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Zet een paar mensen bij elkaar die behandeld worden voor 
slaapapneu en ze beginnen ervaring uit te wisselen. Waar ben 
jij geweest? En hoe ging het daar? Welke cpap of welk masker 
heb jij? En hoe bevalt dat? Heb jij ook zoveel last met je mra 
van speeksel aan het begin? Gebruik jij je mra eigenlijk iedere 
nacht? Etc. Er is kennelijk een grote behoefte aan kennis over 
de dagelijkse praktijk van diagnose en behandeling. Dus 
relevant voor een patiëntenvereniging om die te verzamelen, 
bundelen en door te geven.

Nu ontvangt de ApneuVereniging veel informatie. Dagelijks 
via de infomail en infotelefoon, Facebook, Twitter en het 
ApneuForum. We spreken jaarlijks duizenden mensen op 
een van de 23 regionale bijeenkomsten, die we ieder voorjaar 
en ieder najaar weer houden, veelal in samenwerking met 
slaapklinieken. We weten daardoor goed wat er leeft en 
speelt. Maar het risico op vertekening is groot. De kliniek, 
de zorgverzekeraar, de leverancier, het apparaat waarover we 
het meeste horen, zou wel eens de grootste kunnen zijn. Bij 
nadere beschouwing zou daar wel eens relatief het minste 
mee aan de hand kunnen zijn. Dus enige objectivering is op 
zijn plaats.

Zo begon de ApneuVereniging in 2004 met de jaarlijkse 
inventarisatie. Sleutelwoorden: stelselmatig, structureel 
en systematisch. Het ene jaar ondervragen we duizenden 
patiënten over de feitelijke gang van zaken en hun waardering 
ervoor. Met dank aan de leveranciers die meer dan 

tienduizend uitnodigingen voor deelname aan het onderzoek 
versturen. Het andere jaar vragen we de slaapklinieken 
over hun aanpak en werkwijze. We prijzen ons gelukkig 
dat inmiddels nagenoeg iedere slaapkliniek meedoet. Zo 
ontstaat een compleet en evenwichtig beeld. Als een medisch 
specialist zegt dat de ApneuVereniging het beste op de hoogte 
is van de dagelijkse praktijk van diagnose en behandeling 
van slaapapneu in Nederland, nemen we dat compliment 
dankbaar in ontvangst.

De ApneuVereniging oordeelt niet. We kennen onze rol. 
Wij zijn een patiëntenvereniging en geen medici. Wij 
inventariseren, registreren en signaleren met behulp van de 
beste onafhankelijke onderzoeksbureaus. Evenzogoed levert 
dat vaak verrassende inzichten over de medische praktijk. 
Bijvoorbeeld het feit dat inmiddels 77% van de titraties 
plaatsvindt door uitlezen van de cpap, terwijl verder automaten 
zeer beperkt worden ingezet en de registraties van de cpap bij 
veel slaapklinieken als te onbetrouwbaar worden weggewuifd 
als uitgangspunt voor periodieke controle. 

De ApneuVereniging stelt ook geen norm: iets moet zus of 
zo. De 20 % die het hoogste scoort krijgt de meeste punten. 
De 20 % die het laagste scoort krijgt de minste punten. Wie 
bovengemiddeld presteert op een reeks criteria krijgt een of 
meer sterren. Ofwel de benchmark zijn de collega’s. Dat heeft 
nog een bijkomend voordeel: de norm blijkt haalbaar: 50% 
van de collega’s realiseert deze in de dagelijkse praktijk. Dat 

is de kracht van ons onderzoek. Maar ook de beperking. We 
kunnen niet zeggen dat de andere helft het slecht doet. Zo 
dank ik alles wat ik de afgelopen 13 jaar bereikt heb, aan mijn 
slaaponderzoek tussen de stoelen voor de chemotherapie. De 
klinieken zonder sterren doen het in de ogen van duizenden 
patiënten minder goed dan vijftig of meer procent van de 
collega’s. En dat lijkt me van belang voor iedere kliniek die 
graag patiëntgericht te werk gaat.

De kennis die we zo vergaard hebben blijkt niet alleen handig 
voor patiënten. Maar ook van belang voor de slaapklinieken 
die overzicht willen hebben hoe het verder in het land gaat. 
En die zich willen spiegelen. Het blijkt een aansporing voor 
leveranciers om hun aanpak te optimaliseren. Het vormt de 
informatie voor zorgverzekeraars die hun inkoopbeleid zorg 
en hulpmiddelen niet alleen op prijs willen inrichten.

De basis voor een patiëntenvereniging is ervarings-
deskundigheid. Voor u ligt een rapport waarin we prestaties 
in en waardering voor de zorg systematisch geïnventariseerd 
hebben. Voor zover we kunnen nagaan ligt die in Nederland 
op een hoog niveau. We hopen hiermee een bijdrage te leveren 
aan een verdere ontwikkeling van diagnose en behandeling 
van slaapapneu. Veel leesplezier.

Drs P.H.J.M. van Mechelen
voorzitter ApneuVereniging

Het verhaal begint als ik veertien jaar geleden ’s middags om drie uur beplakt wordt voor het slaaponderzoek en ik vervolgens 8 uur lang in een oud T-shirt 

met allerlei draden en kastjes door de gangen van het ziekenhuis loop. Zou alles nog wel vastzitten? Om elf uur zoek ik het bed op, dat tijdelijk in de polikliniek 

tussen de makkelijke stoelen voor de chemotherapie overdag geschoven is. Later hoor ik dat er ook klinieken zijn die ’s avonds  tussen acht en negen beplak-

ken, zodat je nog gewoon overdag naar je werk kunt en met je gezin kunt eten. Er schijnen ook ziekenhuizen te zijn met een soort hotelkamers, compleet 

met zitje en tv, waar de verpleging gedurende de nacht in de gaten houdt of  je wel goed slaapt. En weer anderen hebben gewoon thuis hun slaaponderzoek 

gehad.  Ziehier een voorbeeld van wat in Nederland bekend staat als ‘praktijkvariatie’. En die blijkt groot, op velerlei gebied.  

Waarom toch? voorwoord
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Onderzoeksverantwoording 

Doelgroep 
Het onderzoek is uitgevoerd onder Nederlandse slaapapneu-patiënten.  

Steekproefbron en Respons 
De ApneuVereniging heeft zelf de steekproef aangedragen. Via de leveranciers van CPAP’s en MRA’s zijn 
slaapapneu-patiënten benaderd voor dit onderzoek. Het gaat hierbij om recent gediagnosticeerde patiënten. 
Daarnaast zijn ook de leden van de ApneuVereniging uitgenodigd voor het onderzoek. Deze groep bestaat uit 
patiënten die al langere tijd geleden de diagnose slaapapneu gekregen hebben. 

CAWI methode 
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de CAWI methode (CAWI: Computer Assisted Web Interviewing).  
De vragenlijst kon geopend worden via de link: www.apneuvragen.nl. Om de gebruiksvriendelijkheid te 
vergroten is er geen gebruik gemaakt van toegangscodes. Via de post of email hebben slaapapneu-patiënten 
een uitnodiging van het onderzoek ontvangen. 

Vragenlijst 
De vragenlijst is grotendeels gelijk gebleven tussen 2013 en 2015. Er zijn slechts een aantal nieuwe vragen 
aan de vragenlijst toegevoegd.  

Veldwerkperiode 
Het veldwerk heeft gelopen van 1 juli t/m 2 augustus 2015. 
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Toelichting rapportage 

Zoals op voorhand is afgesproken, bestaat het rapport uit korte conclusies op basis van de resultaten. Deze conclusies worden 
ondersteund met tabellen. Duiding van de resultaten en het schrijven van een trendverhaal maken geen deel uit van dit rapport. 

Per hoofdstuk (deelgebied) zullen de resultaten op totaal niveau worden beschreven. In sommige gevallen tellen de absolute en/of 
percentages niet op tot het logische totaal. Dit komt door afrondverschillen en/of doordat patiënten meerdere antwoorden hebben 
geselecteerd terwijl het een enkelvoudige vraag diende te zijn. In deze rapportage worden significante verschillen (percentages die 
significant hoger/lager zijn ten opzichte van het totaal) aangegeven met een ‘+/-’ achter het percentage.  

De data is niet gewogen, dit door het ontbreken van ideaalcijfers ten aanzien van de doelgroep ‘mensen met slaapapneu’. Daarnaast 
hebben veelal patiënten die gebruik maken van een CPAP of MRA deelgenomen aan het onderzoek. Vandaar dat er met 
voorzichtigheid een vertaling gemaakt kan worden naar de totale doelgroep in Nederland. Zo zijn de percentages ‘maakt gebruik van 
een CPAP of MRA’ uiteraard gekleurd door de specifieke uitstuur aan deze doelgroepen. 

Sommige vragen zijn enkel aan recent gediagnosticeerden gesteld (dit jaar of het afgelopen jaar: 2015/ 2014) of juist aan niet 
recent gediagnosticeerden (voor 2014). Dit is gedaan omdat recent gediagnosticeerden vanuit onze optiek enkel in staat zijn om 
sommige vragen betrouwbaar te beantwoorden. Het is immers moeilijk voor een persoon om hun diagnoseproces in een kliniek te 
beoordelen wanneer dit 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Daarnaast geeft dit uiteraard geen eerlijke beoordeling van de huidige 
situatie van een kliniek. In het rapport wordt aangegeven wanneer conclusies enkel betrekking hebben op een van beide groepen. 
Wanneer er in dit rapport gesproken wordt over de ondervraagden/participanten/ deelnemers dan heeft het betrekking op alle 
deelgenomen personen aan het onderzoek. 

Wij wensen u veel leesplezier! 
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Introductie

sterkliniek 2015 *
De patiënten van Nederland hebben tijdens het 
grote prestatie- en waarderingsonderzoek 2015

SlaapWaakCentrum

uitgeroepen tot Sterkliniek en bekroond 
met 1 ster uit tevredenheid met diagnose 

en behandeling van slaapapneu.

Doorn, 6 november 2015

De voorzitter van de ApneuVereniging

drs. P.H.J.M. van Mechelen

sterkliniek 2015 *
De patiënten van Nederland hebben tijdens het De patiënten van Nederland hebben tijdens het De patiënten van Nederland hebben tijdens het 
grote prestatie- en waarderingsonderzoek 2015grote prestatie- en waarderingsonderzoek 2015

SlaapWaakCentrumSlaapWaakCentrum

uitgeroepen tot Sterkliniek en bekroond uitgeroepen tot Sterkliniek en bekroond 
met 1 ster uit tevredenheid met diagnose met 1 ster uit tevredenheid met diagnose 

en behandeling van slaapapneu.

topkliniek 2015 *****
De patiënten van Nederland hebben tijdens het 
grote prestatie- en waarderingsonderzoek 2015

Slaapcentrum 

uitgeroepen tot Topkliniek en bekroond 
met 5 sterren uit tevredenheid met diagnose 

en behandeling van slaapapneu.

Doorn, 6 november 2015

De voorzitter van de ApneuVereniging

drs. P.H.J.M. van Mechelen
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Introductie 

De ApneuVereniging is een invloedrijke patiëntenvereniging. 
Sinds 2004 wordt stelselmatig de huidige situatie rondom de 
diagnose en behandeling van slaapapneu in kaart gebracht en 
openbaar gemaakt. Daarbij komen beide kanten van het verhaal 
aan bod: het ene jaar worden de patiënten ondervraagd en het 
daaropvolgende jaar de ziekenhuizen (slaapkliniek, 
slaapwaakcentrum, etc.). Hierdoor verkrijgt de ApneuVereniging 
een compleet en evenwichtig beeld.  

Het tweejaarlijks onderzoek onder slaapklinieken geeft enerzijds 
een overzicht van het landschap van diagnose en behandeling in 
Nederland en tevens een inventarisatie van de sterke kanten en 
specialismen van de verschillende slaapklinieken. 

