
https://apneuvereniging.nl/apneumagazines/artikelen-uit-het-
apneumagazine.   

Allereerst onze complimenten. Goed dat u aan het ver-
zekeren van uw hulpmiddelen denkt voor u op vakantie 
gaat. Formeel geven de leveranciers aan dat de gebruiker 
onkosten bij verlies of beschadiging zelf moet betalen, 
al dan niet via een reisverzekering. En formeel is het 
inderdaad zo dat medische hulpmiddelen in bruikleen 
bij de meeste reisverzekeringen niet gedekt zijn in hun 
basispakket. 

Gelukkig is het zo dat de meeste reisverzekeringen via een 
uitbreiding van de basispolis medische hulpmiddelen in 
bruikleen wel vergoeden. Vaak tot een bedrag van 2500 
euro. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ING, Aegon medische 
dekking, Interpolis en ZLM. Soms valt het ook in de basis-
polis onder medische dekking. Het is dus verstandig om 
voor een vakantie de polis hierop na te lezen.

De medewerkers van onze ApneuHelpdesk hebben nooit 
gehoord of gelezen van een gebruiker die de rekening 
gepresenteerd kreeg. Vanzelfsprekend gaat men ervanuit 
dat de gebruiker zorgvuldig volgens voorschrift met de 
hulpmiddelen omgaat. Bij diefstal moet een bewijs over-
legd worden van melding bij de politie in de plaats waar de 
diefstal plaatsvond.

Contactpersonen van Vivisol en Medidis laten weten dat zij 
gaan uitzoeken hoe de verzekering van apneuhulpmiddelen 
in bruikleen helder en gebruikersvriendelijk geregeld kan 
worden.



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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Verschil in apneuzorgpad bij diverse slaapklinieken
In berichten op ApneuFacebook viel mij op dat slaapklinieken 
zo verschillen in het zorgpad apneu. Bij de één krijg je na 
onderzoek en na het gesprek over de uitslag direct een appa-
raat mee. Bij een andere slaapkliniek moet je tijden wachten 
op een vervolgafspraak voor de uitslag en dan weer net zo 
lang voordat je een apparaat meekrijgt. Nu weet ik wel dat er 
wachttijden zijn voor verschillende specialismen, maar bestaat 
daar geen algemene richtlijn voor? 

Marja L.

Verhuizing maakt meer filters nodig
Per jaar krijg ik twee nieuwe filters voor mijn ResMed AirSense 
10. Daar kwam ik krap mee uit toen ik op het platteland 
woonde (met nieuwe, houtstokende buren werd het lastig). 
Sinds mijn verhuizing naar de bewoonde wereld moet ik veel 
vaker van filter verwisselen. Normaal check ik mijn filter ieder 
kwartaal. Maar toen ik op 2 januari de zwaveldampen nog 
rook en bedacht dat er in de buurt weer flink gestookt was rond 
de kerst, besloot ik tot een extra controle. Die was adembene-
mend (zie afbeelding). Zijn er meer mensen die hier last van 
hebben? Kunnen de leveranciers geen rekening houden met 
waar je woont ofwel met hoe vaak je een nieuw filter nodig 
hebt?

Tine S., randje Randstad

Wachttijden zijn een algemeen, landelijk probleem dat tot 
in de Tweede Kamer aandacht krijgt. Er zijn ‘Treeknormen’ 
opgesteld voor maximale wachttijden in vele situaties in 
de geestelijke en medische gezondheidszorg. En die nor-
men worden helaas niet altijd gehaald. Voor de apneuzorg 
pakken slaapklinieken dat zo goed mogelijk aan binnen 
de mogelijkheden van het ziekenhuis en de verschillende 
specialisten die hier samenwerken. Dat betekent dat er 

eigen zorgpaden bewandeld worden. In ons magazine van 
september 2019 vindt u twee artikelen over het zorgpad 
apneu. Op p. 32 ‘Wie doet wat wanneer?’ en op p. 34 ‘Kan het 
sneller en goedkoper?’
De ApneuVereniging is met de betrokkenen (zorgverzeke-
raars en medisch specialisten) in gesprek om na te gaan of 
een algemeen zorgpad voor slaapapneu haalbaar is. 

We horen vaker dat mensen na een verhuizing korter of 
juist langer met hun filter doen. 
Een goed werkend filter is niet alleen voor de gebruiker 
van belang, maar ook voor de pap zelf. Bij een te vuil filter 
komen er stofdeeltjes in het apparaat die zich vastzetten. En 
dat gaat geluid veroorzaken. Het is een belangrijke oorzaak 
van het lawaaiiger worden van de cpap die toch zo stil was 
toen u hem net had.

U kunt de gebruiksaanwijzing van uw cpap raadplegen over 
het vervangen van de filters. Vermoedelijk wordt daarin 
geen rekening gehouden met uw woonomgeving.
De verschillende leveranciers hanteren niet allemaal dezelf-
de regels met betrekking tot het (gratis) vervangen van de 
filters. Een kleine belronde gaf voor de meest gebruikte 

cpaps aan, dat voor de ‘grof’ filters een wisseling van eens 
per zes maanden aangehouden wordt.
Voor de fijnstoffilters varieerde dat: eens per maand (Linde, 
Westfalen, Medidis, Mediq Tefa), per twee maanden (Mediq 
Tefa), per drie maanden (Vivisol, Total Care). Hierbij geeft 
een aantal leveranciers aan: op aanvraag (VitalAire, Medidis, 
Westfalen). Leverancier Vivisol levert vanaf januari 2020 
standaard vier filters per jaar in plaats van twee voor de 
ResMed S9 en de AirSense S10. Voor andere cpaps niet, 
omdat die een steviger filter hebben waarbij snellere wisse-
ling niet nodig is. 
Vivisol geeft naast de vier filters per jaar ook aan ‘meer op 
aanvraag’ te leveren. Het is echter niet duidelijk wanneer er 
bij ‘op aanvraag’ kosten voor u aan verbonden zijn. Vraag er 
uw leverancier naar.

Links een nieuw filter, rechts hetzelfde filter na twee maanden gebruik.



 10  | apneumagazine

A p N e u M A g A z i N e  L e e f S t i j L

Bijna 1400 mensen zijn het afgelopen jaar begonnen 
aan gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Levert het 
wat op? Hoe denkt de dokter zelf over de programma’s? 
Ik vraag het aan Tamara de Weijer, voorzitter van de 
vereniging ‘Arts en Leefstijl’, huisarts en ervaringsdes-
kundige. Ze is schrijfster van boeken over leefstijlge-
neeskunde zoals ‘Eet beter in 28 dagen’. 

Acht jaar en 20 kilo geleden 
besloot ze het roer om te gooien

Leefstijl in plaats van medicijnen
Tamara vindt de GLI een grote stap voorwaarts op de 
lange weg die bijdraagt aan het voorkomen van ziekten 
die leefstijlgebonden zijn. Een gezonde leefstijl blijkt 
vaak ook een alternatief voor medicijnen. Dat heeft zij 
zelf aan den lijve ondervonden. Vijftien jaar kampte ze 
met een chronisch darmprobleem en het advies van 

haar collega-medici was: leer er maar mee te leven. 
Maar acht jaar en 20 kilo geleden besloot ze het roer om 
te gooien en anders - gezonder - te gaan eten. Vanaf dat 
moment verdwenen de klachten. Ze voelt zich nu beter 
dan ooit. 

iedereen gezond oud
‘Uit onderzoek blijkt dat 51 procent van ons lijdt aan 
overgewicht. Dat dreigt in 2040 op te lopen tot 62 pro-
cent’, vertelt Tamara. ‘De 1,2 miljoen mensen die nu 
aan suikerziekte leiden, kunnen er straks 2,5 miljoen 
zijn.’ We worden steeds ouder en trappen ook op hoge 
leeftijd nog graag een balletje met onze kleinkinderen. 
Maar dat gaat niet vanzelf. 
Mensen veranderen alleen als ze zelf willen verande-
ren, is de ervaring van Tamara. De meesten hebben 
een hekel aan iets ‘moeten’ waarin ze geen zin hebben. 
Vrij veel mensen denken nog steeds dat een gezonde 
leefstijl betekent dat je vooral veel moet en weinig mag. 
Tamara legt in haar huisartsenpraktijk en haar boeken 
het accent op de vraag: waar krijgen mensen energie 
van? Heb je een hekel aan water, ga dan vooral niet 
zwemmen maar liever hardlopen of fietsen. Tenminste, 
als je dat wél leuk vindt. Welke gezonde manier van 
leven past bij jou? Want je leefstijl veranderen doe je 
niet voor even en het moet tenslotte wel leuk blijven wil 
je het volhouden.

Samen met patiënt en omgeving
Vaak is het moment waarop iemand zich voor het 
eerst met klachten meldt ook het moment waarop men 
openstaat voor alternatieven. Dat kán het startpunt zijn 
voor leefstijlverandering. In haar huisartsenpraktijk 
bespreekt Tamara dit - waar dat kan - als alternatief 
voor of naast medicijngebruik. Op die manier probeert 
ze de oorzaak van een aandoening weg te nemen, 
anders dus dan alleen het bestrijden van symptomen. 
‘Een gezond leven is veel breder dan gezond eten en 
omvat ook zingeving, meedoen in de maatschappij, 
mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en kwaliteit 
van het dagelijkse functioneren. Waar loopt de patiënt 

Niet per se slank, 
maar gezond 

in 2019 werd de gLi (gecombineerde leefstijlinterventie) opgenomen in het basispakket van de zorg-

verzekering. gezonder eten, meer bewegen, minder stress, beter slapen. Aan te leren in twee jaar onder 

begeleiding van een leefstijlcoach. Het idee is om met een gezonde leefstijl het medicijngebruik terug 

te dringen. 

tekst: Bert van Dam
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warm voor, wat verwacht hij van het leven? Die beslis-
sing neem je niet vanuit je autoriteit als arts maar 
samen met de patiënt op basis van gelijkwaardigheid. 
En om de kans van slagen te verhogen het liefst ook 
samen met zijn sociale omgeving.’

Niet per se slank
Vanuit haar eigen ervaring richt Tamara zich met haar 
leefstijlboeken op een breed publiek. Slank is mooi. 
Maar het streven is niet per se slank zijn, maar gezond. 
Voeding is belangrijk, maar tussen alle vaak tegenstrij-
dige diëten die ons omringen blijft het toch de vraag 
wat nu eigenlijk gezond is. Met een focus op groenten 
en fruit en een beperking van koolhydraten ben je in elk 
geval op de goede weg. Paprika in plaats van pillen. 

Knelpunten opgelost 
2019 was het eerste jaar voor de GLI en het is nog niet 
overal een succes. Afgelopen oktober vond op initiatief 
van Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, een gesprek plaats met enkele van de 
meest betrokken partijen. Er bleek een groot aantal 
knelpunten te bestaan. Te weinig coaches, geen kwali-
teitsgaranties, te lage tarieven, veel administratie, het 
vaak nog ontbreken van lokale netwerkstructuren. En 
nog lang niet alle huisartsen werken mee. Negen jaar 
is er gewerkt aan de GLI en na deze bijeenkomst is 

een aantal obstakels opgelost. Toch is er veel onbekend-
heid met de regeling *). Voor velen is het nog zoeken. 
Dat geldt voor patiënten en verwijzers, maar ook voor 
de leefstijlcoaches zelf. Van die laatsten zijn er op dit 
moment (januari 2020) in totaal 810. 

Huisartsen besteden nog onvol-
doende aandacht aan leefstijl

goed verwijzen vraagt tijd 
Helaas zijn er nog veel huisartsen die geen of onvol-
doende aandacht besteden aan de leefstijl van hun 
patiënten. Daar voeren ze allerlei redenen voor aan, 
zoals ‘hoort niet tot onze taak’, ‘zijn we niet voor 
geschoold’ of ‘tijdgebrek’. In de trein, op de terugweg 
van mijn gesprek met Tamara, bedenk ik dat tien minu-
ten per patiënt inderdaad niet veel is voor een goede 
verwijzing. Dat vergt veel meer tijd en overleg. Zestig 
procent van de huisartsen kampt met burn-out klach-
ten, twaalf procent rookt. GLI lijkt me niet alleen voor 
patiënten een gezond alternatief.   ■

*) De aanbieders van GLI zijn te vinden op 
www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/gecombineerde-
leefstijlinterventie/erkende-gli-basisverzekering

Tamara de Weijer: ‘Een 

gezond leven is veel breder 

dan gezond eten en omvat 

ook zingeving, meedoen in 

de maatschappij, mentaal 

welbevinden, kwaliteit van 

leven en kwaliteit van het 

dagelijkse functioneren.’
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De wettekst is duidelijk: mensen met onbehandeld 
slaapapneu mogen niet achter het stuur. Maar als u 
langer dan twee maanden succesvol behandeld wordt, 
mag u weer rijden. Voor rijbewijzen van categorieën 
D (vrachtwagens) en C (bussen) geldt een termijn van 
ten minste drie maanden. Een behandeling is voor het 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) suc-
cesvol als het aantal ademstops is teruggedrongen tot 
minder dan 15 per uur. De meeste mensen hebben door 
de behandeling met cpap of mra een ahi van tien of min-
der. Velen zitten zelfs onder de vijf en voldoen daarmee 
dus ruimschoots aan de norm van het CBR. Zij zijn in 
principe rijgeschikt.

