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Q107 - T1: Introductie Text 
 

Welkom bij dit groot onafhankelijk onderzoek van de ApneuVereniging dat uitgevoerd wordt door TNS 
NIPO. Iedereen wil graag weten waar je terecht kunt voor een goede diagnose en behandeling van 
slaapapneu. Door de ervaringen van u en anderen te bundelen en te publiceren krijgen wij allen een 
gedegen zicht op de beste diagnose en behandeling in Nederland. Uw ervaring wordt volstrekt anoniem 
verwerkt. 
 
Het invullen van de vragenlijst zal hooguit 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. Wanneer u aan de 

vragenlijst bent begonnen en deze tussentijds wilt afbreken (om zodoende op een later moment de rest 
van de vragen in te vullen), is het van belang dat u op dezelfde computer, laptop, tablet of telefoon de 
vragenlijst afmaakt. Dit aangezien we uw eerder gegeven antwoorden anders niet kunnen terughalen. 
 
 
Bedankt voor uw medewerking! 

 

 

B001: Achtergrondgegevens Begin block 
 

 

Q001 - Q1: Geslacht Single coded 
 

Bent u een ... 
 

Normal 
 

1 Man  

2 Vrouw  
 

 

Q002 - Q2: Leeftijd Numeric 
 

Min = 2 | Max = 102 
 

Wat is uw leeftijd? 
 

 
 

Scripter notes: insert "jaar" behind the numeric field 
 

 

Q003 - Q3: Sinds wanneer diagnose Single coded 
 

Hoeveel jaar geleden heeft u de diagnose slaapapneu gekregen? 
 

Normal 
 

1 Dit jaar of het afgelopen jaar (2015/ 2014)  

2 Tussen de 2 en 5 jaar geleden (2013 - 2010)  

3 Tussen de 6 en 10 jaar geleden (2009 - 2005)  

4 Langer dan 10 jaar geleden (voor 2005)  
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Q004 - Q4: Middel eerste gedachte aan slaapapneu Single coded 
 

Hoe kwam u op de gedachte dat u wel eens slaapapneu kon hebben? 
 

Geef aan welk antwoord het meest op u van toepassing is  
 

Normal 
 

1 Media (TV, krant, tijdschrift, internet)  

2 Folder/website ApneuVereniging, ApneuForum  

3 Partner  

4 Andere familieleden, vrienden of bekenden  

5 Huisarts  

6 Medisch specialist  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
 

 

Q005 - Q5: Rapportcijfer huisarts  Matrix 
 

Als u een rapportcijfer moet geven voor uw huisarts (zijn/haar kennis over en ondersteuning bij Apneu). 
Welk cijfer zou u de huisarts dan geven?  

 

Een '1' betekent dat u zeer ontevreden bent. Een '10' betekent dat u zeer tevreden bent. 
 

Normal 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet/ 
niet van 

toepassing 

[u]Voor[/u] 

u de 

diagnose 
slaapapneu 
kreeg 

          

[u]Nu[/u] u 
onder 

behandeling 
bent voor 
slaapapneu 

          

 

 



Tevredenheidsonderzoek 2015 ApneuVereniging | version 4 | © TNS 3 

Q006 - Q6: Toelichting tevredenheid huisarts Open 
 

Waarom heeft u de huisarts deze rapportcijfers gegeven?  
 

 

Mocht u het niet weten dan kunt u onderaan het scherm op de 'weet niet' knop drukken. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

99 weet niet/ niet van toepassing *Position fixed *Exclusive 
 

 

Q007 - Q7: Behandeling  Single coded 
 

Welke behandeling voor slaapapneu heeft u nu, of is het meest recent bij u voorgeschreven? 
 

Normal 
 

1 CPAP (blaasapparaat, ook Bi-pap, Vpap, auto-pap)  

2 MRA (slaapbeugel die de onderkaak naar voren houdt)  

4 KNO operatie (neuscorrectie, UPPP ed.)  

5 Kaakoperatie   

7 Maagverkleining  

8 Positietraining (band die op de borst zachte trillingen 
geeft wanneer een rugpositie wordt aangenomen tijdens 

het slapen) 

 

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
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Q008 - Q8: Eerdere behandeling Multi coded 
 

Heeft u eerder al een andere behandeling gekregen voor slaapapneu?  
 

 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 

Normal 
 

1  Ja, CPAP (blaasapparaat, ook Bi-pap, Vpap, auto-pap)  

2  Ja, MRA (slaapbeugel die de onderkaak naar voren 
houdt) 

 

4  Ja, KNO operatie (neuscorrectie, UPPP ed.)  

5  Ja, kaakoperatie   

7  Ja, maagverkleining  

8  Ja, positietraining (band die op de borst zachte trillingen 
geeft wanneer een rugpositie wordt aangenomen tijdens 
het slapen) 

 

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 

6 Nee, niet van toepassing  
 

Scripter notes: do not display answers mentioned at Q7 
 

 

Q010 - Q9: Huidige situatie Single coded 
 

Welke situatie is op dit moment op u van toepassing? 
 

Normal 
 

1 Zelfstandige (ZZP'er / ondernemer)  

2 Werkzaam in loondienst in het bedrijfsleven  

3 Werkzaam bij de overheid  

4 50% of meer arbeidsongeschikt verklaard  

5 Werkloos/werkzoekend/bijstand  

6 Gepensioneerd of VUT  

7 Studerend/schoolgaand   

8 Huisvrouw/huisman  

9 Anders  
 

 

B001: Achtergrondgegevens End block 
 

 

B002: Zorgverzekeraar Begin block 
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Q011 - Q10: Ziektekostenverzekeraar Single coded 
 

Wie was in 2014 uw zorgverzekeraar? 
 

Voor een uitgebreide lijst met alle zorgverzekeraars die onder de genoemde concerns vallen kunt u met 
uw muis op het betreffende concern gaan staan, waarna alle bijhorende zorgverzekeraars worden 

getoond. 
 

Normal 
 

1 Achmea  

2 VGZ  

3 CZ  

4 Menzis  

5 DSW  

6 ONVZ  

7 Zorg en Zekerheid  

8 ASR  

9 ENO  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
 

Scripter notes: Show this list when answer option 1 Achmea is touched: 
Zilveren Kruis Achmea 

FBTO 
De Friesland 

Avéro Achmea 
C4Me 

Interpolis 

Pro Life 

Kiemer 
OZF 

ZieZo 
Ik! 