Na de slaapklinieken zijn nu de patiënten weer aan de beurt.  
Dit onderzoek geeft inzichten in de beleving en waardering van 
patiënten betreffende de zorg in slaapklinieken en ziekenhuizen, 
de diensten van leveranciers van hulpmiddelen en de 
hulpmiddelen zelf. Als beoordeling worden sterren toegekend 
aan de ziekenhuizen en slaapklinieken, die bovengemiddeld 
presenteren. Dat wil niet perse zeggen dat de diagnose en 
behandeling van de andere klinieken niet goed zijn. 
Voor sommige zorgverzekeraars is dit onderzoek onder 
patiënten leidend geworden in de contractering van de 
zorgverlening aan slaapapneu-patiënten. 

A P N E U M A G A Z I N E  K E T E N  I N  B E E L D  2 0 1 5
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De partner of medisch specialist wezen de deelnemers 
voornamelijk op de mogelijkheid slaapapneu 

De deelnemers aan dit onderzoek zijn voornamelijk door de partner (32%) en de medisch specialist (31%) op slaapapneu gewezen. 
Een kleiner aantal respondenten is op slaapapneu gewezen door de huisarts (14%) en andere familieleden, vrienden of bekenden 
(10%) . 

De meerderheid van de deelnemers aan dit onderzoek is man (75%), slechts een kwart is vrouw (25%). Ruim twee derde behoort 
tot de leeftijdscategorie 50 tot 69 jaar (68%), 13% is jonger dan 50 jaar en 18% is 70 jaar of ouder.  

Figuur 1. Op de hoogte gebracht door… 

Abs. % 

Partner 1149 32% 

Medisch specialist 1145 31% 

Huisarts 507 14% 

Andere familieleden, vrienden of 
bekenden 

381 10% 

Media (TV, krant, tijdschrift, internet) 104 3% 

Folder\website ApneuVereniging, 
ApneuForum 

19 1% 

Anders namelijk 337 9% 

Vraag 4. Hoe kwam u op de gedachte dat u wel eens slaapapneu 
kon hebben? Basis n=3.642 

Van de deelnemers is ruim een kwart werkzaam in loondienst in het 
bedrijfsleven (26%), 8% is zelfstandige en 8% is werkzaam bij de 
overheid. Het grootste deel van de deelnemers aan dit onderzoek is 
gepensioneerd of met de VUT (35%), daarnaast is circa een op de tien 
voor de helft of meer arbeidsongeschikt verklaard (10%). 

Slaapapneu heeft bij 18% van de ondervraagden ervoor gezorgd dat 
zij voor een korte of lange periode de dagelijkse werkzaamheden niet 
konden uitvoeren en daardoor een periode thuis hebben gezeten. Van 
deze groep heeft 13% moeite gehad om een uitkering of financiële 
compensatie voor deze periode te krijgen (circa 2% van de totaal 
ondervraagde doelgroep). 

A P N E U M A G A Z I N E  K E T E N  I N  B E E L D  2 0 1 5



    

 14  | apneumagazine

X AXIS 

BASE MARGIN 

TOP MARGIN 

CHART TOP 

Tevredenheidsonderzoek 2015 
ApneuVereniging 
© TNS   oktober 2015 

Meerderheid respondenten is eenmalig behandeld voor 
slaapapneu 
De ruime meerderheid van de ondervraagden maakt gebruik van een CPAP (82%). Een behandeling met een MRA is aan 13% van de 
deelnemers voorgeschreven.  

Van de respondenten die nu gebruik maken van een CPAP geeft ruim acht op de tien aan geen eerdere behandeling te hebben gehad 
(84%). Bijna een op de tien (9%) geeft aan een eerdere behandeling met een MRA te hebben gehad en 5% heeft een KNO-operatie 
ondergaan.  

De ruime meerderheid heeft voor hun MRA geen andere behandeling voor slaapapneu gekregen (79%). Ruim een op de tien 
participanten heeft voor de behandeling met een MRA al een behandeling door middel van een CPAP gekregen (13%). Voor de 
behandeling van slaapapneu met een MRA heeft 7% een KNO-operatie ondergaan.  

Figuur 2. Behandeling slaapapneu 

Abs. % 

CPAP 2998 82% 

MRA 485 13% 

KNO-operatie 20 1% 

Kaakoperatie 2 0% 

Maagverkleining 14 0% 

Positietraining 9 0% 

Anders, namelijk… 114 3% 

Vraag 7. Welke behandeling voor slaapapneu 
heeft u nu, of is het meest recent bij u 
voorgeschreven? Basis n=3.642 Significante verschillen ten opzichte van het 

totaal worden met een + of - aangegeven 

A P N E U M A G A Z I N E  K E T E N  I N  B E E L D  2 0 1 5



    

 15  | apneumagazine

X AXIS 

BASE MARGIN 

TOP MARGIN 

CHART TOP 

Tevredenheidsonderzoek 2015 
ApneuVereniging 
© TNS   oktober 2015 

Een te hoge bloeddruk komt het meest voor 

Van de voorgelegde ziektes die met slaapapneu samenhangen, worden ondervraagden het vaakst momenteel behandeld voor een te 
hoge bloeddruk (38%) en een te hoog cholesterol (28%). In 33% van de gevallen is de dokter bezocht voor overgewicht en in 32% 
voor hart- en vaatziekten.  

Waar in de vragenlijst bijna de helft (48%) heeft aangegeven geen overgewichtklachten te hebben, blijkt uit de berekening van de 
BMI (body mass index) dat toch veel deelnemers overgewicht tot ziekelijk overgewicht hebben. Slechts 11% heeft een normaal 
gewicht, 39% heeft overgewicht, 43% heeft ernstig overgewicht, en 5% heeft ziekelijk overgewicht volgens de BMI-waardes.                     

Figuur 3. Ziektes die met slaapapneu samenhangen 

Hoge 
bloeddruk 

Te hoog 
cholesterol 

Hart- en 
vaatziekten Overgewicht Suikerziekte 

Overspannen, 
depressie, 
burn-out 

Andere 
slaapstoornis 

Geen klachten 44% 55% 63% 48% 75% 57% 56% 

Heb wel eens klachten gehad 56% 45% 37% 52% 25% 43% 44% 

Ben er mee naar de dokter geweest 50% 39% 32% 33% 22% 28% 23% 

Werd er voor behandeld 45% 34% 27% 18% 19% 20% 10% 

Wordt er voor behandeld 38% 28% 21% 13% 16% 8% 6% 

Vraag 93. Zou u willen aangeven of u in het verleden klachten heeft gehad, daar wel of niet voor naar de dokter bent geweest en daarvoor zelf 
behandeld werd of nog wordt? Basis n=3.642 

A P N E U M A G A Z I N E  K E T E N  I N  B E E L D  2 0 1 5
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Comorbiditeit komt geregeld voor, maar dit wordt niet 
altijd geïnventariseerd door de slaapkliniek 
Gemiddeld zijn er voor de deelnemers van dit onderzoek drie andere aandoeningen waar zij last van hadden/hebben (naast 
slaapapneu). Daarnaast geven zij aan dat zij voor gemiddeld (ruim) 2 aandoeningen (2,3) naar de dokter zijn geweest en in de 
meeste gevallen (1,8) zijn zij voor deze aandoeningen behandeld en/of momenteel onder behandeling. De deelnemers worden 
gemiddeld voor ruim 1 (1,3) andere aandoening momenteel behandeld (naast de slaapapneu behandeling). 

Hierbij dient vermeld te worden dat we slechts naar een aantal specifiek gerelateerde aandoeningen hebben gevraagd. Het is in ieder 
geval duidelijk dat slaapapneu geregeld voorkomt met andere aandoeningen waar zij momenteel en/of in het verleden voor naar de 
dokter zijn geweest en behandeling voor hebben gekregen.    

Slaapklinieken hebben bij ruim zes op de tien respondenten geïnventariseerd of zij last hebben van aandoeningen die samenhangen 
met slaapapneu (62%), maar dit varieert sterk tussen de klinieken. In sommige klinieken wordt dit slechts in 20% van de gevallen 
gedaan en in andere klinieken ligt dit percentage boven de 95%.  

Bij ruim drie kwart is er geen ondersteuning geboden om de gezondheid in het algemeen te verbeteren (78%). Van de recent 
gediagnostiseerde die ondersteuning hebben gekregen heeft ruim de helft (54%) leefstijladvies gekregen en bijna drie op de tien 
hebben een bewegingsprogramma (29%) en dieetadvies (28%) gekregen.  

Figuur 4. gemiddeld aantal genoemde 
aandoeningen per patiënt 

Heb wel eens klachten gehad 3,0 

Ben er mee naar de dokter geweest 2,3 

Werd er voor behandeld 1,8 

Wordt er voor behandeld 1,3 

Vraag 93. Zou u willen aangeven of u in het verleden klachten heeft gehad, daar wel of niet voor naar de dokter bent geweest en daarvoor zelf 
behandeld werd of nog wordt? Heeft enkel betrekking op de aandoeningen: te hoog cholesterol, hart- en vaatziekten, overgewicht, suikerziekte, 
overspannenheid/ depressie/ burn-out en andere slaapstoornissen. Basis n=3.642 
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Tevredenheid gezondheid stijgt sterk na behandeling 
slaapapneu 

De meeste van de ondervraagden zijn na hun diagnose slaapapneu sterker op hun voeding gaan letten (46%), daarnaast zijn velen 
meer gaan sporten/ bewegen (40%). Bijna vier op de tien (39%) deelnemers geeft aan nauwelijks iets te hebben gedaan om de 
gezondheid te verbeteren.  

Deelnemers geven de gezondheid voor de behandeling van slaapapneu een 5,3. Hierbij geeft 14% het cijfer 3 of lager en geeft 10% 
het cijfer 8 of hoger. Na de behandeling krijgt de gezondheid gemiddeld een 7,3. Hierbij geeft slechts 2% het cijfer 3 of lager en 
maar liefst 48% het cijfer 8 of hoger. De tevredenheid met de gezondheid is dus sterk gestegen na de behandeling van slaapapneu. 

       

Figuur 5. Zelf gezondheid verbeterd na diagnose? 

Abs. % 

Ja, ik let sterker op mijn voeding 1684 46% 

Ja, ik beweeg/sport aanzienlijk meer 1451 40% 

Nee, ik heb nauwelijks iets veranderd na 
mijn diagnose 1413 39% 

Vraag 103. Heeft u na de diagnose van slaapapneu zelf wat 
gedaan om uw gezondheid te verbeteren? Basis n=3.642 
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Tevredenheid over huisarts stijgt licht na diagnose 

Voordat de diagnose slaapapneu gegeven is krijgt de huisarts een gemiddeld rapportcijfer van een 6,4. Hierbij geeft 10% het cijfer 3 
of lager en geeft 30% het cijfer 8 of hoger. Nu men onder behandeling is voor slaapapneu is het gemiddelde rapportcijfer licht 
gestegen. Dan krijgt de huisarts gemiddeld een 6,9. Hierbij geeft 7% het cijfer 3 of lager en geeft 33% het cijfer 8 of hoger.         
Ten opzichte van de andere beoordelingen binnen dit onderzoek zijn de rapportcijfers voor de huisarts laag te noemen.  

Deelnemers die dit jaar of vorig jaar gediagnostiseerd zijn, zijn over het algemeen meer tevreden over de huisarts (in vergelijking 
met deelnemers die voor 2014 hun diagnose hebben gekregen), dit geldt voor zowel voor de beoordeling van voor de diagnose 
(6,8+) als daarna (7,0+).  

