
Dossier Co-morbiditeit:

Het verband tussen apneu, 
obesitas, diabetes, hart- en vaatziektes 
en verminderd seksueel verlangen

Kno-operatie:
De definitieve oplossing?

Hoop op andere tijden
De dochter van een apneupatiënt vertelt...

Met de cpap op vakantie
Avontuurlijke verhalen en tips van onze lezers

apneu en rijbewijs
De wetgeving

verandering van levensstijl 
En wat een resultaten! 

De proefperiode:
Vind uit wat het beste bij u past

apneu 
          magazine

Speciale uitgave voor nieuwe patiënten   |   maart 2015 

ApneuVereniging Special



01

www.vitalaire.nl

Heeft u een CPAP-apparaat van VitalAire? En is een 
onderdeel aan vervanging toe of heeft u een ander 
artikel nodig? Diverse basis-artikelen en onderdelen 
voor uw CPAP-therapie worden vergoed door uw 
zorgverzekeraar. U hoeft hiervoor niet naar de VitalAire 
webshop, maar u gebruikt gewoon onze speciale 
bestelformulieren voor vergoede zorg. Dan bent u 
meteen aan de beurt en kunt u direct bestellen. U vindt 
deze formulieren op www.vitalaire.nl  

Meteen aan de
beurt 
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A p n e u M A g A z i n e  r E D A C T i o n E E l

Tis even wennen
Van de redactie

Snurken, voor de tv in slaap vallen, minder energie, stem-
mingswisselingen, vergeetachtigheid, gebrek aan concen-
tratie, misschien wel hartklachten en depressies, blijken 
samen te hangen en hebben met de diagnose een naam 
gekregen. Welkom in de wereld van apneu en osas *. 
De verschijnselen leken geen dingen om mee naar de 
dokter te gaan, tot het allemaal wat moeizamer werd en 
bij toeval werd ontdekt. Maar het blijkt een ziekte. En een 
ziekte die op termijn nog vrij naar kan uitpakken ook; tot 
aan complete arbeidsongeschiktheid toe. Maar gelukkig is 
slaapapneu goed behandelbaar. En als u er op tijd bij bent, 
gaat u gewoon weer 100 % normaal functioneren. Maar dan 
moet er nog wel even wat werk worden verzet.

Omdat u in de dagen rond de diagnose veel hoort en u 
misschien toch wel benieuwd bent waar u nu in terecht 
bent gekomen, hebben we voor u een ApneuMagazine 
Special samengesteld. U vindt in dit blad een selectie van 
artikelen uit eerdere magazines. Een pittig pakket voor 
de eerste leeshonger. Vooral gericht op mensen die net 
de diagnose hebben gekregen. Ook goed voor familie en 
vrienden om te lezen. Omdat de cpap de meest toegepaste 
therapie is bij ernstig slaapapneu, leest u daar het meeste 
over. Maar een groot deel van deze Special is evenzogoed 
interessant voor mensen die een beugel (mra) tegen 
apneus hebben gekregen of zijn geopereerd. 

‘Achteraf’, zeggen veel mensen, ‘als ik nu terugkijk, moet 
ik het al jaren gehad hebben.’ Veel klachten van de afge-
lopen jaren zijn nu beter te snappen. De ziekte sluipt er 
geleidelijk met de jaren in. Dat wordt niet in een klap 
ongedaan gemaakt door de therapie. Deze neemt de oor-
zaak weg. Dat is al een goed begin. Veel mensen slapen al 
meteen de eerste nacht dieper en langer dan jaren tevoren 
en voelen al meteen meer energie. Maar dat is niet meer 
dan een startpunt voor een compleet actieprogramma. 
Want vaak is vervolgschade ontstaan, zoals hartproblemen, 
overgewicht, hoge bloeddruk of diabetes - type  2. Soms is 
een verkeerde diagnose gesteld en zijn de verschijnselen in 
verband gebracht met depressie en burn-out en slikt u kal-
merende middelen zoals Seroxat of heeft u therapie bij een 
psycholoog. Niet uit te sluiten is dat u echt in de kreukels 
bent geraakt. Dat zal allemaal samen met uw huisarts en 
medisch specialist opnieuw moeten worden bekeken in het 
licht van slaapapneu. Dat is toch weer even een klusje dat 
aandacht vraagt. Temeer omdat iedere medicus alles vanuit 
zijn eigen straatje bekijkt en de verschillende disciplines 
niet altijd evengoed samenwerken. Het komt er op neer dat 
u zelf de regie heeft en het geheel goed in de gaten moet 
houden. Tenminste als u uit bent op compleet herstel. Daar 
ga ik even van uit.

Ingewikkelder ligt het met gewoontes en opvattingen. Het 
gebrek aan energie werd door het lichaam vertaald in een 
vraag naar suikers. En in de afgelopen jaren bent u wel-
licht meer gaan eten, dus dikker geworden, minder gaan 
bewegen; tussendoor dutjes gaan doen; hebt u van uzelf 
het idee gekregen dat u bepaalde zaken niet meer kan. 
Gewoontes en opvattingen zijn moeilijker te veranderen. 
Ook dat gebrek aan energie en dat korte lontje hebben 
vaak een spoor getrokken door de relatie, in het gezin en 
op het werk. Als u de laatste jaren wat vaker geïrriteerd 
deed naar uw collega’s of kinderen, of uw partner ver-
wijten bent gaan maken, dat soort dingen herstellen niet 
automatisch met het starten van de cpap. Dat zult u zelf 
weer op moeten bouwen. En dat kost tijd en energie. Dat 
laatste heeft u bij een goede behandeling inmiddels weer. 
En de tijd, die moet u uzelf gunnen. 

‘Ah jakkes’, denkt u wellicht, ‘waar ben ik in terecht geko-
men?’ En het is waar, meestal is een ApneuMagazine 
een stuk relaxter. In deze Special staat alles wat er 
mogelijk mis kan gaan. Gelukkig heeft niet iedereen alle 
(bij)verschijnselen. En niet altijd in hevige mate. Prima. 
We hebben vaak gemerkt dat het een hele geruststelling 
is, dat zaken worden benoemd en niet onder het tapijt 
blijven. Dat mensen het herkennen: ‘Goh, nu vallen veel 
dingen van de afgelopen jaren op hun plek.’ En dat blijkt 
dat meer mensen dat hebben. En dat er wat aan te doen 
valt. Daar draait het om. Want wie wil dat niet? Iedereen 
wil toch weer zoveel mogelijk normaal meedraaien. Dat 
kan. Daar gaat dit nummer over.

Piet-Heijn van Mechelen, hoofdredacteur
vanmechelen@apneuvereniging.nl

apneumagazine

* Ademstilstand noemen we apneu. Bij veel apneus heb je een ziekte of aandoening: 
osas als het door blokkeren van de luchtweg komt; csas als de hersenen tijdelijk 
geen prikkel tot ademen geven. Dat laatste komt bijna niet in pure vorm voor, maar 
meestal in combinatie met osas.
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 Met de 
 cpap 

   op vakantie
tekst: Herma nijhuis



tips van onze leden

Cpap-gebruikers zitten er voortaan iedere nacht aan vast; 365 nachten per jaar. De rest van 

uw leven. Betekent dat ook dat u voortaan niet meer van uw eigen stopcontact vandaan kunt? 

Helemaal niet! Met de cpap op vakantie geeft weinig problemen wanneer je in een hotel of op 

een cruise-schip overnacht. Er is altijd wel een stopcontact in de kamer aanwezig, het appa-

raat schakelt automatisch over naar een ander wisselspanningvoltage en met een verleng-

snoer en een verloopstekker in de bagage kom je (meestal) niet voor verrassingen te staan. 

ook op de camping zijn wel stroomvoorzieningen. Maar wat wanneer je in het vrije veld 

of in de bush-bush wilt kamperen, op survival-tocht wilt gaan, de Dakar-rally wilt rijden, 

op de Amazone wilt vissen of dagenlang in de woestijn wilt bivakkeren? Dan zal er overdag 

iets moeten gebeuren om ’s nachts profijt te kunnen hebben van de continue positieve 

overdruk-therapie. Wij verzamelden tips van onze leden.

een maand in de woestijn met zo 
veel lucht als ik wilde

Mijn eerste cpap kreeg ik omstreeks 1995. Ik heb er veel 
aan geknutseld, omdat ik een apparaat wilde dat ik tijdens 
mijn reizen naar plekken waar de stroom vaak uitvalt of 
waar in de verste verte geen stopcontact valt te bekennen, 
kon gebruiken. Aangezien er toen nog geen NC of Ni-MH 
accu’s waren met een grote capaciteit, ben ik begonnen 
met een hulp-accupack van de Bouwmarkt. Ik heb een 
externe aansluiting gemaakt, een laadsysteem ingebouwd 
en een hoogrendements-spanningsregelaar, zodat ik de 
benodigde spanning kon instellen. Zo werd mijn cpap een 
nuttige reisgenoot. De accu werd opgeladen tijdens auto-
ritten of met behulp van zonnepanelen.

Tegenwoordig kun je reizen naar de meest afgelegen 
plekken en daar zijn weer ‘lodges’ die stroom hebben; 
van Zuid Afrika tot de Noordkaap in Noorwegen. Soms 
met generatoren die ’s nachts worden uitgezet. Dan kan 
het handig zijn om zelf stroom bij je te hebben. Daarvoor 
hoef je niets zelf meer te knutselen. Bij de webwinkels 
(zie adressen onderaan pagina 9) zijn accu’s te koop. Voor 
zo’n $ 250,- heb je voor 8 uur stroom. Meer stroom wordt 
stukken duurder en zwaarder. En je moet die accu’s zelf 
betalen. Dat is de reden dat sommigen die regelmatig in 
de bush verblijven voor op reis een mra hebben. Wellicht 
voor stevig apneu iets minder effectief, maar op vakantie 
goed te doen. Met een mra ben je pas echt onafhankelijk 
van het stopcontact. 

De cpap’s zijn inmiddels ook kleiner en reisvriendelijker 
geworden. En ze worden bij alle vliegveldcontroles snel 
herkend. Tijdens mijn laatste reis wierp de douane in 
Marrakech een korte blik in het koffertje en kneep begrij-

pend in zijn neus. Een maandlang heb ik door de woestijn 
gereisd. En dankzij mijn cpap had ik altijd verse en schone 
lucht. Ik slaap het liefst onder de blote hemel en probeer 
wakker te blijven om naar de prachtige hemel te kijken. 
Die is dicht bezaaid met sterren die zó dichtbij lijken dat 
je ze kunt aanraken. Maar plotseling is daar toch de och-
tendzon. Om me tegen de koude nachten te beschermen, 
kruip ik helemaal in mijn slaapzak met twee dekens erover. 
De cpap staat ernaast, in het slaapzakhoesje. De slang laat 
ik in zijn geheel door mijn slaapzak lopen, zodat de lucht 
opgewarmd in het masker aankomt. ’s Morgens wel even 
de apparatuur uitgraven en de filter uitblazen want de 
zandstormen in de woestijn zijn berucht. Niet voor niets 
wikkel ik mijn hoofd in de bekende chech. En na een goede 
nacht, goed uitgerust, snel weer het vuurtje van de vorige 
avond oprakelen om snel brood te roosteren en dan weer 
verder in de landcruiser om te genieten van de oneindige 
leegte, de stilte en de zuiverheid van de woestijn. 

Wim Lichtenauer

Wim Lichtenauer heeft stroom bij zich voor twee lange nachten 
van tien uur slaap of vier korte nachten van zeven uur.

A p n e u M A g A z i n e  r E i z E n
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A p n e u M A g A z i n e  r E i z E n

Tips 
om goed 
voorbereid 
op stap te gaan

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

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

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

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

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

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

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

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

een laptop is en snel meegrissen

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

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

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

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

huisarts, gezondheidsverzekering en een douaneverklaring/medische verklaring. Die laatste kunt 

u verkrijgen via uw leverancier.

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

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

leverancier.

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

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

wel de bevochtiger gebruiken, vul het bakje dan met gekookt, gedestilleerd water of mineraal-

water zonder koolzuur.

tekst: Herma nijhuis



A p n e u M A g A z i n e  r E i z E n

Vliegtuig
Het cpap-apparaat kan het best als handbagage worden 
meegenomen. Er kan worden gevraagd naar een douane-
verklaring, maar meestal doet niemand moeilijk over het 
apparaat. Het wordt al herkend voordat het door de scan 
gaat en uitleg blijkt zelden nodig. Ingewikkeld kan het wel 
worden als u officieel om toestemming vraagt. Want praten 
over een medisch apparaat dat werkt op druk, roept maar 
verwarring op. Luchtvaartmaatschappijen kunnen soms 
wel streng zijn dat u maar één stuk handbagage mee mag 
nemen. Gebruik dan uw cpap-tas om ook andere spullen 
voor de reis in mee te nemen, of stop de cpap in uw kof-
fertje voor handbagage.

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

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

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

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

Compact en handig
Kijkt u ook goed naar de adver-
tenties in dit magazine, dan ziet 
u steeds meer kleine, compacte 
cpap’s. Voor op reis zijn ze han-
dig, omdat ze weinig wegen en 
soms ook andere handige voor-
zieningen hebben. Zo zijn er 
kabels voor 12 volts aansluiting 
leverbaar, zodat het apparaat in 
caravan en boot te gebruiken is.
 
Indien u kunt aantonen dat u voor uw werk regelmatig 
op reis moet naar het buitenland, dan is het raadzaam 
met uw leverancier te overleggen over een kleine lichte 
machine die in de landen die u bereist makkelijk aan 
te sluiten is. Als het gaat om vakantie, dan zult u een 
aparte cpap en batterijpack zelf moeten betalen. Gaat u 
vaak of lang op reis en houdt u van rondtrekken dan is 
de aanschaf van de kleinste cpap Transcend te overwegen 
(weegt minder dan een pond en is ongeveer zo groot als 
een blikje frisdrank). Informatie over deze en andere 
apparatuur en batterijpacks vindt u op onderstaande 
adressen. Daar kunt u ook bestellen. Bestellen in het 
buitenland kan problemen met de douane geven.

Nederlands: www.cpapwinkel.nl en www.cpap.nl
Engels: www.eu-pap.co.uk en www.cpap.com       ■
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Wij zoeken continu naar nieuwe oplossingen om u te helpen. Uiteraard zit de 

nieuwste CPAP-apparatuur in ons assortiment en hebben wij voor elk persoon 

het juiste masker. Wilt u tussentijds weten hoe het met uw therapie gaat? Ook 

daar hebben wij een oplossing voor: de online uitleesservice. En natuurlijk houden 

wij de nieuwste therapievormen in de gaten. U ziet, wij doen alles voor uw goede 

nachtrust. Zo kunt u ontspannen en genieten van de leuke zaken in het leven.

www.mediqtefa.nl/osas

Ontspanning doet wonderen voor uw slaap

MEDIQ_Adv_A4_Apneu Magazine v4.indd   1 13-02-15   10:05
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Van de voorzitter

A p n e u M A g A z i n e  r u B r i E K

Op de Hei
De vraag was: wat zou je als eerste uit je huis meenemen 
bij brand? Iemand wist meteen zeker: je fotoboeken. Die 
zijn persoonlijk en onvervangbaar. Daarin staan je dier-
bare herinneringen. De rest, van TV tot T-shirts, is allemaal 
opnieuw aan te schaffen. Ik moest daaraan denken toen 
een neuroloog zei: in de diepe slaap wordt alles wat je hebt 
meegemaakt op de harde schijf opgeslagen. En omdat 
mensen met slaapapneu niet in de diepe slaap komen, 
krijgen ze geheugenproblemen. En het is waar, ik kijk mijn 
vrouw soms glazig aan als ze me vertelt over hoe het een 
paar jaar geleden met de kinderen was. Ik blijk hele stuk-
ken kwijt te zijn. Dat is wel verdrietig. Herinneringen zijn 
onvervangbaar. Nu is het misschien wel normaal dat als je 
ouder wordt, dat je dan dingen vergeet. Maar bij mij is het 
meer, veel meer. Ik denk dat dat aan die slaapapneu ligt. Je 
kan soms ongemerkt onbetaalbare dingen kwijtraken. Dat 
is toch wel heel erg verdrietig. 

Des te meer reden om te zorgen dat iedereen tijdig de juiste 
diagnose krijgt. En laat dat nu precies de doelstelling van 
de ApneuVereniging zijn. En zo zaten we op een vrijdag-
ochtend met het bestuur bijeen. U weet dat als dat niet bij 
iemand thuis is, of op kantoor, maar in een hotel, dan heet 
het tegenwoordig dat je ‘een dag op de hei’ bent. Zo’n dag 
dus om te praten over het beleidsplan. We waren blij met 
wat de afgelopen jaren bereikt is. Apneu lijkt steeds meer 
bekend te worden. Maar het kan nog beter. Niemand mag 
5 tot 8 jaar ongediagnosticeerd door het leven gaan en door 
het medische circuit dolen. De vervolgschade (lichamelijk; 
op het werk en in huwelijk en gezin) is te groot. Dus de voor-
lichting moeten we intensiveren. Als iemand eenmaal op de 
bank terecht is gekomen, komt hij er moeilijk weer vanaf. 

In 2009 kwam een nieuwe richtlijn uit waarin specialisten 
vastlegden hoe diagnose en behandeling van slaapapneu 
moeten verlopen. We blijven er scherp op toezien dat een 
en ander ook in de praktijk goed word uitgevoerd. Met 
ons jaarlijkse onderzoek houden we de slaapklinieken een 
stevige spiegel voor. Dat moet bijdragen aan verhoging 
van de kwaliteit. Zomer 2014 hielden we een groot onder-
zoek onder slaapklinieken. Er werd hen om veel gegevens 
gevraagd. Heel erg positief is, dat alle klinieken die taak 
bijzonder consciëntieus oppakken. We krijgen daarmee 
beter zicht op de klinieken en hun werkwijze en kunnen u 
bijvoorbeeld ook beter vertellen waar ze veel met mra’s doen 
en waar kno-artsen zitten met veel ervaring op het gebied 
van slaapapneu.    

We houden regelmatig een groot onderzoek onder patiën-
ten. Zoals in 2013 en ook weer zomer 2015. We stellen 
daarbij altijd het soort vragen die patiënten ook stellen als 

ze elkaar tegenkomen. Bij welke kliniek ben 
je geweest en hoe was het daar? Welke leve-
rancier heb jij en hoe is die? Welk apparaat 
of masker heb je en hoe werkt dat? Dat levert 
altijd veel informatie op die we kunnen 
gebruiken bij de voorlichting aan patiënten. 
Bijvoorbeeld in dit blad, maar ook op onze website en bij de 
regionale bijeenkomsten. We zijn daardoor ook waarschijn-
lijk de best geïnformeerde patiëntenvereniging die weet hoe 
in de praktijk de hazen lopen. Op basis daarvan delen we 
sterren uit aan de klinieken die bovengemiddelde prestaties 
leveren, volgens u en andere patiënten. En dat stimuleert 
weer kwaliteitsverbetering. U snapt, daar gaan we dus nog 
even mee door.  

Die middag op de hei spraken we over ons beleidsplan 
met de Medische Adviesraad. Op zich al een hele eer dat 
daar een aantal chefs de clinique, medisch specialisten met 
jarenlange ervaring, longartsen, neurologen, kno-artsen en 
orthodontisten bij elkaar zaten om commentaar te leveren 
op ons beleidsplan. Het wordt er alleen maar beter van. 
Jaarlijks scherpen we dat beleidsplan aan en presenteren 
het aan de leden op de jaarvergadering ieder voorjaar.

Een speerpunt wordt, u weet zo’n plan heeft altijd een speer-
punt, dat niet alleen de slaapapneu behandeld wordt, maar 
de apneupatiënt. Ik was pas weer op een regionale bijeen-
komst. En daar sprak ik iemand die helemaal in de versuk-
keling was geraakt door slaapapneu. Baan kwijt en allerlei 
lichamelijke klachten. Hij werd inmiddels behandeld met 
de cpap, maar daarmee was de rest van zijn leven nog niet 
op orde. Diabetes, overgewicht, hartfalen en depressie lie-
pen gewoon door. Alleen de slaapapneu behandelen is een 
combinatie van verspilde moeite en gemiste kansen. Op dat 
gebied doen we pilots met slaapklinieken. Hoe kunnen ze 
er voor zorgen dat ook die aanpalende gebieden aangepakt 
worden, zodat iemand niet alleen wordt behandeld, maar 
ook daadwerkelijk beter wordt. Ons beleidsplan is er niet 
alleen op gericht om te voorkomen dat iemand in de versuk-
keling raakt, maar ook dat hij eruit komt als dat onverhoopt 
toch gebeurd is. Wij geloven dat iedereen met een tijdige, 
juiste diagnose en behandeling van slaapapneu weer onver-
kort zonder beperkingen in werk, huwelijk en gezin mee 
kan draaien. Daar maken we ons ook het komende jaar 
weer sterk voor. Het sleutelwoord voor de vereniging en 
leidraad voor dit blad is: ontslachtofferen. Slaapapneu geldt 
als een chronische ziekte, Maar daarom hoeft u zich nog 
niet de rest van uw leven patiënt te voelen.