Met een ahi van 15 of minder voldoe 
je aan de norm van het CBR
is er een meldplicht?
Hoe werkt het als u net gediagnosticeerd bent, moet 
het CBR dan worden ingelicht? En door wie? De arts 
die de diagnose stelt, heeft geen meldplicht. Omdat hij 
een medisch beroepsgeheim heeft, zal een arts het ook 
niet vrijwillig melden. Zelf hoeft u ook niet te melden 
bij het CBR dat u apneu heeft. Slaapapneu geldt als een 

verworven aandoening en u bent niet wettelijk verplicht 
dat door te geven. Het gaat pas spelen als u bij het 
verlengen van uw rijbewijs een gezondheidsverklaring 
moet invullen.

geen haast
De vraag is of het verstandig is dat u een gezondheids-
verklaring (voor november 2017 heette dit een eigen ver-
klaring) invult. Het CBR meldt hierover op hun website 
er geen haast mee te maken. ‘Voorkom onnodige kosten, 
vul pas uw eigen verklaring in als u onder behandeling 
bent en uw ahi weet.’ Als u in een gezondheidsverkla-
ring invult dat u apneu heeft, duurt het geruime tijd 
voordat u een reactie van het CBR krijgt. De kans is 
groot dat u tegen die tijd al succesvol behandeld wordt 
en u inmiddels wél weer mag rijden. Terwijl het CBR 
dan nog uitgaat van verouderde informatie en u niet 
rijgeschikt acht.

Herkeuring
Let wel, al die tijd voordat u het besluit van het CBR 
krijgt, beschikt u nog over een geldig rijbewijs. Formeel 
gezien kunt u blijven rijden. Dus die hele procedure met 
uzelf aanmelden voegt weinig toe en is dan ook af te 

Met apneu 
achter het stuur?
Mensen met onbehandeld apneu mogen niet autorijden. Maar wanneer mag je dan wel achter 
het stuur? en moet je melden bij het CBR dat je apneu hebt?

tekst: Redactie, Mart peters
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raden. Bovendien zit u dan ook meteen vast aan een her-
keuring. Voor de rijbewijscategorieën A en B is er een 
herkeuring na een jaar. Bij gebleken effectieve behande-
ling moet u daarna tenminste elke drie jaar opnieuw 
worden gekeurd. Voor apneupatiënten met groot rij-
bewijs C en D is een jaarlijkse keuring altijd verplicht. 
Voor beroepschauffeurs kan het zijn dat er ook met de 
werkgever aanvullende afspraken worden gemaakt.

eigen verantwoordelijkheid
Is het verstandig om te blijven rijden als u hoort dat u 
slaapapneu heeft en nog niet goed wordt behandeld? Dat 
is uw eigen verantwoordelijkheid. Maar als u slaperig 
wordt, is het niet raadzaam om te rijden. Langere afstan-
den zou u zonder meer niet moeten rijden. Ook als de 
behandeling niet aanslaat, is het af te raden om achter 
het stuur te kruipen. Bijvoorbeeld als u nog worstelt met 
het gebruik van het masker of de beugel. Al die tijd is uw 
behandeling immers niet adequaat. Vermijd het risico 
op ongelukken in het belang van uzelf en anderen en 
laat de auto dan staan. 
Als u niet in staat bent om veilig te rijden, om welke 
reden dan ook, bent u in overtreding. U kunt dan aan-
sprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die u 
daardoor veroorzaakt. Uw verzekeringsmaatschappij 
kan achteraf de schade op uzelf verhalen. 

gezondheidsverklaring
De meeste mensen met apneu krijgen pas weer met 
het CBR te maken bij het verlengen van het rijbewijs. 
Dan moeten ze een gezondheidsverklaring invullen. Bij 
verlengen vanaf de leeftijd van 75 jaar hoort daar stan-

daard ook een keuring door een arts bij. De vraag op de 
gezondheidsverklaring waarom het voor apneupatiënten 
gaat, is: Hebt u wel eens last gehad van epileptische aan-
vallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperig-
heid overdag of andere bewustzijnsstoornissen? Hierop 
zal iemand met onbehandelde matige of ernstige apneu 
veelal met ‘ja’ moeten antwoorden. En voor wie nog twij-
felt, is er de toelichting: abnormale slaperigheid overdag 
komt voor bij het obstructief slaapapneu syndroom.

Tijdig aanvragen
Op het moment dat u ‘ja’ invult, kan uw rijbewijs niet 
zonder meer verlengd worden. Dan is een medische    > 
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Ga naar www.inspiresleep.nl  
voor informatie over de behandeling  
en hoe deze werkt.

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.

Geen Masker.
Geen slang.
Alleen maar slapen!

De beproefde Inspire®-therapie

Ondanks slaapapneu

Beleef de vrijheid met één druk op de knop.



verklaring nodig dat u een adequate behandeling krijgt. 
Deze verklaring mag de eigen behandelend specialist 
afgeven. Een afspraak maken met de kliniek kost tijd. 
Zorg dus tijdig dat u zo’n verklaring van uw behande-
lend arts krijgt, zodat u die meteen bij uw aanvraag kunt 
meesturen. In geval van twijfel mag het CBR een andere 
specialist raadplegen of een test laten afnemen. 
Is er bij u geen sprake van abnormale slaperigheid over-
dag (bijvoorbeeld bij asymptomatische osa), dan kunt u 
de betreffende vraag op de gezondheidsverklaring met 
‘nee’ invullen. Dat geldt ook als u lange tijd geen last van 
slaperigheid overdag heeft door effectief gebruik van een 
osa-hulpmiddel. De gezondheidsverklaring moet u naar 
waarheid invullen en ondertekenen.  ■

Zorg voor goede behandeling van 
apneu, dan kunt u blijven rijden 

Meer informatie:

www.cbr.nl

ApneuHelpdesk 0343 - 413 414 (elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur).

Achter de schermen

de ApneuVereniging heeft achter de schermen regelma-

tig contact met het CBR. in januari waren we aanwezig 

op een bijeenkomst van de Patiëntenfederatie en het 

CBR. daar gaf het CBR tekst en uitleg over de achter-

standen waarmee het kampt bij het verlengen van rijbe-

wijzen die een medische keuring nodig hebben. Samen 

met verschillende patiëntenverenigingen, waaronder de 

ApneuVereniging, zoekt het CBR naar oplossingen. Uit 

het overleg kwamen nog de volgende punten:

Verlenging voor 75-plussers

Vanwege te weinig capaciteit bij het CBR is de keuring 

van 75-plussers in het jaar 2020 officieel uitgesteld. U 

mag nu één jaar langer doorrijden in Nederland met 

uw verlopen rijbewijs. Wel moet u de gezondheidsver-

klaring indienen bij het CBR voordat uw rijbewijs is ver-

lopen. deze regeling is echter niet op u van toepassing 

als uw rijbewijs al eerder om medische redenen een 

verkorte geldigheidsduur had. Het verlopen rijbewijs is 

ook niet geldig in het buitenland.

Voorrang vragen 

Kunt u om een dringende reden niet zonder uw rijbe-

wijs? dan kunt u contact opnemen met het CBR om uw 

verlengingsaanvraag met voorrang te laten behandelen. 

Bijvoorbeeld als u beroepsmatig een auto bestuurt, of 

als u uw werk niet kunt bereiken zonder auto in gebie-

den zonder goed openbaar vervoer of bij noodzakelijke 

mantelzorg. Heeft u de auto nodig om te winkelen of op 

vakantie te gaan, dan komt u niet in aanmerking voor 

voorrang. de klantenservice van het CBR is uitgebreid 

en goed bereikbaar per telefoon 088 - 227 77 00, chat 

of e-mail.

Blijven rijden?

Hoe voorkomt u dat u uw auto maanden aan de kant 

moet zetten?

• Zorg dat u goed behandeld wordt voor apneu. 

•  Start minimaal vijf maanden voordat uw rijbewijs ver-

loopt met de verlengingsprocedure.

•  Vul bij voorkeur de digitale versie van de gezond-

heidsverklaring in, die wordt sneller verwerkt dan de 

papieren versie.

•  Vraag zo nodig ook uw keuringsarts om zijn verslag 

digitaal in te sturen. 
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Mediq gunt u een goede start van uw therapie. Daarom hebben we voor onze pa-

tiënten de OSA e-learning ontwikkeld. In verschillende modules raakt u vertrouwd 

met OSA-therapie, zodat u weer met een gerust hart kunt slapen. Vraag uw zorg-

coach om meer informatie. Uw nachtrust is onze zorg. Wij helpen u graag, zodat 

u weer energie heeft voor de leuke dingen in het leven.
 

030 282 11 85  |  osas@mediqtefa.nl   |   www.mediqtefa.nl/osas
 
 

De juiste start van uw therapie



Avontuurlijk op 
reis zonder stroom

tekst: Arco Kemp
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Als reisbegeleider van avontuurlijke reizen kom je echt 
van alles tegen. Dat is ook wat het reizen voor mij zo leuk 
maakt. Het overschakelen naar andere culturen is soms 
pittig, maar in de praktijk heb ik - en veel van mijn deelne-
mers - vaak een grotere cultuurshock bij thuiskomst dan 
bij aankomst in een vreemd land. Ook de interactie in een 
groep is altijd bijzonder boeiend. Zo heb ik meegemaakt 
dat groepsleden verliefd werden of aan partnerruil deden, 
en er zijn zelfs ‘reisbaby’s’ geboren.
 
gelukkig geen cpap
In 2016 - tussen een paar reizen door - krijg ik de diagnose 
slaapapneu. Ik heb het grote geluk dat behandeling met 
een mra zeer goed werkt, waardoor mijn klachten ziender-
ogen afnemen. En omdat ik regelmatig in landen ben waar 
stroomuitval eerder regel dan uitzondering is, ben ik blij 
dat ik geen cpap nodig heb en dat een mra geen stroom 
nodig heeft. 

‘Ik ben blij dat mijn mra geen 
stroom nodig heeft’ 

Tijdens een Afrika-reis heb ik een man in de groep - laten 
we hem Freek noemen - die een jaar eerder een cpap gekre-
gen heeft. Al na de eerste nacht komt Freek mij melden dat 

hij nauwelijks heeft kunnen slapen omdat de stroom was 
uitgevallen. Heel vervelend natuurlijk. In Ethiopië heeft de 
overheid de gewoonte om zo nu en dan de stroom ’s nachts 
uit te schakelen. Dat is niet iets waar je meteen aan denkt, 
als je de diagnose apneu hebt gekregen.

Reizen kost energie
Als lotgenoten kunnen Freek en ik een goed gesprek met 
elkaar voeren. Inmiddels weet ik welke impact apneu op je 
leven kan hebben. Het reizen kost behoorlijk veel energie 
en als je dan ook nog moe wakker wordt door de vele adem-
stops omdat je cpap uitvalt, is dat niet prettig. Hoe fijn zou 
het zijn als er voor dit soort reizen een cpap bestaat die op 
een accu werkt, verzuchten we samen. Beiden weten we 
dan nog niet dat dit apparaat er al is. 

geen paniek
Freek had de cpap nog niet zo lang, terwijl hij daarvoor 
jarenlang rondliep met klachten als gevolg van ademstops. 
Toch functioneerde hij al die tijd redelijk, ook zonder cpap. 
De stroomuitval brengt hem dan ook niet in paniek, maar 
vervelend vindt hij het logischerwijs wel. Gelukkig zijn er 
na die nacht maar weinig stroomonderbrekingen geweest, 
dus uiteindelijk heeft ook Freek volop kunnen genieten van 
de avontuurlijke reis.   ■ 

Ethiopië, foto: Arco Kemp
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Vier mini cpap’s naast elkaar
de vakantieperiode breekt aan. Bij de ApneuHelpdesk, op Apneufacebook en 

tijdens regioavonden zijn er weer volop vragen over de mini’s. Wij vergeleken 

vier van die kleine reisgenoten voor u. 

redactie: Marijke iJff,  piet-Heijn van Mechelen

Lichter en kleiner motortje
We snappen dat velen zo’n kleine handzame mini-pap wil-
len hebben. Maar realiseer je dat je die zelf moet betalen. Je 
kunt zo’n mini niet aan je leverancier vragen in plaats van 
je standaard cpap of apap. Drie van de vier mini’s die nu 
op de markt zijn, zijn niet gemaakt voor jarenlang dagelijks 
gebruik. De meeste hebben een lichter en kleiner motortje. 
Alleen de Dreamstation Go gebruikt dezelfde motor als in 
de grotere cpap van Philips. Alle mini’s maken wat meer 
geluid dan een standaard pap. De kosten voor Transcend 
en Breas beginnen bij zo’n 550 euro. De Resmed Airmini 
en de Philips Dreamstation Go kosten aanzienlijk meer. En 
dan komen er nog accessoires zoals accu’s bij. 

Voor de zakenman of -vrouw
Op basis van prijs, omvang en kwaliteit zou een zakenman 
of -vrouw die regelmatig een paar dagen weg moet en met 
alleen handbagage in het vliegtuig stapt, al gauw voor de 
Philips Dreamstation Go kiezen. Weliswaar de minst lichte 
maar meest serieuze mini pap. Iemand met geld die vaak 
voettochten maakt, zal waarschijnlijk het liefst de Resmed 
Airmini in de rugzak stoppen. De kleinste, zeer geavan-
ceerde en de lichtste van allemaal. Voor de backpacker met 
een wat minder ruime portemonnee en die wat minder 
vaak op pad gaat, zouden wellicht de Breas en de Transcend 
een goede keus zijn. Maar er zijn meer overwegingen.

geluid is wel een dingetje
Als je een kleinere pap maakt met een kleiner motortje 
dat wat harder moet werken om eenzelfde druk te leveren, 

dan is dat te horen. Als je het kastje zo klein mogelijk wil 
maken, heb je minder ruimte voor isolatie. Ofwel: alle 
mini’s maken meer geluid dan de standaard pap’s zoals 
van de laatste jaren. Of je dat te veel vindt, is een kwestie 
van instellingen en persoonlijke smaak. Bij gewone pap’s 
en ook bij de mini’s is het motorgeluid zelf niet de grootste 
geluidsbron. Het gaat om de luchtverplaatsing door slang 
en masker. Dat kan gesis opleveren.

De machine maakt het geluid van 
een zuchtende man
Bij een hoge druk veel gesis. En als je van de flexstand 
houdt, verloopt de luchtverplaatsing niet gelijkmatig, maar 
maakt de machine soms het geluid van ‘een zuchtende 
man’. Dat kun je uitzetten. 