Figuur 6. Rapportcijfer huisarts 

Gemiddelde 

Voor u de diagnose slaapapneu 
kreeg 6,4 

Nu u onder behandeling bent voor 
slaapapneu 6,9 

Vraag 5. Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw 
huisarts (zijn/haar kennis over en ondersteuning bij Apneu). 
Welk cijfer zou u dan geven? Basis n=3.642 

Significante verschillen ten opzichte van het totaal worden met een + of - aangegeven 

Redenen voor de gegeven rapportcijfers: 

“Hij stelde in het eerste gesprek direct de juiste vragen.” 

“Militair huisarts was bekend met apneu en verwees mij na 
enkele vragen direct door naar neuroloog. Bij latere 
contactmomenten vraagt huisarts regelmatig naar stand van 
zaken.” 

“Mijn huisarts stuurde mij direct door naar de specialist. Verder 
heb ik geen contact met hem over mijn slaapapneu.” 

“Mijn huisarts heeft bij mijn aanvankelijke klachten niet aan 
apneu gedacht. Ik heb hem zelf op de hoogte gebracht: 
volgens een kennis stopte mijn ademhaling ‘s nachts. Hij heeft 
mij toen onmiddellijk doorgestuurd naar de specialist.” 

“De huisarts heeft het helemaal niet herkend, ondanks de 
symptomen.” 
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Zorgverzekeraar wordt positief beoordeeld 

In 2014 hadden de meeste ondervraagden een zorgverzekering bij Achmea en CZ (beiden 18%). Maar ook zorgverzekeringen die 
vallen onder VGZ (17%) en Menzis (16%) worden vaak genoemd.  

De meerderheid geeft aan in 2014 geen contact te hebben gezocht met de verzekeraar in verband met slaapapneu (83%). Slechts 
14% van de deelnemers aan dit onderzoek geeft aan wel contact te hebben gezocht met de verzekeraar. Binnen deze groep werd de 
telefoon (67%) het meest gebruikt om in contact te komen, vervolgens via de e-mail (17%). 

Over het algemeen wordt de tevredenheid met de zorgverzekeraar met een 7,8 beoordeeld. De voorlichting krijgt het laagste cijfer 
(6,1) en de afhandeling van rekeningen wordt het meest positief beoordeeld (8,1). Over het algemeen zijn klanten van Achmea, 
VGZ, en Menzis iets minder tevreden en de klanten van CZ, DSW, ONVZ, en Zorg en Zekerheid iets meer tevreden. 

Quotes Q15 

Figuur 7. Ziektekostenverzekeraar 

Abs. % 

Achmea 656 18% 

CZ 648 18% 

VGZ 617 17% 

Menzis 595 16% 

ONVZ 78 2% 

DSW 54 1% 

Zorg en Zekerheid 47 1% 

ASR 23 1% 

ENO 9 0% 

Anders, namelijk… 915 25% 

Vraag 11. Wie was in 2014 uw zorgverzekeraar? 
Basis n=3.642 

Figuur 8. Rapportcijfer zorgverzekeraar 

Gemiddelde 

De afhandeling van rekeningen 8,1 

De zorg en verstrekkingen die u 
ontvangt 7,9 

De tevredenheid met de 
verzekeraar in het algemeen 7,8 

De communicatie 6,4 

De voorlichting 6,1 

Vraag 14. Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw 
tevredenheid over deze zorgverzekeraar in verband met uw 
apneubehandeling, welk cijfer zou u dan geven voor de 
volgende aspecten? Basis n=3.642 

Redenen voor de gegeven rapportcijfers: 

“Nadruk op weinig contact, netjes 
omtrent betalingen, alle contact via 
Vivisol” 

“Er is nooit direct contact over mijn 
slaapapneu met de zorgverzekeraar 
geweest.” 

“Zij doen niet zoveel, maar laten het 
werk doen door de leverancier. Als ik iets 
i.v.m. mijn apneu declareer wordt het 
vergoed.” 

“Er zijn geen problemen met de betaling 
en voorlichting is niet van toepassing.” 

“Betalen keurig de kosten, maar verder 
laten ze niets van zich horen.” 
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Ruim een derde vermoed 8 jaar of langer met 
slaapapneu te hebben rondgelopen voor de diagnose 
Onder recent gediagnosticeerden vallen de respondenten die in 2014 of 2015 de diagnose slaapapneu hebben gekregen. Dit is 
ruim de helft van de totaal ondervraagden (52%). Ruim een derde van deze groep (36%) geeft aan dat zij vermoeden dat zij al 8 
jaar of langer rond hebben gelopen met slaapapneu voordat zij de diagnose slaapapneu kregen. Slechts 12% geeft aan dat zij 
vermoeden dat dit een jaar of korter was.  

Gemiddeld duurt het diagnoseproces iets langer dan 9 weken. Circa de helft (51%) geeft aan dat het diagnoseproces 6 weken of 
korter duurde. 

Uit de resultaten blijkt dat wanneer de uiteindelijke diagnose is gesteld door een longarts het diagnoseproces het snelst verliep 
(significant vaker 3-4 weken en significant minder vaak 3 maanden of langer). 

Figuur 9. Tijdsduur diagnoseproces 

Abs. % 

3-4 weken 567 30% 

5-6 weken 397 21% 

7-8 weken 318 17% 

Circa 3 maanden 319 17% 

4-5 maanden 143 8% 

6-8 maanden 80 4% 

Langer 77 4% 

Vraag 34. Hoe lang denkt u dat het diagnoseproces 
duurde? Basis n=1.901 

Figuur 10. Tijdsduur slaapapneu voor diagnose 

Abs. % 

Enkele maanden 70 4% 

Ongeveer een jaar 151 8% 

2-3 jaar 420 22% 

4-5 jaar 368 19% 

6-8 jaar 200 11% 

8 jaar of langer 692 36% 

Vraag 35. Als u nu terugkijkt, hoe lang denkt u dat u eigenlijk 
al met slaapapneu rondliep voor het ontdekt werd en u de 
diagnose kreeg? Basis n=1.901 
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Meerderheid recent gediagnosticeerden kreeg 
slaaponderzoek thuis 
Van de ondervraagden die recent gediagnosticeerd zijn kreeg een meerderheid het slaaponderzoek thuis (58%). Voor 41% vond het 
slaaponderzoek plaats in de slaapkliniek of het ziekenhuis waar zij een nacht opgenomen werden.  

Wanneer het slaaponderzoek in de slaapkliniek of het ziekenhuis plaatsvond kreeg 73% een polysomnografie (PSG). Bij 27% vond in 
de slaapkliniek of het ziekenhuis een polygrafie (PG) plaats.  

Een endoscopie is toegepast onder ruim een kwart van de recent gediagnosticeerden (26%). Bij de ruime meerderheid is geen 
endoscopie uitgevoerd (74%). 

Figuur 11. Slaaponderzoek 

Abs. % 

Ik werd een nacht opgenomen in de 
slaapkliniek/ziekenhuis 

773 41% 

Ik kreeg een kastje mee naar huis 1109 58% 

Weet niet/niet van toepassing 19 1% 

Figuur 12. PSG of PG 

Abs. % 

Er waren daarbij draden bovenop mijn hoofd 
geplakt (polysomnografie, PSG) 562 73% 

Er waren daarbij geen draden bovenop mijn 
hoofd geplakt (polygrafie plaats, PG) 211 27% 

Vraag 30. Waar vond het slaaponderzoek plaats? Basis n=1.901 Vraag 31. Hoe vond het slaaponderzoek plaats? Basis n=773 
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Recentelijke diagnoses voornamelijk gesteld door 
longarts of KNO-arts 
De longarts stelt in de meeste gevallen de diagnose slaapapneu bij de recent gediagnosticeerden (57%), gevolgd door de KNO-arts 
(27%).  

Ongeveer de helft (48%) geeft aan dat, voordat hun diagnose door een bepaalde specialist werd gesteld, zij eveneens contact 
hebben gehad met een andere specialist vanuit een ander specialisme. Dit percentage blijkt tussen de verschillende klinieken sterk te 
verschillen, in sommige klinieken is dit percentage namelijk 80% en in andere klinieken slechts 10%. 
Daarnaast ligt dit percentage hoger wanner de uiteindelijke diagnose door een longarts is gesteld (54%+) en lager wanneer de 
uiteindelijke diagnose door een KNO-arts is gesteld (40%-).  

Van de respondenten die aan hebben gegeven dat zij voor de diagnose ook nog gesprekken of onderzoeken hebben gehad met 
andere specialisten, is ruim de helft ook bij een KNO-arts geweest (53%), bijna een kwart bij de longarts (22%) en 18% bij een 
neuroloog. 

Figuur 13. Specialist bij diagnose 

Abs. % 

Longarts 1.078 57% 

KNO-arts 515 27% 

Neuroloog 158 8% 

Kaakchirurg 3 0% 

Tandarts/orthodontist 6 0% 

Psycholoog/psychiater 4 0% 

Anders, namelijk… 137 7% 

Vraag 36. Welke specialist gaf u uiteindelijk de 
diagnose slaapapneu? Basis n=1.901 

Figuur 14. Andere specialist bij diagnose 

Abs. % 

KNO-arts 486 53% 

Longarts 197 22% 

Neuroloog 165 18% 

Kaakchirurg 75 8% 

Tandarts/orthodontist 44 5% 

Psycholoog/psychiater 23 3% 

Anders, namelijk… 215 24% 

Vraag 38. Met welke andere specialist(en) heeft u voor 
de diagnose gesprekken of onderzoeken gehad?      
Basis n=910 
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Contact met longarts en KNO-arts meest voorkomende 
combinatie 
Wanneer respondenten aangaven dat de longarts de uiteindelijke diagnose heeft gesteld, geeft 54% van hen aan dat zij voor deze 
diagnose ook contact met een andere specialist hebben gehad. Dit percentage ligt significant lager wanneer de diagnose door de 
KNO-arts is gesteld (namelijk 40%).  

Van de respondenten die met meerdere specialisten contact hebben gehad, blijkt dat de combinatie longarts en KNO-arts de meest 
voorkomende (rond de 70%). Daarnaast is opvallend dat wanneer een neuroloog de uiteindelijke diagnose heeft gesteld, de 
respondent veelal contact heeft gehad met een longarts en in mindere mate met een KNO-arts. 

Verdieping figuur 15: Wie heeft 
de uiteindelijke diagnose 
gesteld  

Longarts KNO arts Neuroloog 

Met welke andere specialisten 
heeft men voor de diagnose 
contact gehad  

Longarts n.v.t. 69% 67% 

KNO-arts 70% n.v.t. 45% 

Neuroloog 17% 25% n.v.t. 

Kaakchirurg 6% 14% 6% 

Tandarts/orthodontist 4% 7% 1% 

Psycholoog/psychiater 2% 2% 4% 

De bovenstaande tabel is enkel gebaseerd op respondenten die hebben aangegeven dat zij 
voor de diagnose nog gesprekken of onderzoeken hebben gehad bij andere specialisten.  
Daarnaast zijn enkel de specialismes getoond die een voldoende aantal waarnemingen 
hebben. 

Overige aangegeven specialismes: 

!  Internist 
!  Cardioloog 
!  Hartspecialist 
!  Revalidatiearts 
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Slaapklinieken krijgen gemiddeld een 8,3  

Bijna alle ondervraagden die recent gediagnosticeerd zijn vinden de begeleiding en voorlichting in de slaapkliniek of het ziekenhuis 
(ruim) voldoende (94%). Zij zijn het dan ook bijna allemaal volledig of een beetje eens met de stelling “de specialist, assistente of 
osas-verpleegkundige in mijn slaapkliniek/ ziekenhuis neemt altijd ruim de tijd voor mij” (93%). 

Slaapklinieken en ziekenhuizen worden door respondenten, die het afgelopen jaar de slaapkliniek of het ziekenhuis bezocht hebben 
voor hun slaapapneu, met een 8,3 beoordeeld. De deskundigheid van de medici wordt door deze groep nog iets hoger beoordeeld 
(8,4). De wacht- en doorlooptijden worden hier als laagst beoordeeld, maar krijgen alsnog een ruime voldoende (7,9). 