Piet-Heijn van Mechelen, 
voorzitter@apneuvereniging.nl  



‘Mijn Hans is mijn
      Hans niet meer...’

opnieuw plezier beleven aan seks

Wie antidepressiva gebruikt loopt de kans dat deze het 
laatste restje lust wegnemen. Maar een behandeling met 
een cpap zal het seksueel functioneren niet automatisch 
herstellen. Daar is vaak veel meer voor nodig. Het is een 
weerkerend onderwerp op partnerbijeenkomsten. Het was 
een levendig onderwerp op het ApneuForum.
Bijgaand enkele gedachten naar aanleiding van de vaak 
openhartige en schrijnende reacties. ‘Wij leven als broer 
en zus’, wordt vaak gebruikt om aan te geven dat de relatie 
wel dierbaar is, maar er seksueel niks meer gebeurt. Het 
is de vraag of je het daar de komende 10, 20 of 30 jaar bij 
wilt laten.

Ze zeggen dat als je een kikker in kokend water gooit, hij 
zich met een grote sprong weet te redden. Ze zeggen dat 
als je een kikker in een pan koud water zet en je het vuur 
aansteekt, hij rustig op de bodem blijft zitten tot ie gekookt 
is. Ik weet niet of het waar is wat ze zeggen, maar ik moet 
er dikwijls aan denken bij apneu. De veranderingen gaan 
zo langzaam in de loop der jaren dat je ze niet merkt en 
vergeet in actie te komen. Alle mensen die een bijdrage 
leverden aan de discussie, vertelden dat de problemen de 
verhouding inslopen. Omdat niet herkend werd dat ze wel 
eens met apneu te maken konden hebben, hadden ze vaak 
een bijzonder nare uitwerking op de relatie. 

Het punt is dat relatie- en seksuele problemen soms niet 
te ontkennen fysiek en pijnlijk duidelijk worden. Een man 

heeft bijvoorbeeld erectieproblemen of een vrouw heeft 
pijn, doordat ze niet voldoende vochtig wordt of verkrampt. 
Of door het ontbreken van energie wordt er geen poging 
meer ondernomen. Dit soort zaken ligt heel gevoelig. 
Omdat er geen aanwijsbare oorzaak is, ontstaat schuldge-
voel, gevoel van tekortschieten of afgewezen voelen, aan de 
zijde van de patiënt en/of de partner, faalangst, verwijten, 
uitmondend in steeds meer verwijdering en afzien van sek-
suele activiteit. Dit kan dus jaren doorgaan. Zelfs knuffelen 
is op een gegeven moment niet meer mogelijk, omdat het 
kan uitmonden in die bedreigende seks. Bedreigend omdat 
die steeds minder geslaagd en gewenst is. Vermijden van 
frustrerende ervaringen is een van de meest logische reac-
ties, maar lost natuurlijk niets op. Zo’n schrale verhouding 
kan uitmonden in een scheiding.

Zoals wel vaker is de vervolgschade en bijkomende schade    
van slaapapneu vele malen groter dan de aandoening zelf. 
En ook moeilijker op te lossen. Naast de seksuele proble-
matiek heeft de relatie te maken gehad met gebrek aan 
energie, toenemende stemmingswisselingen (een kort 
lontje kan ook veel stuk maken), vaak ook spanningen 
en moeilijkheden op het werk door concentratieverlies en 
geheugenproblemen, wellicht zelfs (tijdelijke) arbeidson-
geschiktheid. Een apneupatiënt loopt vaak al jaren op zijn 
tenen en voor de partner is het zuur dat juist dat restje 
energie dan in het werk gestoken wordt. Voor thuis blijft 
er dan vaak niet veel over. 

tekst: Sandra Houtepen Strong en piet-Heijn van Mechelen  

Volgens professionals in de zorg heeft een groot deel van de mensen met slaapapneu relatie- en 

seksuele problemen (gehad?). Dat is ook logisch. zonder behandeling is sprake van verminderde 

energie en meer stemmingswisselingen. Dat is niet bevorderlijk voor de relatie. Veel mensen 

met apneu, mannen en vrouwen, merken verminderde zin in vrijen en verminderde opwinding. 

Mannen melden erectieproblemen, vrouwen soms verminderde vochtigheid en pijn bij vrijen. 

of er een direct verband is met zuurstoftekort en gebrek aan diepe slaap is niet duidelijk.  

onderzoeken spreken elkaar daarin soms tegen. Wel duidelijk is, dat apneusymptomen als 

vermoeidheid, stemmingswisselingen, concentratieverlies een belangrijke rol spelen.  
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Ga er maar aan staan. De vraag is: blijft de partner bereid 
dit lief en leed te delen tot aan de dood. Vooral nu het leed 
steeds groter wordt en het lief sterk beperkt raakt. ‘Mijn 
Hans is mijn Hans niet meer’, vatte een van de deelnemers 
aan een partnerbijeenkomst het resultaat samen. En aan 
alles was te merken dat daar een wereld van teleurstelling 
achter schuil ging. Ook bijkomende aandoeningen als dia-
betes en hart- en vaatziekten kunnen gevolgen hebben voor 
seksuele mogelijkheden en beleving.
 
zes stappenplan
Nu kan een cpap veel. Maar patronen die door de jaren in 
een relatie ingeslepen zijn, veranderen niet automatisch 
met het aanzetten van de pomp.

Erkenning 
Erken dat slaapapneu de relatie en de seksualiteit jaren 
onder druk gezet heeft. Dat is het begin. Dat kan al een hele 
opluchting zijn. Het lag niet aan jou, maar aan de slaap-
apneu en de daarmee samenhangende symptomen. Meer 
mensen hebben het. Als u medicijnen gebruikt lees de 
bijsluiter, kijk op het web. Het kan goed zijn dat u daardoor 
geen greintje zin meer had/hebt. 

Schuldvraag van tafel
Schuldvraag van tafel. ‘Dat komt omdat jij altijd...’ is geen 
goed begin voor het herstellen van de relatie. Centraal moet 
staan: wil je beiden dat de relatie weer wat méér inhoud 
krijgt. Uitspitten van het verleden is geen garantie voor de 
toekomst. Richt je blik naar voren.

Verwacht niet meteen teveel
Stel de verwachtingen niet te hoog. Drie keer per nacht, 
komt alleen in de verhalen van jongeren en in boekjes voor. 
We worden allemaal een jaartje ouder. Als we vóór de cpap 
geen marathon liepen, lopen we die met de cpap ook niet.

Tijd
Geef jezelf en de ander de tijd. Het wordt toch iets als jezelf 
en elkaar opnieuw ontdekken. Opvallend in verschillende 

discussiebijdragen was dat het bijvoorbeeld in het weekend 
met ontbijt op bed en tijdens de vakantie ineens wel lukte.
Dat geeft aan, dat het lichaam wel kan. Maar je moet zelf 
de situatie scheppen, waarin zin en opwinding kunnen ont-
staan. Dat doe je voor een groot deel ook met je gedachten.

Masker of mra
Vindt een manier om met masker of mra om te gaan. Het 
is niet direct sexy en aantrekkelijk en je sluit je er voor de 
ander mee af. Maar… masker en mra zijn om mee te sla-
pen! Zorg dus dat je het pas opzet als je zeker weet dat jij of 
de ander geen toenadering wil.

Proberen
En het allerbelangrijkste: je moet wel wat blijven proberen. 
Iemand die na het krijgen van de cpap niks geprobeerd 
heeft, zal ook niet weten of er méér inzit. Het is net of hij  
of zij zichzelf en zijn of haar partner afgeschreven heeft. Dat 
kan niet de bedoeling zijn. 

Als je stap één tot en met vijf doorlopen hebt, ben je op 
de goede weg. Maar daarmee zijn we nog niet op de eind-
bestemming. Opnieuw plezier beleven aan seks valt te 
leren. Doorbreek oude patronen. Misschien is het mogelijk 
om op andere tijden van elkaar te genieten. Bijvoorbeeld 
in de ochtend als je energiepeil op zijn hoogst is. Of ga er 
eens een weekendje samen op uit, een andere omgeving 
en geen dagelijkse beslommeringen aan het hoofd. Dat 
kan misschien net dat juiste zetje zijn, als je tenminste 
niet meteen verwacht dat je tot seks moet komen. Je kunt 
afspreken elkaar te strelen zonder dat het einddoel seks is. 
Als je dat van tevoren afspreekt, kun je je allebei richten op 
je eigen gevoel en gedachten als ‘zou het nu wel lukken?’ 
aan de kant zetten. Zo leer je weer te genieten van elkaar 
aanraken. 

Maar ook, bespreek de problemen met je arts. Die kan 
nagaan of het zinvol en veilig is voor je om erectiepillen of 
glijmiddel te gebruiken. Dat zijn hulpmiddelen bij licha-
melijke oorzaken van erectieverlies en vaginale droogte; ze 
geven geen zin of opwinding. Slik je antidepressiva die je 
zin in seks verminderen? Vraag de arts een ander middel, 
waarvan een licht activerende werking uitgaat. En kom je 
er samen niet uit dan kan je arts, als je dat wil, je verwij-
zen naar een (geregistreerde) seksuoloog of psycholoog. 
Die bespreekt, zoekt mee, legt uit en geeft adviezen om 
thuis dingen uit te proberen. Het gaat daarbij net zozeer 
om herstel van de relatie als om seks. Ik weet het, dit alles 
vraagt een heleboel. Maar uiteindelijk levert het ook een 
heleboel op. Een betere relatie en uiteindelijk een boel meer 
energie.

Lees ook de ervaringen op het ApneuForum in de rubriek
psychologie/seksualiteit en de rubriek ‘Vraag aan de seksu-
oloog’ in het ApneuMagazine.                                   ■
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Wat mag u 
verwachten in de  
proefperiode

vind uit wat het beste bij u past

Wie doet wat?
Even de hoofdlijnen rond de verstrekking van de cpap. 
De medische specialist is verantwoordelijk voor de behan-
deling en dus de verstrekking van de cpap. In meer dan 
90 % van de gevallen wordt de cpap dan daadwerkelijk 
verstrekt door de leverancier. Deze past samen met u ook 
het masker. In een aantal gevallen heeft de kliniek een 
osas-verpleegkundige in dienst die het apparaat verstrekt 
en het masker aanpast en u in de proefperiode verder 
begeleidt. Steeds meer heeft de leverancier spreekuur in 
het ziekenhuis. Vaak ook komt hij bij u thuis. 

Heeft u keuze?
Bij een aantal zorgverzekeraars kunt u zelf de leverancier 
kiezen en daarmee ook het merk apparaat. Maar een aantal 
sluit contracten met één of twee leveranciers. In de praktijk 
betekent dit dat u, of de medische specialist, dan niet zelf 
de leverancier kunt kiezen. Hoewel verzekeraars bedingen 
dat leveranciers allerlei merken kunnen leveren en onder-
houden, hebben leveranciers in de praktijk natuurlijk een 
eigen voorkeur voor apparaten en maskers die zij goed 
kunnen inkopen. Het merk cpap kunt u dus meestal ook 
niet kiezen, al zal u dat de eerste keer waarschijnlijk ook 
nog niet willen. Voor de keuze van het masker putten 
leveranciers uit een groot aantal typen en merken. Daar zit 
voor u altijd wat bij. 

Wat gebeurt er in de proefperiode: 
• Wennen aan het gebruik van het apparaat
• Vaststellen van de juiste druk
• Kiezen van het masker

Wennen aan het apparaat
Het gebruik van het apparaat moet worden uitgelegd. 
Dat gaan we hier niet verder toelichten. Alle apparaten 
zijn verschillend. En osas-verpleegkundigen en leveran-
ciers leveren bij de instructie in de praktijk prima werk. 

Daarnaast verstrekken zij boekjes en handleidingen. 
Als u gevoelige slijmvliezen heeft, is het gebruik van 
een bevochtiger aan te raden. Vraag even door als u een 
bevochtiger erbij heeft, hoe het zit met dat water, het 
schoonhouden etc.

Vaststellen van de druk
Het vaststellen van de juiste druk (hoe hard moet het 
apparaat blazen?) kan op drie manieren gebeuren. Door 
te slapen met draadjes en metertjes in het ziekenhuis, 
door het toepassen van een formule, of door een auto-
maat. In niet gecompliceerde gevallen blijken alle drie 
bijna even goed voor het vaststellen van de druk. In het 
ziekenhuis is duur en gebeurt dus het minste. Alleen als 
het echt nodig is. De formule bestaat uit een aantal varia-
belen, zoals aantal apneu’s, lengte, gewicht, nekomvang. 

tekst: Redactie
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Het meest toegepast wordt het slapen met de automaat. 
Daarbij wordt een cpap bij u thuis neergezet die automa-
tisch meer of minder druk geeft, als u dat nodig heeft. Na 
een paar weken wordt dit dan uitgelezen en blijkt wat u 
gemiddeld nodig heeft om het aantal apneu’s voldoende 
terug te brengen. Als alles verder succesvol verloopt, 
krijgt u dan meestal een standaardapparaat, waarop de 
gevonden druk wordt ingesteld.

Ja, en dan dat masker
Het masker is het meest besproken onderdeel van de 
therapie onder mensen met slaapapneu. Het is ook 
bijzonder ingrijpend zo’n ding op je snufferd met ban-
den om je hoofd. Neem hier met uw consulent of osas-
verpleegkundige goed de tijd voor. Stel vragen. Pas het 
masker voor de spiegel. Laat de consulent goed kijken 
hoe dat zit. Laten we voorop stellen: het wordt nooit 
aangenaam! Het blijft een noodzakelijk kwaad. Als het 
de eerste dagen niet goed gaat, blijf niet modderen tot je 
er mistroostig van wordt en blijvende tegenzin in krijgt. 
Bel en stel vragen. Er zijn mensen die al meteen de eerste 
nacht doorslapen en verkwikt opstaan, zoals het jaren 
niet meer is voorgekomen. 

Het blijkt dat wie de eerste nachten goed met de cpap 
slaapt, deze de rest van zijn leven blijft gebruiken. Of het 
goed gaat, is soms van kleine dingen afhankelijk. Als je 
nachtcreme op je gezicht gebruikt gaan veel maskers mak-
kelijker lekken. Dat moet je weten. Zweten of condens: 
idem dito. Spreek alles met de consulent van de leveran-
cier door. Ze zijn er voor u en willen dat het slaagt. Er zijn 
vaak oplossingen. Er zijn veel maskers. Schaam u niet. 
U moet de rest van uw leven, iedere nacht, 365 nachten 
per jaar, met dat ding slapen. De kwaliteit van uw leven 
is er van afhankelijk. Dus als u zich claustrofobisch voelt 
met zo’n masker, zeg het. Er blijken maskers met een 

makkelijke sluiting. Als u die samen met de consulent 
of osas-verpleegkundige leert bedienen, hoeft u niet in 
paniek te raken. En zo zijn er bijna overal oplossingen 
voor. Vraag ook uw partner of het inmiddels goed gaat. 
Slaapt u niet met uw mond open, zodat alle binnengebla-
zen lucht meteen weer naar buiten gaat? Want dan helpt 
de cpap niet. 

Veel is ook een kwestie van persoonlijk voorkeur. Er zijn 
bijna geruisloze maskers, maar die blazen wel in de nek 
van uw partner. Als u lepeltje-lepeltje slaapt is dat mis-
schien niet zo geschikt. Er zijn maskers die dat niet doen, 
maar die hoor je wel iets meer. De proefperiode is er om 
uit te vinden wat u het beste past. Maar realiseer wel: het 
blijft therapie. Ideaal wordt zo’n masker niet.

Wat u moet weten!
Als het goed is hoort u uw cpap nauwelijks en produceert 
deze alleen een zacht zoemend geluid (als u hem ten 
minste niet op een klankkast zet; zie ook pagina 37). Van 
het masker en de luchtstroom hoort uw partner alleen 
een zacht geruis. Als u veel gefluit hoort, klopt er iets 
niet. Het idee is dat niet alleen u, maar ook uw partner, 
meteen beter slaapt door de afwezigheid van gesnurk en 
luidruchtige hervatting van de ademhaling na de adem-
stilstanden.

Tot slot
De proefperiode is geslaagd als u gedurende 3 weken, 
5 nachten per week minimaal 4 uur per nacht de cpap 
gebruikt. Dat is een minimum wil de therapie aanslaan. Als 
dat niet lukt zult u moeten blijven dokteren. En wellicht naar 
andere therapieën omzien. Maar ja, weinig is tot dusver bij 
stevig slaapapneu zo effectief als een cpap. Wie weet wat 
de funeste gevolgen zijn van onbehandelde slaapapneu, 
weet dat kappen en opgeven geen optie zijn. Sterkte.     ■

 15  |



Zuurstof 
Beademing
OSAS

De basis 
voor 
vertrouwen 
in je dag

VIVISOL Nederland BV Swaardvenstraat 27 5048 AV Tilburg t +31 (0)13 - 523 10 21 f +31 (0)13 - 523 10 29 e osas@vivisol.nl www.vivisol.nl

slaap
energie

Ik krijg de

die ik nodig heb
voor de

die ik geef

VIVISOL voert een ruim assortiment op het gebied van CPAP, MRA 
en Positietherapie en kan daardoor patiënten altijd van de best 
passende oplossing voorzien.

Als marktleider is VIVISOL ervaren in het helpen van patiënten 
met slaapapneu. We bieden daarvoor de modernste medische 
technieken aan, zoals CPAP en MRA. Sinds kort is ook positietherapie 
voor positieafhankelijke OSAS in ons portfolio opgenomen. Dit 
bijzonder brede assortiment combineren wij met persoonlijke 
begeleiding, voorlichting en monitoring door onze gespecialiseerde 
OSAS-Consulenten. Deze combinatie blijkt doorslaggevend voor het 
behandelsucces. Wij staan voor onze patiënten klaar en zoeken altijd 
samen met hen naar de beste oplossing. VIVISOL werkt samen met alle 
zorgverzekeraars en verzorgt het gehele administratieve traject.

Wenst u meer informatie? Neem contact met ons op via de website. 
Wij staan klaar om u te helpen: www.VIVISOL.nl

DE TOTAALOPLOSSING 
VOOR SLAAPAPNEU

VIV14003-01_Advertentie_Apneumagazine_01.indd   1 21-02-14   11:52



Stel u voor: het is regelmatig erg druk op een kruising, zodat er files ontstaan. 

na een tijdje valt het u op dat iedere keer dat er files zijn, een agent het 

verkeer regelt. Er is dus een duidelijke relatie tussen de files en de agent. 

Het kan zijn dat u denkt: zie je wel, als zo’n agent het regelt loopt het in het 

honderd; je kunt maar beter verkeerslichten hebben. Er zijn ook mensen 

die tot de tegenovergestelde conclusie komen: als het er echt op aankomt 

moeten we het toch weer met het handje regelen. zonder nadere informatie 

weet je niet hoe het zit. zo is het vaak met ziektes die met slaapapneu 

samenhangen. We weten zeker dat er een verband is, maar met de grote 

hoeveelheid processen in het menselijk lichaam, weten we niet altijd wat 

oorzaak en gevolg is. 

ik waarschuw maar even van tevoren: we gaan praten over ziektes die 

met slaapapneu samenhangen.

voorzitter@apneuvereniging.nl

Dossier

diagnose en behandeling

tekst: piet-Heijn van Mechelen

Co-morbiditeit
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In het onderzoek onder patiënten vroegen wij aan hen 
een rapportcijfer te geven voor hun gezondheid vóór dat 
zij behandeld werden voor slaapapneu. Ze gaven zichzelf 
gemiddeld een 4,1 voor hun gezondheid. Ofwel 81 % gaf 
zichzelf een (dikke) onvoldoende. Nu zij worden behan-
deld voor slaapapneu geven ze hun gezondheid gemiddeld 
een 7.1. Ofwel na de start van de behandeling geeft 90 % 
een dikke voldoende voor zijn gezondheid. Sommigen 
zelfs een 9 of een 10. Misschien iets om over na te denken 
als u weer eens met het masker of het mra worstelt en op 
het punt staat om op te geven.
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Co-morbiditeit is de medische titel als bepaalde ziekten 
vaak in combinatie met elkaar voorkomen. Voorjaar 
2011 vroegen wij 2700 patiënten of zij, voorafgaand 
aan de diagnose slaapapneu, last hadden van bepaalde 
klachten. En of die klachten ernstig / langdurig genoeg 
waren om mee naar de dokter te gaan. En of de dokter ze 
serieus genoeg vond voor behandeling. En of ze nu, na 
de diagnose slaapapneu, er nog voor behandeld worden. 
Bijgaand is te zien dat, in combinatie met slaapapneu, 
veel mensen vaak nog andere klachten hebben. Ook dat 
deze sterk afnemen na de behandeling voor slaapapneu.