•  Bij afmetingen gaat het puur om de pap zelf. Soms is de 
voeding/transformator los en komt er nog zo’n blokje 
bij het gewicht en de omvang. Ook de dikte van de slang 
bepaalt de omvang en gewicht van het totaal.

•  Accu’s zijn soms specifiek voor een mini ontworpen. 
Anders moet een generieke accu voor cpap worden inge-
zet.

•  De prijs is afhankelijk van type en leverancier. De hoogste 
prijzen gelden voor de autopap-versie. Accu’s moeten 
altijd apart worden aangeschaft en kosten 200 tot 300 
euro.     ■

Dit is een ingekorte versie van een artikel in ApneuMagazine juni 2018.

De belangrijkste kenmerken op een rijtje

naam transcend Breas Resmed Airmini Philips dreamstation go

afmeting 15,5 x 8,9 x 7,1 16,5 x 8,4 x 5,1 13,7 x 8,4 x 5,3 15 x 15 x 5,8

gewicht 425 gram 284 gram 300 gram 845 gram

slang 19 mm 19 mm 15 mm 12 mm

scherm nee ja nee ja, kleur

software PC Software App/PC App Air mini App dreammapper

verbruik 30 watt 20 - 35 watt 20 watt 22 - 35 watt

transformator los erbij los erbij los erbij geïntegreerd

accu 8 - 16 uur 8 uur geen 13 uur

prijsindicatie 550 - 680 euro 600 - 750 euro + 1000 euro + 950 euro
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Transcend
De langst bestaande mini, oorspronkelijk ontworpen om op 
het hoofd te dragen (om ook op de slang uit te sparen), kan wat 
makkelijker wegglijden zonder stroeve ondergrond of vastzetten. 
Goed doorontwikkeld apparaat met verschillende accessoires. 
Twee soorten accu’s. Flexibele zonnecollector voor het opladen 
van de accu. Geen scherm. Aan en uit zetten via knop of ademha-
ling. Instelling via PC-software. Goedkoopste. 

Breas z1
Platste apparaat met ronding. Goed op te bergen. Apparaat is in 
te stellen via drukknoppen en display. Therapie-effectiviteit valt 
af te lezen op display of via app op de smartphone. De uitade-
mingsdruk is in te stellen maar leidt tot onrustig geluid. Er is een 
Q-tube die het geluid kan verminderen, maar het is wat bewerke-
lijk. Met name soort geluid blijft wennen. Lichtste mini cpap voor 
een relatief beperkte prijs.    

Resmed Airmini
Een van de allerkleinste mini’s, superlicht. Werkt samen met 
AirMini app op de smartphone. Alleen te gebruiken met aparte 
slangenset met drie soorten maskers (F20, N20 en P10). Die 
zijn ‘state of the art’ (volgens de nieuwste technieken), maar die 
moet je wel al hebben, anders moeten ze nog apart worden aan-
geschaft. Stevige prijs. 

philips Dreamstation go
Ontworpen om eenzelfde comfort onderweg te ervaren als thuis. 
Naadloze samenwerking met DreamMapper app, waardoor ook 
alle gegevens over therapie-effectiviteit gecombineerd worden 
met de cpap thuis. De zwaarste mini. Stevige prijs. De meest 
serieuze cpap onder de mini’s. Voor veelvuldig gebruik.         
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Met de cpap langs de Lorelei
tekst: Bert van Dam

Verwacht van mij geen reisverslagen over belevenissen 
in verre exotische oorden. Daarvoor is mijn cpap veel te 
goede maatjes met mijn eigen slaapkamer, mijn eigen 
bed en mijn eigen hoofdkussen. Vakanties - als ik dan 
toch even wat anders wil - dus dichtbij huis en vooral 
niet te lang. 

Om eens iets te ondernemen, boeken we een Rijnreisje. 
Een riviercruise van vier dagen en drie nachten vanuit 
Keulen langs een aantal Duitse steden. Cpap in de koffer 
en een paar overhemden plus colbertje mee voor netjes. 

Vaste tafelindeling
In alle vroegte in de beloofde luxe touringcar van de naar-
geestige P+R in Utrecht naar Keulen. ‘Luxe’ staat voor een 
toilet in de bus. Bij het instappen ontstaat meteen een run 
op de voorste plaatsen. Wordt het zo’n vakantie?
Om 10.15 uur zijn we in Keulen. De bagage mag aan 
boord van de MS Alemannia. Bouwjaar 1971 en dat is te 
merken. Maar nu nog niet want we kunnen pas om twee 
uur aan boord. Eerst mogen we Keulen verkennen en de 
Dom bezichtigen. Voor bier is het nog wat vroeg, gelukkig 
is tegenwoordig in Duitsland zelfs de cappuccino goed te 
drinken.
De hut aan boord is een hutje. Maar alles is er, knus dicht 
op elkaar. Twee éénpersoonsbedden met prima matras-
sen. En wel vijf stopcontacten waar ik uit kan kiezen voor 
mijn cpap.

Drie dagen lang een vaste tafelindeling is de schaduwkant 
van ons reisje. Er mag niet gewisseld worden. En dan 
tref je drie tafelgenoten die het erg getroffen hebben, het 
meest met zichzelf. Gelukkig zijn er ook gezellige men-
sen aan boord. 

Mooi al die langstrekkende lichtjes 
’s nachts, maar slapen ho maar 

Trillende motor
Mijn op gewichtsvermindering aangepaste leefstijl is dit 
reisje geparkeerd want de keuken is heerlijk en overdadig. 
Ontbijtbuffetten en drie- en viergangen keuzemenu’s pas-
sen deze dagen niet in mijn dieet. 
En dan het slapen. Zo’n boot beweegt. Daarvoor is een 
motor nodig. Voor een boot van 110 meter lang met 184 
reizigers en 41 bemanningsleden is een gróte motor 
nodig. Een motor trilt. Een grote motor trilt nog heviger. 
Een boot uit 1971 piept en kraakt. En als hij ’s nachts vaart 
dan voel je dat en dan hoor je dat. U voelt hem al aanko-
men. Erg mooi ’s nachts al die langstrekkende lichtjes, 
maar slapen ho maar. 

enorme koekoeksklok
Van Keulen via Koblenz naar Rüdesheim langs de Lorelei. 
Een hoge rots in een scherpe bocht van de Rijn waar vroe-
ger nimfen onschuldige reizigers schipbreuk lieten leiden 
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door hun betoverende zang en dans. Een klein grauw 
beeldje herinnert eraan. 
Het gezelligste stadje vinden we Rüdesheim. Smalle 
straatjes waar het allemaal minder commercieel oogt dan 
in Keulen en Koblenz. En wie dat mooi vindt, kan er een 
enorme koekoeksklok van 29.000 euro bewonderen. 

We zijn weer thuis. Ik heb mijn leefstijl weer opgepakt. 
We eten weer samen, onze bedden bewegen niet meer, 
er trilt en kraakt niets en we hebben weer geslapen. Het 
mooiste van weggaan, blijft toch thuiskomen!   ■
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DreamWear

Geniet van  
wat u ziet
Philips DreamWear CPAP masker
 
Dankzij de luchtslang boven het hoofd, biedt het 
DreamWear-masker meer bewegingsvrijheid tijdens 
de nacht. U kunt dus uw favoriete slaaphouding 
kiezen. DreamWear is ook speciaal ontworpen 
om rode vlekken, ongemak en irritaties van de 
neusgaten of de neusbrug te voorkomen.
Gebruikers vonden DreamWear comfortabeler 
zitten dan hun voorgeschreven maskers.*

There’s always a way to make life better.
 
*Bron: gebruikersonderzoek van Philips in 2015

Verkrijgbaar bij uw slaapkliniek of uw thuiszorgleverancier. Vraag ernaar.
www.philips.nl/dreamwear
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Het verhogen van de medicatieveiligheid door medicatie-
beoordeling. Dat spraken huisartsen (NHG), apothekers 
(KNMP) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische 
Geriatrie (NVKG) met elkaar af in 2012. Patiënten van 65 
jaar en ouder die vijf of meer geneesmiddelen gebruiken, 
konden in gesprek met een apotheker hun medicijnge-
bruik bekijken. 
Dat bleek een ambitieus plan. Met lang niet iedereen 
die daarvoor in aanmerking kwam, werd zo’n gesprek 
gevoerd. Als dat wel gebeurde, leverde deze methode 
onvoldoende resultaten op, zo bleek uit een beperkt 
onderzoek van de KNMP. Niet effectief en niet haalbaar 
was een van de conclusies.

Leeftijdsgrens opgehoogd 
Dus moest het over een andere boeg. Het zoeken naar 
een betere verhouding tussen de inzet van mensen 
en middelen leidde in 2019 tot een nieuwe doelgroep 
voor de medicatiegesprekken. De leeftijdsgrens van 
65 jaar werd 75 en vijf of meer medicijnen werden er 
tien of meer. Factoren als veel medicijnwisselingen en 
ziekenhuisopnamen zijn toegevoegd. Er wordt nu meer 
verwacht van het koppelen van medicatiegegevens van 
de huisarts, apotheek en ziekenhuizen. Dat geldt eigen-
lijk voor iedere patiënt, ongeacht leeftijd of hoeveelheid 
medicijngebruik.

Het is nuttig om te praten over de invloed 
van het ene medicijn op het andere

Lange medicijnlijst
Mijn echtgenote en ik vallen nog in de oude doelgroep 
als we in de loop van vorig jaar via onze huisarts een 
uitnodiging krijgen voor zo’n gesprek. Dit op initiatief 
van de apotheker, die onze huisarts heeft gevraagd om 
patiënten te selecteren. Het gesprek vindt plaats in de 
spreekkamer van onze medicijnwinkel samen met een 
gekwalificeerd apotheker die zich gespecialiseerd heeft 
in dit soort reviews. Onze medicijnstrippen en -potjes 
hebben we uitgestald op het bureau. Het overzicht van 
de apotheek zelf ligt ernaast en blijkt verre van actueel. 
Veel medicijnen die in het verleden wel eens verstrekt 
zijn maar daarna nooit werden herhaald, maken de lijst 
erg lang. Dat kost wel even tijd. Nuttig blijkt vooral de 

gelegenheid om in alle rust van gedachten te wisselen 
over bijwerkingen, de invloed van het ene medicijn op 
het andere en eventuele verbetermogelijkheden. De 
resultaten worden teruggekoppeld aan onze huisarts die 
ze met ons gaat nabespreken.

Nog niet overal
De uitvoering van de medicijngesprekken vindt - ook nu 
de doelgroep is ingeperkt - nog lang niet overal plaats. 
Of en hoe zo’n gesprek plaatsvindt, is afhankelijk van de 
plaatselijke situatie. In het ene geval verzorgt een apo-
theek de uitnodiging in overleg met de huisarts, in het 
andere geval gaat het initiatief uit van de huisarts. Waar 
de gesprekken wel plaatsvinden, komen die apothekers 
toch in een positiever daglicht te staan dan boze mensen 
aan de balie soms denken, als ze per se medicijnen wil-
len van een bepaald merk. De apothekers worden door 
de zorgverzekeraars gedwongen om de goedkoopste mid-
delen te leveren. 

Geen uitnodiging ontvangen en wel behorend tot de (nieu-
we) doelgroep? Vraag het uw apotheek of huisarts.    ■ 

Wat slik ik? 
Apneu gaat vaak gepaard met andere ziektes, veel apneupatiënten zullen daarom ook een aardige

hoeveelheid medicijnen slikken. Maar zijn die pillen allemaal nog nodig na verloop van tijd? 

daarvoor is er de medicatiebeoordeling: een gesprek met uw apotheker over uw medicijngebruik.

tekst:: Bert van Dam

medicijngebruik onder de loep



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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Van de 519 inzenders vindt 88 % het een goed idee dat 
het medicijngebruik geregeld wordt besproken. Voor 8 % 
hoeft het niet. Er is een grote voorkeur voor een jaarlijks 
gesprek: 72 %. Een keer per twee jaar is voldoende voor 
20 %.

Deze resultaten staan in schril contrast met de werkelijk-
heid. Bij liefst 71 % van de inzenders is het medicijngebruik 
niet besproken in de afgelopen drie jaar. Bij 25 % wel.

Bij 65 % in deze laatste groep werd het gesprek gevoerd 
door huisarts of praktijkondersteuner. Bij 20 % was het 
de apotheker. Nog eens 14 % noemt een andere persoon, 

vrijwel altijd een specialist in het ziekenhuis.
Van degenen die een PMB kregen, nam 29 % daartoe zelf 
het initiatief. Bij 66 % was een arts, de apotheker of de 
praktijkondersteuner de initiatiefnemer.

In 50 % van de gevallen leidde het gesprek tot aanpassing 
van het medicijngebruik. Zo’n periodieke medicatiebeoor-
deling kan dus zeker zinvol zijn.  

Alle uitslagen kunt u bekijken op Poll 
medicijngesprek.
https://apneuvereniging.nl/wp-content/
uploads/2020/02/poll-medicijngesprek.pdf   

Periodieke medicatiebeoordeling 
ApneuBulletin vroeg of bij u regelmatig wordt gecontroleerd of u nog wel ‘goed zit’ met de medicij-

nen die u gebruikt. Zo’n controle wordt een periodieke medicatiebeoordeling (PMB) genoemd (zie 

ook p. 23).



Apneu kan verschillende oorzaken hebben. Bij obstruc-
tief slaapapneu (osa) zakt de keel dicht tijdens de slaap. 
Doordat de ademweg wordt geblokkeerd, ontstaan er 
apneus of ademstops. De behandeling is erop gericht om 
het dichtvallen van de keel te voorkomen.
Met centraal slaapapneu (csa) ligt het ingewikkelder. 
‘Er zijn diverse vormen van csa die bij verschillende 
ziekten voorkomen’, zegt longarts Peter Wijkstra van 
het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 
‘Bijvoorbeeld bij hartfalen of spierziekten zoals ALS. 
Daarnaast is er een groep waarbij wij de oorzaak niet 
kennen.’ Csa komt veel minder vaak voor dan osa. Ook 
hebben veel mensen een combinatie van deze twee. 