YouCare 

Select en Go 
 

Show this list when answer option 2 VGZ is touched: 
VGZ 
Univé 

Univé ZEKUR 
Univé Zorgzaam 

Bewuzt 
IZZ 
IZA 
UMC 

Besured 

De Goudse 
United Consumers 

IZA Cura 
Promovendum 

National Academic 
Aevitae 

IAK 
 

Show this list when answer option 3 CZ is touched: 
CZ 

CZdirect 
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OHRA 

Delta Lloyd 

PZP 
 

Show this list when answer option 4 Menzis is touched: 
Menzis 

Anderzorg 
HEMA 
Azivo 

PMA 
 

Show this list when answer option 5 DSW is touched: 
DSW 

Stad Holland 
In Twente 

 

Show this list when answer option 6 ONVZ is touched: 
ONVZ 

PNO zorg 
VvAA 

 
Show this list when answer option 7 Zorg en Zekerheid is touched: 

Zorg en Zekerheid 
AZVZ 

 
Show this list when answer option 8 ASR is touched: 

Ditzo 
De Amersfoortse 

BeterDichtbij 

 
Show this list when answer option 9 ENO is touched: 

Salland 
Energiek 

Salland ZorgDirect 
Hollandzorg 

 
 

 

Q012 - Q11: Contact zorgverzekeraar Single coded 
 

Heeft u in 2014 contact gezocht met uw verzekeraar in verband met slaapapneu?  
 

Normal 
 

1 Ja  

2 Nee  

99 weet niet *Position fixed *Exclusive 
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Ask only if Q012 - Q11,1 
 

Q013 - Q12: Manier contact zorgverzekeraar Multi coded 
 

Op welke manier(en) heeft u contact gezocht met uw verzekeraar in 2014?  
 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 

Normal 
 

1 Telefonisch  

2 Per brief  

3 Via e-mail  

4 Kantoorbezoek  

5 Via de website (contactformulier)  

6 Anders  
 

 

Q014 - Q13: Rapportcijfer zorgverzekeraar Matrix 
 

Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw tevredenheid over deze zorgverzekeraar in verband 
met uw apneubehandeling, welk cijfer zou u geven voor de volgende aspecten? 

 

Een '1' betekent dat u zeer ontevreden bent. Een '10' betekent dat u zeer tevreden bent. 
 

Normal 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet/ 
niet van 

toepassing 

De zorg en 
verstrekkingen 

die u ontvangt 

          

De 
voorlichting 

          

De 
communicatie  

          

De 

afhandeling 
van 
rekeningen 

          

De 
tevredenheid 
met de 

verzekeraar in 
het algemeen 
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Q015 - Q14: Toelichting rapportcijfer verzekeraar Open 
 

Waarom heeft u de zorgverzekeraar deze rapportcijfers gegeven? 
 

 

Mocht u het niet weten dan kunt u onderaan het scherm op de 'weet niet' knop drukken. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

99 weet niet/ niet van toepassing *Position fixed *Exclusive 
 

 

B002: Zorgverzekeraar End block 
 

 

B003: Diagnose Begin block 
 

 

Q016 - Q15: Slaapkliniek provincie  Single coded 
 

De volgende vragen gaan over de slaapkliniek/ het ziekenhuis waar u het laatst contact mee heeft 

gehad. 
 
Vul de verdere vragen consequent in met deze slaapkliniek/ dit ziekenhuis in gedachten. 
 
In welke provincie staat deze slaapkliniek/ dit ziekenhuis waar u het laatst contact mee heeft gehad? 

 

Normal 
 

1 Friesland  

2 Groningen  

3 Drenthe  

4 Overijssel  

5 Flevoland  

6 Gelderland  

7 Utrecht  

8 Noord-Holland  

9 Zuid-Holland  

10 Zeeland  

11 Noord-Brabant  

12 Limburg  

14 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  

13 Buitenland, namelijk *Open 
 

 



Tevredenheidsonderzoek 2015 ApneuVereniging | version 4 | © TNS 9 

Ask only if Q016 - Q15,1 
 

Q017 - Q16: Kliniek slaapapneu Friesland Single coded 
 

Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact gehad voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Leeuwarden - Centrum voor Slaap- en waakstoornissen  

2 Heereveen - Ziekenhuis de Tjongerschans  

3 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  
 

 

Ask only if Q016 - Q15,2 
 

Q018 - Q17: Kliniek slaapapneu Groningen Single coded 
 

Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact gehad voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Groningen - Slaapcentrum Martini Ziekenhuis  

2 Groningen - Universitair Slaapapneu Centrum  

3 Groningen - Slaapcentrum SEIN  

4 Stadskanaal - Refaja ziekenhuis  

5 Winschoten - OZG locatie Lucas en Delfzicht  

6 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  
 

 

Ask only if Q016 - Q15,3 
 

Q019 - Q17_1: Kliniek slaapapneu Drenthe Single coded 
 

Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact gehad voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Assen - Slaapkliniek Noord Nederland  

2 Emmen - Osas-Poli. Scheper Ziekenhuis  

3 Meppel - Diaconessenhuis  

4 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  
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Ask only if Q016 - Q15,4 
 

Q020 - Q17_2: Kliniek slaapapneu Overijssel Single coded 
 

Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact gehad voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Almelo/Hengelo - Centrum voor Slaapgeneeskunde ZGT  

2 Deventer - Deventer Ziekenhuis  

3 Enschede - Medisch Spectrum Twente (MST)  

4 Hardenberg - Ropcke Zweers Ziekenhuis  

5 Zwolle - Isala slaapcentrum  

6 Zwolle/Groningen - Slaapcentrum SEIN  

7 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  
 

 

Ask only if Q016 - Q15,5 
 

Q021 - Q17_3: Kliniek slaapapneu Flevoland Single coded 
 

Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact gehad voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Almere - Slaapteam Flevoziekenhuis  

2 Lelystad - MC Zuiderzee  

3 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  
 

 

Ask only if Q016 - Q15,6 
 

Q022 - Q17_4: Kliniek slaapapneu Gelderland Single coded 
 

Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact gehad voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Arnhem/Velp - Slaapapneucentrum Rijnstate  

2 Apeldoorn - Gelre ziekenhuizen  

3 Doetinchem - Slingeland Slaapcentrum  

4 Ede - Ziekenhuis Gelderse Vallei  

5 Groesbeek - Slaapcentrum UCCZ Dekkerswald  

6 Harderwijk - Slaap/waakcentrum St Jansdal  

7 Nijmegen - Slaapcentrum CWZ  

8 Tiel - Ziekenhuis Rivierenland  

9 Winterswijk - Streekziekenhuis Koningin Beatrix  

10 Zutphen - Gelre Ziekenhuizen  

11 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  
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Ask only if Q016 - Q15,7 
 

Q023 - Q17_5: Kliniek slaapapneu Utrecht Single coded 
 

Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact gehad voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Baarn/Amersfoort - Meander Medisch Centrum  