Figuur 16. Rapportcijfer slaapkliniek/ ziekenhuis 

Gemiddelde 

Deskundigheid van de medici 8,4 

Organisatie van diagnose en behandeling 8,3 

Slaapkliniek als geheel 8,3 

Voorlichting en begeleiding 8,2 

Wacht- en doorlooptijden 7,9 

Vraag 43. Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw 
tevredenheid met de gang van zaken in uw slaapkliniek/ ziekenhuis, 
welk cijfer zou u dan geven voor de volgende aspecten? Basis n=2.866 

Redenen voor de gegeven rapportcijfers: 

“Er is een goede communicatie tussen 
arts en patiënt en als er klachten zijn kan 
men er na afspraak terecht.” 

“Personeel en artsen zijn zeer deskundig, 
vriendelijk en hebben altijd alle tijd voor 
mij, ook als ik telefonisch contact zoek!” 

“Zeer ter zake, kundig en grondig in 
aanpak. Lang wachten, maar altijd rustig 
en ruim de tijd voor bespreking en 
vragen.” 

“Vrij lange wachttijden, geen follow-up.” 
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Ruim de helft van de voor 2014 gediagnosticeerden 
heeft afgelopen jaar nog een slaapkliniek bezocht 

Iets minder dan de helft van de totaal ondervraagden is voor 2014 gediagnosticeerd (48%).  

Voor deze groep varieert het sterk wanneer zij de slaapkliniek of het ziekenhuis het laatst bezocht hebben. Ruim de helft geeft aan 
tussen nu en een jaar geleden nog een bezoek te hebben gebracht aan de slaapkliniek of het ziekenhuis voor zijn/haar slaapapneu 
(55%).  

De meerderheid heeft de laatste tijd het meeste contact met de longarts (63%). Vervolgens worden de KNO-arts (12%) en 
neuroloog (7%) genoemd. 

Figuur 17. Laatste bezoek slaapkliniek/ ziekenhuis 

Abs. % 

Tussen nu en 3 maanden geleden 285 16% 

3 tot 6 maanden geleden 255 15% 

Half jaar tot 1 jaar geleden 425 24% 

1 tot 2 jaar geleden 272 16% 

2 tot 5 jaar geleden 304 17% 

5 tot 10 jaar geleden 147 8% 

Meer dan 10 jaar geleden 53 3% 

Vraag 29. Wanneer bent u voor het laatst in de slaapkliniek/ 
het ziekenhuis geweest voor uw slaapapneu? Basis n=1.741 

Figuur 18. Specialist meeste contact 

Abs. % 

Longarts 1.104 63% 

KNO-arts 202 12% 

Neuroloog 115 7% 

Kaakchirurg 20 1% 

Tandarts/orthodontist 18 1% 

Psycholoog/psychiater 4 0% 

Anders, namelijk… 278 16% 

Vraag 102. Met welke specialist had u de laatste tijd 
het meest contact over uw slaapapneu? Basis 
n=1.741 
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Deel van voor 2014 gediagnosticeerde patiënten heeft 
geen begeleiding gekregen, maar dit was wel gewenst 

Bijna de helft (45%) van de ondervraagden die voor 2014 gediagnosticeerd is, wordt één keer per jaar of vaker opgeroepen voor 
controle bij de slaapkliniek of het ziekenhuis. Drie van de tien respondenten geeft aan dat zij nooit op controle gaan (29%). 

Ruim de helft (56%) van de respondenten die voor 2014 gediagnosticeerd zijn heeft in 2014 of 2015 begeleiding of voorlichting 
gehad van een specialist, assistente of osas-verpleegkundige. Dus 44% heeft geen begeleiding gekregen, hiervan had 57% zeker  
of misschien begeleiding of voorlichting willen hebben.  

Van de ondervraagden die in 2014 of 2015 wel begeleiding heeft gekregen geeft bijna iedereen aan dat deze begeleiding (ruim) 
voldoende was (94%). Ook is binnen deze groep bijna iedereen het volledig of een beetje eens met de stelling “de specialist, 
assistente of osas-verpleegkundige in mijn slaapkliniek/ziekenhuis neemt altijd ruim de tijd voor mij” (93%). 

Figuur 19. Op controle gaan in slaapkliniek  

Abs. % 

Ja, ik word 1 keer per jaar of 
vaker opgeroepen 775 45% 

Nee, ik ga nooit op controle 502 29% 

Ja, ik maak zelf een afspraak 
wanneer dat nodig is 313 18% 

Ja, ik word minder dan 1 keer per 
jaar opgeroepen 151 9% 

Vraag 42. Gaat u ook op controle bij uw slaapkliniek/ 
ziekenhuis? Basis n=1.741 
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CPAP wordt door de meeste respondenten iedere nacht 
de hele nacht gebruikt 

De standaard CPAP wordt door de participanten het meest gebruikt (63%) en als tweede volgt de Auto-CPAP (25%). Het merk/type 
apparaat dat de meeste ondervraagden in gebruik hebben is de Resmed S9 (27%) en de Philips Respironics System One (19%). 
Philips Respironics System One Remstar Pro staat met 10% op nummer drie.  

De meerderheid gebruikt de CPAP iedere nacht (69%) en gebruikt de CPAP ook de gehele nacht (73%). Daarbij gebruikt 13% de 
CPAP altijd, ook bij een dutje overdag. Bijna een kwart geeft aan de CPAP de laatste uren ‘s ochtends nog wel eens af te zetten 
(22%). 

Respondenten die een Resmed S9 gebruiken geven vaker aan dat zij hun CPAP de hele nacht gebruiken (80%), de respondenten  
met een Devilbiss Sleepcube geven juist minder vaak aan dat zij de hele nacht hun CPAP gebruiken (64%). Zij zetten hem namelijk 
vaker de laatste uren ‘s ochtends uit (29%, totaal 22%).  

Figuur 20. Top 5 meest gebruikte merk/type apparaat 

Abs. % 

Resmed S9 823 27% 

Philips Respironics System One 565 19% 

Philips Respironics System One Remstar Pro 310 10% 

Devilbiss Sleepcube 265 9% 

F&P (Fischer & Paykel) Icon 126 4% 

Vraag 46. Welk merk/type apparaat heeft u op dit moment in gebruik?   
Basis n=2.998 
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Functioneren CPAP positief beoordeeld 

Door het gebruik van de CPAP heeft 70% van de respondenten last van droge slijmvliezen en 26% van infecties aan de luchtwegen. 
Ruim drie kwart (77%) gebruikt bevochtiging voor het CPAP-apparaat. Respondenten die de bevochtiging gebruiken hebben wat 
meer last van droge slijmvliezen (74%) en infecties aan de luchtwegen (28%), in vergelijking met mensen die geen bevochtiging 
gebruiken voor het CPAP apparaat (droge slijmvliezen, 60%; infecties aan de luchtwegen, 22%). De bevochtiging gaat dus niet direct 
samen met minder last van droge slijmvliezen en minder infecties aan de luchtwegen. 

Over het algemeen zijn de ondervraagden tevreden over het functioneren van de CPAP. Het laagst wordt de hoeveelheid geluid die de 
CPAP maakt beoordeeld, maar dit is nog steeds een ruime voldoende (7,5). Het meest tevreden is men over het bedieningsgemak 
van de CPAP, dit krijgt een 8,3 als rapportcijfer. In het algemeen wordt de CPAP beoordeeld met een 8,0. 
Het merk Resmed S9 wordt over het algemeen hoger beoordeeld (8,1+). 

Figuur 21. Tevredenheid functioneren CPAP 

Gemiddelde 

Bedieningsgemak 8,3 

Algemeen (totaal oordeel) 8,0 

Bevochtiging 7,9 

Schoonhouden bevochtiger 7,6 

De hoeveelheid geluid die uw CPAP 
maakt 7,5 

Vraag 49. Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw 
tevredenheid met het functioneren van uw huidige CPAP (Auto-pap, 
Bi-pap, Vpap), welke cijfer zou u geven voor de volgende 
aspecten? Basis n=2.998. Aspecten over bevochtiging (3 en 4) 
alleen voorgelegd wanneer een bevochtiger wordt gebruikt 
n=2.318 

Redenen voor de gegeven rapportcijfers: 

“Probleemloos apparaat. Doet wat het doen moet.” 

“Het geluid zou minder kunnen, mogelijk ook 
apparaat wat kleiner i.v.m. kamperen in de 
zomermaanden.” 

“Gewoon tevreden met de mogelijkheden van de 
instellingen, maakt weinig lawaai en kan hem ook 
nog uitlezen.” 

“Maakt redelijk veel geluid. Bevochtiger is zeer lastig 
schoon te houden door het toepassen van allerlei 
ruimtes, richels en steunpunten in het reservoir.” 

“Ik heb altijd een droge mond en als het koud is 
spuit er water uit.” 
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Gemiddeld rapportcijfer masker 7,3  

De meeste ondervraagden maken gebruik van een neusmasker (65%). Het full face masker wordt door ruim een kwart gebruikt 
(26%) en neusdoppen worden door 13% gebruikt. Het merk/type masker dat gebruikt wordt, varieert sterk. Ook geeft een kwart 
aan niet te weten welk merk/type masker ze hebben (25%). Het meest genoemde merk/type masker is F&P (Fischer & Paykel) 
Eson (8%). 

Het masker wordt in het algemeen beoordeeld met een 7,3. Het minst positief wordt het niet lekken (6,7) en het geen hinder 
veroorzaken voor de partner (6,9) beoordeeld. Het meest positief is men over het reinigingsgemak (7,5) en het gebruiksgemak 
(7,4). 

Figuur 22. Top 5 meest gebruikte merk/
type masker 

Abs. % 

F&P (Fischer & Paykel) 
Eson 229 8% 

Resmed Mirage Quatro 163 5% 

Resmed Mirage Activa 138 5% 

Resmed Ultra Mirage 137 5% 

Resmed Airfit 10 126 4% 

Philps Respironics Comfort 
Gel 114 4% 

Resmed Quattro 111 4% 

Vraag 52. Welk merk(en)/type(n) masker(s) heeft 
u? Basis n=2.998 

Figuur 23. Tevredenheid functioneren 
masker 

Gemiddelde 

Reinigingsgemak 7,5 

Gebruiksgemak 7,4 

Algemeen (totaal oordeel) 7,3 

Mate waarin het geluidloos is 7,2 

Draagcomfort 7,0 

Geen hinder voor de partner 6,9 

Het niet lekken 6,7 

Vraag 53. Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor 
uw tevredenheid met het functioneren van het masker, 
welk cijfer zou u dan geven voor de volgende aspecten? 
Basis n=2.998 

Redenen voor de gegeven rapportcijfers: 

“Geeft nog wel eens problemen bij het 
dragen en is omslachtig schoon te 
maken.” 

“Het masker lekt inderdaad maar héél af 
en toe een beetje. De opbouw is 
dusdanig dat reinigen heel goed gaat. 
Alleen binnen een afstand van ca. 20 cm 
heeft mijn partner last van de wind: de 
circulaire uitblaasopeningen verdelen de 
lucht optimaal!” 

“Het is zeker even wennen aan het 
masker. Het geluid valt wel mee, maar 
tijdens het lekken maakt mijn partner 
mij af en toe wakker vanwege het 
sissen. Het schoonmaken en reinigen 
valt erg mee. Ik slaap er goed mee.” 
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Voorlichting en begeleiding leveranciers CPAP (zeer) goed 

Onder de respondenten van dit onderzoek is de CPAP in de meeste gevallen geleverd door Vivisol (27%), gevolgd door VitalAire 
(21%). Bijna alle ondervraagden vinden de voorlichting en begeleiding bij de plaatsing van het CPAP-apparaat (zeer) goed (92%), 
dit geldt voor alle leveranciers.  