Co-morbiditeit

Opsteker

Rapportcijfer gemiddeld 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vóór de behandeling 4.2 5 8 19 27 22 11 5 2 1

ná start behandeling 7.1 1 1 2 5 19 29 30 10 2

apneu 
            magazine
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De apneu-keten in beeld

september 2011   

onderzoeksrapport ApneuVereniging

drs. P.h.J.M. van Mechelen, drs. Petra Kramer 

prestatie van de keten

en waardering door patiënten

Mate waarin apneupatiënten last hebben van aandoeningen

depressie / 
burn-out / 

overspannen

hart- en 
vaatziekten

overgewicht suikerziekte
hoge

bloeddruk
te hoog 

cholesterol

geen klachten 56 % 57 % 42 % 72 % 42 % 53 % 

heb wel eens klachten gehad 44 % 43 % 58 % 28 % 58 % 47 % 

ben ermee naar de dokter geweest 31 % 38 % 38 % 25 % 52 % 41 % 

werd er voor behandeld 22% 31% 22 % 22 % 45 % 34 %

word er voor behandeld 9 % 23 % 16 % 20 % 39 % 28 %
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Er bestaan magere mensen die slaapapneu hebben. Dat 
is een kwestie van bouw: korte dikke nek of terugvallende 
kin. Maar dat kan versterkt worden door overgewicht. Het 
merendeel van de mensen met slaapapneu is te zwaar. 
Hier zou dus ook grote winst te behalen moeten zijn. Als 
het zou lukken af te vallen naar het ideale gewicht, zou 
de ernst van slaapapneu verminderen, of zou slaapapneu 
teruggaan naar snurken alleen. Uit onderzoek is gebleken 
dat het aantal apneus gemiddeld met 3 % toeneemt voor 
elke 1 % toename in lichaamsgewicht. 

Wat is ‘te zwaar’? Bij een BMI (Body Mass Index) van 25 
heb je overgewicht. Bij een BMI boven de 30 spreken we 
van ernstig overgewicht en obesitas. De BMI wordt bere-
kend door het lichaamsgewicht te delen door de lengte in 
het kwadraat. Je kunt het ook op internet berekenen. 
Tik BMI in Google en je vindt allerlei sites met achtergrond-
info. Een en ander is ook na te lezen in bijgaand staatje. 

Je zou dus denken dat voor iedereen met slaapapneu, 
afvallen boven aan de prioriteitenlijst staat. De tijdschrif-
ten staan vol met adviezen over verstandig eten en meer 
bewegen. Het is goed voor alles: verkleinen kans op hart- 
en vaatziekten, hoge bloeddruk etc. Veel mensen weten dat 
ook. Niet voor niets zijn de boeken van Sonja Bakker best-
sellers, maar blijvend resultaat boeken is voor de meesten 
een probleem.

Obesitas leidt tot slaapapneu
Bij 40 % van de obese mensen (BMI hoger dan 30) komt 
klinisch relevante slaapapneu voor. Er is een duidelijk ver-
band: bij een toename van obesitas, het toenemen van de 
BMI, neemt ook de mate van slaapapneu toe. Omgekeerd is 
ook aangetoond dat afvallen helpt. Bij 15 % gewichtsreductie 
was sprake van een belangrijke toename in de neuskeelholte 
diameter. Waardoor het aantal apneus belangrijk afneemt.

erfelijkheid of gedrag  
De Amerikanen noemen het zo mooi nature of nurture. 
Worden overgewicht en obesitas veroorzaakt door erfelijke 
factoren, ofwel via de genen? Of wordt overgewicht ver-
oorzaakt doordat je (dikke) ouders zelf ook zo van lekker 
eten houden? Een mooie academische vraag en een prima 
gezelschapsspel, maar uiteindelijk moeten de extra kilo’s 
er toch af. En zowel voor nurture als nature geldt: ieder 
pondje komt door het mondje.

Slaapapneu leidt tot obesitas
Maar in de praktijk blijkt helaas maar ongeveer 5 % van de 
patiënten met slaapapneu en overgewicht in staat te zijn af 
te vallen naar hun gezonde gewicht en dan ook dit gewicht 
blijvend te handhaven. Vooral bij slaapapneu is er een aantal 
factoren die afvallen bemoeilijken. Gezien het slaaptekort 
ontstaat oververmoeidheid. Een typische reactie van het 
lichaam op oververmoeidheid is een hongergevoel om het 
gebrek aan energie, het ‘tekort aan suikers’ op te vangen. 
Dit zou worden bevorderd door het hormoon greline. Kort 
en goed: iemand die oververmoeid is door slaapapneu, gaat 
om de verkeerde reden meer (tussendoor) eten. Maar ook 
als er niet méér wordt gegeten dan de dagelijkse behoefte, 
wordt het afvallen bemoeilijkt. Door het zuurstoftekort raakt 
de insulinehuishouding ontregeld. Hierdoor worden suikers 
niet verbrand, maar afgezet als vet. Of u nu minder eet dan 
een ander, is niet van belang. Iemand met slaapapneu heeft 
een minder goede verbranding en moet dus meer opletten 
met wat hij eet.

now is the moment
Wie zich dit realiseert begrijpt dat het niet vreemd is dat 
iemand met slaapapneu extra zijn best moet doen om af te 
vallen. Maar ook dat als behandeling plaatsvindt; er een ope-
ratie geweest; of er is een mra of cpap aangemeten, dat dan de 
condities een stuk gunstiger zijn om met succes af te vallen. 
Maar dan moet wel radicaal worden gebroken met de gewoon-
tes die er in jaren in geslopen zijn, voordat de diagnose slaap-
apneu gesteld werd. Laten we voorop stellen dat er mensen 
‘met aanleg’ zijn. Door de behandeling van slaapapneu, is er 
nu een goed moment om die neerwaartse spiraal om te zetten 
in een opwaartse spiraal. Want die bestaat ook.  >

Overgewicht en obesitas

Sites waarop u uw BMI zelf kunt berekenen: 
www.mijnbmiberekenen.nl en www.bmiberekenen.nl
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De samenhang tussen lengte, gewicht en overgewicht
Bron afbeelding: Wikipedia



De behandeling geeft meer energie, daardoor kun je 
gaan sporten; je valt af en het wordt weer makkelijker 
om meer te bewegen en je valt dus weer af, enzovoorts. 
Sommige patiënten kunnen zo op termijn weer van hun 
cpap afkomen.

Veranderen van levensstijl
Afvallen in zijn algemeenheid - en speciaal bij slaapapneu -
is een groot probleem. Er is gemakkelijk een apart boekje 
aan te wijden. En die zijn er ook over geschreven. Dat gaan 
we hier in kort bestek niet dunnetjes overdoen. We geven 
alleen de hoofdlijnen.

Door de jaren heen zijn vele diëten populair geweest, 
in vergetelheid geraakt en door andere vervangen. Maar 
algemeen is inmiddels het inzicht dat een bepaalde kuur 
doen, waarbij je in korte tijd een serie kilo’s kwijtraakt, 
niet de gewenste benadering is. Het strenge karakter met 
directe resultaten is voor sommigen een stimulans, maar 
het risico van een jo-jo effect is te groot. Wat er in korte 
tijd afgaat, komt er later ook in korte tijd weer bij. 

Het menu
Algemene principes van afvallen berusten op leefstijl- 
verandering: een combinatie van meer lichaamsbewe-
ging met aangepast eten. Een patroon dat je jaren vol 
kan houden.

•  Probeer de grootste maaltijden ’s ochtends en tijdens de 
lunch te gebruiken, gebruik ’s avonds een lichtere maal-
tijd, niet te laat op de avond. Door activiteit verbruikt u 
uw calorieën die u bij het ontbijt heeft binnengekregen, 
maar een forse calorie-intake ’s avonds wordt omgezet 
in vet. Met een volle maag slapen leidt tot verminderde 
functie van het middenrif. 

•  Eet veel groente, salades en fruit, beperk vetinname en 
suiker.

•  Limiteer uw alcoholgebruik of stop er helemaal mee, 
zeker ’s avonds. 

•  Eet geen junkfood.
•  Een voor velen onvermoede bron van calorieën en sui-

kers vormen de dranken. Op de eerste plaats de kool-
zuurhoudende frisdranken, zoals cola en sinas, zitten vol 
suikers. Maar ook vruchtendranken kunnen veel suiker 
bevatten.

•  Kijk voor de zekerheid altijd naar de kleine lettertjes op 
de etiketten. Bijvoorbeeld zuivelhapjes zoals yoghurt, 
worden vaak per definitie als gezond beschouwd, zeker 
als zij worden aangeprezen met een (zeer) laag vetgehalte. 
Maar er zijn erbij die zeer hoge gehaltes aan calorieën en 
suikers hebben. 

Bewegen
Bij het verbruik van energie moeten we denken aan 
meer bewegen. Meer bewegen zowel in de vrije tijd als 
op het werk. Door de cpap kan de insulinehuishouding 
weer op orde komen en ontstaat weer energie. Die moet 
gebruikt worden, om ook het opgeslagen vet te verbran-
den. Het gaat dan niet om kortstondige pieken (‘sprin-
ten’, als daar al de conditie voor is), maar om langdurig 
en regelmatig bewegen: op het werk de trap pakken, 
tussen de middag naar buiten; in de vrije tijd wandelen, 
nordic walking, fietsen en fitness, met name de kracht- 
en cardioapparatuur. 

Als het afvallen niet lukt, vraag dan uw huisarts om bege-
leiding of om een verwijzing naar een diëtist. In ernstige 
situaties kan verwijzing naar een obesitaskliniek nodig 
zijn.             ■

Ook tussen suikerziekte (diabetes) en slaapapneu ligt een 
duidelijk verband. Mensen met slaapapneu hebben vaak 
diabetes. En er ligt zelfs een stelling dat bij niet of moei-
lijk in te regelen diabetes (type 2) ook altijd sprake is van 
slaapapneu. Er valt in die situatie alleen succes te boeken 
met de diabetesbehandeling als ook de slaapapneu met 
de cpap aangepakt wordt. Zie voor de relatie tussen dia-
betes ook het artikel over obesitas. Daar wordt duidelijk 
gemaakt dat door slaapapneu de glucose tolerantie ontre-
gelt raakt; insuline resistentie ontstaat. Suikers en kool-
hydraten worden minder makkelijk verbrand en eerder 
afgezet als vet.          ■
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Slaapapneu en diabetes een verhoogde kans? 
Inderdaad...
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Al in 1984 verschenen de eerste studies naar de samen-
hang tussen hartziektes en slaapapneu. Inmiddels stapelen 
de bewijzen zich op. Naar onze indruk wordt hiermee nog 
onvoldoende gedaan. Talloos zijn de verhalen van onze 
leden, die jarenlang voor hart- en vaatziekten zijn behan-
deld, zonder dat gekeken is naar slaapapneu. Ten onrechte 
blijkt achteraf. We geven u een korte samenvatting van de 
presentatie over dit onderwerp van dr. Hans Hamburger, 
van het Amsterdams WaakSlaapCentrum (Slotervaart). 

Apneupatiënten hebben een verhoogde kans op cardio-
vasculaire ziektes (zie figuur 1). De kans dat iemand met 
slaapapneu hoge bloeddruk (hypertensie) krijgt is zelfs 
bijna 60 %. Maar bij onbehandelde slaapapneu zijn ook 
de kansen hoog voor hartritmestoornissen, pijn op de 
borst, stoornissen aan de kransslagader, angina pectoris, 
cva of beroerte. Die kansen liggen aanzienlijk hoger dan 
voor mensen zonder slaapapneu. 

Maar omgekeerd is het verband nog sterker (zie figuur 
2). De kans dat iemand met hart- en vaatziekten ook 
slaapapneu heeft is aanzienlijk. Er is bijna 90 % kans dat 
iemand met nachtpijn op de borst ook slaapapneu heeft. 
Mensen met hartritmestoornissen hebben zo’n 70 -80 % 
kans dat ze ook slaapapneu hebben.

zuurstoftekort en bloed 
Het kenmerk van apneupatiënten is dat door de ademstops 
het zuurstofgehalte in het bloed daalt. Uit een onderzoek 
bleek dat het zuurstoftekort in het bloed sterk toeneemt met 
de ernst van de slaapapneu. De voortdurende wisseling in 
zuurstofniveau (saturatie) leidt tot verandering in de plak-
kerigheid van de bloedplaatjes en vorming van schadelijke 
stoffen in het bloed. We noemen dat oxidatieve stress (figuur 
3). We kunnen het zien als een strijd tussen anti-oxidanten 
en vrije radicalen. De kans dat het bloed stroperiger wordt, 
met daarbij hoge bloeddruk en verhoogde stolling, doet de 
kans op hart- en vaatziekten toenemen. 

zuurstoftekort en de bloedvaten
De veranderingen in het bloed hebben ook gevolgen 
voor de bloedvaten. Meer in het bijzonder de wanden 
van de bloedvaten. Hier ontstaan beschadigingen en 
afzettingen. Het bloedvat wordt aangetast. In de volks-
mond noemen we het aderverkalking. En daar lijkt het 
ook op. Er ontstaan minder soepele bloedvaten die min-
der door kunnen laten. 

Vaatspasmen
Een derde oorzaak voor de samenhang tussen slaapapneu 
en hart- en vaatziekten zijn vaatspasmen. Iedere keer dat 
een apneu optreedt, ontstaat ook een wekreactie. Het 
lichaam reageert met een schok op de apneu, zoals iedere 
partner van een apneupatiënt kan beamen. Dit geeft 
iedere keer een spanningsklap op de bloedvaten. Als deze 
spasmen zo’n 15 of meer keer per uur plaatsvinden, nacht 
na nacht, jaar op jaar, ontstaat hoge bloedruk met serieuze 
en soms fatale schade.   >

Slaapapneu en hart- en vaatziektes 
Fig. 2: Patiënten met hart- en vaatziekten hebben een verhoogd risico op slaapapneu.

Fig. 1: Apneupatiënten hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Fig. 3:  Zuurstofgehalte wisselt voortdurend in het bloed als gevolg van adem-
stops, dit leidt tot oxidatieve stress.
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Dankzij de cpap alles okay?
Het is inmiddels wel duidelijk dat bij patiënten met 
slaapapneu de behandeling van de hart- en vaatziekten 
niet of nauwelijks aan zal slaan, als de slaapapneu niet 
is behandeld. Immers de oorzaak is niet weggenomen. 
De zuurstofwisseling en tekorten en de klappen op het 
systeem blijven onverkort bestaan. Eerst zal met de cpap 
het aantal apneus aanmerkelijk moeten worden terugge-
bracht. Pas dan worden andere maatregelen zoals medi-
cijnen effectief.

Aangerichte schade is moeilijk ongedaan te maken 
De vraag is nu: gaat het allemaal automatisch goed als de 
cpap eenmaal op het nachtkastje staat. Het antwoord is 
helaas: nee. Er zijn zelfs studies die in de eerste jaren na 
plaatsing van de cpap nauwelijks verschil zien in aantal 

ziekenhuisopnames en sterfte. De verklaring is eenvoudig. 
Het systeem raakt niet verder aangetast. Maar de schade die 
hart- en bloedvaten in de loop van de jaren hebben opge-
lopen, wordt niet zomaar door alleen de cpap ongedaan 
gemaakt. De kwaliteit van het bloed kan vrij snel verbe-
teren. Maar de aantasting van de wand van de bloedvaten 
herstelt zich maar heel langzaam. De ‘ader-verkalking’ 
wordt maar heel langzaam ongedaan gemaakt. En vaak is 
daar méér voor nodig dan een cpap of mra.  

Het wordt steeds duidelijker dat er naast de de behande-
ling voor apneu nog van alles moet gebeuren. Ten eerste 
is een integraal behandelplan noodzakelijk. Ten tweede 
mag van de patiënt ook verwacht worden dat hij/zij er 
alles aan doet door verandering van levenswijze het 
lichaam weer in goede conditie te krijgen.        ■
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De combinatie slaapapneu en anesthesie heeft conse-
quenties voor de periode vóór de ingreep, tijdens de 
ingreep en na de ingreep. Dit is nog niet in alle zieken-
huizen gemeengoed. Te meer daar vaak met buitenland-
se anesthesisten gewerkt wordt. U zult in de toekomst 
ook zelf alert moeten zijn.

Voor de narcose wordt een beademingsbuisje in de 
luchtpijp gebracht (intubatie). Dezelfde factoren die tot 
slaapapneu kunnen leiden, kunnen ook deze intubatie 
bemoeilijken. De laatste jaren is duidelijk geworden 
dat apneupatiënten een hoger risico op complicaties bij 
operatie hebben. Dit geldt niet alleen bij behandeling 
van slaapapneu, maar ook als een patiënt om een andere 
reden een operatie ondergaat. 

De belangrijkste consequenties van slaapapneu voor tijdens 
en na de operatie, is de keuze van het middel voor narcose, 
sedatie of pijnstilling. Medicatie die spierverslapping en / of 
onderdrukking van de ademhalingsprikkel geeft, moet zo 
veel mogelijk vermeden worden. Ondanks alle goede zorg 
is het moment van het verwijderen van de intubatie kritisch. 
Hierna kunnen collapsen met als gevolg series apneus ont-
staan. Dat kan, net na een operatie, fatale gevolgen hebben. 
Voor mensen met (zwaar) slaapapneu is het dan ook van 
belang dat zij hun cpap meenemen en zich vergewissen dat 
het personeel van de recovery-kamer, en later op de afdeling, 
vertrouwd is met de apparatuur.
Bij veel neusoperaties wordt de neus enige dagen getam-
ponneerd, en gedurende deze dagen is neusademhaling 
onmogelijk. Dit kan gedurende deze nachten betekenen 
dat snurken overgaat in slaapapneu, en bestaand slaap-
apneu in ernst toeneemt; snurken wordt dan bijvoorbeeld 
licht slaapapneu, licht slaapapneu wordt matig ernstig 

slaapapneu, etc. Het is in deze situaties niet verstandig 
met ontslag te gaan voordat de tampons verwijderd zijn. 
Bij patiënten die al met een duidelijk slaapapneu bekend 
zijn, kan extra bewaking op een medium of intensive care 
afdeling, bij voorbeeld met cpap-behandeling met een full 
face mask, dan nodig zijn. 

In het kort:
•  Maak chirurg en anesthesist altijd attent op het voorko-

men van slaapapneu. Bespreek met hen welke maatre-
gelen zij gaan nemen.

•  Neem bij operaties altijd uw mra of cpap mee.
•  Overtuig u ervan of het personeel van de recovery-kamer 

van uw situatie op de hoogte is en bekend is met het 
risico en met het gebruik van uw apparatuur.

•  Zorg dat het verplegend personeel van de afdeling vertrouwd 
is met indoen mra en/of de bediening van de cpap.

Er zijn patiënten die vanwege hun veiligheid altijd een 
SOS-labeltje rond hun nek of horlogebandje dragen, zodat 
als zij bij een ongeluk in een ziekenhuis terecht komen 
onmiddellijk herkend worden als osas-patiënt.              ■

Slaapapneu en operaties
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U zult inmiddels begrepen hebben dat er voor veel men-
sen op het moment van de diagnose slaapapneu nog extra 
werk aan de winkel is. Op pagina 27 vindt u een ‘9 punten-
checklist’ van activiteiten die u kunt ondernemen om de 
gevolgen van slaapapneu terug te dringen, zodat u weer 
(zoveel mogelijk) een normaal leven kunt leiden. Op deze 
en de volgende pagina een korte toelichting op die 9 pun-
ten om tot een persoonlijk actieplan te komen.

1. Overgewicht en obesitas
Natuurlijk bestaat er een negatieve spiraal. Door slaap-
apneu had u te weinig energie. Het lichaam reageert met 
hongergevoel. Door extra te eten komt er nog een reden 
bij om op de bank te blijven zitten: overgewicht. Door 
te weinig te bewegen, komt u nog meer aan. Enzovoort. 
Maar er bestaat natuurlijk ook een positieve spiraal. 
Daarvan moet u gebruik maken om een jarenlang inge-
slepen patroon te veranderen. Nu u behandeld wordt voor 
slaapapneu, krijgt u meer energie. Als u die energie nu 
gebruikt om wat meer te gaan bewegen, voelt u zich beter 
en valt u wat af. Als u ook nog eens verstandiger gaat eten, 
dat kan nu, verbetert het resultaat nog. Daardoor voelt u 
zich weer beter en kunt u weer meer. Enzovoort. 
Vraag bij ernstig overgewicht via u huisarts advies van 
een diëtiste. Vraag voor bewegen hulp van een fitness 
instructeur. Maar stelselmatig een paar keer per week 
een stevige wandeling of fietstocht maken, is natuurlijk 
ook een hele stap in de goede richting. 