2 Utrecht/Nieuwegein - Slaapcentrum St. Antonius 
Ziekenhuis 

 

3 Utrecht/Zeist - Slaapsnurkcentrum Diakonessenhuis  

4 Woerden - St. Instituut voor slaapgeneeskunde  

5 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  
 

 

Ask only if Q016 - Q15,8 
 

Q024 - Q17_6: Kliniek slaapapneu Noord-Holland Single coded 
 

Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact gehad voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Alkmaar - Slaapkliniek Medisch Centrum Alkmaar  

2 Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland  

3 Amsterdam - Academisch Medisch Centrum  

4 Amsterdam - Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)  

5 Amsterdam - Slaap- en Apneucentrum SLAZ  

6 Amsterdam - VU MC Polikliniek voor Waak 

/Slaapstoornissen 

 

7 Amsterdam - Waak-SlaapCentrum Slotervaart  

8 Beverwijk - Slaappolikliniek Rode Kruis Ziekenhuis  

9 Den Helder - Gemini Ziekenhuis  

10 Haarlem - Kennemer Gasthuis  

11 Hilversum/Blaricum - Tergooi Ziekenhuis  

12 Hoofddorp - Spaarne Ziekenhuis  

13 Hoorn - Westfries Gasthuis  

14 Purmerend - Waterlandziekenhuis poli KNO  

15 Wijk aan Zee - Heliomare team Respicare  

16 Zaandam - Slaapcentrum Zaans Medisch Centrum  

17 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  
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Ask only if Q016 - Q15,9 
 

Q025 - Q17_7: Kliniek slaapapneu Zuid-Holland Single coded 
 

Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact gehad voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Capelle a/d IJssel - IJsselland Ziekenhuis  

2 Delft/Voorburg - Centrum voor Slaapstoornissen Reinier 
de Graaf 

 

3 Den Haag - Bronovo Ziekenhuis  

4 Den Haag - Centrum voor slaap- en waakstoornissen 
MCH 

 

5 Den Haag - Haga Ziekenhuis  

6 Dirksland - Van Weel-Bethesda Ziekenhuis  

7 Dordrecht - SlaapWaakCentrum Albert Schweitzer 
Ziekenhuis 

 

8 Gorinchem - Beatrixziekenhuis Rivas  

9 Gouda - Groene Hart Ziekenhuis  

10 Leiden - Diaconessenhuis  

11 Leiden - Zorgpad slaap Leids Universitair Medisch 
Centrum 

 

12 Leiderdorp - Rijnland Ziekenhuis  

13 Rotterdam - Slaap en snurkcentrum Havenziekenhuis  

14 Rotterdam - Slaap apneu centrum Ikazia  

15 Rotterdam - Slaap en Snurk Centrum SFG  

16 Rotterdam - Slaap- en Snurkcentrum Maasstad 
Ziekenhuis 

 

17 Schiedam - Vlietland Ziekenhuis  

18 Zoetermeer - Lange Land Ziekenhuis  

19 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  
 

 

Ask only if Q016 - Q15,10 
 

Q026 - Q17_8: Kliniek slaapapneu Zeeland Single coded 
 

Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact gehad voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Goes - Slaapcentrum Admiraal De Ruyter Ziekenhuis  

2 Terneuzen - Slaapcentrum Zeeland  

3 Vlissingen - Admiraal De Ruyter Ziekenhuis  

4 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  
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Ask only if Q016 - Q15,11 
 

Q027 - Q17_9: Kliniek slaapapneu Noord-Brabant Single coded 
 

Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact gehad voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Bergen op Zoom - Ziekenhuis Lievensberg  

2 Boxmeer - Maasziekenhuis Pantein  

3 Breda - Slaapcentrum Amphia Ziekenhuis  

4 Eindhoven - Catharina Ziekenhuis  

5 Eindhoven - Máxima Medisch Centrum  

6 Geldrop - St. Anna Ziekenhuis  

7 Heeze - Kempenhaeghe, Centrum voor 
Slaapgeneeskunde 

 

8 Helmond/Deurne - Elkerliek Ziekenhuis  

9 Roosendaal - Franciscus Ziekenhuis  

10 s Hertogenbosch - Slaap Waak Centrum Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 

 

11 Tilburg - Slaapcentrum Brabant (St Elisabeth ZH)  

12 Tilburg - Slaapcentrum Brabant (Tweesteden ZH)  

13 Uden - Slaapcentrum Bernhoven  

14 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  
 

 

Ask only if Q016 - Q15,12 
 

Q028 - Q17_10: Kliniek slaapapneu Limburg Single coded 
 

Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact gehad voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Heerlen - Atrium Medisch Centrum  

2 Horn - Academisch slaapcentrum CIRO  

3 Roermond - Laurentius Ziekenhuis  

4 Sittard-Geleen - Slaap- en Snurkcentrum Orbis MC  

5 Venray/Venlo - VieCuri Medisch Centrum voor Noord-
Limburg 

 

6 Weert - St. Jans Gasthuis  

7 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI)  
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Ask only if Q003 - Q3,2,3,4 
 

Q029 - Q28: Laatste contact Single coded 
 

Wanneer bent u voor het laatst in de slaapkliniek/ het ziekenhuis geweest voor uw slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 tussen nu en 3 maanden geleden  

2 3 tot 6 maanden geleden  

3 half jaar tot 1 jaar geleden  

4 1 tot 2 jaar geleden  

5 2 tot 5 jaar geleden  

6 5 tot 10 jaar geleden  

7 meer dan 10 jaar geleden  
 

 

Ask only if Q003 - Q3,1 
 

Q030 - Q29: Plaats slaaponderzoek Single coded 
 

Waar vond het slaaponderzoek plaats? 
 

Normal 
 

1 Ik werd een nacht opgenomen in de slaapkliniek/ 
ziekenhuis 

 

2 Ik kreeg een kastje mee naar huis  

99 weet niet/ niet van toepassing *Position fixed *Exclusive 
 

 

Ask only if Q030 - Q29,1 
 

Q031 - Q30: Slaaponderzoek met draden op hoofd Single coded 
 

Hoe vond het slaaponderzoek plaats? 
 

Normal 
 

1 Er waren daarbij ook draden bovenop mijn hoofd geplakt   

2 Er waren daarbij [u]geen[/u] draden bovenop mijn 

hoofd geplakt 

 

 

 

Ask only if Q003 - Q3,1 
 

Q032 - Q31: Endoscopie Single coded 
 

Is er bij u ook endoscopie toegepast? 
 