Twee derde (66%) van de respondenten vindt het belangrijk dat de leverancier jaarlijks contact opneemt om alles te controleren en 
door te nemen. Een derde geeft aan dat als alles eenmaal geïnstalleerd is jaarlijks contact met de leverancier niet nodig is, als de 
leverancier maar adequaat reageert bij eventuele vragen (34%).  

Klanten van de leverancier Total Care geven vaker aan het belangrijk te vinden dat de leverancier jaarlijks contact opneemt (76%+). 
De Vivisol-klanten geven juist vaker aan dat jaarlijks contact met de leverancier niet nodig is als alles goed geïnstalleerd is (37%+), 
maar nog steeds vindt de meerderheid van de klanten jaarlijks contact belangrijk (63%+). 

Bijna niemand heeft buiten kantooruren contact gezocht met de leverancier  
(slechts 7% heeft dit namelijk gedaan). Van de deelnemers die dat wel gedaan 
Hebben geeft 86% aan dat de leverancier goed bereikbaar was. 

Figuur 24. Leverancier CPAP 

Abs. % 

Vivisol 815 27% 

VitalAire (ComCare) 633 21% 

Linde 419 14% 

Mediq Tefa 427 14% 

Total Care 401 13% 

Medidis 118 4% 

Anders, namelijk 185 6% 

Vraag 57. Wie heeft uw CPAP geleverd? Basis 
n=2.998 Significante verschillen ten opzichte van het totaal worden met een + of - aangegeven 
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Effectiviteit behandeling CPAP meest gecontroleerd 
door uitlezen geheugenkaartje apparaat 
Enkele maanden na de start van de CPAP-therapie is bij de meeste recent gediagnosticeerden gecontroleerd of de behandeling ook 
echt effectief is door het geheugenkaartje van het apparaat uit te lezen (77%). Bij enkelen is het effect van de behandeling gemeten 
door een nieuw slaaponderzoek in de slaapkliniek of het ziekenhuis (9%) of door een nieuw slaaponderzoek thuis (8%). Bij 6% van de 
ondervraagden is er (nog) geen controle geweest.  

De leverancier VitalAire gebruikt relatief vaker de methode om het geheugenkaartje van het apparaat uit te lezen (82%+) en bij 
Mediq Tefa wordt relatief vaker een nieuw slaaponderzoek thuis uitgevoerd (15%+). Bij Vivisol is het percentage waarbij (nog) geen 
controle geweest is het kleinst (3%-). 

Figuur 25. Controle effect behandeling 

Abs. % 

Ja, door het uitlezen van het 
geheugenkaartje van het 
apparaat 

1127 77% 

Ja, door een nieuw 
slaaponderzoek in de 
slaapkliniek 

127 9% 

Ja, door een nieuw 
slaaponderzoek thuis 112 8% 

Nee, er is (nog) geen controle 
geweest 90 6% 

Vraag 61. Is enkele maanden na de start van de therapie 
gecontroleerd of de behandeling ook echt effectief is? Basis 
n=1.456 

Significante verschillen ten opzichte van het 
totaal worden met een + of - aangegeven 
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Bijna een derde heeft minder dan 1 keer per jaar of 
nooit contact met de leverancier 
De deelnemers aan dit onderzoek die voor 2014 zijn gediagnosticeerd is gevraagd hoe vaak er contact is met de leverancier, hoe dit 
contact plaats vindt en de tevredenheid hierover.  

De meerderheid heeft gemiddeld één keer per jaar contact met de leverancier (57%). 12% heeft meer dan één keer per jaar contact 
met de leverancier en 21% heeft minder dan 1 keer per jaar contact. Een op de tien heeft nooit contact met de leverancier (10%).  

Het meeste contact met de leverancier vindt plaats via de telefoon (54%). Een huisbezoek (45%) en contact via een brief of pakketje 
(26%) worden na de telefoon het meest genoemd. 

Bijna negen op de tien respondenten is (zeer) tevreden over het contact met de leverancier (89%). De klanten van Total Care gaven 
relatief vaker aan (zeer) tevreden te zijn over het contact met de leverancier (97%+). 

Figuur 26. Contact leverancier 

Abs. % 

Meer dan 3 keer per jaar 29 2% 

2 à 3 keer per jaar 163 11% 

Gemiddeld 1 keer per jaar 874 57% 

Minder dan 1 keer per jaar 232 21% 

Nooit 153 10% 

Vraag 62. Hoe vaak heeft u contact met de leverancier? 
Basis n=1.542 

Significante verschillen ten opzichte van het 
totaal worden met een + of - aangegeven 
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De totale tevredenheid CPAP-leverancier krijgt een 7,8 

De totale/algemene tevredenheid met de CPAP-leverancier wordt met een 7,8 beoordeeld. De klantvriendelijkheid krijgt het hoogste 
rapportcijfer (8,1). De jaarlijkse registratie van het gebruik van het CPAP-apparaat (7,3) en de informatie die de leverancier verstrekt 
over de jaarlijkse registratie (7,1) worden relatief het laagst beoordeeld.  

Figuur 27. Tevredenheid diensten leverancier 

Gemiddelde 

De klantvriendelijkheid 8,1 

De deskundigheid van uw leverancier 8,0 

De bereikbaarheid van uw CPAP-leverancier 8,0 

De mogelijkheid om vragen te stellen over apparaat of masker 7,9 

Het antwoord op de door u gestelde vragen 7,9 

Uw tevredenheid over de leverancier als geheel 7,8 

De mogelijkheid om afspraken te maken voor controle of onderhoud 7,7 

De afhandeling van klachten 7,7 

De uitvoering van controle en onderhoud 7,5 

De jaarlijkse registratie van het gebruik van uw apparaat 7,3 

De informatie die de leverancier verstrekt over deze registratie 7,1 

Vraag 67. Als u een rapportcijfer (1-10) moet geven voor uw tevredenheid met de diensten van uw 
leverancier, welk cijfer zou u dan geven? Basis n=2.998 
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MRA voornamelijk voorgeschreven door KNO-arts en 
longarts 
Onder de MRA-patiënten is bij de helft een behandeling met MRA door een KNO-arts voorgeschreven (50%). Bij ruim een kwart 
schreef de longarts deze behandeling voor (26%).  

De aanmeting en plaatsing van de MRA werd bij 40% van de respondenten gedaan door een tandarts, orthodontist of kaakchirurg in 
de kliniek en hetzelfde percentage respondenten is voor de aanmeting en plaatsing naar een zelfstandige gespecialiseerde tandarts 
gegaan waarnaar zij werden doorverwezen. Bij de ruime meerderheid kon de MRA geplaatst worden zonder het gebit eerst te 
saneren en zonder het plaatsen van implantaten (87%). 

De periode van diagnose tot plaatsing duurde voor ruim zeven op de tien deelnemers aan het onderzoek tussen de 3 en 8 weken 
(71%). Voor bijna een kwart duurde de plaatsingsperiode langer dan 8 weken (22%). 

Figuur 28. Aanmeting en plaatsing MRA 

Abs. % 

Tandarts/orthodontist/kaakchirurg in de kliniek 196 40% 

Een zelfstandige gespecialiseerde tandarts 
waarnaar ik werd verwezen 193 40% 

Een zelfstandige gespecialiseerde tandarts die ik 
zelf gekozen heb 32 7% 

Mijn eigen tandarts 10 2% 

Anders, namelijk… 54 11% 

Vraag 70. Door wie werd het MRA aangemeten en geplaatst? Basis n=485 

Figuur 29. Plaatsingsperiode 

Abs. % 

Het duurde minder dan 3 weken 27 7% 

Het duurde in totaal 3-4 weken 109 29% 

Het duurde in totaal 5-6 weken 85 23% 

Het duurde in totaal 7-8 weken 69 19% 

Het duurde circa 3 maanden 36 10% 

Het duurde 4-5 maanden 20 5% 

Het duurde 6-8 maanden 17 5% 

Het duurde langer 8 2% 

Vraag 72. Hoe lang duurde de plaatsingsperiode (vanaf diagnose 
tot plaatsing van het MRA? Basis n=371 
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Meerderheid heeft enigszins tot nauwelijks last gehad 
van bijwerkingen MRA 
De MRA kan bijwerkingen zoals speekselvloed en pijnlijke kaken veroorzaken. Van de respondenten met een MRA heeft 20% hier 
(erg) veel last van gehad. Bijna drie kwart (72%) heeft enigszins tot nauwelijks last gehad van bijwerkingen en 8% heeft geen 
bijwerkingen gehad van de MRA.  

Het wennen aan de MRA kostte zes op de tien respondenten met MRA enige dagen (59%). Voor een kwart heeft het enkele weken 
gekost (24%) en een op de tien geeft aan nog niet gewend te zijn aan de MRA (10%). 

De effectiviteit van de MRA-behandeling is voor ruim vier op de tien (42%) niet gecontroleerd door een nieuw slaaponderzoek, bij 
een derde (33%) is dit gecontroleerd door een nieuw slaaponderzoek thuis en bij 8% vond controle aan de hand van een nieuw 
slaaponderzoek in de slaapkliniek of het ziekenhuis plaats. 

Bijna drie kwart (73%) van de respondenten met MRA gebruikt de MRA iedere nacht en dan wordt de MRA door 82% ook de gehele 
nacht gebruikt. Door drie kwart (76%) wordt de werking van de MRA als (zeer) goed beoordeeld. Het gemiddelde rapportcijfer dat 
wordt gegeven voor de tevredenheid met de gehele gang van zaken rond het aanmeten en de plaatsing van de MRA is een 8,1. 

Figuur 30. Controle effect behandeling 

Abs. % 

Nee, er is geen nieuw slaaponderzoek geweest 156 42% 

Ja, door een nieuw slaaponderzoek thuis 121 33% 

Ja, door een nieuw slaaponderzoek in de 
slaapkliniek 30 8% 

Anders, namelijk… 64 17% 

Vraag 75. Is (enkele maanden) na de start van de therapie gecontroleerd of 
de behandeling ook echt effectief is? Basis n=485 

Redenen voor de gegeven rapportcijfers: 

“Aanmeten ging vrij snel, door een communicatiefout over de MRA (welk 
type) heb ik wel een keer extra moeten terugkomen. Maar als er wat is, kan 
ik gelijk een afspraak maken om te komen. Daarbij is ook het personeel heel 
vriendelijk, hartelijk en deskundig.” 

“De begeleiding van het gewenningsproces kan veel beter, evenals de 
voorlichting in eerste instantie.” 

“De procedures vooraf verliepen soepel en redelijk snel. Nu ik sinds 9 
maanden de MRA heb, heb ik verder geen controle meer gehad en word ik 
niet meer begeleid. Ik had wel verwacht nog nazorg te krijgen.” 
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Slaapkliniek/ziekenhuis gemiddeld door ruim 30 
patiënten beoordeeld in dit onderzoek 

Figuur 31. De grootste slaapklinieken op alfabetische volgorde 

Alkmaar, Slaapkliniek Medisch Centrum Alkmaar 

Arnhem/Velp, Slaapapneucentrum Rijnstate 

Baarn/Amersfoort, Meander Medisch Centrum 

Breda, Slaapcentrum Amphia Ziekenhuis 

Den Haag, Centrum voor slaap- en waakstoornissen MCH 

Den Haag, Haga Ziekenhuis 

Doetinchem, Slingeland Slaapcentrum 

Dordrecht, SlaapWaakCentrum Albert Schweitzer Ziekenhuis 

Eindhoven, Máxima Medisch Centrum 

Enschede, Medisch Spectrum Twente (MST) 

Gouda, Groene Hart Ziekenhuis 

Groningen, Slaapcentrum Martini Ziekenhuis 

Heerlen, Atrium Medisch Centrum 

Heeze, Kempenhaeghe, Centrum voor Slaapgeneeskunde 

Horn, Academisch slaapcentrum CIRO 

Nijmegen, Slaapcentrum CWZ 

Sittard-Geleen, Slaap- en Snurkcentrum Orbis MC 

Utrecht/Nieuwegein, Slaapcentrum St. Antonius Ziekenhuis 

Zwolle, Isala slaapcentrum 

Vraag 17 - 28. Met welke slaapkliniek/ ziekenhuis heeft u het laatst contact 
gehad voor uw slaapapneu? Basis n=3.642 

Het gemiddelde aantal beoordelingen is ruim 
30 waarnemingen per kliniek/ziekenhuis. De 
twintig klinieken/ziekenhuizen met de 
meeste waarnemingen worden in de tabel 
weergegeven.  