2. Verminderd seksueel verlangen, verminderde opwinding
Opnieuw leren vrijen met een partner die je al jaren kent 
en met wie het de afgelopen jaren minder goed lukte, is 
geen eenvoudige opgave. 
Van belang is de gezamenlijke wil om er weer iets van 
te maken. Maak tijd vrij om te bespreken wat je beiden 
nodig hebt om tot lichamelijk/seksueel contact te komen, 
om opgewonden te worden en zin in vrijen te krijgen. 
Zet verwijten om in wensen. Neem de tijd om elkaar 
weer te verkennen. Het kan zijn dat er professionele hulp 
bij nodig is. Er zijn gekwalificeerde seksuologen (www.

nvvs.info) en relatietherapeuten die veelal in enkele ses-
sies kunnen helpen om moeilijke en gevoelige zaken met 
elkaar bespreekbaar te maken. Zij kunnen gerichte advie-
zen geven, zodat patiënt en partner er samen uit kunnen 
komen. Vaak is hiervoor een verwijzing door de huisarts 
nodig. De huisarts kent over het algemeen de weg in de 
wirwar van therapeuten in uw regio.

Het kan zijn dat er, ook als de osas behandeld wordt,  
extra hulpmiddelen nodig zijn. Pillen als Viagra en Cialis 
kunnen helpen als de man ondanks seksuele opwinding 
geen erectie krijgt. Ze moeten door de huisarts voorge-
schreven worden. De huisarts kan nagaan of het zinvol 
en veilig is om deze pillen te gebruiken. Bovendien is het 
belangrijk dat bij snurken en slaapapneu ook gekeken 
wordt naar hoge bloeddruk of andere mogelijke compli-
caties op het gebied van hart- en vaatziekten. 
Voor vrouwen die ondanks seksuele opwinding niet vol-
doende vochtig worden, zijn er bij de drogist vele soorten 
glijmiddel te koop. Bij pijn is onderzoek door een arts 
aan te bevelen.

Houd er rekening mee, dat opwinding vaak meer tijd 
vraagt met het ouder worden. 
Zoek samen naar tips op www.seksualiteit.nl.   >

Het Actieplan 
toelichting op 

9 punten-checklist 



3. Diabetes
Zoals gezegd is er een sterke samenhang tussen diabetes 
en slaapapneu en dan met name diabetes type 2. Er is een 
aantal onderzoeken dat er zelfs op wijst dat als diabetes 
2 slecht of niet in te regelen is, dat dit komt door slaap-
apneu. Als u diabetes heeft, is de start van de behande-
ling van slaapapneu dus ook het moment om contact op 
te nemen met diegene bij wie men onder controle staat 
voor diabetes. Regelmatig prikken in de beginperiode is 
noodzakelijk. Gecontroleerde verlaging van de dosis is 
vaak goed mogelijk. Voor de meeste mensen betekent dit 
een regelmatig contact met de huisarts. Maar u moet het 
wel zelf aankaarten.

Bij sommige fitnesscentra zijn speciale programma’s 
gericht op diabetici, waarbij gestructureerd gewerkt 
wordt aan verbeteren van de conditie, afvallen en 
terugbrengen van de medicatie. We kennen mensen 
die hiermee spectaculaire resultaten geboekt hebben. 
Waarbij zowel de korte en lange insuline (voor de 
dag en de nacht) naar minder dan een kwart van de 
oorspronkelijke dosis terug kon (zie pagina 29). Ook 
de druk van de cpap kon lager. De kwaliteit van leven 
neemt hierdoor al met al aanmerkelijk toe. Kijk bijvoor-
beeld ook op www.diabetesdirectfit.nl.

4. Hart- en vaatziekten en de cardioloog
De laatste jaren wordt steeds meer bekend over de 
samenhang tussen allerlei cardiovasculaire aandoenin-
gen en slaapapneu. Maar deze kennis is onder cardiolo-
gen nog geen gemeengoed. We zien vanuit cardiologie 
steeds vaker verwijzingen. Maar we hebben nog heel 
weinig specifieke behandelplannen die rekening hou-
den met deze samenhang. Je zult dus als patiënt zelf op 
de trom moeten slaan. En overleggen met huisarts en/
of specialist over het tijdelijk opvoeren van controles en 
wijziging/vermindering van medicatie (o.a. bloedver-
dunners). 

5. De psycholoog, burn-out & antidepressiva
Slaapapneu wordt vaak verward met burn-out of depres-
siviteit. Uit onderzoek en cases blijkt dat een groot aantal 

daarvoor medicatie krijgt (antidepressiva zoals Seroxat) 
en is verwezen naar een psycholoog of psychiater. Nu 
duidelijk is dat de diagnose slaapapneu is en de behande-
ling daarvan is gestart, zal ook de psychologische bege-
leiding en medicatie voor burn-out of depressie opnieuw 
bekeken moeten worden. Wellicht zijn er omstandighe-
den, moeilijkheden in gezin of werk, die pleiten voor 
voortzetting van medicatie of voortzetting van consulten 
bij psycholoog of psychiater. Anders zal met behandelaar 
en/of huisarts moeten worden bekeken hoe de behande-
ling kan worden afgebouwd. 

Mocht tot voorzetting van de medicatie besloten worden, 
dan is het in ieder geval van belang dat hierbij medicij-
nen gekozen worden die niet leiden tot (extra) spierver-
slapping. Want die kunnen het snurken en apneu juist 
versterken.

6. Slaapmiddelen
De onrustige slaap van apneupatiënt of partner van de 
snurker was, voordat de diagnose gesteld werd, soms 
aanleiding voor het gebruik van slaapmiddelen (medi-
cijnen). Vooropgesteld moet worden dat het langdurig 
gebruik van slaapmiddelen altijd ontraden moet wor-
den. Ze werken verslavend en verstoren op termijn de 
slaaparchitectuur, waardoor ze de klacht juist versterken 
waarvoor ze worden ingenomen. Maar nu de behande-
ling van het snurken en/of slaapapneu is ingezet, is er 
een goede aanleiding om het gebruik van slaapmedicij-
nen af te bouwen.
Voor wie graag wat wil nemen voor een goede nachtrust, 
valt te denken aan natuurlijke hulpmiddelen zoals vale-
riaanthee of melatonine. Hoewel onderzoek laat zien dat 
het effect beperkt is, zijn er patiënten en partners die er 
goede resultaten over rapporteren. Maar ook verslaving 
aan deze ‘natuurlijke’ middelen komt voor. Dus ook hier 
geldt: alles met mate.         
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7. Verkeerde gewoontes
Het is bekend dat mensen voor de diagnose slaapapneu 
een aantal gewoontes ontwikkelen die zachtst gezegd niet 
bevorderlijk zijn voor een goede nachtrust.

Koffie
Om de grote slaperigheid overdag te bestrijden worden 
vaak veel koppen koffie gedronken. Met de Hollandse 
gewoonte om bijvoorbeeld op het werk regelmatig naar 
de koffie automaat te stappen kan dat oplopen tot 12 kop-
pen per dag of meer en een heuse cafeïne verslaving. Het 
is niet raadzaam om na negen uur ’s avonds nog koffie 
of thee met theïne te drinken. De opwekkende stoffen 
zijn niet goed voor de nachtrust. Ook overdag moet het 
koffiegebruik beperkt worden omdat de stoffen zich 
stapelen in het bloed en niet een - twee - drie verdwijnen. 
Theesoorten zonder theïne, zoals munt en rooibos ken-
nen die beperking niet. 

Alcohol
Een volkswijsheid is dat je beter een paar glazen kunt drin-
ken voor het slapengaan dan slaapmiddelen gebruiken. 
Dat zal zo zijn voor mensen die een probleem hebben met 
het inslapen, maar dat is meestal niet het probleem van 
iemand met slaapapneu. Alcohol bevordert het inslapen 
maar maakt doorslapen lastig. De meeste mensen met 
apneu hebben geen inslaapprobleem, maar slapen juist 
niet diep en onrustig in het tweede deel van de nacht. Het 
gebruik van alcohol versterkt dat probleem. Het is dus 
raadzaam twee uur voor het slapengaan geen alcohol meer 
te gebruiken. 

Middagdutjes
‘Ik moet overdag altijd even een dutje doen, anders hou 
ik het niet vol’. Dit is een absoluut te vermijden gewoonte 
als je 's nachts slecht slaapt. Door overdag de gebrekkige 
nachtrust te compenseren, hou je de slechte nachtrust 
in stand. Niet voor niets bestaan slaaptrainingen vooral 
uit onthouding. Mensen worden daarbij gedwongen om 
wakker te blijven tot ze ’s avonds echt niet meer kunnen. 
Goede nachtrust ontstaat door het respecteren van de 
biologische klok en de nachtrust te concentreren rond de 
nacht (van twaalf tot zeven). Als u een goede kernnacht 
maakt (van middernacht tot zes uur) en desondanks 
behoefte heeft aan een powernab of middagdutje kan dat 
natuurlijk.

8. Bevordering van een goede nachtrust
Onder invloed van de tijdschriften voor woninginrichting 
zien we de slaapkamers steeds meer veranderen in woon-
kamers compleet met televisie. 
Ter bevordering van een goede nachtrust is het van 
belang dat de slaapkamer echt zoveel mogelijk ingericht 
wordt voor slapen en andere bevredigende zaken zoals 
partneractiviteiten.

Een goede slaapkamer
• kan goed verduisterd worden;
• is goed geventileerd;
•  heeft bij voorkeur een harde vloerbedekking (laminaat of 

linoleum) in verband met hygiene;
• is geschilderd in egale rustgevende tinten;
• bevat geen televisie die voor de slaap onrustig maakt.

Het is goed om ook eens te kijken naar de kwaliteit van 
het matras en het hoofdkussen en deze desnoods te ver-
vangen. U brengt een groot deel van uw leven in bed door 
en verdient een goede nachtrust. 

9. positietherapie
Zoals de meeste partners weten, hebben veel mensen met 
slaapapneu op hun rug aanmerkelijk meer last van snur-
ken en apneus dan op hun zij. Voor bijna de helft van de 
mensen met matig slaapapneu geldt dat ze nagenoeg geen 
apneus hebben als ze altijd op hun zij zouden slapen. 

Positietherapie zou bij hen dan voldoende kunnen zijn. 
Maar ook voor anderen geldt dat op een zijde slapen een 
positief effect heeft. Aanleren om op de zij te slapen is 
comfortabeler, omdat met een lagere druk van de cpap kan 
worden volstaan. Uw arts weet uit het slaaponderzoek of 
bij u sprake is van positieafhankelijke slaapapneu: (veel) 
meer apneus op uw rug dan op uw zij. 
Technieken die verhinderen dat u op uw rug draait (ten-
nisbal, rugzak of vest) werken vaak niet. Training blijkt het 
meest effectief. Daarvoor zijn verschillende hulpmiddelen 
in verschillende prijsklassen. Het goedkoopst (als u een 
Iphone hebt) is het downloaden van de app Snoretrainer. 
Verder kunt u via webwinkels de Snorebreaker en 
Nightshift bestellen. NightBalance wordt alleen via Mediq 
geleverd.                       ■

De checklist van dit actieplan vindt u op pagina 27.     

A p n e u M A g A z i n e  D i A g n o S E  E n  B E H A n D E l i n g
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Kopiëren en invullen. 
Programma zo mogelijk opstellen met huisarts, osas-verpleegkundige of medisch specialist.
Zie voor toelichting voorgaande pagina's.

Checklist actieplan

checklist apneupatiënt na start behandeling

                Aan de orde?        Opgepakt?

1. Overgewicht en obesitas: terugdringen overgewicht

• Aangepast menu

• Gericht programma periodiek bewegen

• Eventueel inschakeling diëtiste

2. Verminderd seksueel verlangen, verminderde opwinding 

• Samen praten over wensen en behoeften 

• Initiatieven nemen tot lichamelijk contact

• Eventueel professionele begeleiding zoeken

• Zoek naar info en tips over bovenstaande op www.seksualiteit.nl 

 

3. Diabetes

• Extra controles (prikken) na start therapie

• Beperking dag- of nachtinsuline of beiden

4. Hart en vaatziektes

• Contact opnemen met cardioloog over nieuwe situatie

• Eventuele beperking bloedverdunners en/of aanpassing andere medicatie

• Huisarts (periodieke) controle op hoge bloeddruk

5. Psycholoog/psychiater/arbo-arts

• Afbouw therapie burn-out of depressie

• Relatie therapie gewenst of afbouwen? 

6. Huisarts/psychiater

• Afbouw slaapmiddelen 

• Afbouw antidepressiva

• Wijziging antidepressiva (niet spierverslappend)

7. Verkeerde gewoontes

• Beperking koffie en alcohol

• Afschaffen middagdutjes

8. Bevordering goede nachtrust

• Inrichting slaapkamer 

9. Positietherapie

• Positietraining
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Verandering van levensstijl 
‘Het kan wel, als je maar wil’, zei mijn moeder vroeger. 
En als je zo’n opmerking hoorde wist je dat je smoesjes 
uitgeput waren. En dat je het gewoon moest gaan doen. Op 
een dag na de Algemene Ledenvergadering besloot onze 
voormalige penningmeester Huub Kerkhoff zijn levensstijl 
aan te pakken. Hij is naast apneupatiënt ook serieus dia-
beet. Wij, de overige bestuursleden, wisten van niks, maar 
hoorden mondjesmaat over een programma dat hij volgde. 
Wel zagen we iedere maand verschil. We kregen toen iedere 
maand een penningmeester die weer net iets energieker 
en meer ontspannen reageerde. Gewoon een leukere man. 
Een jaar later tijdens de Algemene Ledenvergadering deed 
hij verslag. En wat een resultaten hij geboekt heeft! Om 
jaloers op te worden.

Bij de sportschool begon in april een Diabetes Fitness pro-
gramma; een groepje van vier dames en zes heren. Toeval of 
niet, vier van de tien lijden aan slaapapneu. De doelstelling 
wordt meteen helder geformuleerd: conditie verbeteren, 
afvallen, verlagen van de middelen voor hoge bloeddruk en 
verminderen van het insulinegebruik. Het blijkt een pittig 
programma en complete verandering van levensstijl.

Fysieke conditie
Opbouw van conditie gaat hand in hand met afvallen. 
Daarvoor wordt twee à drie keer per week de sportschool 
bezocht. Voor een intensief programma van één uur. Het 
is afwisselend: soms gaat het om een groepstraining; soms 
om een individueel rondje langs de apparaten. Maar altijd 
op dezelfde tijd met de trainer en het groepje. Zo wordt 
gebruik gemaakt van fitness (apparatuur), circuittraining 
(warming up, apparatuur), pump (fitness op muziek, ook 
voor ouderen), spinning (speciaal gefabriceerde fiets), 
combat (combinatie van Thai Bo en Kick Fun) Dit wordt 
in de loop van de tijd aangevuld met Nordic Walking in het 
weekend, waarbij ook de partner meedoet.

Voedingsplan
Het voedingsplan is eigenlijk geen dieet, maar veel eerder 
een plan dat je helpt op weg naar een gezond eetgedrag. 
Koolhydraten worden beperkt. Gekookte aardappels met 
vlees en jus zijn er zelden bij. Vet is beperkt en altijd 
meervoudig onverzadigd. Er wordt veel gewerkt met verse 
groenten, die kort even worden gewokt. Natuurlijk is er 
veel fruit. En snoepen is uit den boze. Zoals we hem ken-
nen is Huub altijd wel zijn biertje blijven drinken. Maar 
matig met alcohol. Geen voedingsplan waar je honger bij 
lijdt of nu echt moeite mee hoeft te hebben.

De resultaten
Het lijstje zoals u bijgaand ziet spreekt voor zich. Gewicht 
meer dan 10 % afgenomen. Daarmee BMI uit de gevaren-
zone. De buikomvang in de buurt van waar hij wezen moet. 
Maar waar het echt spectaculair wordt is de afname van de 
insuline. Zowel van de langdurige insuline voor de nacht als 
die voor overdag. Voor overdag is nog ongeveer een kwart 
nodig (een daling van 78 en 73 procent voor Novorapid en 
Lantus)! En ook de bloedverdunners voor de hoge bloeddruk 
zijn teruggeschroefd. Uit alles blijkt dat Huub weer een stuk 
beter in zijn vel zit. Op dit resultatenlijstje staat niet eens 
dat hij energieker en leuker in de omgang is geworden. Een 
resultaat wat iedereen wel zou willen boeken. 
‘Je kan wel, als je maar wil’, zei mijn moeder. We moeten 
toch ook maar eens aan zo’n programma beginnen.          ■ 

A p n e u M A g A z i n e  l i F E S T y l E

Onze ex-penningmeester druk 
in de weer op de sportschool.

Fitness tijdens Nordic Walking.

spectaculaire resultaten...
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Vergelijking april 2008 - maart 2009

 april      maart    daling

gewicht (kg) 110,2 98,9 10,3 %
BMi   31,2 28,0 10,3 %
Vet (%) 31,8 26,5   5,3 %
Buikomvang (cm) 120,0 111,0                 7,5 %
novorapid (E) 110,0 24.0               78,2 %
lantus (E) 112,0 30,0               73,2 %
Hba1c (%)             9,1 7,1               2,0 % 



                 ■ 

Ik had me al neergelegd bij mijn lot: ik had apneu en was 
te zwaar. Daar baal je van, want een leuke jurk of pak moet 
je boven maatje 44 met een lampje zoeken. Maar ja, je weet 
dat je hormoonstelsel wordt aangetast door slaapapneu en 
dus ‘kan je er niks aan doen’. In het voorjaar heb ik me nog 
enorm kwaad gemaakt over Sonja Bakker met haar onge-
nuanceerde berichtgeving over een apneupatiënt die niet at, 
maar vrat en aan het eind van haar dieet zijn apparaat kon 
inleveren. De stigmatisering die daarvan uit ging zag ik al 
aankomen en dus hebben we daar als vereniging ook tegen 
geprotesteerd. Het is namelijk niet altijd zo dat als je afvalt 
je ook automatisch je apparaat terug kunt brengen. Of, zoals 
dokter Hamburger het zo mooi uitdrukte: ‘Ik heb sommige 
mensen via extreem afvallen van hun apneu af zien komen, 
maar ik heb ook een draadmagere danseres in mijn praktijk 
die apneu heeft en er nooit afkomt…’ Ondanks Sonja kwam 
er een keerpunt in mijn leefwijze. 

Heldere boodschap van de juf
Allereerst was daar de ontmoeting met mijn bloeddrukjuf. 
Omdat ik hoge bloeddruk had en een te hoog cholesterol-
gehalte was de huisarts zo vriendelijk geweest mij over te 
hevelen naar de zeer deskundige praktijkverpleegkundige. 
Al een paar jaar was ik bij haar onder controle en de laatste 
keer keek zij mij streng aan met de mededeling: ‘Als u zo 
doorgaat hebt u binnen een half jaar suikerziekte…’ Ik bleek 

inmiddels een BMI van 31 te hebben. Dan heb je officieel 
obesitas en zit je echt in de gevarenzone. Good heavens! 
Piepend klampte ik me aan haar bureaublad vast, want dat 
wil je toch niet! Ik zag het schrikbeeld van een paar keer per 
dag prikken al voor me. Toen drong echter nog niet tot me 
door, hoe ik daar zelf een andere wending aan kon geven. 
Hoe suf kan een apneumens zijn. Anderzijds: je moet het 
ook maar weten. Gelukkig kwam ik deskundigen tegen.

Atkins?
Zo ontmoette ik tijdens een teambuildingsdag van onze 
regiocoördinatoren Sandra Houtepen-Strong, die vriend 
en vijand verbaasde met de uitspraak: ‘Als je wilt afvallen is 
Atkins voor apneupatiënten een prima methode.’ Ik sput-
terde tegen dat ik al een te hoge bloeddruk en een te hoog 
cholesterolgehalte had en dat Atkins mij dan dus niet echt de 
beste oplossing leek, want dan eet je immers vooral vetten en 
eiwitten (vlees, vis en eieren). Zij hield echter vol: ‘Probeer 
het nu maar, je zal zien dat je bloeddruk en cholesterolgehal-
te zakken. Tijdens een symposium van onze vereniging vier 
jaar geleden in Amersfoort heeft dokter Hamburger van het 
Slotervaart-ziekenhuis verteld, dat hij goede resultaten had 
met een koolhydraatarm dieet, een soort aangepast Atkins 
dieet en daaruit heb ik dit geleerd. Koop het Atkinsboekje 
‘De Nieuwe dieet revolutie’ en lees dat goed. Dan snap je 
het systeem en kan je aan de slag. Je zal verbaasd staan.’ 

Soms gebeuren er dingen in je leven, waarvan je denkt: dit kan geen toeval zijn. Dit moest 

zo zijn. zo kwamen er de afgelopen maanden een aantal mensen met indringende bood-

schappen voorbij, die ik graag met u deel, zodat ook u er wellicht uw voordeel mee doet. 

naar aanleiding van die boodschappen ben ik 1 juni begonnen met een ander leefpatroon, 

dat ik met veel genoegen de rest van mijn leven volhoudt. Sindsdien ben ik ruim 14 kilo 

lichter geworden en het eind daarvan is nog niet in zicht. Mijn bloeddruk is zodanig gedaald, 

dat ik de daarvoor toebedeelde pillen weer terug kon brengen naar de apotheek. Echt waar! 