Bij een endoscopie wordt er onder verdoving en kunstmatige slaap in uw neus en achter in uw keel 

gekeken 
 

Normal 
 

1 Ja  

2 Nee  
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Ask only if Q003 - Q3,1 
 

Q034 - Q32: Tijdsduur diagnoseproces Single coded 
 

Hoe lang denkt u dat het hele diagnoseproces duurde? Met het proces bedoelen we van verwijzing van 
de huisarts (verschillende afspraken en onderzoeken in het ziekenhuis) tot en met de diagnose (uitslag 

van het slaaponderzoek). Het duurde in totaal ... 
 

Normal 
 

1 3- 4 weken  

2 5- 6 weken  

3 7- 8 weken  

4 Circa 3 maanden  

5 4- 5 maanden  

6 6- 8 maanden  

7 Langer, namelijk (graag aantal maanden aangeven): *Open 
 

 

Ask only if Q003 - Q3,1 
 

Q035 - Q33: Tijdsduur slaapapneu voor diagnose Single coded 
 

Als u nu terugkijkt, hoe lang denkt u dat u eigenlijk al met slaapapneu rondliep voor het ontdekt werd 
en u de diagnose kreeg? 

 

Normal 
 

1 Enkele maanden  

2 Ongeveer een jaar  

3 2-3 jaar  

4 4-5 jaar  

5 6-8 jaar  

6 8 jaar of langer  
 

 

Ask only if Q003 - Q3,1 
 

Q036 - Q34: Specialist bij diagnose Single coded 
 

Welke specialist gaf u uiteindelijk de diagnose slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 Longarts  

2 KNO arts  

3 Neuroloog  

4 Kaakchirurg  

5 Tandarts/Orthodontist   

6 Psycholoog/Psychiater  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
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Ask only if Q003 - Q3,1 
 

Q037 - Q35: Andere specialisten Single coded 
 

Heeft u voor de diagnose nog gesprekken of onderzoeken gehad bij andere specialisten?  
 

Normal 
 

1 Ja  

2 Nee  
 

 

Ask only if Q037 - Q35,1 
 

Q038 - Q36: Welke andere specialisten Multi coded 
 

Met welke andere specialist(en) heeft u voor de diagnose gesprekken of onderzoeken gehad?  
 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 

Normal 
 

1 Longarts  

2 KNO arts  

3 Neuroloog  

4 Kaakchirurg  

5 Tandarts/Orthodontist   

6 Psycholoog/Psychiater  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
 

Scripter notes: do not display answers mentioned at Q36 
 

 

Ask only if Q003 - Q3,2,3,4 
 

Q102 - Q36_1: Welke andere specialisten Single coded 
 

Met welke specialist had u de laatste tijd het meest contact over uw slaapapneu?  
 

Normal 
 

1 Longarts  

2 KNO arts  

3 Neuroloog  

4 Kaakchirurg  

5 Tandarts/Orthodontist   

6 Psycholoog/Psychiater  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
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Ask only if Q003 - Q3,2,3,4 
 

Q039 - Q37: Begeleiding gekregen Single coded 
 

Heeft u in 2014/ 2015 enige vorm van begeleiding of voorlichting gehad van een specialist, assistente of 
osas-verpleegkundige in uw slaapkliniek/ ziekenhuis? 

 

Normal 
 

1 Ja  

2 Nee  
 

 

Ask only if Q039 - Q37,2 
 

Q105 - Q105: Tevredenheid met voorlichting en begeleiding Single coded 
 

Had u graag begeleiding of voorlichting van een specialist, assistente of osas-verpleegkundige in 2014/ 

2015 gekregen? 
 

Normal 
 

1 Ja, zeker  

2 Ja, misschien  

3 Nee  
 

 

Ask only if Q039 - Q37,1 or Q003 - Q3,1 
 

Q040 - Q39: Hoe vaak begeleiding Single coded 
 

In hoeverre kreeg u voldoende begeleiding of voorlichting in uw slaapkliniek/ ziekenhuis? 
 

Normal 
 

1 Ruim voldoende  

2 Voldoende  

3 Onvoldoende  

4 Ruim onvoldoende  
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Ask only if Q039 - Q37,1 or Q003 - Q3,1 
 

Q041 - Q38: Stelling tijd verpleegkundige Single coded 
 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling? 
 

De specialist, assistente of osas-verpleegkundige in mijn slaapkliniek/ ziekenhuis neemt altijd ruim de 
tijd voor mij. 

 

Normal 
 

1 Volledig eens  

2 Beetje eens  

3 Niet eens, niet oneens  

4 Beetje oneens  

5 Volledig oneens  

99 weet niet *Position fixed *Exclusive 
 

 

Ask only if Q003 - Q3,2,3,4 
 

Q042 - Q40: Genoemde kliniek ook controle Single coded 
 

Gaat u ook op controle bij uw slaapkliniek/ ziekenhuis?  
 

Normal 
 

1 Ja, ik word 1 keer per jaar of vaker opgeroepen  

2 Ja, ik word minder dan 1 keer per jaar opgeroepen  

3 Ja, ik maak zelf een afspraak wanneer dat nodig is  

4 Nee, ik ga nooit op controle  
 

 

Ask only if Q003 - Q3,2,3,4 
 

Q109 - Q109: Contact gehad met slaapkliniek Single coded 
 

Heeft u de laatste 12 maanden contact gehad met uw slaapkliniek?  
 

Normal 
 

1 Ja  

2 Nee  
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Q043 - Q41: Rapportcijfer ziekenhuis/slaapcentrum Matrix 
 

Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw tevredenheid met de gang van zaken in uw 
slaapkliniek/ ziekenhuis, welk cijfer zou u geven voor de volgende aspecten?  

 

Een '1' betekent dat u zeer ontevreden bent. Een '10' betekent dat u zeer tevreden bent. 
 

Normal 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet/ 
niet van 

toepassing 

Wacht- en 
doorlooptijden 

          

Voorlichting 
en begeleiding 

          

Deskundigheid 

van de medici 
          

Organisatie 

van diagnose 
en 
behandeling 

          

 Slaapkliniek 
als geheel 

          

 

 

Q044 - Q42: Toelichting rapportcijfer Open 
 

Waarom heeft u de slaapkliniek/ het ziekenhuis deze rapportcijfers gegeven?  
 

 

Mocht u het niet weten dan kunt u onderaan het scherm op de 'weet niet' knop drukken. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

99 weet niet/ niet van toepassing *Position fixed *Exclusive 
 

 

B003: Diagnose End block 
 

 

Ask only if Q007 - Q7,1 
 

B004: CPAP Behandeling Begin block 
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Q045 - Q43: Soort CPAP Single coded 
 

De volgende vragen gaan over uw CPAP (Bi-pap, Vpap, auto-pap). Wellicht had u eerder een ander 
apparaat. De vragen gaan over uw huidige apparaat. 
 