Longarts Wijkstra: ‘Een stapsgewijze behandeling is een welkome 
en effectieve aanpak.’

persoonlijke keuze
Doordat veel verschillende ziekten csa kunnen veroorza-
ken, is er geen standaardbehandeling. Zijn medicijnen 
de oorzaak, dan moeten die zoveel mogelijk worden 
afgebouwd. Komt het door hartfalen, dan probeert de 
cardioloog eerst de functie van het hart te verbeteren. 
Maar niet alle ziekten die csa veroorzaken zijn te genezen. 
Wel zijn er verschillende behandelingen mogelijk en de 
keuze kan voor iedereen anders zijn. Peter Wijkstra: ‘In 
tegenstelling tot osa is csa een complex begrip. Omdat 
het moeilijk is vast te stellen, is er goed onderzoek nodig. 

Een stapsgewijze behandeling is hierbij een welkome en 
effectieve aanpak.’

Het Universitair Medisch Centrum Groningen vermeldt 
op zijn website verschillende behandelmogelijkheden van 
csa: medicijnen, cpap, bpap, asv en zuurstoftherapie. 

Het medicijn Diamox stimuleert de 
hersenen om regelmatiger te ademen

Medicijnen
Bij sommige mensen helpt het geneesmiddel Diamox. 
De werkzame stof, acetazolamide, stimuleert de hersenen 
om regelmatiger te ademen. Dit medicijn is ’s nachts 
eventueel te gebruiken in combinatie met zuurstof. 

Cpap
Met de cpap (continuous positive airway pressure) krijgt 
de gebruiker ’s nachts via een apparaat kamerlucht inge-
blazen. Dit gebeurt door een masker op de neus en even-
tueel de mond, waardoor er een positieve druk ontstaat. 
De positieve druk in de longen heeft een gunstig effect op 
de werking van het hart en kan daardoor effectief zijn bij 
csa ten gevolge van hartfalen. 

Bpap
Als de cpap onvoldoende effect heeft, is de bpap (bi-level 
positive airway pressure) een mogelijkheid. Dit is een 
apparaat als een cpap, maar met meer mogelijkheden. 
De bpap ondersteunt het in- en uitademen en kan dit zo 
nodig ook overnemen. 
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Hoe behandel je 
centraal slaapapneu?

tekst: gerda Nater-van ettekoven

Centraal slaapapneu (csa) is complex door een verscheidenheid 

aan oorzaken. daarom vraagt de behandeling om maatwerk.

Verschil bpap - cpap / apap

Het grote verschil met cpap- en apap-apparaten die 

verlichting van de uitademingsdruk bieden, is dat er op 

een bpap of bilevel pap veel specifieker diverse functies 

zijn in te stellen. Het gaat om meer dan een hoge in-

ademingsdruk en lagere uitademingsdruk. Benamingen 

zoals Vpap en BiPAP of BiPAP zijn merknamen.



 27  | apneumagazine

A p N e u M A g A z i N e  i N f O R M At i e f

Asv-beademing
Werkt de cpap of bpap niet voldoende, dan kan asv (adap-
tive servo ventilation) uitkomst bieden. Die wordt voor-
al gebruikt bij mensen met cheyne-stokes-ademhaling 
(genoemd naar de 18e/19e-eeuwse artsen John Cheyne en 
William Stokes). Dit is een abnormaal adempatroon waar-
bij de hoeveelheid in- en uitgeademde lucht per ademha-
ling langzaam toeneemt en weer afneemt, waardoor ook 
apneus kunnen ontstaan. 
Via een neus- of mond/neusmasker geeft het asv-apparaat 
positieve druk, waarbij het registreert in welke fase van 
de ademhaling de gebruiker zit. Bij een apneu geeft het 
apparaat meer druk en bij hyperventilatie weinig tot 
geen druk. Asv wordt veel ingezet voor slaapapneu bij 
hartfalen, maar alleen als het hart nog goed genoeg kan 
pompen.

De cpap, bpap en asv-beademing zijn thuis te gebruiken. 
Een verpleegkundig specialist of consulent komt dan 
minstens één keer per jaar langs en de gebruiker gaat 
jaarlijks voor controle naar het ziekenhuis.

Stepped care
Professor Wijkstra benadrukt het belang van een stapsge-
wijze behandeling (stepped care), die steeds vaker in de 
gezondheidszorg wordt toegepast: ‘Volgens dit principe 

krijgt een patiënt in eerste instantie de meest effectieve, 
minst belastende en goedkoopste behandeling aangebo-
den. Heeft deze aanpak onvoldoende effect, dan gaan we 
over naar een volgende, intensievere stap. Geeft die ook 
niet het beoogde resultaat, dan volgt een nog intensievere 
stap. Als csa gepaard gaat met koolzuurstapeling, is cpap, 
Diamox, zuurstof of asv meestal niet voldoende en is 
nachtelijke beademing vrijwel altijd noodzakelijk.’   ■

                                                                         
Vijf stappen

een stappenplan, vooral voor csa bij hartfalen, ziet er als 

volgt uit: 

1.  Start met cpap. 

2.  Controle op het effect van de cpap door het verhaal 

van de gebruiker en slaaponderzoek.

3. a. indien goed, zo doorgaan.

    b.  indien niet goed, voeg het medicijn diamox of zuur-

stof toe. 

4.  Controle op het effect door het verhaal van de betrok-

kene en slaaponderzoek.

5.  indien niet goed, dan eventueel asv.
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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 
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Aan de andere kant 
van de lijn tekst: Marijke iJff

foto’s: William van der Voort

Terwijl een technisch medewerker mijn cpap controleert 
en van een nieuwe adapter voorziet *, laat Jan Harks mij 
de afdeling klantenservice zien. Harks is ‘clinical expert 
en product manager’, ofwel hij bewaakt de kwaliteit van 
de dienstverlening.

Telefoonverkeer 
Ik ben verrast als ik de ruimte van de telefonische klan-
tenservice binnenstap. Er zijn zo’n 22 mensen aan het 
werk, in gesprek aan de telefoon of bezig met de com-
puter. Een tweetal overlegt druk met elkaar - hier wordt 
iemand ingewerkt. Een medewerker loopt naar de kast 
met maskers, haalt er een paar uit en praat weer verder 
met haar beller. Die kast staat er, net als de kast met pap-
apparaten, om de medewerkers snel ‘mee te kunnen laten 
kijken’ naar het masker of het pap-apparaat van hun bel-
ler. De sfeer is dynamisch en gemoedelijk.

piektijden
In totaal werken er ongeveer dertig mensen bij deze 
klantenservice, vertelt Jan Harks. Ze beantwoorden de 
telefoon en mails. Gemiddeld komen er per dag 260 tele-
foontjes binnen. Maandagochtend en vrijdagmiddag zijn 
de piektijden aan de telefoon. Op een beeldscherm hoog 
aan de wand is het aantal wachtenden en de wachttijden 
te zien. Bij grote drukte zorgt de teamleider ervoor dat 
mensen die de mails beantwoorden tijdelijk bijspringen 
aan de telefoon. Het beeldscherm toont ook per dag hoe-
veel telefoontjes er zijn geweest en of het ging over pap-
therapie (de meerderheid), mra-beugels (minder), over de 
spt (nog minder) of over bestellingen. 

Wegverkeer
De meeste vragen bij de klantenservice gaan over mas-
kers (lekkage, drukplekken, condens). Een paar keer per 
dag belt iemand over een pap-apparaat met een man-
kement. Veel problemen worden per telefoon opgelost. 
Zo niet, dan komt een medewerker aan huis. Iedere dag 
rijden de osas-consulenten van Vivisol door het land voor 
huisbezoeken en spreekuren in ziekenhuizen. Daarnaast 
zijn in de namiddag de slaapregistratiemedewerkers van 
Vivisol onderweg voor het uitvoeren van een slaaponder-
zoek in de thuissituatie. Bij mra-klachten waar telefonisch 
geen oplossing voor gevonden is, helpt men mensen 
verder tijdens spreekuren in het land. Bijvoorbeeld in zie-
kenhuizen of bij een van de tandartsen van Vivisol die in 
verschillende regio’s werken. En de spt? Jan Harks: ‘Die 
eenvoudige apparaatjes zijn makkelijk in het gebruik en 
ze gaan bijna niet stuk. Ze blijven gewoon hun best doen 
tot ze er te oud voor zijn.’

Behalve de klantenservice zijn er in het pand onder meer 
de afdelingen voor het versturen van bestellingen en het 
repareren en schoonmaken van apparatuur. De ruimte 
met al die telefonisten en computerschermen mag dan 
een beetje lijken op de filmscènes, de sfeer en werkinzet 
is duidelijk anders.    ■

* Zie redactioneel p. 5 voor de aanleiding van dit bezoek.

Snel aan de beurt
U kunt het beste bellen in de rustiger tijden tussen 10.30 
en 15.00 uur. Bestellingen van maskers, slangen en filters 
lopen vlot via www.mijnvivisol.nl 

Kent u die filmbeelden van telefonische klantenservices? Callcentermedewerkers die verveeld 

nagels lakken, foto’s van nieuwe huizen, liefdes en baby’s bekijken of zitten te eten, roddelen 

of flirten. ik ging bij leverancier Vivisol voor u kijken hoe het in het echt gaat. 

zicht op de klantenservice
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Ieder uur van de 
klok voorbij zien komen 

combinatie van apneu en slapeloosheid tekst: Lisette Venekamp, 
longarts-somnoloog 

Centrum voor Slaapgeneeskunde 
Kempenhaeghe

Hoeveel mensen hebben slaapproblemen?
In Nederland meldt 20 procent van de mensen dat ze 
slecht slapen, tien procent zegt dat het vaak tot zeer vaak 
voorkomt. Vrouwen slapen vaker slecht dan mannen. Ook 
apneupatiënten slapen vaak slecht. Slapeloosheid (insom-
nie) komt voor bij een derde van de apneupatiënten. 

Wanneer is er sprake van slapeloosheid?
Chronische slapeloosheid heb je als je gedurende mini-
maal drie maanden drie keer per week of vaker proble-
men hebt met slapen. Slapeloosheid kan betekenen dat je 
een probleem hebt met in slaap vallen, of dat je vaak wak-
ker wordt tijdens de nacht, of dat je vroeg in de ochtend 
wakker wordt en niet meer verder kunt slapen.
De afgelopen jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan 
naar het samen voorkomen van slaapapneu en slapeloos-
heid. Inmiddels is duidelijk dat het vaak meer dan toeval 
is dat slaapapneu en slapeloosheid eenzelfde patiënt treft. 

Wat zijn de overeenkomsten tussen apneu en slapeloos-
heid?
Veel klachten die passen bij slaapapneu passen ook bij 
slapeloosheid. Vaak wakker worden bijvoorbeeld, moeite 
met doorslapen, niet uitgerust wakker worden, vermoeid-
heid, gebrek aan energie, vergeetachtigheid, moeite met 
concentreren, prikkelbaarheid (kort lontje), verminderd 
functioneren overdag, ongevallen, je zorgen maken over 
je slaap.

In mijn praktijk zie ik veel patiënten die al lange tijd 
behandeld worden voor slaapapneu, maar bij wie slaap-
klachten, vermoeidheid of energiegebrek nog steeds 
aanwezig zijn. Het blijkt dan dat er naast slaapapneu ook 
slapeloosheid is. Door enkel slaapapneu te behandelen 
is de aandacht van de oorspronkelijke klacht afgeleid. 
Slapeloosheid krijgt dan geen behandeling, omdat men 
denkt dat de klachten te wijten zijn aan apneu.

Leidt slaapapneu tot slecht slapen?
Mensen met slaapapneu kunnen door de apneus of 
hypopneus wakker worden. Dan is er een doorslaappro-
bleem en kunnen ze het gevoel hebben wakker te liggen. 
Andere oorzaken van een verstoorde nachtrust zijn dat 
apneupatiënten vaker moeten plassen tijdens de nacht 
of dat ze een por krijgen van hun partner omdat ze veel 
snurken of stoppen met ademen. Soms heeft een apneu-
patiënt het gevoel van ademnood. Dat kan angst geven 
om te gaan slapen of zorgen voor een verhoogde alertheid 
of waakzaamheid tijdens de slaap.
Als je niet uitgerust bent, kun je de neiging hebben over-
dag dutjes te gaan doen, langer op bed te blijven liggen 
of veel cafeïne te drinken. Maar daardoor kun je juist een 
slaapprobleem ontwikkelen. In deze situaties is slaap-
apneu de oorzaak van de slechte nachtrust en dan leidt 
goede behandeling van slaapapneu vaak tot afname van 
deze slaapklachten. Het is wel belangrijk om te beoorde-
len welk soort slaapklachten er bestaan. Behandeling van 
slaapapneu met bijvoorbeeld een cpap zorgt vooral voor 
verbetering van doorslaapklachten, maar geeft eerder toe-
name van inslaapklachten. 

een derde van de mensen met apneu worstelt ook met slapeloosheid. Hoe komt het dat deze twee 

aandoeningen zo vaak samengaan? en hoe zijn ze met elkaar verbonden? 
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Kan slapeloosheid tot slaapapneu leiden?
Bij mensen met slapeloosheid kan er sprake zijn van een 
hoge gevoeligheid voor prikkels tijdens de slaap. Dan ont-
staan er veel overgangen van diepere naar oppervlakkige 
slaap of iemand wordt veel wakker. Deze onstabiele slaap 
kan leiden tot een onstabiele ademhaling en tot obstruc-
tief slaapapneu. Dan is het raadzaam om de slapeloosheid 
te behandelen.