Het is niet zo dat bloeddrukpillen voor de rest van je leven zijn, zoals mijn huisarts indertijd 

aangaf. Sommige geluksvogels hebben zelf de keuze of dat zo is of niet. 

  Voor u ga ik met 
de billen bloot...  

slaapapneu, overgewicht en dan? tekst: Myrjam Bakker-Boone

 30  | apneumagazine

A p n e u M A g A z i n e  A P n E u  E n  o V E r g E W i C H T



Van Hamburger naar Montignac
Ik had nog nooit van dit fenomeen gehoord en het intrigeer-
de me mateloos, dus ik heb dat boekje tweedehands besteld 
en een interview aangevraagd bij dokter Hamburger. Hij 
gaf aan dat je in het Amsterdams WaakSlaapCentrum als te 
zware apneupatiënt wordt opgenomen in het programma 
van het obesitasteam. Bij 5 à 10 kilo afvallen zie je al een 
enorme verbetering van de leverfuncties. Dus afvallen is 
zeker de moeite waard. 

Het Atkins boekje is nooit gearriveerd, maar ik had wel iets 
anders in de boekenkast staan, dat ik jaren geleden had aan-
geschaft: ‘Ik ben slank, want ik eet’ van Montignac. Ik was 
er toen in begonnen en op pagina vijf al afgehaakt, omdat ik 
er niets van snapte. Nu mijn hoofd, na een aantal jaren cpap 
weer wat helderder is, een tweede poging gewaagd en ver-
draaid: ik snapte het en zag dat ook dit een koolhydraatarm 
dieet is. Je mag sowieso geen suiker, in de eerste (de echte 
afval-) fase geen alcohol en alleen bepaalde soorten groen-
ten en fruit, die laag scoren op de glycemische index. 
Door dit systeem heel consequent toe te passen lukt het 
af te vallen en inderdaad, Sandra’s voorspelling kwam uit: 
de bloeddruk daalde al binnen twee weken zoveel, dat ik 
naar de huisarts moest om de dosering bij te laten stellen. 
Veertien dagen later konden deze pillen worden gestopt. En 
ik zat toch op een hoge dosering mèt vochtafdrijver. Ik heb 
de bloeddrukjuf gevraagd mij iets intensiever te volgen qua 
bloeddruk en cholesterol en daar ging ze glunderend van 
trots in mee. Na mijn vakantie zie ik haar weer en voor die 
tijd laat ik mijn bloed even controleren voor het cholesterol-
gehalte. Zo heb je toch iemand die even meekijkt en je in 
de gaten houdt. 

Systeem moet bij je passen
Montignac mag dan een ouderwets systeem zijn en de 
wetenschappelijkheid ervan nooit helemaal bewezen, maar 
het ouderwetse Franse voedsel, dat ik automatisch ben gaan 
eten door zijn systeem te volgen, sluit blijkbaar goed aan 
bij mijn Franse roots. En één ding is zeker: je moet een 
eet- en drinkwijze kiezen die bij je past, want het is geen 
kwestie van een dieet kiezen, maar een leefwijze voor de 
rest van je leven. Montignac geeft aan dat vele Westerlingen 
een glucose intolerantie hebben opgebouwd, waardoor 
zij hun alvleesklier rust moeten gunnen om op verhaal te 
komen. Als ik mijn lijf zo bekijk heeft hij gelijk. Alles gaat 
nu na bijna twee maanden tot normalere proporties terug. 
Heerlijk! Er zijn natuurlijk nog andere koolhydraatarme 
menu’s: van South Beach dieet tot Atkins: verdiep u er in, 
zodat u weet wat u gaat doen en ook zeker weet dat wat u 
dan gaat eten ook lekker vindt, zodat het geen moeite kost 
dit de rest van uw leven vol te houden.

Alcohol, zo gewoon…
Ik ben van de generatie die in de jaren zeventig ging stude-
ren en volwassen werd. Alcoholgebruik was de normaalste 
zaak van de wereld, net als roken en (iets minder gewoon) 
drugs gebruiken. Van de sherry zijn we en masse overgestapt 
op wijn of drankjes van sterker kaliber. Maar gedronken 
werd en wordt er veel. Dus ook het feit dat je van mijnheer 
Montignac in de tweede fase gewoon 2 à 3 glazen wijn mag 
drinken (alleen tijdens het eten!) doet mijn Bourgondische 
hart goed. Grap is alleen dat ik er niet eens altijd behoefte 
aan heb, terwijl ik altijd een ferme drinker ben geweest. Als 
ik met vrienden uit eten ga vind ik het leuk een glaasje of 
twee mee te drinken, maar daarna stap ik weer gewoon over 
op water en thuis houd ik het daar sowieso bij. Dat bevalt 
goed. Montignac’s waarschuwing om nooit meer likeuren 
en whisky te drinken neem ik daardoor ook met gemak ter 
harte. 

Al met al: ik eet heerlijk, zoals meer mensen dat doen die 
ons de laatste weken lieten weten geen apneu meer te heb-
ben, doordat zij vele kilo’s waren afgevallen. Ik geniet af 
en toe nog van een wijntje èn kan het gemakkelijk laten. 
Nu nog een arts vinden die wil checken hoe het met mijn 
slaapapneu staat. Van mijn cpap afkomen is voor velen 
waarschijnlijk een illusie en voor mij zeker, zoveel is nu wel 
gebleken. Maar ook als: 1. je minder pillen hoeft te slikken, 
omdat je bloeddruk of cholesterolgehalte daalt; 2. je daar-
door minder last hebt van bijwerkingen, die deze medicatie 
nu eenmaal met zich meebrengt; 3. je je fitter voelt; 4. je 
in staat blijkt meer te bewegen; 5. de druk van je a/b/cpap 
omlaag kan, omdat je minder apneu’s hebt; ook dan is dat 
een prima resultaat voor jezelf en je partner.

Dus mensen: er is hoop! Probeer het en wie weet, valt ook 
u in de prijzen. Succes!            ■
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Een nieuw begin in  
voortreffelijk slapen

Wanneer u gediagnostiseerd bent met slaapapneu hoeft u 
hier niet onder te lijden. ResMed Air Solutions´ nieuwe  serie 
maskers, apparaten en technologieën werken naadloos samen 
zodat u de comfort en ondersteuning ontvangt die u nodig heeft 
in elke fase van uw slaaptherapie.

RAS advert DUT.indd   1 30/10/2014   17:02:34
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Een bekende valkuil
Je hebt tegenwoordig van die heerlijke tellertjes op fietsen, 
hartslagmeters en fitnessapparatuur. Je beëindigt je fiets-
tocht of training en daar zie je het! Je hebt 856 calorieën 
verbrand. Tadaaa! Je komt thuis en blijkt meteen knap 
hongerig. Je wilt er niet aan toegeven. Dan doe je het effect 
weer teniet. Maar ja, de geest is gewillig en het vlees is 
zwak. Je denkt een gevulde koek of een saucijzenbroodje 
moet er toch vanaf kunnen. Wat zal dat zijn? 350 tot 450 
calorieën? Dan blijft het saldo toch positief! En zo wordt 
er gepauzeerd tijdens de fietstocht met een stukje appel-
taart. Zonder slagroom natuurlijk, want dat is gezonder 
(humhum). 
Nu je zo’n paar weken aan het trainen bent, valt op dat 
je overdag regelmatig erg hongerig bent. Je besluit het 
gezond op te lossen. Je neemt een volkorenboterham extra 
bij het ontbijt en bij de lunch neem je een Caesarsalad. 
Ja, de porties zijn hier wel erg groot. Maar het is wel erg 

gezond hoor! Wat dacht 
u van die dressing op 
yoghurtbasis, ook onge-
looflijk gezond. Een 
bakje muesli bij het ont-
bijt is ook niet gek. Veel 
granen en zuivel! Niet 
uit te sluiten valt dat u 
aardig aan het overcom-
penseren bent. Maar, nu komt het. Na twee drie maanden 
wordt u toch wat minder fanatiek met het sporten. Het 
is wat drukker op het werk. Er zijn verjaardagen van de 
kinderen en zo. Maar dat ‘gezonde’ eten geeft u nog even 
niet op. Het resultaat is tegenovergesteld wat u beoogde: u 
verbrandt bijna niks extra met sporten en neemt wel dage-
lijks 500 tot 1000 calorieën extra. Ik kom volgende maand 
even bij u langs met de weegschaal.                              ■

volkorenboterham extra... Péha

A p n e u M A g A z i n e  A P n E u  E n  o V E r g E W i C H T

ApneuVereniging in de regio
De ApneuVereniging is niet alleen landelijk zeer actief, 
maar ook bij u in de buurt. Zo zijn er in de vereniging 
24 regio’s waar één of meerdere regiocoördinatoren 
actief zijn. Ze zijn de vertegenwoordiger van de landelijke 
ApneuVereniging in de regio. Zo worden er tweemaal per 
jaar regiobijeenkomsten gehouden. Op deze bijeenkomst 
kunt u kennismaken met de regiocoördinatoren en met 
andere apneupatiënten. Elke regio-avond heeft een ander 
programma dat ruimschoots van tevoren wordt aangekon-
digd in het ApneuMagazine en op de website. Als lid in de 
regio ontvangt u van ons een uitnodiging.

Sommige regio’s houden avonden voor mensen die pas 
weten dat ze apneupatiënt zijn, maar meestal zijn de 

onderwerpen ook interessant voor mensen die 
al jaren patiënt zijn. Voor veel avonden worden 
sprekers uitgenodigd. Dit kunnen artsen zijn, maar ook 
verpleegkundigen of anderen die vanuit hun opleiding 
of beroep veel met apneu te maken hebben. Er zijn ook 
bijeenkomsten gericht op het uitwisselen van ervaring of 
markten met diverse cpap- of mra-leveranciers. Daarnaast 
is er regelmatig de maskerraad, waar u vrijwel alle in de 
handel zijnde maskers kunt proberen en een persoonlijk 
advies kunt krijgen van ervaren gebruikers.

Naast de regiobijeenkomsten gebeurt er nog veel meer in 
de regio. Het kan zijn dat er beurzen of markten zijn waar 
de ApneuVereniging aanwezig is, maar het kan ook zijn 
dat bijvoorbeeld een vereniging vraagt om een lezing en 
informatie. Voor al dat werk zijn vrijwilligers nodig. De 
meeste mensen vinden het fantastisch om te doen. Je ont-
moet andere vrijwilligers en betekent veel voor de leden. 
Dat geeft voldoening. Eigenlijk is er altijd wel behoefte aan 
nieuwe vrijwilligers, dus als u wat tijd beschikbaar heeft, 
dan bent u van harte welkom. Neem dan contact op met 
ondergetekende. 

Joost Siereveld, Landelijk coördinator regiocontact,    
siereveld@apneuvereniging.nl         ■

tekst: Joost Siereveld

Ook op beurzen is de ApneuVereniging aanwezig.
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Hoop 
op andere 
tijden 

de dochter van....

tekst: Annelies Korteweg
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Ik ging graag in de weekends tot in de vroege uurtjes stap-
pen en dan vond ik het altijd superhandig dat mijn vader 
zo snurkte. Ik ging op de trap staan, hoorde dan zijn luide 
ge-snurk en dacht: ‘Die slaapt, kust is veilig!’ en sloop dan 
zo stil mogelijk trede voor trede naar boven, totdat ik bijna 
boven was en het gesnurk ophield... Dan schrok ik me rot... 
Zou hij wakker geworden zijn en naar de trap lopen om 
naar beneden te gaan? Ik bleef dan roerloos staan. Maar dan 
klonk er na een tijdje weer een luide snurk en ging het weer 
door. Dus kon ik veilig doorsluipen naar mijn slaapkamer. 
Toen zocht ik er niets achter, nu weet ik intussen beter!

Chagrijnig en woedend om niks
In al die jaren is mijn vader nooit echt behandeld geweest 
voor deze aandoening. Hij wist van niks, wilde niet eens 
toegeven dat hij snurkte. Mijn moeder sliep al een hele 
poos apart. Wij hadden thuis een zaak en mijn moeder 
stond iedere dag in de winkel. Haar nachtrust kon ze niet 
missen. Begrijpelijk natuurlijk. 
Maar als ik terugkijk, dan ontstonden er steeds meer pro-
blemen naarmate de jaren verstreken. Ik had steeds vaker 
conflicten met mijn vader; hij werd chagrijniger, kon om 
niets ineens woedend worden, kribbig, kort van stof wordt 
het ook wel eens genoemd. En vaak was ik het mikpunt. 

Achter het stuur in slaap vallen
Het in slaap vallen werd ook steeds erger. Toen al was het 
zo dat, als hij ’s avonds op de bank zat en een voetbalwed-
strijd wilde zien, hij nooit kon vertellen hoe het was afgelo-
pen, omdat hij in slaap viel, zodra de aftrap was geweest. 
Ik ben op een gegeven moment met ruzie thuis vertrok-
ken, omdat ik het niet meer aankon. Nu ben ik 33 jaar en 
heb twee kinderen. Mijn vader is onlangs 67 jaar geworden 
en nu pas onder behandeling. Hij heeft een onderzoek 
gehad, waarbij hij moest overnachten in het ziekenhuis om 
de apneus te meten (neem ik aan tenminste). 
Al die jaren is er door geen enkele arts, die hij heeft 
bezocht, de moeite genomen om in de richting van apneu 
te zoeken. Terwijl de tekenen er duidelijk waren: snurken, 
hoge bloeddruk, in slaap vallen, ook twee keer onder het 
autorijden, zijn wisselende gemoedstoestand. En ja, hij 
heeft een tijdje Seroxat genomen. Dat wordt dan weer wel 
voorgeschreven door artsen. 

Afstand en hoop op andere tijden
Het is nu zo ver gekomen dat ik afstand heb moeten 
nemen voor mezelf. Omdat ik steeds slechter met hem 

overweg kon. Omdat hij zo kort van stof was en ik hem 
blijkbaar op de ene of andere manier irriteerde, zodat hij 
zich vaker dan goed voor mij was, afreageerde ten koste 
van mij. 
Maar nu ik weet dat hij wordt onderzocht en zijn slaap 
wordt gecontroleerd, heb ik hoop dat hij binnenkort de 
behandeling krijgt, die hij nodig heeft. Zodat hij opknapt 
en ik ooit weer een relatie met mijn vader krijg zonder 
irritaties en scheldpartijen. Want ondanks alles blijft hij 
mijn pa en maak ik me veel zorgen om hem. Ik hoop 
vurig dat hij beter wordt en dat de zon weer voor hem en 
voor mijn moeder gaat schijnen. 
Ik heb alle info van deze site met checklist en dergelijke 
uitgeprint en het naar hem opgestuurd. Zodat hij weet 
dat er hulp te krijgen is en dat hij dit uiterst serieus moet 
nemen. Maar vooral ook om hem en mijn moeder rust te 
geven, hun situatie te herkennen en ermee aan de slag 
te gaan.  

Beetje steun
Lieve patiënten, ik wil jullie niet allemaal over een kam 
scheren. Ik doe enkel verslag van mijn relatie met mijn 
vader en ook moeder, die door deze ziekte veel te lijden 
heeft gehad en nu nog heeft. 
Ik heb hoop voor de toekomst, want ik kan haast niet 
wachten om de draad weer op te pakken, want ik kan en 
wil hem eigenlijk niet missen. En ik wens mijn ouders 
een zorgeloze fijne ‘oude dag’ in goede gezondheid, want 
dat hebben zij zeer zeker wel verdiend! De eerste stap is 
gezet! Nu de rest nog.            ■

Toen ik de website had gevonden van de ApneuVereniging herkende ik zoveel dingen. Vooral de 

beschrijving over het gedrag van een apneupatiënt en dan met name de woede aanvallen en de 

gedragsveranderingen, die een patiënt kan ondergaan, komen mij zeer bekend voor. Het deed 

mij denken aan de tijd toen ik nog bij mijn ouders woonde.



www.vitalaire.nl

Beter slapen met meer comfort? Dat heeft u zzzzzó gevonden! In de 
webshop van VitalAire vindt u een ruime keuze aan o.a. apparatuur, 
comfort artikelen en toebehoren voor uw zuurstof- of CPAP-therapie. 
Deze producten worden niet automatisch door uw zorgverzekeraar 
vergoed. Twijfelt u of een product wel of niet vergoed wordt? Neem 
dan contact op met onze klantenservice (telefoon 040 - 250 35 02),  
of kijk op onze website.
 
Meer weten over het bestellen van comfort-artikelen? 
Kijk op www.vitalaire-winkel.nl

Zzzzó gevonden!

14284 Zo gevonden-WT.indd   1 19-01-15   15:53
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Plaatsing van de cpap
praktische tips

Het onderdeel van de cpap waar iedereen het meest mee worstelt is het masker. Het grootste 

probleem is lekkage. op de tweede plaats gevolgd door het probleem om lekkage te voorkomen: 

te strak aantrekken van de banden, waardoor striemen en huidirritatie ontstaan. Veel is te voor-

komen door een goede plaatsing van de cpap.

Vanuit het midden
De slang moet vanuit het midden komen. Van opzij gaat 
de slang trekken als je je van de ene zij op de andere draait. 
Maskers zijn vaak hoger dan ze breed zijn en kunnen daar-
om van boven en beneden ook meer hebben dan van opzij.

Van boven     1
Je schroeft een haak zo’n één tot anderhalve meter midden 
boven het hoofdkussen in de muur. Hieraan wordt een 
lang dubbel elastiek bevestigd, dat je aan de meter kunt 
kopen. Sommigen gebruiken hiervoor een skipas-houder. 
Als je hier via de slang het masker aan bevestigt, kun je 
vrij bewegen van de ene op de andere zij, zonder veel trek 
aan het masker.

Condens     2
Zorg dat je dit stuk dat naar beneden loopt, zo kort moge-
lijk houdt. Zo voorkom je dat condens uit de slang naar je 
masker loopt en in je neus terecht komt.

Condens     3
Zeker als je gebruik maakt van een bevochtiger, zorg dan 
dat de slang zonder knikken loopt, zodat eventuele con-
dens gewoon terug loopt in het reservoir en zich niet kan 
ophopen in de slang.

plaatsing    4
•  Zet de cpap niet op de grond, maar op een verhoogje dat 

liefst niet groter is dan de cpap. Daardoor kan zich geen 
stof rond de cpap verzamelen. Een cpap zuigt kubieke 
meters lucht aan. Er zit weliswaar een filter tussen, maar 
maak er geen stofzuiger van die gaandeweg de motor 
vervuilt (met kabaal tot gevolg) of die stofdeeltjes in je 
neus blaast.

•  Zet de cpap niet hoger dan het matras. Het matras werkt 
als geluidsdemper voor de partner. 

•  Zet hem niet op een kastje, dat kan werken als een 
klankkast. 

•  Zet de cpap zeker niet op een nachtkastje dat aan het bed 
vastzit. Dat zoemt gegarandeerd door.  

•  Zet de cpap op een aparte losse verhoging, eventueel 
met een stukje schuimrubber eronder tegen het door-
geven van trillingen van de pomp.                ■

Tip: Houding
Positie-afhankelijke slaapapneu bestaat. Dat wil zeggen 
dat mensen op hun rug veel meer apneu’s hebben dan 
op hun zij. Leer dus jezelf aan om zo mogelijk op je zij 
te slapen.

Van beneden: F 16
Je kunt de slang ook naar beneden laten lopen zoals bij 
piloten. Dat is vaak een goede oplossing voor vakantie. Je 
knoopt het elastiek met een lusje losjes rond de borst. Let even 
op de opening voor het teveel aan lucht. Bij sommige maskers 
wordt het teveel aan lucht langs de slang afgeblazen. Hierdoor 
ontstaat een koude luchtstroom over borst en schouders. Dat 
vindt niet iedereen prettig. 
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Wie meet het mra aan?
Wil een mra door de verzekeraar worden vergoed, dan 
moet eerst in een slaapcentrum met een slaaponderzoek 
de diagnose slaapapneu gesteld zijn. De slaapkliniek werkt 
meestal samen met gespecialiseerde tandartsen. Want 
een mra is een voorziening die door een tandheelkundige 
(tandarts, of tandartsspecialist) aangemeten wordt. Het is 
van belang dat deze persoon gespecialiseerd is in de tand-
heelkundige slaapgeneeskunde, deel uit maakt van een 
multidisciplinair slaapteam en apneupatiënten behandelt 
op verwijzing van de longarts en kno-arts. Deze gespeciali-
seerde tandartsen kunnen beoordelen of uw gebit geschikt 
is voor een mra. U kunt slaapklinieken vinden op www.
apneuvereniging.nl  onder diagnose. 