Over wat voor soort CPAP beschikt u op dit moment? 

 

Normal 
 

1 Standaard CPAP (apparaat met vaste druk, eventueel 
met beginstand met verlaagde druk) 

 

2 Bi level (Bipap, twee niveaus)  

3 Auto CPAP (apparaat past automatisch druk aan naar 
behoefte) 

 

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 

99 weet niet *Position fixed *Exclusive 
 

 

Q046 - Q44: Merk/type apparaat Single coded 
 

Welk merk/type apparaat heeft u op dit moment in gebruik? 
 

Normal 
 

1 Breas, I sleep  

2 Devilbiss Sleepcube  

3 F&P (Fischer & Paykel) Icon  

4 F&P (Fischer & Paykel) Premo  

5 Philips Respironics System One  

6 Philips Respironics System One Remstar Pro  

7 Resmed S 9  

8 Resmed Air Sense 10  

9 Resmed Air Curve 10  

10 Sefam Dreamstar  

11 Weinmann Prisma  

12 Weinmann Somnobalance  

13 Weinmann Somnosoft  

96 anders, namelijk merk/ type:... *Open *Position fixed 

99 weet niet *Position fixed *Exclusive 
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Q047 - Q45: Klachten Matrix 
 

Kunt u aangeven in welke mate u last heeft van ... 
 

Normal 
 

 regelmatig af en toe nooit 

... droge slijmvliezen 
door het gebruik van uw 
CPAP apparaat? 

  

... infecties aan de 

luchtwegen door het 
gebruik van uw CPAP 
apparaat? 

  

 

 

Q048 - Q46: Bevochtiging CPAP Single coded 
 

Gebruikt u bevochtiging voor uw CPAP apparaat? 
 

Normal 
 

1 Ja  

2 Nee  
 

 

Q049 - Q47: Rapportcijfer functioneren CPAP Matrix 
 

Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw tevredenheid met het functioneren van uw huidige 

CPAP (Auto-pap,Bi-pap, Vpap), welk cijfer zou u geven voor de volgende aspecten? 
 

Een '1' betekent dat u zeer ontevreden bent. Een '10' betekent dat u zeer tevreden bent. 
 

Normal 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet/ 
niet van 

toepassing 

De hoeveelheid 
geluid die uw 

CPAP maakt 

          

Bedieningsgemak           

Bevochtiging           

Schoonhouden 
bevochtiger  

          

Algemeen 

(totaaloordeel) 
          

 

Scripter notes: ask statements 3 and 4 only if Q48 is code 1 : Ja 
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Q050 - Q48: Toelichting rapportcijfer Open 
 

Waarom heeft u het functioneren van uw huidige CPAP (Auto-pap, Bi-pap, Vpap) deze rapportcijfers 
gegeven? 
 

  
 

Mocht u het niet weten dan kunt u onderaan het scherm op de 'weet niet' knop drukken. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

99 weet niet/ niet van toepassing *Position fixed *Exclusive 
 

 
 
 
 

Q051 - Q49: Soort masker Multi coded 
 

Wat voor soort(en) masker(s) heeft u? 
 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 

Normal 
 

1 Neusmasker (alleen over de neus)  

2 Neusdoppen (doppen tegen/in neus)  

3 Full face (over neus en mond)  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
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Q052 - Q50: Merk masker Multi coded 
 

Welk merk(en)/type(n) masker(s) heeft u? 
 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 

Normal 
 

1 Breeze Sleepgear (Tyco Healthcare)  

2 F&P (Fischer & Paykel) 407  

3 F&P (Fischer & Paykel) HC 431  

4 F&P (Fischer & Paykel) Eson  

5 F&P (Fischer & Paykel) Opus  

6 F&P (Fischer & Paykel) Pilairo  

7 F&P (Fischer & Paykel) Simplus  

8 F&P (Fischer & Paykel) Zest  

9 Philips Respironics Amara  

10 Philips Respironics Comfort Gel  

11 Philips Respironics Easylife  

12 Philips Respironics Golife  

13 Philips Respironics Nuance  

14 Philips Respironics Optilife  

15 Philips Respironics Pico  

16 Philips Respironics Wisp  

17 Resmed Airfit 10  

24 Resmed Mirage Activa  

18 Resmed Mirage Quattro  

19 Resmed Ultra Mirage  

20 Resmed Swift  

21 Resmed Swift Nano  

22 Resmed Quattro   

23 Weinmann Joyce easy  

96 anders, namelijk merk/ type:... *Open *Position fixed 

99 weet niet *Position fixed *Exclusive 
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Q053 - Q51: Rapportcijfer functioneren masker Matrix 
 

Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw tevredenheid met het functioneren van het masker, 
welk cijfer zou u geven voor de volgende aspecten? 

 

Een '1' betekent dat u zeer ontevreden bent. Een '10' betekent dat u zeer tevreden bent. 
 

Normal 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet/ 
niet van 

toepassing 

mate waarin het 
geluidloos is 

          

het niet lekken           

draagcomfort           

gebruiksgemak           

geen hinder 
voor de partner 

          

reinigingsgemak            

algemeen 

(totaaloordeel) 
          

 

 

Q054 - Q52: Toelichting rapportcijfer Open 
 

Waarom heeft u het functioneren van uw huidige masker deze rapportcijfers gegeven?  

 
 

Mocht u het niet weten dan kunt u onderaan het scherm op de 'weet niet' knop drukken. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

99 weet niet/ niet van toepassing *Position fixed *Exclusive 
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Q055 - Q53: Gebruik CPAP Single coded 
 

Welk antwoord past het best? Ik gebruik mijn CPAP... 
 

Normal 
 

1 Altijd, ook voor dutjes overdag  

2 Iedere nacht  

3 Ik sla wel eens een nachtje in de week over  

4 Ik sla wel eens een nachtje in de maand over  

5 Ik gebruik mijn CPAP onregelmatig  

6 Ik gebruik de CPAP niet meer, omdat *Open 
 

 

Ask only if Q055 - Q53,1,2,3,4,5 
 

Q056 - Q54: Gebruik CPAP 's nachts Single coded 
 

Welk antwoord past het best? Ik gebruik mijn CPAP ... 
 

Normal 
 

1 De hele nacht  

2 De laatste uren 's ochtends wil ik het nog wel eens 
afzetten 

 

3 Ik zet het masker (onbewust) midden in de nacht af  

4 Niet van toepassing  
 

 

Q057 - Q55: Leverancier CPAP Single coded 
 

Wie heeft uw CPAP geleverd? 
 

Als u zojuist van leverancier bent gewisseld en u heeft nog niet of nauwelijks ervaring met deze 

leverancier, kiest u dan de leverancier waarmee u wel/ruimere ervaring heeft. 
 