De ondervraagden hebben de kliniek/het 
ziekenhuis waar zij behandeld worden voor 
slaapapneu kunnen beoordelen op 
verscheidene aspecten. Aan de hand van 
deze beoordelingen zijn scores toegewezen 
aan de klinieken/ziekenhuizen.                 
De ApneuVereniging geeft op basis van deze 
scores de sterren aan de klinieken/ 
ziekenhuizen. Voor enkele klinieken waren er 
te weinig gegevens beschikbaar waardoor 
deze niet zijn meegenomen in de 
waardering. 

De scores van de meeste aspecten zijn enkel 
bepaald op basis van de antwoorden van de 
recent gediagnosticeerden. 
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Slaapklinieken en hun waardering 

Prestatie 
"  Duur diagnose proces 
Tijdsduur van het gehele diagnose proces. Score is toegekend aan de hand van het gemiddeld aantal weken. 
"  Multidisciplinariteit 
Hebben er gesprekken of onderzoeken plaatsgevonden bij meerdere specialisten. Score is toegekend aan de hand van het percentage dat het antwoord ‘ja’ heeft 
gegeven. 
"  Mate begeleiding en voorlichting 
In hoeverre de patiënt voldoende begeleiding en voorlichting heeft gekregen. Score is toegekend aan de hand van het percentage dat het antwoord ruim 
voldoende heeft gegeven. 
"  Inventarisatie aandoeningen 
Is er geïnventariseerd of de patiënt eventueel last heeft van andere aandoeningen. Score is toegekend aan de hand van het percentage dat het antwoord ‘ja’ heeft 
gegeven. 
"  Ondersteuning gezondheid 
Aanbod voor ondersteuning vanuit de kliniek/het ziekenhuis om algemene gezondheid te verbeteren. Score is toegekend aan de hand van het percentage dat het 
antwoord ‘ja’ heeft gegeven. 

Waardering  
"  Wacht- en doorlooptijd 
"  Voorlichting & begeleiding  
"  Deskundigheid  
"  Organisatie diagnose en behandeling  
"  Kliniek als geheel (deze beoordeling telt dubbel in de uiteindelijke totaalscore) 

Scores zijn toegekend aan de hand van het gemiddelde rapportcijfer (1-10).  

Aan de hand van de beoordelingen van de ondervragen zijn er scores toegekend. Deze scores bestaan uit 2 punten, 1 punt, 0 punten, -1 punt, en -2 punten. De 
klinieken/ziekenhuizen zijn ten opzichten van elkaar beoordeeld. Wanneer een kliniek/ziekenhuis tussen de 6 en 15 waarnemingen heeft voor een van de te 
beoordelen aspecten dan zijn de uitkomsten op consistentie gecontroleerd. Bij vijf of minder waarnemingen is geen score toegekend. 

A P N E U M A G A Z I N E  K E T E N  I N  B E E L D  2 0 1 5



    

 45  | apneumagazine

A P N E U M A G A Z I N E  K E T E N  I N  B E E L D  2 0 1 5



     

 46  | apneumagazine

9
Bijlage

A P N E U M A G A Z I N E  K E T E N  I N  B E E L D  2 0 1 5



     

 47  | apneumagazine

Bijlage: Slaapklinieken en hun waardering

Scoringsregels ++     top 20 %     2  punten
 +       een na hoogste 20 %   1 punt
 o         middenmoot    0   punten
 -        een na laagste 20 %  -1 punt 
 - -           laagste 20 %   -2   punten 

Topklinieken *****  gemiddeld 1,5 punt of hoger
 **** gemiddeld 1,2 tot 1,49 punten
 *** gemiddeld  0,8 tot 1,19 punten

Sterklinieken **  gemiddeld 0,4 tot 0,79 punten
 *   gemiddeld 0 tot 0,39 punten

b.g. beperkte gegevens, maar consistent
b.g.n.c. beperkte gegevens niet consistent
o.g. onvoldoende gegevens voor beoordeling
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       Slaapklinieken en hun waardering

Prestatie Waardering

Sterren
Duur 

Diagnose 
proces

Multi
disciplinariteit

Mate 
begeleiding 
voorlichting

Inventarisatie 
aandoeningen

Ondersteuning 
gezondheid

Wacht- en 
doorloop-

tijd

Voorlichting 
& 

Begeleiding 

Deskundig-
heid

Organisatie 
diagnose en 
behandeling

Kliniek 
als 

geheel

1 Alkmaar - Slaapkliniek Medisch Centrum Alkmaar o - - - - -- o -- -- -- -- --

2 Almelo / Hengelo - Centrum voor Slaapgeneeskunde ZGT 2 ** o + + + ++ - + o o +

3 Almere - Slaapteam Flevoziekenhuis - -- + + + - -- - -- --

4 Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland  -- - + - + -- o o - -

5 Amsterdam - Academisch Medisch Centrum o.g. + o -- o o o -- -- -- --

6 Amsterdam - Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) 2 ** o -- + o -- o ++ ++ ++ ++

7 Amsterdam - Slaap- en Apneucentrum SLAZ  + -- - o -- o o + o --

8 Amsterdam - VU MC Polikliniek voor Waak / Slaapstoornissen o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g.

9 Amsterdam - Waak-SlaapCentrum Slotervaart  -- - - ++ + -- - o o o

1o Apeldoorn - Gelre ziekenhuizen 2 ** b.g. -- ++ b.g. o - + + + +

11 Arnhem / Velp - Slaapapneucentrum Rijnstate 2 ** ++ o o o ++ + o + - o

12 Assen - Slaapkliniek Noord Nederland  - + - -- o - -- - - o

13 Baarn / Amersfoort - Meander Medisch Centrum 1 * ++ o - - - + o - + +

14 Bergen op Zoom - Ziekenhuis Lievensberg  -- ++ + o o - - -- - -

15 Beverwijk - Slaappolikliniek Rode Kruis Ziekenhuis 4 **** ++ - + ++ ++ ++ ++ + ++ +

16 Boxmeer - Maasziekenhuis Pantein 1 * - + -- ++ + ++ - o -- +

17 Breda - Slaapcentrum Amphia Ziekenhuis 1 * -- + o ++ - - + + + +

18 Capelle a /d IJssel - IJsselland Ziekenhuis - - - ++ + -- -- - -- --

19 Delft  / Voorburg - Centrum voor Slaapstoornissen Reinier de Graaf 3 *** o + ++ + -- + ++ ++ + +

2o Den Haag - Bronovo Ziekenhuis  -- ++ -- - -- -- - o - o

21 Den Haag - Centrum voor slaap- en waakstoornissen MCH  - -- o - -- - o o o +

22 Den Haag - Haga Ziekenhuis  o - - -- - - - - o -
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23 Den Helder - Gemini Ziekenhuis o - o - - - o + o +

24 Deventer - Deventer Ziekenhuis 4 **** + o ++ o ++ ++ ++ ++ ++ +

25 Dirksland - Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 1 * + ++ - ++ - o o o o o

26 Doetinchem - Slingeland Slaapcentrum 3 *** + + + - ++ ++ + o + +

27 Dordrecht - SlaapWaakCentrum Albert Schweitzer Ziekenhuis 1 * -- - + ++ o + + o - o

28 Ede - Ziekenhuis Gelderse Vallei 3 *** + - o - o + ++ ++ ++ ++

29 Eindhoven - Catharina Ziekenhuis 2 ** o o o + - o + + ++ +

3o Eindhoven - Máxima Medisch Centrum 1 * -- + - o + -- + + + +

31 Emmen - Osas-Poli. Scheper Ziekenhuis  -- ++ - + ++ -- - - -- --

32 Enschede - Medisch Spectrum Twente (MST)  o o + + - - o o o -

33 Geldrop - St. Anna Ziekenhuis 4 **** - ++ ++ o o ++ ++ ++ ++ ++

34 Goes - Slaapcentrum Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 3 *** -- ++ o + + o ++ ++ + +

35 Gorinchem - Beatrixziekenhuis Rivas  o o -- - o - -- -- -- --

36 Gouda - Groene Hart Ziekenhuis 3 *** + o ++ o ++ ++ + + + +

37 Groesbeek - Slaapcentrum UCCZ Dekkerswald 2 ** -- -- o ++ - ++ ++ + ++ +

38 Groningen - Slaapcentrum Martini Ziekenhuis 4 **** + + + o + ++ ++ ++ ++ ++

39 Groningen - Universitair Slaapapneu Centrum -- -- -- + -- - - - - -

4o Haarlem - Kennemer Gasthuis 1 * o o - o + o + + + o

41 Hardenberg - Ropcke Zweers Ziekenhuis o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g.

42 Harderwijk - Slaap- /waakcentrum St Jansdal 4 **** ++ o ++ + -- ++ ++ ++ ++ ++

43 Heereveen - Ziekenhuis de Tjongerschans + -- -- -- + b.g.n.c. - - -- o

44 Heerlen - Atrium Medisch Centrum 3 *** - o + o - + + ++ ++ ++
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45 Heeze / Oosterhout - Kempenhaeghe, Centrum voor Slaapgeneeskunde 3 *** -- -- + ++ ++ + ++ ++ + ++

46 Helmond / Deurne - Elkerliek Ziekenhuis 2 ** -- ++ + o o + - + + +

47 Hilversum / Blaricum - Tergooi Ziekenhuis 3 *** - ++ + - - ++ + ++ ++ +

48 Hoofddorp - Spaarne Ziekenhuis ++ -- -- - -- + o - o o

49 Hoorn - Westfries Gasthuis ++ - -- -- - o - o o o

5o Horn - Academisch slaapcentrum CIRO 3 *** -- -- ++ + ++ + ++ + ++ ++

51 Landelijk - Nederlands Slaap Instituut (NSI) (Grand Total) o -- - - - o o o o o

52 Leeuwarden - Centrum voor Slaap- en waakstoornissen - - ++ -- -- b.g.n.c. -- -- b.g.n.c. --

53 Leiden - Diaconessenhuis ++ - - o - o o - + --

54 Leiden - Zorgpad slaap Leids Universitair Medisch Centrum 5 ***** - ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

55 Leiderdorp - Rijnland Ziekenhuis ++ -- -- -- ++ + -- - o --

56 Lelystad - MC Zuiderzee b.g. b.g. b.g. b.g. -- - -- -- -- -

57 Meppel - Diaconessenhuis 1 * ++ ++ ++ - o + - o o -

58 Nijmegen - Slaapcentrum CWZ 1 * + -- o -- + o + + + o

59 Purmerend - Waterlandziekenhuis poli KNO ++ - -- + o o - o - -

6o Roermond - Laurentius Ziekenhuis 3 *** ++ ++ - + ++ o + ++ + o

61 Roosendaal - Bravis Ziekenhuis, locatie Roosendaal 2 ** ++ + - ++ ++ o o o + o

62 Rotterdam - Slaap apneu centrum Ikazia - + - ++ - - - - o -

63 Rotterdam - Slaap- & Snurkcentrum SFG - + o ++ ++ + - o - --

64 Rotterdam - Slaap en snurkcentrum Havenziekenhuis 1 * o + ++ o -- - + o + o

65 Rotterdam - Slaap- en Snurkcentrum Maasstad Ziekenhuis o ++ -- - + o -- - - -

66 ’s-Hertogenbosch - Slaap Waak Centrum Jeroen Bosch -- ++ -- o -- - o o o o
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67 Schiedam - Vlietland Ziekenhuis 1 * + + - - + o + - - o