Hoe pak je slapeloosheid aan? 
Wereldwijd is aangetoond dat de eerste keuze van behan-
deling van langdurige slapeloosheid (insomnie) niet een 

slaappil is, maar dat je het slaapprobleem juist gedrags-
matig moet aanpakken: cognitieve gedragstherapie voor 
insomnie of slaapoefentherapie. Een nadeel van slaap-
middelen is bovendien dat ze bij veel gebruik de apneu 
juist kunnen verergeren, terwijl ze maar kortdurend of 
weinig verbetering van slaapklachten geven. Dus daar 
moet voorzichtig mee worden omgegaan.

Onstabiele slaap kan leiden tot een 
onstabiele ademhaling en tot osa

Hoe beïnvloeden slapeloosheid en slaapapneu elkaar?
Als iemand zowel slaapapneu als insomnie heeft, zie je 
vaak dat de klachten van beide aandoeningen elkaar ver-
sterken. Er zijn dan ernstigere slaapproblemen en meer 
klachten overdag. Ook gaat de combinatie van insomnie 
en apneu (afgekort tot COMISA) samen met meer psychi-
sche klachten en comorbiditeit van hart- en vaatziekten. 
Een behandeling van slaapapneu alleen is dan vaak onvol-
doende. De klachten van slecht slapen blijven bestaan, 
ook al is de ahi gedaald.

Hoe weet een patiënt welk probleem er speelt?
Dit is vaak erg moeilijk, zeker omdat de klachten van chro-
nische slapeloosheid en slaapapneu erg op elkaar kunnen 
lijken. Ook uw dokter zal vaak niet direct weten wat ‘de kip 
of het ei’ is. Er is geen test die uitwijst of bij u slaapapneu 
of slapeloosheid het belangrijkste probleem is. 

Over het algemeen kunt u wel een idee hebben van de 
oorsprong van de klacht.
-  Is de klacht begonnen met vooral een probleem van niet 

goed kunnen inslapen, dan speelt chronische slapeloos-
heid een belangrijke rol in uw klachten.    >

Een nadeel van 

slaapmiddelen is dat 

ze bij veel gebruik 

de apneu juist 

kunnen verergeren, 

terwijl ze maar 

kortdurend of weinig 

verbetering van 

slaapklachten geven.



We zijn voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied. Daar staan we niet alleen voor open, we denken ook 
vooruit en luisteren naar onze cliënten. Zij zijn de ambassadeurs van het merk Westfalen Medial. Samen met de zorgprofessional 
houden zij ons scherp en dagen ze ons uit om op een innovatieve manier vorm te geven aan het welzijn van onze cliënten. 

De band met onze cliënten is gebaseerd op waardering en vertrouwen. In die relatie is luisteren belangrijk. Om te begrijpen wat 
mensen bezighoudt en wat ze belangrijk vinden en samen te bepalen welke hulp waar en op welke manier het best tot zijn recht 
komt. Dit doen we met plezier en enthousiasme wat zorgt voor energie en teamspirit.

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

Alles voor het 
welzijn van onze 
cliënten

8650029 Advertentie Apneu.indd   1 28-01-20   13:07
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-  Slapeloosheid is ook een belangrijke factor als u erg 
opziet tegen het slapengaan, als het slaapgevoel voorbij 
is zodra u in bed stapt, of wanneer u ieder uur van de 
klok voorbij ziet komen, of als u zich stoort aan het 
slechte slapen.

-  Bestaat de klacht vooral uit kenmerken van slaap-
apneu zoals snurken en ademstops, of als een partner 
opmerkt dat u al jaren onrustig sliep voordat de klachten 
erger werden, dan speelt slaapapneu waarschijnlijk een 
belangrijke rol.

Wat is de beste aanpak van de combinatie insomnie en 
apneu? 
Wetenschappelijk onderzoek heeft nog niet aangetoond 
dat er één aanpak is die het beste is. Dat komt waarschijn-
lijk doordat er veel combinaties van klachten mogelijk 
zijn die allemaal verschillende oorzaken kunnen hebben. 
In de praktijk bespreek ik samen met mijn patiënten eerst 
welke oorzaak van de klachten ons (dus zowel de dokter 
als de patiënt) het meest belangrijk lijkt. Vervolgens 
beslissen we samen welke aanpak hier het beste bij past. 
Dat kan betekenen dat we eerst slaapapneu behandelen of 
juist eerst chronische slapeloosheid, of dat we kiezen voor 
een combinatie van behandelingen. Er is dan geen goede 
of foute beslissing. Als na verloop van tijd de aanpak niet 
de beste blijkt te zijn, stappen we over naar de andere 
behandeling. Zo kan de patiënt een behandeling op maat 
krijgen. Bij de behandeling is een nauwe samenwerking 
tussen verschillende behandelaren zoals slaapdokter, 
slaappsycholoog en verpleegkundig specialist in een mul-
tidisciplinaire setting nodig.

‘Ik vind het belangrijk om de keuze 
samen met de patiënt te maken’
Waarom ligt de nadruk op samen de keuze te maken?
Ik vind het belangrijk om de keuze samen met de patiënt 
te maken. Wanneer de patiënt achter de gekozen aanpak 
staat, is de kans op slagen en volhouden van een behande-
ling het grootst. Zowel de behandeling van slaapapneu als 
van chronische slapeloosheid vraagt veel van de patiënt. 
Ook is het belangrijk dat we samen afspreken wanneer 
we bekijken wat het effect van de therapie is en wanneer 
we eventueel een andere behandeling starten. Het gaat 
dan om het uitspreken van verwachtingen. Deze aanpak 
vergt veel tijd, aandacht en expertise. In de meeste alge-
mene ziekenhuizen is die mogelijkheid beperkt. Dan 
kunt u een doorverwijzing krijgen naar een meer gespe-
cialiseerd slaapcentrum.      ■

   

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. 



 34  | apneumagazine

A p N e u M A g A z i N e  M e N S e N                   

Met dat nieuwe inzicht belt Renco de volgende dag de 
huisarts. Die verwijst hem meteen door naar het slaap-
centrum in Zwolle. Binnen twee weken volgt een slaap-
onderzoek met als conclusie: slaapapneu. Hij krijgt van 
het uitgiftepunt in het ziekenhuis een cpap mee. Daarna 
volgt een uitgebreid gesprek met een tweetal enthousiaste 
mensen van de ApneuVereniging. Renco: ‘Ik heb met hen 
langer gesproken dan met het personeel van het zieken-
huis.’ Ze nemen afscheid met het voor meerdere uitleg 
vatbare ‘zet ’m op!’ Vanaf de eerste nacht met de cpap 
heeft hij al een herboren gevoel.

Wandelen als passie
Hoe anders was het nog niet zo lang geleden. Hij was 
doodmoe. Uitgeput. De dokters dachten aan hoge bloed-
druk. Aan Lyme. Aan vitamine D-gebrek. Hij bleef dood-
moe. Zijn lange reistijd naar het werk werd genoemd als 
oorzaak. Uiteindelijke conclusie: burn-out. Hij bleef thuis 
en sliep de eerste maanden twintig uur per dag. Hij moest 
wat meer bewegen, wandelen was vroeger toch zijn pas-
sie? Vol goede moed stapte hij door de achterdeur naar 
buiten, maar bij de voordeur voelde hij zich al zo moe dat 
hij daardoor maar weer naar binnen ging.

De dokters dachten aan hoge bloeddruk, Lyme, 
vitamine D-gebrek. Hij bleef doodmoe.

Na een half jaar begon hij onder druk van de arbo-arts 
weer voorzichtig met werken als laborant / field service 
engineer bij een lakfabriek. Eerst parttime, daarna steeds 
meer uren. Zijn energieniveau nam langzamerhand weer 
af. Esther en Renco namen lang verlof op en gingen tij-
dens de zomervakantie vier weken met de caravan naar 
Zweden. Om bij te tanken. Maar na de vakantie had hij 
nog steeds het gevoel dat de accu niet opgeladen was. 
Toen ging hij weer naar zijn huisarts. Die stelde gelukkig 
de vraag hoe hij sliep.

‘Vanaf de eerste nacht had ik een herboren gevoel’ 

Op pad met caravan
Tegenwoordig zijn Renco en Esther een stralend stel en 
hebben ze hun leven weer helemaal op de rit. Ze wonen 
sinds een jaar samen in een nieuw huis dichter bij zijn 
werk. Zij heeft ook werk in de buurt gevonden. Zijn ener-
gie neemt steeds meer toe en hij heeft weer zin in wan-
delen. Nog geen tochten van meer dan twintig kilometer, 
maar wel steeds verder. Wanneer de kans zich maar voor-
doet, gaan ze met de caravan op pad. In Nederland, maar 
ook in Scandinavië. De rust, de ruimte en de gemoedelijk-
heid van de mensen daar spreekt hen erg aan. 

De cpap is vanaf de eerste dag geadopteerd en geaccep-
teerd. Ook in de caravan gaat hij mee. Natuurlijk zijn er 
wel eens klachten over vocht in de slang of over benauwd-
heid als zijn neus verstopt is. Maar hij heeft nu een ahi 
van drie. Renco laat vol trots zien dat hij een hoes voor de 
cpap-slang aan het breien is, want het is ’s nachts weer 
kouder!

maskers af: renco köpke (48)

Zet ’m op! 
Achteraf gezien was dit het moment, waarop alles ten goede veranderde: Renco Köpke (48) 

komt terug van een bezoek aan de huisarts en vertelt zijn vriendin esther hoe het is gegaan. 

‘de dokter vroeg hoe ik sliep. ik zei: volgens mij wel goed.’ esther zucht diep. ‘goed? je 

ademhaling stokt regelmatig. ik twijfel ’s nachts wel eens of je ademt.’

tekst en foto’s: Ton op de Weegh

Een cpap-hoes in wording  
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energiemetamorfose
Naar buiten toe is Renco heel open over zijn apneu. Niet 
dat hij er mee te koop loopt, maar als het ter sprake komt 
vertelt hij erover. Op zijn werk, bij familie, vrienden en 
kennissen. Want zij hebben zijn energiemetamorfose van 
dichtbij meegemaakt.

Door het fijne gesprek met de medewerkers van de 
ApneuVereniging is hij meteen lid van de vereniging 
geworden. Het magazine leest hij met aandacht en hij 
is ook lid van de Facebookgroep van de vereniging. De 
aansporing van destijds brengt hij nog steeds graag in de 
praktijk: ‘Zet ’m op!’   ■    

Renco’s cpap in de caravan 

Breit, haakt of punnikt u ook wel eens een hoes voor de 
slang van uw pap? En bent u daar trots op? Dan ontvan-
gen we graag een foto van het resultaat. Het mogen foto’s 
zijn van uw complete pap met slang, maar ook foto’s 
waarin alleen uw zelf gefabriceerde slangenhoes is uitge-
licht tegen een rustige achtergrond. 

Van de inzendingen maken we een kleurrijke collage 
voor een volgend nummer van ApneuMagazine. Stuur 
uw foto’s van minimaal 650 kB naar redactiesecretaris@
apneuvereniging.nl. Alvast dank!    ■  

Oproep: foto’s van kleurrijke slangenhoezen  



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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tekst: Niek egtberts

apneumagazine

Lekker dutten
Als kind, ik weet het nog goed, hadden wij een buurman 
die net als mijn vader Wim heette. Hij was ambtenaar en 
rijk, want hij had als eerste in de straat een auto. Ook deed 
hij elke dag vlak na het middageten een dutje. Dan moes-
ten wij stil zijn, hij was immers belangrijk en wij waren 
met velen in een gehorig huis. 
 
Jaren later, toen ik werkte in de zorg en het onderwijs, deed 
ik indien mogelijk ook een middagdutje. Vaak dacht ik dan 
aan buurman Wim en dat wij gezegende mensen waren: 
zij die een dutje konden en mochten doen.

Vijf minuten
Dat het dutje langzamerhand noodzakelijk werd had ik niet 
zo in de gaten. Als men mij bij de tandarts of de apotheek 
vroeg ‘heeft u nog vijf minuten?’ dan deed ik even mijn 
ogen dicht en werd na die vijf minuten weer verkwikt wak-
ker. Dat ik tijdens de toetsweken op school af en toe een 
wegtrekker had, zo'n moment waarop je heel langzaam 
wegzakt met je ogen nog half open, heeft geen enkele leer-
ling mij ooit verweten. Wel schaamde ik mij af en toe voor 
de snurk waarvan ik zelf ineens wakker werd. Zo'n snurk 
overkwam mij wel vaker en het kwam zelden goed uit.

‘De fijnste momenten van de dag 
waren toch de wegtrekmomentjes’

Mijn moeder woonde indertijd honderd kilometer bij ons 
vandaan. Als ik daar heen reed deed ik onderweg twee tot 
drie maal een dutje van twintig minuten, zodat ik uitge-
rust aankwam. Heerlijk. De fijnste momenten van de dag 
waren toch de wegtrekmomentjes die ik talloze malen 
heb ondergaan en waar ik bijna altijd van genoot. Sinds 
ik gediagnosticeerd ben als apneupatiënt en daarvoor 
behandeld word, heb ik die momenten bijna nooit meer. 
De therapie werkt.

Overdag slapen is gezond
In Elsevier Weekblad lees ik dat er onderzoek is gedaan 
naar een mogelijk verband tussen dutje en gezondheid. 
Zo kregen mensen die een tot twee keer per week een 
dutje deden 48 % minder hart- en vaatziekten dan zij die 
overdag niet sliepen. Deze opmerking, zonder nadere 
uitleg, heeft mij toch getroffen. Ik denk dat het tijd wordt 
om, net zoals vroeger, weer lekker te gaan dutten.  ■ 
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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

Waar de vrouwenbladen tot voor enige jaren toch vooral 
op de bank of aan tafel met een kopje koffie erbij gelezen 
werden, is er nu een nieuwe generatie lezers bijgekomen. 