Normal 
 

1 Linde  

2 Mediq Tefa  

3 Medidis  

4 Total Care  

5 VitalAire (ComCare)  

6 Vivisol  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
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Ask only if Q003 - Q3,1 
 

Q060 - Q58: Beoordeling voorlichting  Single coded 
 

Wat vond u van de voorlichting en begeleiding bij de plaatsing van dit apparaat? 
 

Normal 
 

1 Zeer goed  

2 Goed  

3 Matig  

4 Onvoldoende  

5 Echt onvoldoende  
 

 

Ask only if Q003 - Q3,1 
 

Q061 - Q59: Controle effect behandeling Single coded 
 

Is (enkele maanden) na de start van de therapie gecontroleerd of de behandeling ook echt effectief is? 
 

Normal 
 

1 Ja, door een nieuw slaaponderzoek in de slaapkliniek  

2 Ja, door een nieuw slaaponderzoek thuis  

3 Ja, door het uitlezen van het geheugenkaartje van het 
apparaat  

 

4 Nee, er is (nog) geen controle geweest  
 

 

Ask only if Q003 - Q3,2,3,4 
 

Q062 - Q60: Contact met uw leverancier Single coded 
 

Hoe vaak heeft u contact met de leverancier? 
 

Normal 
 

1 Meer dan 3 keer per jaar  

2 2 à 3 keer per jaar  

3 Gemiddeld 1 keer per jaar  

4 Minder dan 1 keer per jaar  

5 Nooit  
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Ask only if NOT Q062 - Q60,5 
 

Q106 - Q106: Contact met de leverancier Multi coded 
 

Hoe vindt het contact met uw leverancier plaats? 
 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 

Normal 
 

1 Huisbezoek  

2 Bezoek aan de leverancier in de (poli-) kliniek  

3 Telefonisch  

4 Via de post (brief/pakketje)  

5 Via e-mail  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
 

 
 

Ask only if NOT Q062 - Q60,5 
 

Q063 - Q61: Tevredenheid contact leverancier Single coded 
 

Hoe tevreden bent u over het contact met de leverancier? 
 

Normal 
 

1 Zeer tevreden  

2 Tevreden  

3 Ontevreden  

4 Zeer ontevreden  
 

 

Q064 - Q62: Contact buiten kantooruren Multi coded 
 

Heeft u wel eens in het weekend of 's avonds contact gezocht met uw leverancier? 
 

Normal 
 

1  Ja, in het weekend  

2  Ja, 's avonds  

3 Nee *Exclusive 
 

 

Ask only if Q064 - Q62,1,2 
 

Q065 - Q63: Bereikbaarheid buiten kantooruren Single coded 
 

Was de leverancier op die momenten goed bereikbaar? 
 

Normal 
 

1 Ja  

2 Nee  
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Q066 - Q64: Contact met de leverancier Single coded 
 

Welke uitspraak is het meest op u van toepassing? 
 

Normal 
 

1 Als alles eenmaal is geïnstalleerd hoef ik niet zo nodig 
jaarlijks contact met de leverancier, als de leverancier 

bij eventuele vragen maar adequaat reageert 

 

2 Ik vind het wel belangrijk dat de leverancier jaarlijks 
contact met mij opneemt en alles controleert en 
doorneemt 
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Q067 - Q65: Rapportcijfer diensten leverancier Matrix 
 

Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw tevredenheid met de diensten van uw leverancier, 
welk cijfer zou u dan geven? 

 

Een '1' betekent dat u zeer ontevreden bent. Een '10' betekent dat u zeer tevreden bent 
 

Normal 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet/ 
niet van 

toepassing 

De bereikbaarheid 
van uw CPAP-

leverancier 

          

De mogelijkheid 
om afspraken te 
maken voor 

controle of 
onderhoud 

          

De uitvoering van 
controle en 
onderhoud 

          

De mogelijkheid 
om vragen te 

stellen over 
apparaat of masker 

          

Het antwoord op 
de door u gestelde 
vragen 

          

De deskundigheid 

van uw leverancier 
          

De afhandeling van 
klachten 

          

De 
klantvriendelijkheid 

          

De jaarlijkse 
registratie van het 
gebruik van uw 
apparaat 

          

De informatie die 
de leverancier 

verstrekt over deze 
registratie 

          

Uw tevredenheid 
over de leverancier 
als geheel 
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Q068 - Q66: Toelichting rapportcijfer Open 
 

Waarom heeft u de diensten van uw leverancier deze rapportcijfers gegeven?   

 
 

Mocht u het niet weten dan kunt u onderaan het scherm op de 'weet niet' knop drukken. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

99 weet niet/ niet van toepassing *Position fixed *Exclusive 
 

 

 
 

 

B004: CPAP Behandeling End block 
 

 

Ask only if Q007 - Q7,2 
 

B005: MRA Behandeling Begin block 
 

 

Q069 - Q67: Verwijzing behandeling MRA Single coded 
 

Een MRA is een beugel die de onderkaak naar voren houdt. Deze wordt pas sinds 2010 vergoed door de 
basis verzekering. Wij zijn bijzonder nieuwsgierig naar uw ervaringen. 
 
Wie schreef de behandeling met MRA voor?  

 

Normal 
 

1 Longarts  

2 KNO arts  

3 Neuroloog  

4 Kaakchirurg  

5 Tandarts/Orthodontist  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
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Q070 - Q68: Aanmeting en plaatsing MRA Single coded 
 

Door wie werd het MRA aangemeten en geplaatst? 
 

Normal 
 

1 Tandarts/orthodontist/kaakchirurg in de kliniek  

2 Een zelfstandige gespecialiseerde tandarts waarnaar ik 
werd verwezen 

 

3 Een zelfstandige gespecialiseerde tandarts die ik zelf 
gekozen heb 

 

4 Mijn eigen tandarts  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
 

 

Q071 - Q69: Aanvullende behandelingen Single coded 
 

Waren er aanvullende behandelingen nodig voordat het MRA geplaatst kon worden? 
 

Normal 
 

1 Nee, het MRA kon zo geplaatst worden  

2 Ja, het was eerst nodig mijn gebit te saneren  

3 Ja, er zijn bij mij implantaten geplaatst  
 

 

Ask only if Q003 - Q3,1 
 

Q072 - Q70: Plaatsingsperiode Single coded 
 

Hoe lang duurde de plaatsingsperiode (vanaf diagnose tot plaatsing van het MRA)? 
 