68 Sittard-Geleen - Slaap- en Snurkcentrum Orbis MC 1 * -- -- + o + + + o + +

69 Stadskanaal - Refaja ziekenhuis + o -- -- -- -- -- -- b.g.n.c. --

7o Terneuzen - Slaapcentrum Zeeland 5 ***** ++ ++ ++ - o ++ ++ ++ ++ ++

71 Tiel - Ziekenhuis Rivierenland b.g. b.g. + b.g. ++ - - -- o --

72 Tilburg - Slaapwaakcentrum Midden-Brabant (St. Elisabeth ZH) 1 * o + o - + + + o + o

73 Tilburg - Slaapcentrum Brabant (Tweesteden ZH) o - - -- o o + o o o

74 Uden - Slaapcentrum Bernhoven + - -- - - o o o o o

75 Utrecht / Nieuwegein - Slaapcentrum St. Antonius Ziekenhuis - - o o + o o o - o

76 Utrecht / Zeist - Slaapcentrum Diakonessenhuis 1 * - ++ + + - - - o o o

77 Venray/Venlo - VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg ++ + -- - -- -- -- -- -- --

78 Vlissingen - Admiraal De Ruyter Ziekenhuis + o - -- + -- -- - -- --

79 Weert - St. Jans Gasthuis b.g. b.g. ++ b.g. - - - -- -- +

8o Wijk aan Zee - Heliomare team Respicare 4 **** ++ -- ++ o ++ ++ ++ ++ + ++

81 Winschoten - OZG locatie Lucas en Delfzicht 2 ** + o o - + ++ + + + o

82 Winterswijk - Streekziekenhuis Koningin Beatrix 5 ***** ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

83 Woerden - St. Instituut voor Slaapgeneeskunde 5 ***** o + + ++ + ++ ++ ++ ++ ++

84 Zaandam - Slaapcentrum Zaans Medisch Centrum o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g. o.g.

85 Zoetermeer - Lange Land Ziekenhuis 3 *** - + o + o ++ + ++ + ++

86 Zutphen - Gelre Ziekenhuizen b.g. b.g. o b.g. -- ++ ++ ++ -- --

87 Zwolle - Isala slaapcentrum + - o -- -- + - - o o

88 Zwolle / Groningen - Slaapcentrum SEIN 5 ***** bb.g. b.g. ++ b.g. + + ++ ++ ++ ++

  
 51  | apneumagazine

A P N E U M A G A Z I N E  K E T E N  I N  B E E L D  2 0 1 5



nabeschouwing

 52  | apneumagazine

Introductie
Zoals u van ons gewend bent, scheiden we graag feiten 
en meningen. Het onderzoeksbureau is gevraagd puur 
de cijfers te presenteren. De duiding laten we graag aan u 
over. Een paar zaken willen we graag belichten. Hieronder 
treft u het commentaar van de ApneuVereniging op enkele 
bevindingen uit het onderzoeksrapport.

Algemeen grote waardering
Laten we voorop stellen dat de waarderingen in dit onderzoek 
voor alle betrokkenen bij diagnose en behandeling 
gemiddeld hoog uitvallen. Dit bevestigt ons beeld dat 
de slaapklinieken, zorgverzekeraars en leveranciers de 
afgelopen jaren stelselmatig gebouwd hebben aan prima 
zorg en behandeling. Onze impressie, door contacten met 
het buitenland, is dat de diagnose en behandeling van 
apneu in Nederland op een bijzonder hoog niveau staan. 
Grote waardering: daar zijn we bijzonder dankbaar voor.

De patiënt
Ook in dit onderzoek blijkt het merendeel van de patiënten 
man, boven de vijftig met overgewicht. Dat voldoet aan 
het stereotype beeld van de osas-patiënt. Met een aandeel 
van 25 % zijn de vrouwen gezien internationaal onderzoek 
ondervertegenwoordigd. Als we dit doortrekken naar 
de totale populatie van 150.000 gediagnosticeerden in 
Nederland dan vormen de huidige 37.500 gediagnosticeerde 
vrouwen in absolute aantallen een niet te verwaarlozen 
groep. Daarnaast loopt in de literatuur de discussie of 
de prevalentiecijfers voor vrouwen en jongeren niet 
onderbelicht zijn gezien de ontwikkelingen met betrekking 
tot o.a. overgewicht en diabetes. De komende tijd zal 
moeten blijken of we de afgelopen jaren hebben gevonden 

wat we zochten (een dikkere oudere man) en of vrouwen en 
jongeren niet meer aandacht verdienen bij de casefinding.

Verder valt op dat een niet onaanzienlijk deel (18 %) van de 
respondenten voor kortere of langere tijd arbeidsongeschikt 
was. Dat is jammer. Want bij een tijdige diagnose kan 
iemand met osas 100 % normaal blijven functioneren. Dat 
lukt dus kennelijk nog niet altijd. 

De ontdekking en de huisarts
De ontdekking
Het valt op dat de partner (32 %) en de specialist (31 %) de 
grootste bijdrage leveren in de gedachte dat sprake kan 
zijn van slaapapneu. De huisarts speelt een bescheiden rol 
(14 %) iets meer dan familieleden en vrienden (10 %). 

…. laat nog steeds op zich wachten
Achteraf denkt 36 % al langer dan 8 jaar met slaapapneu 
rondgelopen te hebben; voor 11 % zou 6 tot 8 jaar geduurd 
hebben voor zij de diagnose kregen en voor 19 % duurde 
het 4 tot 5 jaar. We krijgen van vele zijden indicaties 
dat de bekendheid met apneu de laatste 10 jaar sterk is 
toegenomen. Maar dit vertaalt zich niet in een snellere 
diagnose. Bovengenoemde cijfers wijken nauwelijks af 
van ons eerste onderzoek in 2004. Dat is teleurstellend 
voor de ApneuVereniging die tijdige adequate diagnose 
als haar doelstelling heeft. We kennen de gevolgen van 
onbehandelde osas daarvoor te goed. We zouden graag de 
jarenlange gestage ontregeling op het werk en in het gezin 
voorkomen.

Comorbiditeiten springen het meest in het oog
We weten dat veel patiënten aanvankelijk hun klachten 

bagatelliseren, dan wel niet alarmerend genoeg vinden 
om mee naar de dokter te gaan. Gevolg is dat velen 
zo lang wachten dat ze geconfronteerd worden met de 
comorbiditeiten zoals we die uit de literatuur kennen. Soms 
met onherstelbare fysieke schade. We zien in het rapport 
een groot aantal klachten waarmee men wel naar de dokter 
is gegaan. Gemiddeld is men in voorgaande jaren met 
ruim twee mogelijke aandoeningen bij de dokter geweest. 
Hiervoor is ook in een groot aantal gevallen een behandeling 
gestart. Zonder dat de achterliggend osas herkend werd. 
Kunnen we achteraf constateren. Ook deze cijfers zijn de 
afgelopen jaren niet of nauwelijks gedaald als we naar 
eerdere rapporten kijken. Ook dit is teleurstellend voor de 
ApneuVereniging, die door tijdige adequate diagnose hoopt 
de neerwaartse spiraal van onbehandelde osas te voorkomen 
en (onherstelbare) fysieke schade te beperken.

De huisarts krijgt gemiddeld een lage waardering
De huisarts krijgt met een rapportcijfer van 6,4 weliswaar 
een voldoende. Maar dit is de laagste gemiddelde waardering 
in dit onderzoek. Dat is opvallend. We hebben bij deze 
respondenten niet met zuurpruimen te maken. Alles en 
iedereen scoort (aanmerkelijk) hoger. Medisch specialisten 
krijgen gemiddeld een rapportcijfer 8,4, slaapklinieken 8,3, 
de cpap 8,1, de leverancier en zorgverzekeraar 7,8. Zelfs 
het masker het onaangenaamste deel van de behandeling 
scoort gemiddeld een 7,3. Het goede nieuws is dat als we 
de cijfers splitsen,  dan zien we dat mensen die recent 
gediagnosticeerd zijn de huisarts een 6,8 geven en mensen 
die tien jaar geleden of langer gediagnosticeerd zijn geven 
een 5,9. Er is dus sprake van een niet onaanzienlijke 
verbetering.

Gestage positieve ontwikkeling
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‘De’ huisarts bestaat niet
Bij alle antwoorden in het rapport zien we een 
normaalverdeling, waarbij zo’n 70 % van de rapportcijfers 
pal rond het gemiddelde liggen met (bijna) geen 
uitschieters naar een (dikke) onvoldoende. Dat ligt bij 
de cijfers voor de huisarts anders. Het gemiddelde is 
opgebouwd uit uitersten. We kunnen niet spreken van 
‘de’ huisarts in het algemeen. Tegenover 30 % van de 
respondenten die de kennis van de huisarts waarderen 
met een 8 of hoger, staan 10 % van de respondenten 
die een dikke onvoldoende (3 of lager) geven en 41 % 
een onvoldoende. Ook hier zien we progressie in de 
loop van de tijd. Recent gediagnosticeerden geven de 
huisarts vaker een 8 of hoger 33 % tegenover 28 % 
van de mensen die 10 jaar geleden gediagnosticeerd 
zijn. Recent gediagnosticeerden geven ook minder vaak 
een dikke onvoldoende 7 % tegenover 18 % voor de 
mensen die 10 jaren geleden werden gediagnosticeerd. 
Het is een hoopvol signaal. Blijft dat er bij de recent 
gediagnosticeerden 7 % een rapportcijfer 3 of minder 
gaven en 21 % een onvoldoende (5 of minder). Er is 
kennelijk ook onder recent gediagnosticeerden een niet 
onaanzienlijke groep die teleurgesteld is in de kennis 
van de huisarts. 

De zorgverzekeraar
De tevredenheid met de zorgverzekeraar is groot, 
gemiddeld 7,8 als rapportcijfer. De waardering voor de grote 
verzekeraars ontloopt elkaar niet veel. Zo’n 60 % van de 
respondenten geeft hen een 8 of hoger. De kleinere worden 
hoger gewaardeerd met als topper ONVZ die van 78 % van 
de respondenten een 8 of hoger krijgt.

Slechts een beperkt deel (14 %) van de respondenten heeft 
in het afgelopen jaar contact gehad met de zorgverzekeraar. 
Er is veelal geen aanleiding tot communicatie. Rekeningen 
worden voldaan in direct contact met de zorgverlener.

De slaapkliniek 
Welke selectie
In het onderzoek maken we gebruik van twee deel-
populaties. Er zijn uitnodigingen verstuurd aan de mensen 
die in 2014 en de eerste maanden van 2015 gediagnosticeerd 
zijn. Dit om een actueel beeld te krijgen over werkwijze en 
waardering rond de diagnose en proefperiode, onder andere 
voor de toekenning van sterren. Een ander deel van de 
populatie bestaat uit mensen die voor 2014 gediagnosticeerd 
zijn. Dit om zicht te krijgen op de periodieke controle. Dit 
leverde een goed landelijk beeld, maar er waren gemiddeld 
te weinig waarnemingen per kliniek om de periodieke 
controle ook in de toekenning van sterren mee te nemen.

Het slaaponderzoek
Opvallend is de toename van het ambulante onderzoek 
in de afgelopen jaren. In 2014-2015 vond 58 % van het 
slaaponderzoek thuis plaats tegenover 9 % in 2003. Er zijn 
maar enkele klinieken die 100 % thuis of 100% klinisch 
onderzoek doen. De meesten passen een mix toe. 25 % 
van de klinieken doet meer dan 80 % van het onderzoek 
klinisch. 33 % doet meer dan 80 % ambulant. De rest (40 %) 
zit daar tussenin. 