Zij zitten - misschien nog steeds op de bank of aan tafel 
met een glas thee - maar nu met de laptop of tablet in 
plaats van papier. Zo kunnen ze lezen over slaapapneu 
en hoe Bep van Norde erachter kwam dat haar man Cok 
(beiden van de maskerraad van de ApneuVereniging) 
apneu had. En ze kunnen er onze bekende test doen. 
Goed werk van Libelle. Wij zouden graag ook een artikel 
in het papieren blad zien, zodat mensen ook bij de kapper 
en in wachtkamers met de leesmap over apneu geïnfor-
meerd worden.
  Bron:  www.libelle.nl/lekker-in-je-vel/gezondheid/

slaapapneu-zo-kom-je-erachter-test

Libelle Legt uit: zó kom je erachter of je slaapapneu hebt

Dat een deel van de mensen met apneu met name last 
heeft van apneus bij rugligging is bekend. Het wordt 
posa genoemd, positieafhankelijke obstructieve apneu. 
Primaire snurkers zijn mensen die geen apneus of 
hypopneus hebben, maar wel een snurkprobleem. Een 
sociaal snurkprobleem, zoals het heet als anderen last 
hebben van het gesnurk. Bij meer dan 65% van die pri-
maire snurkers is het gesnurk positieafhankelijk, ze laten 
zich vooral horen in rugligging.

Linda Benoist promoveerde in 
december 2019 aan de Universiteit 
van Amsterdam op onderzoek naar 
de bruikbaarheid van slaapposi-
tietherapie (spt) bij positieafhan-
kelijke osa. Ze nam de primaire 
snurkers mee in haar onderzoek 
en een spt-apparaatje blijkt voor 
hen een effectief hulpmiddel. 

Voor de primaire snurkers en voor mensen met posa 
draagt spt bij aan verbetering van de kwaliteit van leven. 
Slaappositietherapie geeft bij lichte en matige posa resul-

taten gelijkwaardig aan die van een mra. Als onderdeel 
van een combinatietherapie blijkt spt geschikt om men-
sen met een ernstiger vorm van osa te behandelen, 
wanneer één behandelsoort (bijvoorbeeld een mra) niet 
voldoende effectief blijkt te zijn of wanneer men een hoge 
cpap-druk niet verdraagt. 

 Bron: 

‘A new-generation device for patients with positional obstructive sleep apnea’, 

Linda Benoist.

De ApneuVereniging was een van de sponsoren bij de 
totstandkoming van dit proefschrift.

Onderzoek naar spt voor snurkers en mensen met posa
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Een nieuwe, eenvoudige methode om slaapapneu vast te 
stellen op basis van variaties in het hartritme. Dát is nog 
eens nieuws! In de toekomst hoef je niet meer gekoppeld 
aan draden de nacht door te brengen om te testen op 
slaapapneu.

Dankzij een nieuwe methode, ontwikkeld door onderzoe-
kers van de TU Eindhoven (TU/e), Philips en het Centrum 
voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe kunnen patiënten 
straks comfortabel in hun eigen bed de metingen laten 
doen. TU/e-onderzoeker Sebastiaan Overeem, die ook als 
slaaparts werkt bij het Centrum voor Slaapgeneeskunde 
Kempenhaeghe, presenteert samen met promovendus 
Gabriele Papini en collega’s een nieuwe, eenvoudige 
methode om slaapapneu te kunnen vaststellen. 

Ze ontdekten dat bepaalde variaties in het hartritme een 
goede indicatie kunnen zijn voor slaapapneu. Overeem: 
‘Door die variaties te analyseren is het mogelijk om vast 
te stellen of iemand wakker is of slaapt. Ook ontdekten we 
patronen waarmee ademstops te vinden zijn.’

Na die ontdekking werkte Overeem met zijn team aan 
een algoritme (een wiskundige formule) dat deze gege-
vens zelfstandig kan analyseren. Zo kan men met dit 
algoritme uit bestaande gegevens van ruim 250 patiënten 
nauwkeurig bepalen wanneer bepaalde hartritmepatro-
nen duiden op slaapapneu. Overeem: ‘Onze methode 
blijkt daarbij heel goed overeen te komen met de huidige 
meetwijze.’
De nieuwe methode werkt zelfs bij mensen met een 
complexe mix van slaapstoornissen. ‘Onze aanpak maakt 
het mogelijk dat patiënten thuis, met bijvoorbeeld een 
slimme pleister, een slim horloge of matras, zichzelf lang-
durig kunnen meten’, zegt Overeem.
Op 26 november 2019 stond hierover een artikel in 
het Engelstalige wetenschappelijke tijdschrift Scientific 
Reports, onder de titel: Estimation of apnea-hypopnea index 
in a heterogeneous sleep-disordered population using optimi-
sed cardiovascular features.
In het volgende nummer van ApneuMagazine vertelt 
Sebastiaan Overeem ons over de betekenis van deze 
bevindingen. 

Bron: Persbericht TU/Eindhoven

Slaapapneu opsporen in je eigen bed
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FoodFirst Network is een onafhankelijk en reclamevrij 
online leefstijlplatform. Het werkt samen met onder 
andere Voeding Leeft en Arts en Leefstijl (zie p. 10 voor 
een interview met de voorzitter van Arts en Leefstijl). 
Uitgangspunt is het duiden van voeding, beweging, slaap 
en ontspanning vanuit een medische achtergrond. 

FoodFirst helpt en adviseert de leden persoonlijk over 
deze onderwerpen. Begin 2019 is het overgenomen door 
een van onze grote kruideniers, die voeding en gezond-

heid centraal wil stellen in wat ze doen voor de klanten. 
Met als eerste actie een gratis jaarabonnement voor de 
persoonlijke bonuskaarthouders. Dat roept natuurlijk de 
nodige vragen op over de onafhankelijkheid en het recla-
mevrij zijn van FoodFirst. We wachten af. En wie weet 
worden de schappen bij de kruidenier komende jaren 
stap voor stap (zo gaat leefstijlverandering immers ook) 
gevuld met steeds meer gezonde producten.

Bron: https://landing.foodfirstnetwork.nl

De kruidenier gaat op onze pondjes letten

Op 28 februari publiceerde Mediaplanet de campagne 
Lucht & Longen. Deze werd als bijlage in De Telegraaf 
verspreid. Online zijn de artikelen te vinden op de website 
Planet Health. De ApneuVereniging droeg met een artikel 
over apneu bij aan het kennisdossier. 
www.planethealth.nl/lucht-en-longen/wat-houdt-slaapapneu-in

Lucht & Longen
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onderzoeksresultaten langdurig mra-gebruik

Meer levenskwaliteit 
met een mra? tekst: Louise Bonte, 

journalist en medewerker ResMed

De meeste mensen met osa worden behandeld met een 
cpap. Slechts negen procent van de osa-patiënten gebruikt 
een mra, zo wees het tweejaarlijks onderzoek van de 
ApneuVereniging ‘De keten in beeld 2019’ uit. Maar het 
mra zou weleens een interessante eerstekeusbehandeling 
kunnen zijn voor patiënten met milde tot matige osa (5 tot 
30 ahi). En een tweedekeusbehandeling voor osa-patiënten 
die niet met een cpap uit de voeten kunnen. Dit blijkt uit 
de resultaten van de Franse Orcades-studie die vorig jaar 
september op het Europese congres voor pneumologie 
(ERS) werden gepresenteerd. (pneumologie = longgenees-
kunde, red.)

Doeltreffendheid mra 
Tot nu toe was er niet veel bewijs voor de doeltreffendheid 
van een mra op lange termijn. Het Franse onderzoek laat 
zien wat de langetermijnresultaten zijn van mra’s voor 
patiënten met lichte, matige en ernstige osa. 
Meer dan driehonderd osa-patiënten zijn gedurende vijf 
jaar gevolgd en behandeld met een op maat gemaakte 
mra: het Narval CC mra van ResMed. Deze Orcades-studie 
is in Frankrijk geïnitieerd en uitgevoerd op verzoek van 
de Franse gezondheidsautoriteiten. Het onderzoek moest 
de doeltreffendheid en het draagcomfort van de mra’s op 
lange termijn evalueren. 

Symptomen gehalveerd
De resultaten van het onderzoek zijn overduidelijk. 
Snurken, ’s nachts vaak opstaan om te plassen, slaperig-
heid en vermoeidheid: alle symptomen die gewoonlijk 
gepaard gaan met slaapapneu waren na vijf jaar gehal-
veerd. De meerderheid van de patiënten zag hun ahi ook 
aanzienlijk dalen, ongeacht de ernst van hun osa.

Belangrijker nog is dat de levenskwaliteit van de patiënten 
vanaf de eerste maanden verbeterde. Ze hadden min-
der hoofdpijn en concentratie- en geheugenstoornissen. 
Irritaties en seksuele problemen verminderden, hun emo-
ties en sociale interacties verbeterden. Gebruikers meld-
den ook een verbeterde waakzaamheid en een aanzienlijk 
betere slaapkwaliteit na vijf jaar behandeling.

goede therapietrouw
De goede behandeling van slaapapneu is niet de enige 
verklaring voor een verbeterde levenskwaliteit. De zeer 
goede therapietrouw van de patiënten is een andere 
belangrijke factor. 83 procent van de patiënten meldde 
dat ze hun mra na vijf jaar behandeling elke nacht 
gebruiken. Negen van de tien gebruikers gaf aan dat ze 
hun mra minstens zeven uur per nacht dragen. Deze 
gegevens liggen dicht bij de resultaten van de enquête 
De keten in beeld 2019. Daarin gaf 78 procent van de 
ondervraagde mra-gebruikers informatie over het dage-
lijks gebruik van hun mra (zonder vermelding van het 
gebruikte model).
De goede therapietrouw op lange termijn in de Orcades-
studie is mede te danken aan het op maat gemaakte 
ontwerp van het Narval CC mra. Het in Frankrijk ontwik-
kelde en vervaardigde mra is ontworpen op basis van de 
tandafdrukken van de patiënt, waardoor deze is aangepast 
aan zijn of haar gebit. Het gebruikte materiaal bevat geen 
bisfenol A (een weekmaker voor plastics) of latex en is 
niet-allergeen. Daardoor is het goed (ver)draagbaar. 

Ongewenste bijwerkingen
Bij sommige patiënten hebben zich ongewenste bijwer-
kingen voorgedaan, zoals pijn aan tanden, tandvlees en 
kaakgewricht. Deze effecten waren meestal van voorbij-
gaande aard en traden vooral op tijdens de eerste weken 
van het mra-gebruik. Na vijf jaar follow-up stopte minder 
dan tien procent van de patiënten in de Orcades-studie met 
hun mra-behandeling door deze bijwerkingen. Het blijft 
daarom belangrijk om waakzaam te blijven en regelmatig 
uw slaap- en tandheelkundige specialist te bezoeken. Die 
kunnen bekijken of het mra nog voldoet en kunnen het zo 
nodig laten aanpassen.

Hoe doeltreffend is het gebruik van een mra? frans onderzoek laat zien dat een op maat gemaakte 

beugel voordelen voor de gezondheid heeft. de kwaliteit van leven zou erdoor verbeteren. 

Wat is Orcades?
de Orcades-studie is een frans klinisch onderzoek waar-
aan 331 osa-patiënten in 28 onderzoekscentra verdeeld over 
frankrijk meededen. de deelnemers hadden lichte, matige 
of ernstige osa en kregen een op maat gemaakt mra aange-
meten. Vervolgens werden ze gedurende vijf jaar gevolgd tot 
december 2018.        
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Volwaardige behandeling
De langetermijnresultaten van de Orcades-studie zijn 
bemoedigend en geruststellend. De aanzienlijke verbete-
ring van de levenskwaliteit van de patiënten bevestigt dat 
mra’s een volwaardige behandeling zijn om slaapapneu 
te behandelen. Slaapdokters hebben een effectieve oplos-
sing tot hun beschikking om milde tot matige osa bij 
hun patiënten te behandelen. Ze kunnen het mra ook 
voorschrijven als tweedekeusbehandeling voor patiënten 
die geen cpap-behandeling aankunnen.    ■  

Resultaten sluiten aan bij 
al bestaande kennis

tekst: grietje Knol-de Vries

Het is mooi dat de resultaten van de Orcades-studie laten 
zien dat mra’s (in dit geval de Narval CC mra van ResMed) 
een volwaardige behandeling zijn om obstructief slaap-
apneu te behandelen. Deze resultaten zijn echter niet 
geheel onverwacht. Het artikel stelt dat er weinig bewijs is 
voor de doeltreffendheid van een op maat gemaakte mra. 
Uit meerdere Nederlandse studies* is echter al gebleken 
dat een mra een bewezen effectieve behandeling is bij 
mild tot matig osa. Het vermindert bijvoorbeeld de ahi en 
heeft een gunstig effect op de kwaliteit van leven. 

eerste keus
Al sinds 2010 wordt in Nederland het mra volledig betaald 
vanuit de basisverzekering. In Nederland kunnen behan-
delaar en patiënt dus al jaren kiezen voor een behandeling 
met een mra. Wanneer sprake is van een mild osa is het 
mra een behandeloptie van eerste keus. Bij matig osa zijn 
zowel mra als cpap mogelijke behandelingen. Uit recent 
onderzoek (De Vries et al. 2019) blijkt dat voor mensen 
met matig osa de cpap effectiever is in het verminderen 
van het aantal ademstops dan het mra. Maar een mra 
komt iets beter uit de bus wanneer je kijkt naar de kwali-
teit van leven. 
Bij ernstig osa zou het mra inderdaad een behandeling 
van tweede keus kunnen zijn bij mensen die geen baat 
hebben bij een cpap. Wel gaan er steeds meer stemmen 
op om minder te varen op de ahi voor het bepalen van de 
behandeldoelen. Ook pleit men ervoor om de grenzen van 
mild, matig en ernstig osa op basis van de ahi meer los te 
laten. Maar dit terzijde.