Normal 
 

1 Het duurde minder dan 3 weken  

2 Het duurde in totaal 3- 4 weken  

3 Het duurde in totaal 5- 6 weken  

4 Het duurde in totaal 7- 8 weken  

5 Het duurde circa 3 maanden  

6 Het duurde 4- 5 maanden  

7 Het duurde 6- 8 maanden  

8 Het duurde langer, namelijk (graag het aantal maanden 
aangeven): 

*Open 
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Q073 - Q71: Bijwerkingen Single coded 
 

Heeft u last (gehad) van bijwerkingen (zoals speekselvloed, pijnlijke kaken)? 
 

Normal 
 

1 Erg veel  

2 Veel  

3 Enigszins  

4 Nauwelijks  

5 Niet  
 

 

Ask only if Q003 - Q3,1 
 

Q074 - Q72: Wennen Single coded 
 

Hoe verliep het wennen aan het MRA?  
 

Geef aan welk antwoord het meest op u van toepassing is 
 

Normal 
 

1 Het kostte me enige dagen  

2 Het kostte me enkele weken  

3 Het kostte me enige maanden  

4 Ik ben nog niet gewend  
 

 

Ask only if Q003 - Q3,1 
 

Q075 - Q73: Controle effectiviteit behandeling Single coded 
 

Is (enkele maanden) na de start van de therapie gecontroleerd of de behandeling ook echt effectief is? 
 

Normal 
 

1 Ja, door een nieuw slaaponderzoek in de slaapkliniek  

2 Ja, door een nieuw slaaponderzoek thuis  

3 Nee, er is geen nieuw slaaponderzoek geweest  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
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Q076 - Q74: Gebruik MRA Single coded 
 

Welk antwoord past het beste? Ik gebruik mijn MRA ... 
 

Normal 
 

1 Altijd, ook voor dutjes overdag  

2 Iedere nacht  

3 Ik sla wel eens een nachtje in de week over  

4 Ik sla wel eens een nachtje in de maand over  

5 Ik gebruik mijn MRA onregelmatig  

6 Ik gebruik het MRA niet meer, omdat *Open 
 

 

Ask only if Q076 - Q74,1,2,3,4,5 
 

Q077 - Q75: Gebruik 's nachts Single coded 
 

Welk antwoord past het beste? Ik gebruik mijn MRA ... 
 

Normal 
 

1 De hele nacht  

2 De laatste uren 's ochtends wil ik het nog wel eens 
uitnemen 

 

3 Ik verlies het MRA of doe het (onbewust) midden in de 
nacht uit 

 

4 niet van toepassing  
 

 

Q078 - Q76: Werking MRA Single coded 
 

In hoeverre heeft u het gevoel dat het MRA u helpt? 
 

Normal 
 

1 Zeer goed  

2 Goed  

3 Matig  

4 Onvoldoende  

5 Echt onvoldoende  
 

 

Q079 - Q77: Rapportcijfer totaaloordeel Matrix 
 

Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw tevredenheid met de hele gang van zaken rond het 

aanmeten en de plaatsing van het MRA, welk cijfer zou u dan geven? 
 

Een '1' betekent dat u zeer ontevreden bent. Een '10' betekent dat u zeer tevreden bent. 
 

Normal 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet/ 
niet van 

toepassing 

Totaaloordeel           
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Q080 - Q78: Toelichting rapportcijfer Open 
 

Waarom heeft u de gang van zaken rond om het aanmeten en de plaatsing van het MRA dit rapportcijfer 
gegeven?  

 
 

Mocht u het niet weten dan kunt u onderaan het scherm op de 'weet niet' knop drukken. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

99 weet niet/ niet van toepassing *Position fixed *Exclusive 
 

 

 

B005: MRA Behandeling End block 
 

 

Ask only if Q008 - Q8,4 or Q007 - Q7,4 
 

B006: OSAS Chirurgie Begin block 
 

 

Ask only if Q003 - Q3,2,3,4 
 

Q081 - Q79: Aantal keer chirurgische ingreep Single coded 
 

Osas chirurgie bestaat uit het wegnemen of verstevigen van weefsel in keel en neusholte. Soms is dit de 
enige behandeling voor slaapapneu. Soms wordt dit gedaan ter ondersteuning van de CPAP-
behandeling. 
  

Hoe vaak heeft u een chirurgische ingreep gehad voor slaapapneu? 
 

Normal 
 

1 1 keer  

2 Meer dan 1 keer  
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Ask only if Q003 - Q3,2,3,4 
 

Q082 - Q80: Ingreep Multi coded 
 

Welke van onderstaande ingrepen is/zijn bij u toegepast? 
 

Meerdere antwoorden mogelijk 
 

Normal 
 

1 Verbeteren neuspassage (rechtzetten 
neustussenschot/verruimen neusdoorgang) 

 

2 Verstevigen van het verhemelte (thermofrequente 
verhitting, coblatie) 

 

3 Wegsnijden van delen van het verhemelte, 
keelamandelen en huig (UPPP) 

 

4 Verstevigen van de tongbasis (thermofrequente 

verhitting, coblatie) 

 

5 Vastzetten van tongbeen  

6 Combinatie van ingrepen  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
 

 

Ask only if Q003 - Q3,2,3,4 
 

Q085 - Q83: Bijwerkingen Single coded 
 

In hoeverre heeft u last (gehad) van bijwerkingen (zoals speekselvloed, nabloedingen, moeite met 
slikken, uitspreken van de r)? 

 

Normal 
 

1 Erg veel last  

2 Veel last  

3 Enigszins  

4 Niet of nauwelijks  
 

 

Ask only if Q003 - Q3,2,3,4 
 

Q088 - Q86: Verbetering na operatie Single coded 
 

Heeft u het gevoel dat de operatie(s) u echt geholpen heeft/ hebben? 
 

Normal 
 

1 Zeer goed  

2 Goed  

3 Matig  

4 Onvoldoende  

5 Echt onvoldoende  
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Ask only if Q003 - Q3,2,3,4 
 

Q089 - Q87: Rapportcijfer totaaloordeel Matrix 
 

Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw tevredenheid met de hele gang van zaken rond de 
operatie, welk cijfer zou u dan geven? 

 

Een '1' betekent dat u zeer ontevreden bent. Een '10' betekent dat u zeer tevreden bent. 
 

Normal 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet/ 
niet van 

toepassing 

Totaaloordeel           
 

 

Ask only if Q003 - Q3,2,3,4 
 

Q090 - Q88: Toelichting rapportcijfer Open 
 

Waarom heeft u de gang van zaken rond de operatie dit rapportcijfer gegeven?  