Multidisciplinariteit
Een multidisciplinaire aanpak betekent niet altijd dat 
een patiënt tijdens de diagnose ook daadwerkelijk gezien 
wordt door meerdere specialisten, zo weten we uit vorige 
onderzoeken. Het kan ook betekenen dat patiënten 
besproken worden tijdens het multidisciplinaire overleg. 
In dit onderzoek geeft net iets minder dan de helft (48 %) 
van de respondenten aan dat zij tijdens het diagnoseproces 
ook gezien werden door een andere specialist. De kans 
daarop is het grootste als de longarts verantwoordelijk is 
voor de diagnose. Het meest wordt dan de kno-arts er bij 
betrokken. 

Voorlichting
Voorlichting en begeleiding is belangrijk, zo blijkt uit de 
internationale literatuur, voor de mate van therapietrouw en 
daarmee therapie effectiviteit. Voorlichting en begeleiding 
spelen daarom een belangrijke rol bij de toekenning 
van sterren. Het gaat dan zowel om de mate waarin dit 
plaatsvindt als de waardering ervoor. 

AHI georiënteerd of patiëntgericht
Naar het idee van 60 % van de patiënten is bij hen 
niet geïnventariseerd welke andere aandoeningen zij nog 
hebben. Dat is het gemiddelde. In sommige klinieken wordt 
het volgens bijna alle patiënten gedaan, in andere nagenoeg 
niet. Gezien de veel voorkomende comorbiditeiten wegen 
we dit ook mee bij de criteria voor de sterren.

Driekwart van de respondenten zegt geen begeleiding te 
hebben gekregen om verder de gezondheid te verbeteren. 
Ook de variatie hierin is groot per kliniek en dus onderdeel 
van de criteria. Hoewel conservatieve ‘behandeling’ altijd 
geïndiceerd is, heeft de patiënt dat in een bijzonder groot 
aantal gevallen niet meegekregen.   

 
Cpap behandeling
Cpap
De cpap wordt over het algemeen goed gebruikt. 80 % 
gebruikt hem naar eigen zeggen altijd en gedurende de 
hele nacht. De 20 tot 25 % van de gebruikers die nog moeite 
hebben met de behandeling verdienen onze aandacht. Het 
gaat nog altijd om een grote groep. We komen ze vaak tegen 
op onze voorlichtingsbijeenkomsten. We zouden deze groep 
met periodieke controle stelselmatig op het spoor moeten 
komen. Betere voorlichting over met name het masker, 
wellicht een ander (type) masker, het gebruik van de 
bevochtiger, wellicht aanpassing van de druk kan afhaken 
voorkomen. Soms is een andere behandeling geïndiceerd. 
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Cpap en bevochtiging
De cijfers over het gebruik van de bevochtiger stellen ons 
voor een raadsel. Gebruikers van bevochtiging hebben 
niet minder last van droge slijmvliezen of infecties aan 
de luchtwegen, dan niet gebruikers. Wellicht was de 
vraagstelling niet scherp genoeg. De toevoeging van de 
vragen had wel een reden. Uit onze contacten met de leden 
begrepen we dat bevochtiging niet altijd tot het gewenste 
resultaat leidt. We weten dat het gebruik van de bevochtiger 
extra discipline vraagt in de thuissituatie bij het verversen 
van water en het schoonhouden van maskers en slangen. 
Die discipline en hygiënische zorgvuldigheid wordt niet 
altijd dagelijks opgebracht. Ons idee was dat daardoor in 
de praktijk vaak niet het resultaat behaald wordt dat in 
het internationale onderzoek in een laboratorium situatie 
behaald kan worden. 

De leverancier en de proefperiode
De inzet van de leverancier in de proefperiode wordt hoog 
gewaardeerd. Voorlichting en begeleiding bij de plaatsing 
wordt door 92 % als goed (59 %) dan wel zeer goed (33 %) 
gewaardeerd. 

Contact met de leverancier
Na de proefperiode is voor de meeste patiënten de leverancier 
toch het eerste aanspreekpunt bij de behandeling. In 
de meeste contracten met de zorgverzekeraars staan 
verschillende contactmomenten omschreven: reageren op 
klachten, periodiek uitlezen van de apparatuur, verstrekken 
van toebehoren zoals maskers etc. 70 % van de respondenten 
zegt jaarlijks een of meer contacten met de leverancier te 
hebben. Telefonisch contact komt het meeste voor. Maar 
45 % krijgt ook huisbezoek en 26 % gaat bij de poli langs. 
De waardering voor dit contact is hoog. 89 % is tevreden 
(62 %) dan wel zeer tevreden (27 %).

Voor 66 % van de respondenten is het jaarlijks contact zeer 
belangrijk. 34 % onderschrijft de stelling: Als alles eenmaal 

is geïnstalleerd, hoef ik niet zo nodig jaarlijks contact met 
de leverancier, als hij bij eventuele vragen maar adequaat 
reageert. 

Van de 24/7 dienstverlening buiten kantooruren wordt 
weinig gebruik gemaakt. 7 % van de respondenten heeft 
dat wel eens gedaan. 86 % noemt de bereikbaarheid 
goed.

Mra behandeling
Het zorgpad is nog niet overal goed uitgetekend
Waar het primaat voor de cpap behandeling bij de longarts 
ligt, wordt de mra het meest (50 % van de gevallen) door 
de kno-arts voorgeschreven. Maar ook in 10 % van de 
gevallen door de kaakchirurg/orthodontist, die traditioneel 
geen onderdeel waren en vaak nog steeds niet zijn van het 
multidisciplinaire team van de slaapkliniek. En vaak nogal 
zelfstandig opereren binnen de organisatie.

De feitelijke aanmeting en plaatsing vindt maar in 40 % van de 
gevallen plaats door een tandarts/orthodontist/kaakchirurg 
verbonden aan het ziekenhuis (niet noodzakelijkerwijs strak 
samenwerkend met het slaapteam). 40 % wordt aangemeten 
door een perifeer werkende tandarts waar door de kliniek 
naar werd verwezen. 7 % door een door de patiënt gekozen 
tandarts. 

Het onderzoek levert de ingrediënten voor het veel 
gehoorde verhaal dat door de stormachtige introductie van 
het mra het zorgpad nog steeds overal niet even duidelijk 
is. Enkele voorbeelden die in verschillende varianten 
herhaaldelijk genoemd worden. NVTS-gecertificeerde 
tandartsen die patiënten naar de slaapkliniek voor 
diagnose verwijzen maar ze nooit meer terug zien. 
Het slaapteam dat zich beklaagt over de gebrekkige 
communicatie met de perifeer werkende tandartsen. 
Kno-artsen en kaakchirurgen die buiten het blikveld 
van het slaapteam opereren, etc. Waar de richtlijn 

van 2009 de opname van het mra in het basispakket 
mogelijk maakte, zou de richtlijn van 2016 de aanpak en 
werkwijze rond diagnose en behandeling met mra nog 
wat mogen stroomlijnen. 

Mra vraagt in de praktijk meer aandacht
Het mra wordt als we de respondenten geloven, goed gebruikt. 
Zelfs wat beter dan de cpap. De gewenningsverschijnselen 
vallen mee.  Een aanzienlijk deel (75 %) van de respondenten 
noemt de werking goed (45 %) of zelfs zeer goed (30 %). 
Maar hier tegenover staat een niet te verwaarlozen groep 
die de werking als matig (16 %), onvoldoende (6 %) of echt 
onvoldoende (2 %) beoordeelt. Bij een jaarlijkse nieuwe 
verstrekking van 10.000 mra’s gaat het ieder jaar om zo’n 
2400 (potentiele) afhakers. Behalve kapitaalvernietiging 
is de kans groot dat deze patiënten buiten beeld raken en 
geen adequate behandeling voor slaapapneu krijgen. Het 
is tegen deze achtergrond dat de ApneuVereniging er voor 
pleit om standaard in het mra een chip op te nemen die de 
therapietrouw meet en het zorgpad strakker te definiëren. 
Wie sluit de proefperiode af en beoordeelt of de behandeling 
voor deze patiënt effectief is? En hoe waarborgen we dat 
deze beoordeling ook daadwerkelijk plaatsvindt?

Afronding van de proefperiode
Titratie en de afronding van de proefperiode bij de cpap 
vindt in 77 % van de gevallen plaats door het uitlezen van 
de gegevens de cpap. Zoals in de inleiding gememoreerd 
vinden we dat een opvallend gegeven. Auto-cpaps worden 
verder weinig ingezet. Hoewel ze de voorkeur genieten 
van veel patiënten bestaat er tegen automaten een 
professionele reserve (algoritme onbekend). Maar kennelijk 
wel goed genoeg voor titratie. En regelmatig horen we op 
bijeenkomsten dat gegevens uit de cpap zelden worden 
gebruikt bij periodieke controle, omdat deze uitlezingen 
te onbetrouwbaar zouden zijn. Wij denken dat hier bij de 
nieuwe richtlijn toch enige aandacht aan gegeven moet 
worden. 

 54  | apneumagazine

A P N E U M A G A Z I N E  K E T E N  I N  B E E L D  2 0 1 5



Wat de mra betreft blijft controle door PG vaak achterwege. 
In minder dan de helft van de gevallen wordt een nieuw 
slaaponderzoek verricht. Door een aantal verzekeraars wordt 
dit ook niet meer gevraagd bij een AHI < 15. Wij vinden dit toch 
jammer. We hebben signalen dat een deel van de mra’s na enige 
tijd toch in het toiletkastje blijft liggen. Ook uit buitenlands 
onderzoek blijkt de therapietrouw op het niveau van de cpap te 
liggen. In het zorgpad mra hebben we dan ook de uitdrukkelijke 
wens vastgelegd dat mra’s met een chip worden uitgerust, zodat 
enig zicht blijft op therapietrouw; een minimum vereiste voor 
therapie effectiviteit. Op dit moment lopen bij een aantal grotere 
slaapklinieken pilots en onderzoek naar de chips voor mra. 
Zodra daar betrouwbare resultaten mee behaald worden zullen 
we ons sterk maken voor standaard invoering.
 
Periodieke controle
Minder dan de helft van de mensen die al langer onder 
behandeling zijn, worden periodiek opgeroepen voor controle. 
Sommigen gaan op eigen initiatief. Voor een aantal  blijkt dat 
moeilijk omdat sommige klinieken een nieuwe verwijzing 
van de huisarts verlangen. Bij elkaar bezochten 56 % van de 
respondenten die voor 2014 gediagnosticeerd werden de kliniek 
voor controle. Ruim de helft van de mensen die niet opgeroepen 
werden, hadden wel behoefte aan begeleiding en voorlichting.  

Enerzijds is apneu een chronische ziekte met een chronische 
behandeling met cpap of mra. Dat veronderstelt periodieke 
controle. Anderzijds wordt het met zo’n 150.000 cpap- en mra-
gebruikers (in 2014), die ieder jaar nog met zo’n 20.000 tot 
25.000 toenemen moeizaam om deze jaarlijks op te roepen 
voor controle in de kliniek. De toegevoegde waarde is voor de 
trouwe gebruiker, die inmiddels goed is ingesteld, beperkt. 
We denken dat hier met de registratie uit de cpap een goede 
indicatie verkregen kan worden of een controle wenselijk is. De 
zorgverzekeraars hebben inmiddels in hun contracten staan dat 
de leveranciers apparatuur moeten leveren die therapietrouw en 
effectiviteit registreert en dat deze periodiek door de leverancier 
moet worden uitgelezen. Dus de randvoorwaarden zijn er.    ■ 
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