Wie maakt een mra?
De tandarts doet het mondonderzoek, maakt een röntgen-
foto en registreert de meest gewenste positie van de kaken 
ten opzichte van elkaar. Vervolgens wordt op de gipsmodel-
len door een tandtechnicus in een tandtechnisch laborato-
rium het mra individueel voor iedere patiënt met de hand 
vervaardigd. De tandtechnicus maakt werkstukken zoals 
gebitsprotheses, kronen en bruggen en dus ook mra’s op 
verzoek van tandartsen. Het is van belang dat niet alleen de 

tandarts of de tandartsspecialist die u behandelt is opgeleid 
in de tandheelkundige slaapgeneeskunde maar dat ook de 
tandtechnicus die het mra vervaardigt weet waar hij mee 
bezig is en dat hij samen met de tandarts een team vormt 
in de tandheelkundige behandeling van de apneupatiënt 
zodat deze optimaal wordt behandeld en ook goede nazorg 
en advies krijgt.

Het is wel even wennen
Als u een mra aangemeten heeft gekregen, dan is dat 
de eerste weken wel even wennen. Dat vraagt soms wat 
doorzettingsvermogen. De gewenningsperiode is sterk 
afhankelijk van het soort type mra dat u aangemeten heeft 
gekregen. Het is dan ook van belang dat de voorziening u 
comfort biedt. Hoe meer comfort u ervaart hoe meer uren 
per nacht u de voorziening zal gebruiken. Vraag dus altijd 
naar de verschillende mogelijkheden die de tandarts u kan 
bieden. Maar het wennen kan soms wel 2 maanden duren. 
De eerste twee weken zijn voor velen het minst makkelijk.

inzetten: goede mondhygiëne
Het is een goede gewoonte om de tanden te poetsen voor 
het slapen gaan. U poetst uw tanden en kiezen om te voor-
komen dat bacteriën gedurende de nacht de kans krijgen om 
uw tandglazuur en tandvlees aan te tasten. Als u een mra 
draagt dan is het schoonhouden van uw tanden en kiezen 
nog belangrijker geworden omdat onder een mra bacteriën 
meer kans krijgen om schade aan uw gebit aan te richten. 
Een mra blijft op een schoon gebit ook beter zitten.

Afstellen?
Er zijn verschillende soorten mra’s. Sommigen bestaan 
uit één stuk: de zogenaamde monobloc’s. Anderen zijn 
verstelbaar. Ze blijken beiden effectief. Bij een monobloc 
komt uw onderkaak vanaf de eerste nacht naar voren. 

        Informatie en tips   
voor de mra-gebruiker

Sinds 1 januari 2010 is het mra, het Mandibulaire repositie Apparaat, een beugel die de onder-

kin en daarmee de tong naar voren houdt, opgenomen in de basisverzekering. Als een mild 

tot matig slaapapneu is geconstateerd, dan is het mra zelfs de eerste behandeloptie volgens 

de nieuwste richtlijn. Deze voorziening kan ook voor apneupatiënten die niet aan een cpap 

kunnen wennen een uitkomst bieden. Voor de zware apneupatiënten is zelfs de combinatie 

mra en cpap te overwegen. Het gebit moet wel een aantal eisen voldoen. Maar ook als u een 

gebitsprothese heeft, kan in sommige gevallen nog een mra worden gemaakt. 

tekst: paul goedegebuure
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Een verstelbare mra kan afgeleverd worden meteen in 
de gewenste eindstand. Dan wordt er ook van uitgegaan 
dat u zelf niet aan de instelling sleutelt. Maar een aantal 
tandartsen laat u er de eerste (2 - 3) nacht(en) in de zoge-
naamde 0-stand mee slapen, om te wennen. Uw onder-
kaak komt nog niet naar voren. Pas na de eerste nachten 
stelt u het mra zelf in en brengt geleidelijk, de onderkaak 
iedere keer iets verder naar voren. Maar stelt u hem nooit 
verder naar voren dan met uw arts afgesproken. Uw kaak-
gewricht en uw kauwspieren moeten aan deze onnatuur-
lijke stand wennen. 

Mra met de hand reinigen, elke dag
U draagt een mra bij intensief gebruik zo’n 50 uur per 
week in uw mond. Deze voorziening moet dan ook net als 
uw tanden en kiezen goed gereinigd worden: maak een 
mra ’s morgens na gebruik meteen schoon met een tan-
denborstel. Er zijn bij de drogist speciale tandenborstels te 
koop die ook voor volledige gebitsprotheses gebruikt wor-
den; ze zijn ook geschikt om er uw mra mee te reinigen. 
Als reinigingsmiddel kunt u een prothesereinigingsmiddel 
gebruiken als u dat lekker fris vindt of anders gewoon reini-
gen met een beetje water en zeep en daarna afspoelen. 

ultrasonisch reinigen
Omdat een mra allerlei kleine hoekjes heeft waar u met de 
tandenborstel niet gemakkelijk bij kunt komen, is het aan 
te bevelen om een ultrasoon reinigingsbadje aan te schaf-
fen. U vult het badje met water (elke dag verversen), legt de 
reeds met de hand gepoetste mra er in en laat het mra een 
paar minuten ultrasonisch reinigen. De ultrasoon reinigt uw 
mra op plaatsen waar u met de tandenborstel niet bij kunt 
komen. U kunt zo’n reinigingsbadje voordelig via het inter-
net bestellen en ook via www.apneupagina.nl 

Controle
Na twee tot drie maanden zijn er twee controles. Eén is 
bij de tandarts die het mra bij u aangemeten heeft. Hij 
controleert uw gebit en de instelling. Bent u gewend en 
is de afstelling optimaal, dan volgt een controle door het 
slaapcentrum met een slaaponderzoek. Vastgesteld wordt 
of het mra het aantal apneus voldoende reduceert zodat u 
ook daadwerkelijk van uw slaapapneu afkomt. Zo nodig 
moet een en ander bijgesteld worden of in een uiterste 
geval moet naar een andere therapie worden omgezien. 

Tot slot
Als u naar uw eigen tandarts gaat, laat hem dan weten dat 
u inmiddels een mra heeft. Mochten er aan uw gebit ingre-
pen zijn, bijvoorbeeld nieuwe kronen of bruggen of grotere 
behandelingen, dan kan het zijn dat ook uw mra moet wor-
den bijgesteld of vermaakt. Dat gebeurt altijd door de tand-
arts en tandtechnieker die ook uw mra heeft aangemeten. 
De meeste mra’s gaan enkele jaren mee. Ze kunnen slijten 
en breken na verloop van tijd. Er komen vrij grote krachten 
op. Maar de betere mra’s, zoals de Somnodent, die door de 
grote verzekeraars wordt vergoedt, hebben wel 5 jaar garan-
tie. Als u vragen heeft over uw mra kunt u die per e-mail 
stellen via www.apneupagina.nl.                              ■

om maximaal plezier van uw mra te hebben zijn er enkele 
bijzonderheden te vermelden. 

•  u kunt de eerste dagen dat u een mra draagt hinder 
ondervinden van overmatige speekselproductie; dat ver-
dwijnt na enige tijd. Tot die tijd is het handig om een 
handdoek om uw kussen te wikkelen om op die wijze het 
surplus aan speeksel op te vangen. 

•  Bewaar uw mra na gebruik altijd vochtig, hij bestaat uit 
kunststof en deze kunststof kan uitdrogen als u de mra 
een poosje niet gebruikt. 

•  Bewaar een mra altijd in het doosje dat u meegeleverd 
krijgt bij afleveren van uw mra; huisdieren zijn verzot op 
uw mra omdat de geur van het baasje daar zo nadruk-
kelijk aan hangt. Pas dus goed op uw mra als u een hond 
als huisdier heeft. 

•  zoals gezegd: poets uw tanden extra goed en uw mra 
ook; een uitneembare voorziening die in de mond gedra-
gen wordt kan onsmakelijk gaan geuren als hij niet opti-
maal schoon gehouden wordt. 

•  Mocht u zelf het mra toch niet zo schoon krijgen als 
u zou willen, informeert u dan bij de tandarts die het 
mra geleverd heeft. Hij kan een mra doorsturen naar de 
tandtechnicus waar hij mee samen werkt en deze heeft 
professionele apparatuur om deze te reinigen.

praktische tips en aanbevelingen 
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®

SomnoDent®: 

Een SomnoDent®:  
Het beste alternatief in de behandeling van 
slaapapneu.  

Kijk voor meer informatie en een overzicht van 
tandarts-MRA-specialisten op:  

www.apneupagina.nl 

De gouden standaard in MRA-behandeling 
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En dat is het natuurlijk ook. Mensen met onbehandeld 
slaapapneu kunnen rijdende bommen zijn. Het punt is 
natuurlijk dat iemand die goed behandeld wordt, niet zo 
maar achter het stuur in slaapt valt. Het probleem zit bij 
diegene die niet gediagnosticeerd zijn. Dat los je niet op 
door wetgeving voor diegenen die wél gediagnosticeerd 
zijn. Zoals een van onze leden zei: ‘Zonder bril zie ik 
slecht, maar met bril even goed als ieder ander’. Dat zag 
het Ministerie ook. Op 10 november 2008 werd Besluit 
520 in de Staatscourant opgenomen. Waarbij met name 
artikel 7.3 van belang is voor mensen met slaapapneu.

Het besluit
rijbewijzen groep 1 
Mensen met slaapapneu kunnen geschikt worden ver-
klaard voor het besturen van personenauto’s als op basis van 
een specialistisch rapport blijkt dat gedurende ten minste 
twee opeenvolgende maanden adequate behandeling plaats 
vindt. De geschiktheidstermijn is de eerste keer één jaar. 
Daarna eerdere keer verlenging met maximaal drie jaar. 
rijbewijzen groep 2 
Mensen met slaapapneu kunnen geschikt worden ver-
klaard voor het besturen van vrachtwagens en bussen als op 
basis van een specialistisch rapport blijkt dat gedurende 
ten minste drie opeenvolgende maanden adequate behan-
deling plaats vindt.
De beoordeling moet officieel gebeuren door een medisch 
specialist met ervaring met slaapapneu, zijnde niet de 
behandelend specialist. Maar in de praktijk blijkt dat het 
CBR ook de verklaring van de eigen specialist accepteert. 
In het voorjaar 2015 wordt officieel de regeling aangepast 
waardoor de specialist die de apneu behandelt een geldige 
verklaring kan  afgeven. Zie voor het model onze website. 
In geval van twijfel houdt het CBR het recht een verklaring 
van een andere specialist te vragen, dan wel een deskun-
dige van het CBR in te schakelen.

Wat nu
Strikt formeel zou iedereen met slaapapneu zo’n verkla-
ring moeten hebben. Maar ook bij het CBR verwachten ze 
niet meteen een stormloop van alle 80.000 mensen met 
slaapapneu. Mocht u bij een ongeluk betrokken raken, dan 
zal niet iedere verzekeraar er naar vragen. Maar u loopt 
natuurlijk een risico dat u aansprakelijk gesteld wordt bij 
een ongeval. Dan moet u kunnen bewijzen dat u met suc-
ces behandeld wordt.

Verlenging van uw rijbewijs
Voor de meeste mensen komt rijgeschiktheid aan de orde 
bij de verlenging van het rijbewijs. Dan moet bij de eigen 
medische verklaring, ook een medisch rapport van de 
specialist van uw slaapcentrum op tafel komen met de 
verklaring dat u adequaat behandeld wordt. Dat wil zeggen 
dat door de behandeling uw AHI onder de 15 zit.

Neem ruim de tijd! Niet overal loopt het even soepel. 
Soms wordt een extra keuring nodig gevonden. Dan kan 
er met de hele procedure maanden overheen gaan tot u 
weer een geldig rijbewijs hebt. Het is raadzaam om zo’n 
6 maanden tevoren te starten met de vernieuwingsaan-
vraag. Succes.                                   ■        

Apneu en 
  Rijbewijs

al na twee maanden weer de weg op

Tot voor kort golden strenge regels voor mensen met slaapapneu. zij zouden een jaar niet 

mogen rijden en beroepschauffeurs op vrachtwagens en bus zelfs 5 jaar niet. En daarna 

alleen met een speciale ontheffing. Dat kwam omdat het in slaap vallen achter het stuur 

in de categorie bewustzijnsstoornissen zit.  
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Op zich lijkt opereren het meest logisch. Als apneu veroor-
zaakt wordt door teveel slap weefsel achter in de luchtweg, 
dan zou je denken: wegsnijden en/of verstevigen, dan is 
het meteen opgelost. Bij cpap en mra blijf je de rest van je 
leven iedere nacht met zo’n ding slapen. In de praktijk ligt 
dit toch wat ingewikkelder. Bij ernstig slaapapneu blijft de 
cpap het meest effectief in het bestrijden van apneus (als 
de cpap verdragen wordt). Bij licht tot matig slaapapneu 
kunnen kno-ingrepen worden overwogen.

Verschillende ingrepen
Er zijn verschillende ingrepen mogelijk afhankelijk waar 
de obstructie zich bevindt. Verbeteren van de neuspas-
sage: rechtzetten van het tussenschot en weghalen van 
neusamandelen wordt officieel niet tot de osas-chirurgie 
gerekend. Ze lossen de apneu’s niet op, maar zorgen wel 
dat de cpap beter zijn werk kan doen. 
Ingrepen die slaapapneu aanpakken zijn:
•  Verstevigen verhemelte (RFTT: radiofrequente thermo-

therapie, ook wel coblatie genoemd)
•  Verstevigen tongbasis (met radiofrequente thermo- 

therapie) 
•  Wegsnijden van delen van het verhemelte en huig 

(LAUP: met laser)
•  Wegsnijden van huig, keelamandelen en delen van het 

verhemelte (UPPP) 
•  Vastzetten tongbeen
•  Aanspannen tongspier
•  Kaak operatief naar voren plaatsen
•  Gaatje in de luchtpijp (paardenmiddel)

Deze operaties variëren van kleine zogenaamde ‘mini-
male invasieve’ ingrepen, waarbij de bijverschijnselen 
van de ingreep gering zijn, tot grote gecombineerde 
ingrepen, de zogenaamde multilevel chirurgie. Zoveel 
mogelijk wordt geprobeerd met kleine ingrepen uit te 

komen, maar bij ernstige afwijkingen zijn kleine in-    
grepen vaak niet afdoende en is men gedwongen tot 
grotere ingrepen over te gaan. 

poliklinisch verstevigen
De thermotherapie vindt meestal in dagbehandeling 
poliklinisch plaats. Bij radiofrequente thermotherapie 
neemt het weefsel in omvang enigszins af, waardoor 
ruimte ontstaat. Door littekenvorming wordt het weefsel 
wat steviger, waardoor het minder snel tot obstructies 
leidt. De behandeling vindt plaats onder lokale verdo-
ving. Het voelt en proeft de eerste dagen wat onwennig. 
Als het effect beperkt is, wordt soms na enige weken 
de ingreep herhaald waarbij andere plaatsen op tong en 
verhemelte worden aangeprikt, zodat voldoende effect 
wordt behaald.

Wegsnijden
Het wegsnijden kan zowel poliklinisch als met opname in 
het ziekenhuis gebeuren. Dat hangt van de ernst van de 
ingreep af. Het zijn de vervelendste ingrepen, waarbij in de 
mond geopereerd wordt (de zogenaamde UPPP) zeker als 
ook de amandelen verwijderd worden. Deze ingrepen kun-
nen zowel als enige operatie als in combinatie met andere 
ingrepen worden uitgevoerd. Bij deze operaties is het de 
eerste dagen na de operatie van groot belang dat u veel 
ijskoud water drinkt. Het vermindert de pijn en het zuivert 

De definitieve oplossing?

Tot 1996 werd bij apneu altijd geopereerd. Dit was toen niet altijd een succes. reden waarom de 

cpap de eerste voorkeur kreeg. inmiddels is de kennis rond operatieve ingrepen verbeterd. ook 

zijn er meer technieken beschikbaar. Daarnaast valt met verschillende onderzoekstechnieken beter 

vast te stellen waar de blokkade precies optreedt. Door op basis van deze inzichten patiënten 

te selecteren, wordt het succespercentage bij operaties verhoogd. Dat is de reden waarom in de 

laatste osas-richtlijn (2009) weer een grotere plek voor operatieve ingrepen is ingeruimd.

tekst: dr. n. de Vries

kno-operaties 

Canule in luchtpijp                              Canule buitenzijde

Het paardenmiddel:
Gaatje in luchtpijp
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het wondbed. Het wondbed in de keel, daar waar de keel-
amandelen hebben gezeten, vertoont doorgaans een wit 
beslag. Dit is normaal na deze operatie en zal na een aantal 
dagen verdwijnen. Het slikken gedurende de eerste dagen 
kan pijnlijk zijn. Ook oorpijn kan voorkomen. De eerste 
dagen na de operatie begint met vloeibaar voedsel, afhan-
kelijk van de pijnklachten wordt het dieet langzaam uitge-
breid naar vast voedsel. Gedurende 1 week zijn koolzuur-
houdende dranken, harde voedselbestanddelen en scherpe 
spijzen niet toegestaan. Bij deze operatie kunt u meestal op 
de tweede dag erna het ziekenhuis weer verlaten.

grotere gecombineerde ingrepen
De grotere gecombineerde ingrepen, waarbij een UPPP 
of een variatie op deze operatie gecombineerd wordt met 
thermotherapie (gecontroleerde littekenvorming van de 
tongbasis) soms met van buitenaf in de hals, het vastzetten 
van het tongbeen, is meestal een opnameduur van 3 dagen 
nodig. De klachten die men hiervan heeft zijn nog ietsje 
meer dan die van de UPPP, maar ook niet weer erg veel 
meer. De meeste pijn heeft men van de wond in de mond. 
Naast pijn komt het een enkele keer voor dat de eerste 
dagen na de operatie bij drinken wat vocht de neus in kan 
lopen, dit is over het algemeen van zeer tijdelijke aard. Ook 

een wat stijf gevoel achterin de keel, een verhoogde kok-
halsreflex bij tandenpoetsen komen weleens voor. De let-
ters R en G die achterin de keel worden gevormd en waar-
bij huig en verhemelte trilt kunnen iets anders worden in 
die zin dat een echt rollende R niet goed meer mogelijk is, 
maar een en ander leidt niet tot permanente spraakgebrek. 
In geval van koorts neemt u vanzelfsprekend weer contact 
met uw arts op. De eerste nacontrole is meestal na 1 week. 
Soms zijn nog meerdere nacontroles nodig.

Controle op effect
Eén is de controle of alles goed is gegaan bij de ingreep 
(geen nabloedingen, etc.) zoals hiervoor genoemd. Maar 
het is natuurlijk ook van belang om na te gaan of de 
ingreep effectief is (is daadwerkelijk het aantal apneus 
voldoende afgenomen). Bij patiënten met matig tot ern-
stige apneu zal daarom, meestal ongeveer 3 maanden na 
de operatie, een controle slaapregistratie plaatsvinden. 
Belangrijk is te beseffen dat, hoewel de resultaten van 
operatie beter zijn dan vroeger, er bij osas-chirurgie geen 
100 % garantie op succes is. Bespreek dus goed met uw 
behandeld kno-arts wat de kans op succes is in uw situ-
atie en hoe groot de kans op complicaties bij u zijn. Dat 
voorkomt teleurstelling achteraf.                          ■ 

Uvulopalatofaryngoplastiek (UPPP): voor en na ingreep
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Helpen voorkomen van jaren dolen door het medisch 
circuit
Er moeten in Nederland ruim 500.000 mensen zijn met 
slaapapneu. Volgens sommigen kunnen het er ook wel 
veel meer zijn gezien de vergrijzing en het toenemende 
overgewicht. Daarvan zijn er tot eind 2014 zo’n 110.000 
gediagnosticeerd. Zij worden inmiddels behandeld. Er 
moeten dus nog zo’n 400.000 mensen rondlopen 
met klachten. Voor wie weet wat onbehandelde slaap-
apneu voor onherstelbare lichamelijke schade aan kan 
richten bij de patiënt is dat een onverteerbare situatie. 
Slaapapneu laat ook vaak diepe sporen na in de omge-
ving van de patiënt werk, relatie en gezin. Wij horen die 
verhalen dagelijks. En het is zuur te bedenken, dat het 
allemaal voorkomen had kunnen worden bij een tijdige 
en juiste diagnose. Wij zien voorlichting dus als de eerste 
taak van de ApneuVereniging.

iedereen wil weten wat anderen doen en waar je het beste 
heen kunt gaan
Onderzoek is de kern van ons bestaan. Om goed voor te 
kunnen lichten, moet je weten hoe het zit. Patiënten willen 
weten welk ziekenhuis ze moeten kiezen en wat ze daar 
kunnen verwachten. Ze willen leveranciers, apparaten en 
maskers kunnen vergelijken. Ziekenhuizen willen weten 
hoe collega’s werken en hoe hun kliniek het doet in de ogen 
van patiënten. Leveranciers willen hun aanpak vergelijken 
met die van collega’s. Verzekeraars willen weten waar ze 
het beste zorg en hulpmiddelen in kunnen kopen. 