 
 

Mocht u het niet weten dan kunt u onderaan het scherm op de 'weet niet' knop drukken. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

99 weet niet/ niet van toepassing *Position fixed *Exclusive 
 

 
 

 
 

B006: OSAS Chirurgie End block 
 

 

B007: Arbeidsongeschiktheid Begin block 
 

 

Q091 - Q98: Thuis door slaapapneu Single coded 
 

Heeft u door uw slaapapneu een korte/ lange periode uw dagelijkse werkzaamheden niet kunnen 
uitvoeren waardoor u een periode thuis hebt gezeten?  

 

Normal 
 

1 Ja  

2 Nee  

3 Niet van toepassing  
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Ask only if Q091 - Q98,1 
 

Q092 - Q99: Uitkering Single coded 
 

Heeft u problemen gehad om een uitkering/ financiële compensatie te krijgen voor deze periode? 
 

Normal 
 

1 Ja  

2 Nee  

3 Niet van toepassing  
 

 

B007: Arbeidsongeschiktheid End block 
 

 

B008: Gezondheid algemeen Begin block 
 

 

Q093 - Q89: Ziektes die met apneu samenhangen Matrix 
 

In de medische literatuur wordt veel gesproken over allerlei ziektes die mogelijk met slaapapneu 

samenhangen en er wellicht zelfs door veroorzaakt worden. Soms hadden mensen daar al last van voor 
ze voor slaapapneu behandeld werden. Soms hebben ze nu nog klachten. We zouden graag een beeld 
krijgen hoeveel dat voorkomt/voorkwam. Zou u willen aangeven of u in het verleden klachten heeft 
gehad, daar wel of niet voor naar de dokter bent geweest en daarvoor zelfs behandeld werd of nog 
wordt? 

 

Normal 
 

 Geen klachten Heb wel eens 
klachten gehad 

Ben er mee 
naar de dokter 

geweest 

Werd er voor 
behandeld 

Wordt er voor 
behandeld 

Hoge bloeddruk 
(hypertensie) 

    

Te hoog 

cholesterol 
    

Hart- en 
vaatziekten 

    

Overgewicht 
(obesitas) 

    

Suikerziekte 
(diabetes) 

    

Overspannenheid, 
depressie, burn-
out 

    

Andere 
slaapstoornis 

(restless legs, 
slapeloosheid) 
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Ask only if Q003 - Q3,1 
 

Q094 - Q90: Slaapkliniek op de hoogte van aandoeningen Single coded 
 

Heeft de slaapkliniek met u geïnventariseerd of u eventueel last heeft van een van de genoemde 
aandoeningen? 

 

Normal 
 

1 Ja  

2 Nee  
 

 

Q095 - Q91: Ondersteuning gezondheid verbeteren Single coded 
 

Heeft de slaapkliniek u naast de behandeling voor slaapapneu ondersteuning geboden om uw 
gezondheid in het algemeen te verbeteren? 

 

Normal 
 

1 Ja  

2 Nee, het is bij de behandeling voor slaapapneu gebleven  
 

 

Ask only if Q095 - Q91,1 and Q003 - Q3,1 
 

Q096 - Q92: Manier van ondersteuning Multi coded 
 

Op welke manier is er ondersteuning geboden? 
 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 

Normal 
 

1 Leefstijladvies  

2 Bewegingsprogramma  

3 Dieetadvies  

4 Begeleiding bij het afvallen  

5 Begeleiding bij het afbouwen van (slaap-) medicijnen  

6 Psychologische begeleiding  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
 

 

Q103 - Q103: Zelf gezondheid verbeteren na diagnose Multi coded 
 

Heeft u na de diagnose van slaapapneu zelf wat gedaan om uw gezondheid te verbeteren? 
 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 

Normal 
 

1  Ja, ik beweeg/ sport aanzienlijk meer  

2  Ja, ik let sterker op mijn voeding  

3 Nee, ik heb nauwelijks iets veranderd na mijn diagnose *Exclusive 
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Q097 - Q93: Rapportcijfer gezondheid Matrix 
 

Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw gezondheid vóór dat u behandeld werd voor 
slaapapneu en na uw behandeling, welke cijfers zou u dan geven? 

 

Een '1' betekent dat u zeer ontevreden bent. Een '10' betekent dat u zeer tevreden bent. 
 

Normal 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet/ 
niet van 

toepassing 

Vóór de 
behandeling  

          

Na de 
behandeling 

          

 

 

Q098 - Q94: Lengte Numeric 
 

Min = 10 | Max = 300 
 

Wat is uw lengte? 
 

Graag uw lengte in centimeters invullen. Bijvoorbeeld u bent 1 meter en 81 centimeter, graag dan 181 
cm invullen. 

 

 
 

Scripter notes: insert 'cm' behind numeric field 
insert button 'weet niet/ wil niet zeggen' 

 

 

Q099 - Q102: Gewicht  Numeric 
 

Min = 30 | Max = 250 
 

Wat is uw gewicht? 
 

Graag uw gewicht in kilogram aangeven. Bijvoorbeeld u weegt 74,8 kilo, rond dan af naar 75 kilo. 
 

 
 

Scripter notes: insert "kilo" behind the numeric field 
insert button"weet niet/ wil niet zeggen"  

 

 

Q100 - Q96: Lid Single coded 
 

Bent u lid van de ApneuVereniging?  
 

Normal 
 

1 Ja  

2 Nee  
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Q110 - Q110: Bezoek aan website Single coded 
 

Heeft u wel eens de site van de ApneuVereniging bezocht (www.apneuvereniging.nl)?  
 

Normal 
 

1 Nog nooit  

2 Een enkele keer  

3 Regelmatig  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 
 

 

Ask only if Q100 - Q96,2 
 

Q104 - Q104: Reden geen lid ApneuVereniging Multi coded 
 

Waarom bent u geen lid van de ApneuVereniging? 
 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 

Random 
 

1 Financiële redenen (te duur/ bezuinigen)  

2 Geen behoefte (meer) aan informatie over slaapapneu  

3 Geen behoefte (meer) om de ApneuVereniging te 
steunen 

 

4  Ik was ontevreden over de dienstverlening van de 

ApneuVereniging 

 

5 De voordelen van een lidmaatschap zijn te beperkt  

6  Ik voel mij niet echt een patiënt  

7 De meerwaarde van de vereniging is onduidelijk  

8  Ik vind mijn informatie elders  

9  Ik ben niet bekend met de ApneuVereniging  

96 anders, namelijk... *Open *Position fixed 

99 weet niet *Position fixed *Exclusive 
 

 

Q101 - Q97: Andere zaken Open 
 

Zijn er nog zaken rondom slaapapneu die niet aan de orde zijn gekomen? Vermeld die dan hier. 
Mocht u het niet weten dan kunt u onderaan het scherm op de 'weet niet' knop drukken. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

99 weet niet/ niet van toepassing *Position fixed *Exclusive 
 

 

B008: Gezondheid algemeen End block 
 

 