Symptomen
De positieve effecten op het snurken, overmatige slaperig-
heid overdag en seksuele problemen komen overeen met 
resultaten van eerdere studies. Maar de gebruikte metho-
den van de Orcades-studie wijken wel af van eerdere stu-
dies op dit gebied. Zo werden voor het meten van snurken 
en seksuele problemen niet de gevalideerde vragenlijsten 
gebruikt, maar werd alleen een eenvoudige ja/nee vraag 
gesteld (is het wel of niet aanwezig). 

uitgevallen deelnemers
De Orcades-studie heeft ook gekeken naar de therapie-
trouw. Negen op de tien patiënten gebruiken het mra 
minstens zeven uur per nacht. Let wel, indien die nacht 
het mra gebruikt is, want niet ieder van die negen patiën-
ten gebruikt het mra elke nacht. Bovendien vermeldt het 
artikel van ResMed niet hoeveel deelnemers zijn uitgeval-
len tijdens de studie en daarbij ook zijn gestopt met het 
gebruik van het mra. In een eerder gepubliceerd artikel 
over de langetermijnresultaten na twee jaar (Attali et al. 
2019) staat dat 78 deelnemers (25 procent) zijn gestopt, 
voornamelijk vanwege bijwerkingen en onvoldoende effect 
van het mra. Deze informatie is nodig om het mra-gebruik 
in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat de bevindingen van 
de Orcades-studie aansluiten bij de al bestaande kennis 
over het behandelen van osa met mra’s. 

* Hoekema et al. 2008, Aarab et al. 2011, Doff et al. 2013, 

De Vries et al. 2019, Uniken Venema et al. 2020.

grietje Knol-de Vries is wetenschappelijk onderzoeker en gepromoveerd op het gebied van apneu. 

Zij las het artikel van Louise Bonte en gaf onderstaande reactie.
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orofaciale fysiotherapie bij pijn door mra

Massage voor de 
kauwspieren

tekst: Afra Wamsteker
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Pijn aan het gebit, spierpijn in de kauwspieren en 
gewrichtspijn in het kaakgewricht. Dat zijn de klachten 
waarvan mensen met een mra (mandibulair repositie 
apparaat) last kunnen krijgen. Meestal gaat het om tijde-
lijke klachten, soms duren ze wat langer. Orofaciale fysio-
therapie kan hier bij helpen, een paramedisch specialisme 
gericht op onder meer kaakklachten. Het specialisme 
bestaat nog niet lang, veel ervaring met mra-klachten is er 
dan ook nog niet.

Wolter Alberts is manueel en fysiotherapeut in het 
Groningse Bellingwolde. In 2015 raakt hij als kaakfysio-
therapeut betrokken bij het behandelen van mensen met 
mra-klachten. 

Het pijnlijkste is het mra ’s ochtends uitdoen 

geïrriteerde kaakspieren
Welke klachten ervaren mra-gebruikers? Wolter Alberts 
legt uit dat de kaakspieren soms geïrriteerd raken door het 
mra en dat die vervolgens aan het kaakgewricht trekken. 
Daardoor verkrampt het hele kauwstelsel. Het pijnlijkste 
is dan het uitdoen van het mra ’s ochtends. De oorzaken 
kunnen divers zijn, zoals al bestaande nek- en schouder-
klachten en een slechte houding. Stress is ook een belang-
rijke voorspeller van pijnklachten. 

Mondopening meten 
Hoe behandel je deze klachten? Wolter Alberts stelt men-
sen allereerst gerust door het geven van informatie over het 
kauwapparaat. Dat is van groot belang. ‘Dan onderzoek ik 
de beweeglijkheid van het kaakgebied, of de kauwspieren 

gespannen zijn, hoe het gebit eruit ziet. Ik meet de mond-
opening en onderzoek nek en bovenlichaam.’ Cliënten 
krijgen oefeningen mee, bij verkramping masseert Wolter 
de kauwspieren en eventueel past hij dry needling toe. 
Dat is een behandelmethode waarbij hij met een speciale 
techniek een spier aanprikt om die te ontspannen. ‘Het 
belangrijkste is dat mensen leren voelen wat er gebeurt 
en wat ze moeten doen om te ontspannen. Uiteindelijk 
hangt het niet af van de behandeling zelf, maar van de 
zelfwerkzaamheid van de cliënt.’ Wolter noemt ontspan-
ningsoefeningen en ademhalingsoefeningen, maar ook de 
mogelijkheden van leefstijlcoaching. ‘Nogal wat cliënten 
zijn veel te zwaar, bewegen te weinig en hebben nauwe-
lijks bewust contact met hun lichaam.’

Belangrijk is dat mensen leren voelen 
en ontspannen

Samenwerking met andere disciplines
Van fysiotherapie alleen mag je niet alles verwachten. 
Daarom is het volgens Wolter Alberts ook nodig dat ver-
schillende (para)medische disciplines elkaar vinden, zoals 
de longarts, kno-arts, neuroloog, psycholoog, tandarts, 
fysiotherapeut. ‘Als zij open staan voor elkaars werk en 
elkaars werk kennen, ontstaan er vanzelf samenwer-
kingsverbanden waardoor de kwaliteit van de zorg ver-
betert.’ Daarom heeft hij ook een lezing over orofaciale 
fysiotherapie gegeven tijdens een regiobijeenkomst van 
de ApneuVereniging. De belangstelling was verrassend 
groot, meer dan honderd aanwezigen en ook nog geïnte-
resseerden op de wachtlijst. 

Verzekering
De basisverzekering dekt de kosten van de fysiothera-
peutische behandeling niet, daarvoor is een aanvullende 
verzekering nodig. Let dan wel goed op of dekking van 
fysiotherapie hierbij is inbegrepen. Een verwijzing voor 
de (orofaciaal) fysiotherapeut is niet noodzakelijk, maar 
wel gebruikelijk als een (tand)arts de behandeling aan-
vraagt.    ■  

Sommige mensen met een mra kunnen hun beugel niet goed verdragen. Bij pijnklachten kan orofaciale 

fysiotherapie uitkomst bieden. dit nieuwe paramedisch specialisme behandelt onder meer kaakklachten. 



tekst: Marijke iJff
Lijf en leden
een gezonde leefstijl is extra belangrijk voor mensen met apneu. in deze nieuwe rubriek vindt u tips en ideeën van redactie 

en lezers over voeding, bewegen, ontspanning en slaap. Heeft u een leuke bijdrage over gezonde leefstijl? Mail uw tip, 

recept of verhaal naar redactiesecretaris@apneuvereniging.nl onder vermelding van ‘Lijf en leden’. 

Een even simpel als heerlijk lunch-, voor- of bijgerechtje. 

Ingrediënten: 
• bakje cottage cheese 
• bosuitje, in ringetjes
• een paar (semi) gedroogde tomaatjes, in reepjes 
• een handje hazelnoten, grof gehakt
• een klein beetje olie van de tomaatjes

Meng de olie door de cottage cheese. Schep de cottage 
cheese op een schoteltje en versier het witte bergje met 
de overige ingrediënten.

Recept: eenvoudig lekker 
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Ongezonde leefgewoonten die tot een hartaanval leiden, 
vergroten ook het risico op het ontwikkelen van alzhei-
mer. Dat zegt cardioloog dr. Leo Hofstra: ‘Wat slecht is 
voor je hart en bloedvaten, is ook slecht voor je brein. 
Logisch natuurlijk, want ons brein is het best doorbloede 
deel van ons lichaam. Dit soort inzichten komt vaak hard 
binnen. Want terwijl je met een hartaanval tegenwoordig 
een reële kans hebt om er goed doorheen te komen, 
bestaat er voor de ziekte van Alzheimer nog geen behan-
delmethode.’ 
  Bron: https://www.running2020.org

Spieren spelen een belangrijke rol in ons leven. Wie zich 
enkele keren per week een beetje inspant en bijvoorbeeld 
gewichten tilt, profiteert van de positieve gevolgen daar-
van. Want spiertraining maakt niet alleen sterk maar ook 
slank. Spieren verbruiken energie, zelfs in rust. Spieren 
zijn gekoppeld aan de bloedsomloop en worden van    
voedingsstoffen voorzien. Bovendien moeten ze op tem-
peratuur worden gehouden, zodat ze ‘in leven’ blijven.

Spieren consumeren 26 procent van de basisstofwisse-
ling. Lichaamsvet daarentegen heeft geen energie nodig. 
Vet is energie, het is een inactieve massa die van het 
lichaam alleen maar plaats vraagt. Lever, hart, hersenen 
en nieren hebben in rust ook energie nodig. Maar op dat 
verbruik heb je beperkt invloed. Spiermassa daarentegen 
kun je door training vergroten.

 Bron: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/lifestyle/
172509-spieren-verbruiken-ook-in-rust-energie-en-houden-slank.html

Spieren tegen vet

Ongezond leven vergroot ook 
kans op alzheimer



Maarten Majoor is kno-arts en somnoloog in Ziekenhuis 
Gelderse Vallei. Met enige regelmaat komt hij op Sint 
Maarten om daar te werken in het plaatselijke ziekenhuis. 
Het eiland heeft ongeveer 75 duizend inwoners en bestaat 
uit een Nederlands en een Frans deel. 

In november 2019 heeft dr. Majoor op Sint Maarten een 
congres georganiseerd over osa. Doel was de verschillende 
disciplines die al werkzaam zijn op het eiland (ook op het 
Franse deel) samen te brengen met de zorgverzekeraar. 

Twee keer zo hoog
‘Osa en comorbiditeit is hier twee keer zo hoog als in 
Nederland’, schrijft dr. Majoor ons vanuit Sint Maarten. 
In de volgende editie van ApneuMagazine doet hij uitge-
breid verslag van zijn verblijf. Aan de orde komen vragen 
als: is de zorg voor apneupatiënten anders geregeld op 
Sint Maarten? Wordt apneu er eerder gediagnosticeerd? 
Of juist niet? Nederland werkt overigens nauw samen met 
Sint Maarten, Aruba en Curaçao voor een betere gezond-
heidszorg in het Caribische deel van het Koninkrijk.    ■ 

 45  | apneumagazine

A p N e u M A g A z i N e  R U B R i e K        

vooruitblik

Apneu op Sint Maarten 
Hoe is de apneuzorg geregeld op het Caribische eiland Sint Maarten? daarover vertelt 

somnoloog Maarten Majoor in het volgende nummer van ApneuMagazine. 

tekst: Redactie

Maarten Majoor: ‘Osa en comorbiditeit is 
hier twee keer zo hoog als in Nederland.’

Een sterke koude prikkel zet de bruine vetcellen in het 
lichaam in werking. Het actief worden van het bruine vet 
zorgt ook voor de verbranding van het witte vet. Dat is het 
vet waar we zo snel mogelijk van af willen. 

Maar hoe doe je dat, je bruine vet activeren? Bruin vet 
wordt tot verbranding aangezet door een signaal vanuit 
de hersenen. Een belangrijk signaal hiervoor is kou. Als 
volwassenen hebben we nog maar een klein beetje bruin 
vet in ons lichaam zitten, voornamelijk tussen de schou-
derbladen. Koud douchen zet de stofwisseling flink in 
werking, waardoor je extra calorieën verbrandt. Het is wel 
belangrijk dat je minstens vijf minuten onder een koude 
douche staat. 

Onderzoekers uit Maastricht hebben laten zien dat je het 
bruine vet ook zelf kan ‘trainen’ door meerdere dagen 
achter elkaar enkele uren per dag de kou op te zoeken. Dit 
vermindert bovendien de hoeveelheid lichaamsvet. Dus 
een beetje kou is zo slecht nog niet.

  Bron: Vet belangrijk, dr. Mariëtte Boon, internist in 

opleiding en prof. dr. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog

Bruin vet en een koude douche
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Een cpap zonder luchtbevochtiger geeft een droge en in 
de winter ook een koude prikkel. Zonder warme lucht-
bevochtiging heeft 70 procent van de cpap-gebruikers 
neusklachten. De warme luchtbevochtiger verwarmt en 
bevochtigt de lucht enigszins. Dit zorgt voor de min-
ste neusprikkeling. ‘Blijven de neusklachten bestaan, 
dan moet je juist niet de toevlucht nemen tot allerlei 
toevoegingen zoals etherische oliën. Want dan heb je 
kans dat de klachten toenemen’, zegt longarts Michiel 
Eijsvogel (Medisch Spectrum Twente). ‘De slijmvliezen 
van de bovenste en onderste luchtwegen zijn het meest 
gebaat bij een schone en prikkelarme omgeving, met 
name bij personen die al neus- of longklachten hebben. 
Toevoegingen zijn uit den boze, medisch gezien is er 
geen enkel bewijs dat het effectief is. Het is eerder scha-
delijk. Denk bijvoorbeeld aan de inmiddels aangetoonde 
longschade bij toevoegingen aan de e-sigaret.’ 

De slijmvliezen willen een schone 
en prikkelarme omgeving

Ook verschillende fabrikanten en leveranciers waar-
schuwen voor het toevoegen van etherische olie aan de 

bevochtiger. Het probleem van etherische olie is dat deze 
niet verdampt en er een restje overblijft in het water-
bakje zodra het water opraakt. Dat kan de bodemplaat 
beschadigen. Er is kans dat de olie gaat verbranden in 
het waterbakje. 

Haartjes van de luchtwegen
De luchtwegen zijn bekleed met fijne haartjes die afval-
stoffen afvoeren en ervoor zorgen dat de luchtwegen 
schoon blijven. Het urenlang inademen van etheri-
sche olie kan de werking van deze haartjes aantasten. 
‘Met oliën moet je altijd opletten’, waarschuwt longarts 
Johan Verbraeken (Universitair Ziekenhuis Antwerpen). 
‘Theoretisch kunnen oliën die in de longen terechtkomen 
een lipide (vetten) longontsteking veroorzaken. De vraag 
is of oliedruppels die in een luchtbevochtiger worden 
gedaan, mee verdampen en zo tot problemen leiden. Ik 
heb dit nog nooit gezien in de praktijk, dus wellicht loopt 
het niet zo’n vaart. Maar ik zou het niemand aanraden. 
Neem bij hardnekkige neusklachten contact op met uw 
osas-consulent of behandelend arts.’   ■

Mag etherische olie in de 
luchtbevochtiger?
Bij een verstopte neus kan eucalyptusolie verlichting brengen. Mag dat in het waterbakje van de 

apap, bpap en cpap? Of kunnen etherische oliën in de pap schadelijk zijn voor je gezondheid? 

tekst: Redactie, Nancy van der Lek

X



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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2 & 3 april 
NVTS congres te Naarden
Nascholing voor de leden van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige 
Slaapgeneeskunde.  