Ieder jaar houdt de ApneuVereniging een groot onder-
zoek. In 2004 werd voor het eerst de hele keten van 
diagnose en behandeling in kaart gebracht. De jaren 
erna werd dieper ingezoomd op tevredenheid met leve-
ranciers, apparaten en maskers; en werden wachttijden 
en begeleiding van slaapklinieken verkend. En zo gaat 
het om en om. Het ene jaar vragen we een paar duizend 
patiënten naar hun ervaring. Het andere jaar de slaapkli-
nieken zelf naar hun werkwijze. En zo brengen we voor 

u stelselmatig in kaart hoe waar gewerkt wordt en weet u 
waar u het beste terecht kunt. Op basis van het onderzoek 
onder patiënten reiken we sterren uit aan de klinieken die 
beter dan gemiddeld presteren. 

gesprekspartner voor iedereen
Dit soort onderzoek maakt ons tot gewild gesprekspart-
ner voor iedereen. We hebben een overzicht van hoe de 
inspanning van al de professionals in de praktijk uitpakt. 
Een overzicht dat verder niemand heeft. We werken nauw 
samen met leveranciers. We komen bij alle slaapklinie-
ken. Verzekeraars vragen ons advies. Sommigen noemen 
wat wij doen belangenbehartiging. Maar dat klinkt zo 
abstract. Onze adviezen zijn heel praktisch. Wat een 
behandelaar doet of bedoeld heeft, is minder interessant. 
De vraag is: leidt het tot hogere patiënttevredenheid?  

Amateurs zijn het
We zijn amateurs in de Belgische betekenis van het woord: 
amateur = liefhebber. De vereniging draait puur op vrijwil-
ligers. Er is niemand in dienst, we hebben geen eigen 
pand. Het is een voordeel voor de vereniging dat apneu 
geen beroepsziekte is. Het kan iedereen treffen van hoog 
tot laag; bij allerlei organisaties, van bedrijfsleven of over-
heid. De leden brengen hun expertise uit hun huidige of 
vorige beroep met zich mee. De vrijwilligers zijn allemaal 
apneupatiënt en dus ervaringsdeskundig. Zij hebben de 
gang door het medisch circuit aan den lijve ondervonden 
en weten wat slaapapneu nu nog dagelijks betekent. Zij 
zijn daardoor tot de overtuiging gekomen dat de huidige 
zorg beter kan en moet. En willen zich daar voor inzetten.

Wat hebben we te bieden
Informatie en belangenbeharting zoals we hiervoor al 
genoemd hebben. Die kan veel vormen aannemen. 

ApneuSite
7 dagen per week 24 uur uitgebreide en actuele informa-
tie over apneu en de behandeling ervan. Het is de meest 

A p n e u M A g A z i n e  V E r E n i g i n g

Waarom u lid zou 
moeten worden van de 
ApneuVereniging...

genoeg redenen
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complete website over diagnose en behandeling en wat 
daarbij komt kijken.

ApneuForum
Het forum staat open voor het stellen van vragen en het 
uitwisselen van ervaring. 
Met elkaar wordt zo kennis opgebouwd, maar soms ook 
samen keet getrapt. Het is een soort praatcafé, waar vaak 
serieuze zaken aan de orde komen. Mensen kunnen 
onder een zelf gekozen naam inloggen. Dat is een waar-
borg voor anonimiteit. Tegelijkertijd kan altijd een per-
soonlijk bericht achtergelaten worden. Daar wordt vaak 
gebruik van gemaakt als het iets persoonlijker wordt.
 
ApneuMagazine
Het verenigingsblad verschijnt vier maal per jaar. Het 
wordt niet alleen verstuurd aan de leden maar ook aan 
een groot aantal relaties en professionals in de zorg. Het 
blad heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een platform 
voor iedereen die dagelijks bij diagnose en behandeling 
betrokken is: professional en patiënt. Er zijn verschil-
lende rubrieken waarmee we tegemoet komen aan de 
interesses van de diverse doelgroepen. Regelmatig zijn 
er ook dossiers, waarin alle kennis over een bepaald 
onderwerp gebundeld wordt. Voor ieder die op de hoog-
te wil blijven, professional of patiënt, is het een onmis-
baar medium. Alleen daarom zou je al lid worden van 
de vereniging. Voor de prijs hoef je het niet te laten. 

ApneuMagazine Special
Jaarlijks komt een onderzoek uit naar prestatie en waar-
dering van klinieken, leveranciers, apparaten, maskers, 
etc. Zodat iedereen weet waar hij zijn moet.

Patiënten-informatienummer  
0343 - 413 414 (elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur)

Regionale bijeenkomsten 
Door heel Nederland worden ieder voorjaar en najaar 
bijeenkomsten georganiseerd. In de loop van de tijd zijn 
twee vormen ontwikkeld: 

Bij voorlichtingsbijeenkomsten vertellen specialisten en 
zorgverleners over de behandeling en de laatste inzichten; 
ziektekostenverzekeraars gaan in op patiëntenrechten en 
de gang van zaken; leveranciers lichten hun dienstverle-
ning toe en tonen hun apparaten en maskers. Vaak wor-
den deze bijeenkomsten ook lokaal aangekondigd zodat 
mensen die vermoeden dat ze apneu hebben, ook hun 
opwachting kunnen maken.
Bij de uitwisselingsbijeenkomsten wisselen leden en hun 
partners hun ervaringen uit. Een succesvol onderdeel is 
hierbij de maskerraad, waarbij er gelegenheid is de mas-
kers die in omloop zijn, te bekijken en te beproeven.

Jaarvergadering 
Op de jaarlijkse algemene vergadering in het voorjaar 
kunt u meebeslissen over het beleid en de activiteiten. 
Hij wordt over het algemeen zeer goed bezocht. Er is een 
aparte partnerbijeenkomst. En ’s middags wordt een aan-
tal actuele onderwerpen behandeld.

Voorlichting
Voor de verdere voorlichting wordt een serie hulpmid-
delen ingezet. Persberichten, beurzen, artikelen en inter-
views voor radio en tv en publieksbladen. En natuurlijk 
veel foldermateriaal. 

Lid worden of Vriend van de ApneuVereniging
Iedereen die betrokken is bij diagnose en behandeling 
van slaapapneu, zou ons natuurlijk moeten steunen. 
Daarvoor zijn twee vormen. 
•  Patiënten of hun partners worden lid van de patiënten-

vereniging. 
•  Professionals bij slaapklinieken, verzekeraars of leveran-

ciers worden Vriend van de ApneuVereniging. ‘Vrienden’ 
hebben in principe dezelfde rechten en voordelen, maar 
kunnen niet stemmen op de Algemene Ledenvergadering. 
Jaarlijks is er wel een aparte bijeenkomst voor professio-
nals die met korting bezocht kan worden.

Meld u aan! Vul vandaag de bon nog in. 
Of maak gebruik van de aanmeldingsbon op internet: 
www.apneuvereniging.nl    ■                 
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Natuurlijk wilt u ook genoeg energie om uw handicap te verbeteren. 
Total Care helpt u daarbij. Door persoonlijke aandacht, goed opgeleide 
medewerkers, uitstekende service én de meest geavanceerde apparatuur voor 
slaaptherapie. Onze DV54 met smart� ex is één van de gebruiksvriendelijkste 
C-pap systemen die er momenteel zijn. Stil, strak van design en gecombineerd 
met de vertrouwde zekerheid die u van ons gewend bent. 
De DV54 staat dan ook niet voor niets in de top 3 van het tevredenheidsonder-
zoek 2011 van apneuvereniging. 

Sefam • DeVilbiss • Fisher & Paykel • Hans Rudolph • Hi-Tech Medical • Philips Respironics 
Levitation • Monaco Products • Weinmann• Resmed • RespCare • SLP • VIASYS Healthcare

Genoeg energie 
om te werken 
aan uw handicap

Total Care Groep
Poppelseweg 7c  5051 PL Goirle
Tel. 013-531 35 35  totalcaregroep.nl



 47  | apneumagazine

A p n e u M A g A z i n e  i n F o r M AT i E F

Je vindt wat je zoekt. Dus als je denkt dat apneu iets is voor dikke oude mannen, dan is het niet gek dat op dit 
moment de meeste mensen die behandeld worden voor slaapapneu man zijn, boven de 55 jaar met overge-
wicht. zo bevestigen beelden zichzelf. Tijd om de belangrijkste misverstanden over apneu op een rij te zetten.

1. Het is (g)een hype
Iets is een hype als het veel aandacht krijgt in de media terwijl het 
eigenlijk niet veel voorstelt. Er moeten zo’n 500.000 mensen met 
slaapapneu zijn in Nederland. Dus dat is niet niks. Daarmee hoort 
het bij de grote ziekten. Vier van de vijf mensen met apneu weten 
niet dat ze het hebben en lopen dus onbehandeld rond. Dus dat 
het teveel aandacht krijgt, daar lijkt het niet op. U en ik weten hoe 
jarenlang onbehandeld apneu de gezondheid kan ondermijnen en 
werk en gezin kan ontregelen. Onderzoekers en wij als ervarings-
deskundigen zullen niet gauw zeggen dat het niet veel voorstelt.

2. Het zit (niet) tussen de oren
Er wordt wel vaker gedacht dat ziekten psychisch zijn of ingebeeld. 
Soms wordt dat ook gedacht van slaapapneu. Laat nou toevallig 
slaapapneu de best meetbare aandoening zijn. Het aantal adem-
stops per uur is onomstotelijk vast te stellen. Ook de daling van de 
zuurstofgehalte van het bloed, door die ademstops, valt eenvoudig 
en goed te meten.

3. Het gaat (niet alleen) om mannen
Het is zeker zo dat apneu tot dusver meer bij mannen ontdekt 
is dan bij vrouwen. Maar er zijn veel aanwijzingen dat het ook 
bij vrouwen veel voorkomt. Van de 100.000 mensen die nu 
behandeld worden zouden er minstens 35.000 vrouw moeten 
zijn, zo niet meer. Dat halen we bij lange na niet. Dat apneu bij 
vrouwen makkelijker over het hoofd gezien wordt, zou voor een 
deel veroorzaakt worden doordat vrouwen niet snel spreken over 
slaperigheid overdag, omdat ze voortdurende in de weer zijn. Als 
ze klachten hebben, spreken ze eerder over vermoeidheid. En dat 
wordt dan weer makkelijker toegeschreven aan de ’naweeën’ van 
een zwangerschap of de eerste aankondigingen van de overgang, 
dan aan apneu.

4. Je ziet het (niet) alleen bij ouderen
Ook kinderen kunnen apneu hebben. Voor peuters en jongeren 
wordt zelfs al 1 (één) ademstop per uur serieus genomen, laat 
staan als het er meer zijn. De meest toegepaste behandeling bij 
kinderen is amandelen pellen / knippen. Soms ook cpap. Mra niet, 
in verband met de groei van het gebit. Zelfs babies kunnen apneu 
hebben. Het wordt wel in verband gebracht met wiegendood. 
Apneu zit in de bouw; is erfelijk. Dus extra goed opletten bij dikke 
kinderen of met een terugvallende kin. Snurken en mondadem-
haling zijn ook aanwijzingen om extra oplettend te zijn. 

5. Overgewicht is (niet) de oorzaak
Veel mensen met slaapapneu hebben overgewicht. Maar dat wil 
niet altijd zeggen dat apneu veroorzaakt wordt door overgewicht. 
Er zijn minstens evenveel redenen om aan te nemen dat apneu 
overgewicht veroorzaakt: door de zuurstoftekorten wordt de 
insuline- en hormoonhuishouding verstoord. Gebrek aan energie 

door slaaptekort maakt meer bewegen minder vanzelfsprekend. 
Daarnaast vinden we apneu vaak bij (magere) mensen met een 
smalle, te kleine of terugvallende onderkaak. Dat is onderhand het 
geval bij zo’n 50 % van de Nederlanders. Hierdoor is er achterin 
(te) weinig ruimte. Daardoor kunnen (op latere leeftijd) problemen 
met de ademhaling ’s nachts ontstaan.

6. (niet) alleen een blaasapparaat
Bij ernstig slaapapneu blijkt de cpap het meest effectief. Er zijn 
inmiddels 80.000 gebruikers in Nederland. Maar er zijn meer 
behandelingen. Heel veel mensen zijn ook al geholpen met de 
mra (de beugel die de onderkaak naar voren houdt). Daarvan zijn 
inmiddels ook al zo’n 25.000 gebruikers. Ook positietraining 
blijkt effectief. Dan zijn er nog kno-ingrepen en kaakoperaties. Er 
wordt zelfs geëxperimenteerd met stimulatie van de tong. Kortom 
er zijn veel meer behandelingen. 

7. De rest van je leven een gasmasker
Dit is typisch een opmerking van een buitenstaander. De mensen 
die spreken van een gasmasker geven meer blijk van hun tegenzin 
dan kennis van de maskermarkt. Er komen steeds meer kleine 
maskers bijvoorbeeld neusdoppen, maar ook de neusmaskers 
worden steeds kleiner en compacter, met minder zware hoofd-
banden, die door intensieve research van de afdichtranden toch 
goed werken. Als je eenmaal gemerkt hebt dat de cpap helpt, praat 
je wel anders. Sommigen spreken over F-16, omdat ze met het 
masker weer met Mach 3 door het leven kunnen.

8. Mijn partner kan niet wennen (aan het geluid)
Dit is eigenlijk geen misverstand, maar een vaak gehoorde smoes 
van iemand met tegenzin. Een lekkend masker kan zeer irritant 
zijn voor de partner. Maar er is geen twijfel mogelijk dat een 
zacht zoemende cpap te verkiezen is boven een zwaar snurkende 
partner, zeker als die nog ademstops heeft en stikgeluiden produ-
ceert. 

9. Bij mij is het niet zo erg
Dit is eigenlijk het grootste misverstand. Doordat mensen vage 
klachten niet serieus nemen of de signalen van hun partner 
bagatelliseren ontstaan echte problemen. Op het werk en thuis, of 
onherstelbare schade met de gezondheid. Het advies is doe de test 
op www.apneuvereniging.nl, kijk naar de symptomen. En bij meer 
dan 5 ademstops per uur altijd een slaaponderzoek in de slaap-
kliniek. En weet u wat nu het aardige is: hoe eerder je erbij bent, 
hoe minder ernstig de apneu, hoe meer niet belastende behande-
lingen beschikbaar zijn die iemand kunnen helpen. Bijvoorbeeld 
met een positietrainer op je zij leren slapen. Zegt u dat maar tegen 
diegene die hun klachten bagatelliseren. Als ze langer wachten 
wordt de behandeling steeds pittiger. Wij wisten het destijds niet. 
Laat anderen dat niet overkomen.    ■

De negen grootste misverstanden 
over apneu

tekst: piet-Heijn van Mechelen

niet alleen iets voor dikke oude mannen



www.juridischsteunpunt.nl  
Arbeidsrecht en verzekeringsrecht zijn echte juridische 
specialismen. Als iemand problemen heeft met zijn werk-
gever, uitkeringsinstantie of verzekeraar, zijn daar ook 
vaak grote belangen (en bedragen) mee gemoeid. Dat is te 
ingewikkeld en riskant voor een patiëntenvereniging. De 
ApneuVereniging is dan ook blij met het gespecialiseerde 
Juridisch Steunpunt. 
Iedereen kan dit bureau bellen voor informatie over zaken 
als sociale zekerheidsuitkeringen (wia, wao, wajong, 
enz.), over zorg- en ziektekosten (awbz, zvw e.d.), arbeids-
geschillen enz. Het Steunpunt geeft u advies en kan u in 
bepaalde gevallen, als u lid bent van de ApneuVereniging, 
ook ondersteunen bij procedures. Tel: 030 - 291  66  88 
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur) of mail naar: info@juridischsteunpunt.nl

Collectief zorgcontract voor de ApneuVereniging?
Er komen wel eens vragen binnen op het secretariaat naar 
de stand van zaken met een collectief contract voor de 
ApneuVereniging. Welnu, dat zal er op korte termijn niet 
komen. Het heeft te maken met het feit dat de belang-
stelling hiervoor - dat werd ruim anderhalf jaar geleden 
onder de leden gepeild - niet groot was. Een tendens die 
ook bij andere patiëntenverenigingen waarneembaar is. 
Dat is een belangrijke reden waar-
om er door patiëntenverenigingen 
apart, nog weinig collectieve con-
tracten afgesloten zijn. 

Dan zijn er nog twee redenen 
waarom de kortingen beperkt blij-
ven. Het aantal overstappers is niet zo 
groot, omdat veel verzekerden in bedrijfspolissen zitten 
met aardige korting. En zorgverzekeraars weten dat ze 
met leden van een patiëntenvereniging al gegarandeerd 
meteen kosten in huis halen. De ApneuVereniging hecht 
meer aan goede voorwaarden. Daar zijn we voortdurend 
met de zorgverzekeraars over in gesprek. 
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adressen en websites uitgelicht

Wist u dat...
samenstelling: Myrjam Bakker-Boone

in deze rubriek vindt u informatie over wetenswaardigheden uit zorgland, (beleids)ontwikkelingen 

in de zorg, nuttige instanties en nog veel meer. Daarnaast verwijzingen naar belangrijke en nieuwe 

websites voor patiënten en zorggeïnteresseerden, waar u zich nader in de betreffende materie 

kunt verdiepen. 

A p n e u M A g A z i n e  r u B r i E K



A p n e u M A g A z i n e  r u B r i E K

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Eén van de belangrijkste spelers in zorgland is het minis-
terie van VWS, waar alle beleid voor zorg wordt ontwik-
keld en voorbereid m.b.t. de drie onderwerpen genoemd 
in de naam van dit ministerie. 
Kijkt u eens op www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws 
U vindt op deze site een schat aan informatie.

Schenkingen aan de ApneuVereniging aftrekbaar
De leden van de CG-Raad hebben vanaf 2008 erken-
ning als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ door een 
zogenaamde groepsbeschikking die de CG-Raad met de 
Belastingdienst is overeengekomen. Deze erkenning heet 
‘de ANBI-status’. Ook de ApneuVereniging beschikt dus 
over de ANBI-status.
De ANBI-status heeft een aantal fiscale voordelen:
•  Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht 

te betalen over erfenissen en schenkingen.
•  Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang 

zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
•  Een donateur kan giften aan een ANBI van de inkom-

sten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de 
daarvoor geldende regels).

Schenkingen of legaten die ons werk ondersteunen 
zijn altijd welkom op nl79 ingb 0677 9280 09 t.n.v. 
Nederlandse Vereniging van Slaapapneu Patiënten te 
Doorn.

geneesmiddelenbewaking
Voor het veilig gebruik van geneesmiddelen is bewaking 
van geneesmiddelen noodzakelijk. Dit gebeurt door artsen, 
apothekers, verpleegkundigen en vooral door gebruikers 
van geneesmiddelen te vragen om bijwerkingen te melden. 

Dit kan bij het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb. 
Lareb is het kenniscentrum voor bijwerkingen van 
geneesmiddelen in Nederland. 
De website www.lareb.nl is volledig vernieuwd en erg 
gebruiksvriendelijk. Alle bij Lareb beschikbare kennis 
over bijwerkingen is op deze site te vinden. Bijvoorbeeld, 
u wilt weten bij welke geneesmiddelen ‘haaruitval’ is 
gemeld. U vindt dit met enkele klikken.

Stichting Klachten & geschillen zorgverzekeringen
Veel mensen zijn best tevreden over de dienstverlening 
van hun zorgverzekeraar. Maar er gaat ook wel eens iets 
mis doordat bijvoorbeeld declaraties worden afgewezen, 
conflicten ontstaan over de premie, klanten zich niet         
fatsoenlijk behandeld voelen, enz. 
In dergelijke gevallen kan men terecht bij de Stichting 
Klachten & Geschillen Zorgverzekeringen. Deze is opge-
richt door de verenigde zorgverzekeraars en door patiën-
ten- en consumentenorganisaties. 
Als u er samen met uw zorgverzekeraar niet meer uit-
komt kunt u het SKGZ inschakelen via www.skgz.nl. Zij 
hebben een goede site die duidelijkheid geeft over te 
nemen stappen (zie de brochure). 
U kunt ook contact opnemen met een van de medewer-
kers op tel. 088 - 900 6 900.
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Zuurstof 
Beademing
OSAS

De basis 
voor 
vertrouwen 
in je dag

VIVISOL Nederland BV Swaardvenstraat 27 5048 AV Tilburg t +31 (0)13 - 523 10 21 f +31 (0)13 - 523 10 29 e mra@vivisol.nl. www.vivisol.nl

 De enige CPAP leverancier die ook MRA-beugels aanbiedt.
 Optimale begeleiding van de patiënt door onze directe 

 samenwerking met artsen en verpleegkundigen in het  
 slaapcentrum.

 Spreekuren in ziekenhuizen en op verschillende andere 
 locaties.

 Behandeling door een NVTS geaccrediteerde tandarts in 
 samenwerking met onze MRA-Consulent. 

 Binnen het bijzonder brede assortiment van MRA-Beugels 
 is ruime keuze voor de beugel die het best past bij uw 
 gebitssituatie. 

 VIVISOL heeft met alle zorgverzekeraars een 
 samenwerkingsverband en verzorgt het gehele 
 administratieve traject rondom de vergoedingen van de 
 zorgverzekeraar. 

WAAROM KIEZEN 
VOOR VIVISOL?

OM PATIËNTEN TE KUNNEN VOORZIEN VAN DE BESTE 

OPLOSSING, BIEDT VIVISOL NU OOK EEN RUIME KEUZE 

AAN OP MAAT GEMAAKTE MRA BEUGELS.

   MRA
Beugels 
 met medische ondersteuning
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Mra met chip
Van de cpap weten we dat een aantal mensen die minder 
goed verdraagt. Van het ‘mandibulair repositie apparaat’ 
(mra) weten we niet of mensen die halverwege de nacht 
uitdoen of na een tijdje helemaal niet meer gebruiken 
en in het laatje van het nachtkastje laten liggen. Ook was 
niet duidelijk of mensen het zelf wel weten en of ze wel 
eerlijk antwoorden als je hen vraagt naar het gebruik van 
het mra. Op verschillende plaatsen (o.a. UMC Groningen 
en Universitair Ziekenhuis Antwerpen) worden daarom 
proeven gedaan met een mra met een chip erin, die dui-
delijk maakt of het mra gedragen wordt. De eerste bevin-
dingen uit Antwerpen laten zien dat zo’n chip goed werkt. 
Maar ook dat de mondelinge antwoorden van patiënten 
behoorlijk betrouwbaar zijn.

neuzennieuws
Veel mensen weten niet dat je door één neusgat tegelijk 
inademt. Het neusgat waardoor je inademt wisselt om de 7 
á 8 uur. Er stroomt meer bloed naar de binnenkant van één 
van de neusgaten waardoor dit opzwelt en minder ruimte 
overlaat voor luchtpassage. Na een tijdje wisselt de extra 
bloedtoevoer van neusgat (bron is blad ‘Wie, Wat, Waar’).

nog enkele belangrijke websites:

www.kiesbeter.nl heeft het doel u wegwijs te maken in de 
zorg. De site biedt informatie over zeer uiteenlopende 
onderwerpen van zorg en behandeling, bijvoorbeeld over 
gezond leven, medicijnen en medicijngebruik, patiënten-
rechten en patiëntenorganisaties. Ook informatie over 
ziekenhuizen en behandelmethoden, tarieven en vergelij-
kingen tussen zorgpakketten enz.

www.nvts.nl en www.apneupagina.nl geven u informatie over 
snurken & slaapapneu. En meer specifiek over de snurk-
beugel, het mra en het behandeltraject dat leidt tot het 
plaatsen van een mra. De site www.apneupagina.nl geeft 
voorts een lijst van landelijk samenwerkende tandartsen 
die zich bekwamen in het aanmeten van deze snurkbeugel.

www.consumentendezorg.nl is een site waar individuele 
patiënten en patiëntenorganisaties elkaar ontmoeten. U 
vindt op deze site informatie over ziekenhuizen en apo-
thekers en ervaringen die patiënten met deze instanties 
hebben. U kunt daaraan ook uw eigen ervaringen met een 
bepaald ziekenhuis toevoegen.
Over ziekenhuizen vindt u informatie als bijvoorbeeld 
een avondspreekuur, geheugensteunpunt, transmuraal 
palliatief verpleegkundige, enz. 

www.cpap.com  
Een Engelstalige site met informatie over allerlei apneu-
apparatuur en prijzen. Denkt u hierbij aan cpap’s , 
bipap’s , autopap’s, maskers en toebehoren, accessoires 
en nog veel meer. Tevens doen leveranciers bepaalde 
proeven op deze site. Voor mensen die zelf op zoek zijn 
naar apparatuur en willen vergelijken.              ■ 
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Joke en Marius Stout zijn twee van de eenenveertig 
coördinatoren die de vereniging nu telt. Ze ‘doen’ de 
regio Zuid-Holland. Omdat dit een groot gebied is, 
zouden ze graag een deel uit handen willen geven. Om 
anderen - u misschien? - enthousiast te maken voor dit 
werk, vertellen ze over hun ervaringen, hun motivatie 
en de voldoening en het plezier dat het oplevert. Beiden 
zijn ervaringsdeskundigen. Marius omdat hij zeven jaar 
geleden een cpap kreeg en Joke omdat ze vier jaar eerder 
met hem ging samenwonen. 

Joke: ‘Diverse keren heb ik mijn boeltje opgepakt en ben 
naar de logeerkamer verhuisd. Ik ga bij Japie logeren, 
noemde ik dat. Ik voelde me dan wel wat schuldig, want 
ik had het idee dat ik hem in de gaten moest houden. 
Maar door al dat opletten of zijn ademhaling wel weer 
op gang kwam en het weer wakker schrikken van de 
geluiden die zelfs de buren naar een andere kant van 
hun slaapkamer deden verhuizen, kwam ik niet aan 
mijn nachtrust toe. Toen hij naar het slaapcentrum ging, 
ging ik mee. Niet alleen als partner, ook als patiënt. Hier 
hebben we nog een foto waar we beiden voor de spiegel 
staan met al die plakkertjes op hoofd en andere plekken. 
Marius bleek slaapapneu te hebben, ik insomnie. De 
komst van de cpap was een hele opluchting voor me.’

Marius: ‘Ik knapte er ook wel door op. Alleen met het 
masker heb ik in het begin veel gevechten geleverd. Er 
ontsnapte lucht, het zat niet lekker, irriteerde. We gin-
gen voor advies naar Yank en Rhea Simon, toen beiden 
coördinator en bekend van de Maskerraad. Ze hebben 
me prima geholpen. Maar dat niet alleen. Yank en ik 
raakten ook over andere zaken in gesprek. Hij vertelde 
dat hij op een Shantykoor zat, ik vertelde dat ik al jaren-
lang in het Alphens Mannenkoor zong. Hij had nog een 
bas nodig en zo is het gekomen dat ik zeemansliederen 
ging zingen. Wat later vertelde hij dat hij en Rhea het zo 
druk hadden met de Maskerraad dat ze opvolgers zoch-
ten voor het coördinatorschap. En zo is het gekomen dat 
Joke en ik erin stapten. 

Joke: ‘Marius doet zoiets heel makkelijk. Hij is echt een 
verenigingsmens, praten voor een groep is voor hem 
geen probleem, echt een type om voorzitter te willen 
zijn. Ik ben meer een luisteraar. Toen ik de eerste keer 
een welkomstwoord moest uitspreken, was ik best 
zenuwachtig. Had thuis voor de spiegel geoefend en 
stond achter de microfoon te stoeien met een briefje 
met een uitgeschreven tekst. En het ging alleen om een 
welkomstwoord en het introduceren van de spreker. 
Inmiddels ben ik over die spreekangst heen. Ik heb 
een ontwikkeling doorgemaakt en dat voelt goed. Een 
toevoeging aan mijn leven; even iets totaal anders erbij. 
Je komt in werelden waar je anders niet in verzeild zou 
raken en dat vind ik een verrijking.

Marius: ‘Ik ben trots op haar. We zijn een goed team, 
vullen elkaar aan. Ik ben meer een technisch iemand, 
een probleem oplosser. Komt iemand bij mij met een 
vraag, dan wil ik die beantwoorden. Joke is iemand die 
heel goed kan luisteren, de signalen kan opvangen van 
wat er echt speelt.’

Je wordt door je 
  contacten beloond

coördinatoren vertellen...

interview: Herma nijhuis
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Coördinatoren zijn van groot belang voor de ApneuVereniging. ze organiseren in het voor- 

en najaarbijeenkomsten, houden contact met diverse specialisten, bieden steun aan leden en 

zijn als ze dat willen aanwezig op allerlei voorlichtingsbijeenkomsten. Kortom: ze geven een 

persoonlijk gezicht aan de vereniging. 

Joke en Marius, coördinatoren Zuid-Holland, willen graag versterking. 
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Joke: ‘Toen ik voor de eerste keer naar een informatie-
markt ging, heb ik eerst een stapel ApneuMagazines 
doorgelezen. Ik dacht: nu moet ik zo veel mogelijk ken-
nis paraat hebben, want ik ben er toch om informatie te 
geven? Het bleek dat het helemaal niet nodig was om 
alles te weten en voor alles een oplossing te geven. Het ís 
belangrijk om goed te luisteren, vertrouwen te wekken, 
zodat vermoedelijke apneupatiënten je raad ter harte 
nemen om naar de huisarts te gaan. En dat ze de folders 
van de vereniging lezen en een kijkje gaan nemen op 
onze website.’

Marius: ‘Eigenlijk vormen we een heel goed team. Het 
is niet noodzakelijk dat de coördinatoren ook in het 
dagelijks leven partner zijn, al maakt het de lijntjes 
wel zo kort mogelijk. Aanvullende karakters: dat is ook 
handig. We hopen met dit verhaal duidelijk te maken 
dat het prettig vrijwilligerswerk is. Afspraken maken 
met de zorgmanagers van slaapcentra, met specialisten 
in ziekenhuizen, sprekers regelen, een ruimte zoeken 
en zorgen dat de plaatselijke pers geïnteresseerd raakt. 
Het is immers belangrijk dat ook mensen die nog geen 
diagnose slaapapneu hebben gekregen, op de hoogte 
worden gebracht. Als je wilt, kun je ook op manifesta-
ties als de Week van de Chronisch Zieken en de 50-plus 
Beurs aanwezig zijn en op informatiemarkten in zieken-
huizen. Het is goed te merken dat apneu steeds meer 
bekendheid heeft. Mannen zijn iets minder schuw om 
informatie te vragen. Al gebeurt het nog vaak dat een 
vrouw haar man bij de arm pakt en zegt: Sta toch eens 
even stil. Jij hebt dit ook… dat snurken in elk geval. En 
dat hij doorloopt met in zijn hoofd de gedachte: Ik ben 
hier toch voor mijn plezier, laten we doorlopen en iets 
lekkers nemen…’

Joke: ‘Ik hoop dat er zich mensen aanmelden. We heb-
ben nu in Zuid-Holland vierhonderd leden en dat is 
te veel voor één zaal. We moeten gaan splitsen. Ter 
geruststelling zou ik willen zeggen: zo veel werk is het 
nou ook weer niet. Je wordt beloond doordat je andere 
mensen kunt helpen, de weg kunt wijzen. En doordat je 
zelf aardige, leerzame contacten hebt. Ook met de coör-
dinatoren. Aan onze teambuildingsdagen wordt altijd 
iets feestelijks geknoopt.’

grijp uw kans. Doe mee aan de talentenjacht
Pas geleden heeft het bestuur van de ApneuVereniging 
en de landelijk coördinator een talentenjacht georgani-
seerd. Wie goed was in bijvoorbeeld het beantwoorden 
van vragen die via het telefoonnummer in Amersfoort 
binnenkomen, in het schrijven van persberichten, het 
onderhouden van public relations of wie goed met de 
nieuwe communicatiemiddelen kan omgaan, kon een 
speciale taak krijgen. Marius, die voor zijn pensioen in 
de grafische industrie werkte, zorgt nu mede voor het 
informatiemateriaal van de vereniging. 
Hoeveel tijd het werk hem in totaal kost? ‘Een fractie 
van al het andere vrijwilligerswerk dat ik doe. Met 
mijn voorzitterschap van het shantykoor ‘De Kreunende 
Sluisdeuren’ heb ik het drukker.’ 
Joke heeft ook een activiteit die haar meer in beslag 
neemt. Ze schildert en maakt keramiek. Een foto van 
een beeld doen we hierbij: twee figuren. ‘Je kunt het 
zien als een man en een vrouw. De één rond van gepo-
lijst materiaal, de ander recht en iets ruwer uitgevoerd. 
Je zou het ook kunnen zien als één persoon met zowel 
vrouwelijke en mannelijke eigenschappen.’
Toen ze een tijd in het ziekenhuis moest doorbrengen, 
heeft Marius een boekje voor haar gemaakt. Met foto’s 
van haar beelden en schilderijen en met zijn gedichten. 
Een mooie combinatie.        ■ 

Nog gauw even een foto voor het slaaponderzoek...

Een beeld, gemaakt door Joke.
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ApneuVereniging   |   Postbus 134   |   3940 AC Doorn
t: 0343 - 413 414 (elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur)

Piet-Heijn van Mechelen    voorzitter@apneuvereniging.nl
Fred van Kuik 023 - 844 06 25 vankuik@apneuvereniging.nl 
Mart Peters 077 - 382 33 24 penningmeester@apneuvereniging.nl   
Joost Siereveld 0172 - 50 83 42 siereveld@apneuvereniging.nl
Annemieke Ooms 070 - 320 93 16 ooms@apneuvereniging.nl 
Marijke IJff 0487 - 54 25 23 ijff@apneuvereniging.nl
Cees Vos 0182 - 79 51 19 vos@apneuvereniging.nl

www.apneuvereniging.nl
Peter Vliek    apneuforum@apneuvereniging.nl
Dick Bos   bos@apneuvereniging.nl
Ton op de Weegh   opdeweegh@apneuvereniging.nl
Steven Meppelink   meppelink@apneuvereniging.nl

Piet-Heijn van Mechelen   voorzitter@apneuvereniging.nl 
Myrjam Bakker-Boone   redactiesecretaris@apneuvereniging.nl 
Geeske van der Veer-Keijsper  vanderveer@apneuvereniging.nl 
Ton op de Weegh   opdeweegh@apneuvereniging.nl
Marijke IJff   ijff@apneuvereniging.nl
Annette van Gemerden   vangemerden@apneuvereniging.nl 

Jan Tabak 0512 - 54 27 11 tabak@apneuvereniging.nl
Maarten Weber 06 - 437 25 940 weber@apneuvereniging.nl
Henk Strating 0598 - 61 95 43 strating@apneuvereniging.nl
Martin Bleecke 0597 - 41 82 99 bleecke@apneuvereniging.nl
Michiel Jöbsis 0522 - 78 51 28 jobsis@apneuvereniging.nl 
Co van Doesum 053 - 461 71 71 vandoesum@apneuvereniging.nl
Norbert Blockhuis  053 - 538 80 05 blockhuis@apneuvereniging.nl
Tom Petri 055 - 312 28 48 petri@apneuvereniging.nl
Ruud Steiginga 055 - 522 03 64 steiginga@apneuvereniging.nl
Jos en Toos van Beers 0486 - 47 42 59 vanbeers@apneuvereniging.nl
Hetty Evrandir-Viëtor 06 - 502 30 202 evrandir@apneuvereniging.nl
Carola Smith 024 - 356 67 61 smith@apneuvereniging.nl
Jan en Barry van Mourik 0418 - 68 09 03 vanmourik@apneuvereniging.nl
Ben & José Teunissen 0316 - 52 94 08 teunissen@apneuvereniging.nl
Ben & José Teunissen 0316 - 52 94 08 teunissen@apneuvereniging.nl
Evert van den Bronk 0316 - 33 16 58 vandenbronk@apneuvereniging.nl
Bep van Norde 030 - 688 38 26  vannorde@apneuvereniging.nl
Geeske van der Veer-Keijsper 072 - 511 54 02 vanderveer@apneuvereniging.nl
Huub Kerkhoff 075 - 621 03 35 kerkhoff@apneuvereniging.nl
Alex Esmeijer 0228 - 75 15 22 esmeijer@apneuvereniging.nl
Ronald Reiman 0299 - 77 20 11 reiman@apneuvereniging.nl
Marian de Lugt-de Groot 072 - 561 18 18 delugt@apneuvereniging.nl
Huub Kerkhoff 075 - 621 03 35 kerkhoff@apneuvereniging.nl
Marijke Hersman 06 - 533 80 282 hersman@apneuvereniging.nl
Nico van Nes 06 - 519 80 114 vannes@apneuvereniging.nl
Alette Stoutenbeek 0252 - 52 19 89 stoutenbeek@apneuvereniging.nl
Geurt Vermeulen 06 - 557 31 888 vermeulen@apneuvereniging.nl
Joost Siereveld 0172 - 50 83 42 siereveld@apneuvereniging.nl
Jan Huber 0348 - 41 04 60 huber@apneuvereniging.nl
Hans Boin 06 - 439 87 725 boin@apneuvereniging.nl
Ellis Eerbeek 071 - 561 83 35 eerbeek@apneuvereniging.nl
Tom Dekker 06 - 483 74 318 dekker@apneuvereniging.nl
Ria Bloemheuvel 010 - 220 02 91 bloemheuvel@apneuvereniging.nl
Roelof Pit 010 - 220 02 91 pit@apneuvereniging.nl
Frank van Eijnatten 078 - 644 01 88 vaneijnatten@apneuvereniging.nl
Marianne Scheepers 06 - 497 77 578 scheepers@apneuvereniging.nl
Edward Tielenburg 06 - 517 50 042 tielenburg@apneuvereniging.nl
Sandra en Hans Houtepen 0167 - 56 58 92 houtepen@apneuvereniging.nl
Bart van de Wouw  0411 - 64 54 52 vandewouw@apneuvereniging.nl
Stef Aldenhuijsen 013 - 511 12 94 aldenhuijsen@apneuvereniging.nl
Rob Steenbergen  0475 - 56 51 11 steenbergen@apneuvereniging.nl 
Esther van Bavel 06 - 248 57 307 vanbavel@apneuvereniging.nl
Rob Steenbergen  0475 - 56 51 11 steenbergen@apneuvereniging.nl
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Hoffrichter Rob Rijsdam rijsdam@apneuvereniging.nl
Philips Respironics  Cees Vos vos@apneuvereniging.nl
 Bram Prosman prosman@apneuvereniging.nl 
Resmed Arie Klerk klerk@apneuvereniging.nl
 Alexander Berger berger@apneuvereniging.nl
Goodknight Harry Franken franken@apneuvereniging.nl
 Margriet de Jong dejong@apneuvereniging.nl
Weinmann Rob Rijsdam rijsdam@apneuvereniging.nl 
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DeVillbis Martin Bleecke bleecke@apneuvereniging.nl
Sandman - Dreamstar Tom Dekker     dekker@apneuvereniging.nl
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 Margriet de Jong dejong@apneuvereniging.nl
 Evert van den Bronk vandenbronk@apneuvereniging.nl
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U kunt lid worden voor  30,- (bij automatische incasso  27,50) per jaar. Naast tal van andere zaken ontvangt u 4 x per jaar het 
ApneuMagazine. Zie www.apneuvereniging.nl  > vereniging  /  lid worden. U kunt ook e-mailen naar jobsis@apneuvereniging.nl 
(vermeld duidelijk naam en adresgegevens), of stuur een briefje aan ApneuVereniging, Postbus 134, 3940 AC Doorn. 

Als u wilt opzeggen, geef dit dan uiterlijk 4 weken voor het aflopen van het verenigingsjaar (31 december) schriftelijk door aan 
ApneuVereniging, Postbus 134, 3940 AC Doorn. 

A p n e u M A g A z i n e  C o l o F o n



Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met  
onze klantenservice op nummer 040 - 216 35 55  
of bezoek onze website op www.fphcare.com

Slaap bewegingsvrij op  
een kussen van lucht 
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ApneuVereniging   |   Postbus 134   |   3940 AC Doorn   |   www.apneuvereniging.nl

t: 0343 - 413 414 (elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur)

nico de Vries, piet-Heijn van Mechelen

• Wat is snurken? Wat is apneu?

• Wat zijn de behandelmogelijkheden?

• Wat kunt u er zelf aan doen?

praktijkervaring en patiëntenervaring gecombineerd

tweede herziene editie

Leven met snurken en apneu
Geschreven door twee praktijkmensen. Dr. N. de Vries is kno-arts in het Sint Lucas 
Andreas Ziekenhuis in Amsterdam en behandelt al jaren mensen met snurk-               
problemen. Drs. P.H. van Mechelen is zelf patiënt met apneu en voorzitter van de 
ApneuVereniging. Zij zetten alle verschijnselen, gevolgen en wat daar aan gedaan    
kan worden door patiënt en partner op een rij. Door de unieke samenwerking is het 
een van de meest complete boeken over leven met snurken en apneu.

Het idee was een boek te schrijven voor patiënten, dat een geïnteresseerde patiënt goed 
moet kunnen lezen, maar waaruit ook een huisarts en osas-verpleegkundige nog wat 
op kan steken. 

Door de praktijkervaring van Nico de Vries in het Lucas Andreas en door de patiënten-
invalshoek van Piet-Heijn van Mechelen is een uniek zeer goed leesbaar boek ontstaan 
dat recht doet aan de titel: Leven met snurken en apneu. 

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum   |   www.bsl.nl    

isbn 978 90 313 8622 2    nur 863
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   leven met 
snurken 
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tweede herziene editie