25 april
De Landelijke Voorjaarsbijeenkomst van de Apneuvereniging
Na de Algemene Ledenvergadering in de ochtend zijn er ’s middags lezingen en is er 
een informatiemarkt. 

12 & 13 mei
Florence Nightingale Fair te Veenendaal
De Florence Nightingale Fair is er voor zorgprofessionals en biedt workshops, master-
classes en een interactieve beursvloer.

14 mei
Gehandicaptenzorg Fair te Veenendaal
Voor zorgverleners uit de gehandicaptenzorg met workshops, masterclasses en een 
interactieve beursvloer. 

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 voorjaar 2020 
Overijssel - Twente 31 maart  Co van Doesum, Herman ten Hove, Piet van der Heijden, Norbert 
Medisch Spectrum Twente, Enschede    Blockhuis                    
 19.30 uur      OSAsense, nieuwe mogelijkheden bij de diagnostiek van slaapapneu, door 

Rick Pleijhuis, internist i.o., initiator OSAsense.
    Inspire, de tongzenuwstimulator, door Fons ten Bokum, manager therapie-

ontwikkeling bij Inspire.
 
Zwolle 1 april  Francisca de Koning
Isala Ziekenhuis  19.30 uur    Programma nog niet bekend.

Arnhem en De Liemers 14 april  Ben Teunissen, Evert van den Bronk
Ziekenhuis Rijnstate 19.30 uur    Uitlezen cpap via software, internet en telemonitoring. Ins en outs van het 

mra.

Betuwe en Bommelerwaard 13 mei  Marja Luksemburg, Piet Luksemburg  
Ziekenhuis Rivierenland  19.30 uur    Wat is osas?, door longarts Rivierenland Ziekenhuis. Tweede spreker nog 

niet bekend.

Noord-Holland 14 mei  Huub Kerkhoff, Geeske van der Veer-Keijsper, Jacco Smiers                        
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk 19.15 uur    Programma nog niet bekend.

Emmeloord  18 mei  Francisca de Koning, Henk Bazuin 
Buurthuis De Erven  19.00 uur     Programma nog niet bekend.

Oost-Brabant  en Rijk van Nijmegen  18 mei  Jos van Beers, Harrie Otjens, Toos van Beers 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen 19.00 uur     Chirurgische opties voor slaapapneu, door kno-arts dr. B.M. Wensing.

Voor meer en actuele informatie over de regiobijeenkomsten 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.

Landelijke Voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 25 april 2020  
Ook dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in de eenhoorn tegenover het station in Amersfoort. 

Wij beginnen de dag met de Algemene Ledenvergadering. 
Het bestuur legt verantwoording af voor het gevoerde 
beleid en de financiën en zal de plannen en begroting pre-
senteren voor het lopende jaar.  
Na de lunch kunt u een aantal lezingen of workshops van 
gerenommeerde sprekers bijwonen. Het thema dit jaar is: 
apneu in combinatie met andere chronische aandoenin-
gen. ’s Middags kunt u ook de informatiemarkt bezoeken 
waar een groot aantal leveranciers en fabrikanten hun 
(nieuwe) producten toont. En vanzelfsprekend is er gele-

genheid om met andere leden in gesprek te gaan en uw 
vragen te stellen aan onze medewerkers.
De uitnodiging en het programma voor deze dag volgen 
rond 20 maart 2020 per e-mail. Heeft u geen e-mail, dan 
krijgt u de uitnodiging per post. Noteer nu alvast 25 april 
in uw agenda.

Namens het bestuur,
Dick Bos, organisator Landelijke Voorjaarsbijeenkomst  ■ 
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A p N e u M A g A z i N e  V e R e N i g i N g S Z A K e N

apneuhelpdesk

landelijk coördinator veldwerk

regiocoördinatoren

Friesland
Groningen

Drenthe / Kop van Overijssel

Overijssel - Twente

   Veluwe Vallei en Eemland

  Flevoland
Stedendriehoek

 

Oost-Brabant en Rijk van Nijmegen
 

 Betuwe, Bommelerwaard en Meierij

 Achterhoek

Arnhem / De Liemers
Utrecht

 Noord-Holland

Amsterdam
Amstelveen

Zuid-Holland

Den Haag
Rotterdam 

Dordrecht

Zeeland

 West-Brabant
 

Midden-Brabant

Noord-Limburg / De 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 klijnstra@apneuvereniging.nl
Martin Bleecke bleecke@apneuvereniging.nl
Kees de Ridder deridder@apneuvereniging.nl
Jelly Stapert stapert@apneuvereniging.nl 
Henk Bazuin bazuin@apneuvereniging.nl
Evert Schouten schouten@apneuvereniging.nl
Francisca de Koning f.dekoning@apneuvereniging.nl
Co van Doesum vandoesum@apneuvereniging.nl
Norbert Blockhuis  blockhuis@apneuvereniging.nl
Herman ten Hove tenhove@apneuvereniging.nl
Tanja Mast mast@apneuvereniging.nl
Piet van der Heijden vanderheijden@apneuvereniging.nl
Peter Welling welling@apneuvereniging.nl
Rudy Geitenbeek geitenbeek@apneuvereniging.nl
Vacature
Tom Petri petri@apneuvereniging.nl
Ruud Steiginga steiginga@apneuvereniging.nl
Toos van Beers t.vanbeers@apneuvereniging.nl
Jos van Beers vanbeers@apneuvereniging.nl
Harrie Otjens otjens@apneuvereniging.nl
Marja Luksemburg m.luksemburg@apneuvereniging.nl
Piet Luksemburg luksemburg@apneuvereniging.nl
Evert van den Bronk vandenbronk@apneuvereniging.nl 
Ben Teunissen teunissen@apneuvereniging.nl
Vacature
Bep van Norde vannorde@apneuvereniging.nl
Ton Wit wit@apneuvereniging.nl
Huub Kerkhoff kerkhoff@apneuvereniging.nl 
Geeske van der Veer - Keijsper vanderveer@apneuvereniging.nl
Jacco Smiers smiers@apneuvereniging.nl 
Vacature
Alette Stoutenbeek stoutenbeek@apneuvereniging.nl
Monique van Boxtel vanboxtel@apneuvereniging.nl
Dick Belderbos belderbos@apneuvereniging.nl 
Henk Verhagen verhagen@apneuvereniging.nl
Teun van Wijk vanwijk@apneuvereniging.nl
Tom Dekker dekker@apneuvereniging.nl
Rob de Ruiter deruiter@apneuvereniging.nl
Elly van der Kuij-van Geel vanderkuij@apneuvereniging.nl
Astrid Kleipas  kleipas@apneuvereniging.nl              
Suzana Kondic kondic@apneuvereniging.nl 
Peter van Antwerpen vanantwerpen@apneuvereniging.nl
Wil Wouters wouters@apneuvereniging.nl
Jolanda van Dongen jvandongen@apneuvereniging.nl 
Jan Kamerling kamerling@apneuvereniging.nl
Ellie Akkermans akkermans@apneuvereniging.nl
Ine Sprangers sprangers@apneuvereniging.nl 
Yvette Tournier tournier@apneuvereniging.nl
Rob Steenbergen  steenbergen@apneuvereniging.nl        
Louk Bour bour@apneuvereniging.nl 
Marco Crutzen crutzen@apneuvereniging.nl

Bep en Cok van Norde vannorde@apneuvereniging.nl

Arno van der Lek vanderlek@apneuvereniging.nl
Nancy van der Lek-Roozeboom 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
Arbeidsongeschiktheid /UWV Michiel Jöbsis jobsis@apneuvereniging.nl
Kinderen en apneu Tanja Mast mast@apneuvereniging.nl
  

Regiocoördinatoren en ApneuKenniscentrum
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contact
Secretariaat       

bestuur
Voorzitter

Algemeen secretaris
Penningmeester 

Landelijk Coördinator Veldwerk 
Algemeen

Communicatie en marketing
Hoofd IT

secretariaat veldwerk
Secretariaat Veldwerk
Secretariaat Veldwerk

internet
 Webredactie

Facebook / Twitter

Apneuforum
Moderator
Moderator

redactie
Hoofdredacteur

Redactiesecretaris
Redacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur

apneumagazine

insturen kopij
lid worden 

verandert uw adres, emailadres, 
telefoonnummer?

      beëindiging lidmaatschap   

advertentiebeleid

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

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

Gerda Kassels   kassels@apneuvereniging.nl
Toine van Dongen   vandongen@apneuvereniging.nl

www.apneuvereniging.nl
Ton op de Weegh   opdeweegh@apneuvereniging.nl
Steven Meppelink  meppelink@apneuvereniging.nl
Ton op de Weegh  opdeweegh@apneuvereniging.nl
Tanja Mast  mast@apneuvereniging.nl
Ton op de Weegh  opdeweegh@apneuvereniging.nl 
Ruud Hondema  hondema@apneuvereniging.nl 
Tanja Mast  mast@apneuvereniging.nl 

Marijke IJff  ijff@apneuvereniging.nl 
Sjoerdtje Venema   venema@apneuvereniging.nl
Piet-Heijn van Mechelen  vanmechelen@apneuvereniging.nl
Ton op de Weegh  opdeweegh@apneuvereniging.nl             
Bert van Dam  vandam@apneuvereniging.nl  
Henk Verhagen  verhagen@apneuvereniging.nl  

Een uitgave van de ApneuVereniging
Grafisch ontwerp: Guus Bayards / www.bayards.biz  info@bayards.biz
Eindredactie: Leonie van den Schoor / www.stukproducties.nl   info@stukproducties.nl

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 10 april  2020
U kunt lid worden voor  30,- per jaar (bij betaling via automatische incasso) of voor  32,50 bij betaling 
op factuur. Naast tal van andere zaken ontvangt u 4 x per jaar het ApneuMagazine. 
Zie www.apneuvereniging.nl  > ik word lid. 
U kunt ook e-mailen naar administratie@apneuvereniging.nl (vermeld duidelijk naam en adresge-
gevens), of stuur een briefje aan ApneuVereniging, Postbus 134, 3940 AC Doorn. 

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

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

ApneuMagazine plaatst alleen advertenties van gerenommeerde aan apneu gerelateerde organisaties. De adverteerder is 
inhoudelijk verantwoordelijk voor de advertentie. Plaatsing van een advertentie betekent niet dat de ApneuVereniging de 
geadverteerde hulpmiddelen of diensten aanbeveelt. Adverteerders hebben geen invloed op de redactionele inhoud. 

A p N e u M A g A z i N e  C O L O f O N

vereniging 
apneu 
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Maak vandaag nog uw gratis 
account aan op: myair.resmed.eu

© 2019 ResMed Ltd. 102342/1 2019-08

Therapie gegevens, advies, gepersonaliseerde 
coachingstips... U krijgt het allemaal via myAir! 
Het is gratis en toegankelijk vanaf uw computer, 
smartphone of tablet.

NEEM DE CONTROLE
SLAAPAPNEU 
BEHANDELING

OVER  
UW



ApneuVereniging   |   Postbus 134   |   3940 AC doorn   |   www.apneuvereniging.nl

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

Het ApneuMagazine wordt ook verspreid in Vlaanderen via:

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

vereniging 
apneu 

Carola Smith, 71, gastvrouw bij regioavonden, beurzen en 

symposia: ‘Ik heb mijn partner ontmoet via de vereniging’

‘Na mijn pensionering ben ik in augustus 2014 vrijwilliger geworden bij de ApneuVereniging. ik heb zelf geen 
apneu, maar kwam bij de vereniging terecht via Marijke ijff (bestuurslid en hoofdredacteur), die ik ken van mijn 
werk als secretaresse bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Sindsdien ben ik gastvrouw op regioavon-
den en beurzen, bij symposia en op de Landelijke Voorjaarsbijeenkomst. Het is mooi om samen met andere 
vrijwilligers mensen te informeren en te adviseren bij vragen over apneu. Het geeft voldoening als mensen iets 
hebben aan mijn advies. Het werk als gastvrouw brengt mij in contact met heel verschillende mensen en ik leer 
veel over de problematiek die mensen met apneu kunnen ervaren in het dagelijks leven. en een bonus bij mijn 
vrijwilligerswerk: ik heb mijn nieuwe partner via de ApneuVereniging ontmoet.’

Michiel Jöbsis, 57, medewerker ApneuHelpdesk en 

-Kenniscentrum: ‘Ik heb nooit spijt gehad van mijn inzet 

voor de club’ 

‘ik ben eerder actief geweest binnen de vereniging en sinds december 2018 weer opnieuw. ik heb voornamelijk 
csa. ik word behandeld met een bi-level pap in combinatie met zuurstof. Ooit, toen ik apneu-verdachte was 
- en het ook bleek te hebben - meldde ik mij aan als lid van de vereniging. een toenmalig bestuurslid vroeg 
mij vervolgens om actief te worden binnen de club. daar heb ik nooit spijt van gekregen. ik help mensen 
die bij de helpdesk aankloppen met vragen over apneugerelateerde zaken en arbeidsdeskundige vragen. 
denk bijvoorbeeld aan arbodienst en keuringsinstanties. Het werk bij de helpdesk betekent voor mij zin-
geving. Het mooiste is als ik mensen help met een advies waar ze verder mee kunnen. en als ze zich 
gesteund voelen. de meerwaarde van het lidmaatschap komt voor hen dan wel heel dichtbij.’

vrijwilligers uitgelicht


