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Jaarverslag 2015
groei in leden en activiteiten

Samenvatting
De ApneuVereniging is uitgegroeid tot een binnen de Nederlandse 
verhoudingen middelgrote patiëntenorganisatie. De groei van 
het ledental zet gestaag door. De omvang van de vereniging en 
de professionaliteit waarmee wordt gewerkt heeft ervoor gezorgd 
dat de ApneuVereniging een niet meer weg te denken actor is in 
het veld waarin wordt opgetreden.

Zo’n honderd leden zijn actief als enthousiast vrijwilliger binnen 
de organisatie. Hun inzet en professionaliteit (op basis van erva-
ringsdeskundigheid) vormt de kracht van de vereniging. Die pro-
fessionaliteit wordt ondersteund door de Medische Adviesraad. 
Voor professionals wordt jaarlijks een druk bezocht symposium 
georganiseerd. Met slaapklinieken en leveranciers van hulpmid-
delen worden structurele contacten onderhouden.

Zowel voor professionals als voor leden fungeert de vereniging 
als vraagbaak. De expertise van de ApneuVereniging wordt 
veelvuldig geraadpleegd. Het ApneuMagazine is zowel intern 
als extern een mooi visitekaartje. Specifiek voor de leden is in 
2015 het ApneuBulletin van start gegaan, een digitale nieuws-
brief die zo’n tien keer per jaar verschijnt. De website van de 
ApneuVereniging trok in 2015 een half miljoen bezoekers.

Al het bovenstaande vergt een gezonde financiële basis. De ver-
antwoording over 2015 en de begroting voor 2016 laten zien dat 

hiervan sprake is. Op grond van de realiseringscijfers over het 
afgelopen jaar en rekening houdend met de ambities voor het 
komende jaar presenteert het verenigingsbestuur de plannen 
voor 2016.

1  voorwoord
Met plezier presenteer ik u hierbij het jaarverslag. De 
ApneuVereniging groeide ook dit jaar weer in leden en activitei-
ten. Een van onze belangrijkste doelstellingen is het geven van 
grotere bekendheid aan apneu, omdat we niet willen dat mensen 
door onbehandeld apneu in de versukkeling raken. We kregen op 
beurzen en bijeenkomsten al de indruk dat we daar redelijk in 
slagen. De meeste mensen die we spraken hadden inmiddels wel 
van apneu gehoord en wilde daar het fijne van weten, of vroegen 
raad over de mogelijke behandelingen. We zien nu ook dat het 
aantal cpap-gebruikers in de afgelopen 5 jaar meer dan verdub-
beld is. De cpap-gebruikers groeiden van 56.000 naar meer 
dan 120.000. In diezelfde periode kwamen daar ook nog eens 
40.000 mra-gebruikers bij. Kijk, dat is natuurlijk niet allemaal 
het werk van de ApneuVereniging. Maar we kunnen rustig stel-
len dat we de afgelopen tien jaar een behoorlijk steentje hebben 
bijgedragen om de bekendheid met apneu te vergroten. 

U leest in dit jaarverslag over de grote hoeveelheid activiteiten 
die we verrichten. En weet u waar ik nu zo trots op ben: het 
is allemaal vrijwilligerswerk. En daar geloven we ook in. We 
werken graag met mensen die weten hoe het is om met onbe-
handelde apneu rond te lopen. Die uit eigen ervaring weten hoe 
een slaaponderzoek gaat. Die het geworstel met masker of mra 
kennen. En die weten dat je er met de behandeling van apneu 
nog niet bent. Er is vaak meer nodig om je weer lekker in je lijf 
te gaan voelen.  

En zo zijn er veel leden dagelijks in touw voor de Apneu-
Vereniging. Velen ervaren het vrijwilligerswerk als een ‘warm 
bad’. In samenwerking met anderen een bijdrage leveren. Voor 
we het nu allemaal te romantisch afschilderen: het is ook vaak 
gewoon werk dat verzet moet worden. Daarvoor verantwoorden 
we ons naar de leden in dit jaarverslag. Ik hoop dat ook u dat een 
goed gevoel geeft.

Piet-Heijn van Mechelen,
voorzitter ApneuVereniging

In het jaarverslag 2015 geeft het bestuur een doorkijkje in de activiteiten die in het verslagjaar, waarin 

de vereniging 25 jaar bestond, plaatsvonden. Tevens verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid. 

Dit beleid is uiteraard gericht op de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Die doel-

stellingen werden door de algemene ledenvergadering op 26 april 2015 geherformuleerd op basis 

van de ontwikkelingen in voorgaande jaren...

foto’s: Ton op de Weegh



 2  | jaarverslag 2015

a p n e u v e r e n i g i n g  j a a r v e r s l a g  2 0 1 5

2  Strategie en beleid
De algemene ledenvergadering van de ApneuVereniging heeft 
in 2015 de statutaire doelstelling geherformuleerd, zodat deze 
strookt met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. 
Naast belangenbehartiging van de leden streeft de vereniging na 
1). het bevorderen van tijdige en adequate diagnose en behande-
ling van het slaapapneusyndroom en 2). het verbreden van de 
kennis omtrent het slaapapneusyndroom bij het publiek en bij 
de professionals. Het bestuursbeleid is gericht op het realiseren 
van deze doelstellingen.

2.1  Kracht van de vereniging
De kracht van een patiëntenvereniging is ervaringsdeskundig-
heid. In het voorwoord is al duidelijk gemaakt dat dit een van de 
redenen is dat er niemand in dienst is bij de ApneuVereniging. 
Zij werkt met vrijwilligers. Mensen die het hele traject aan den 
lijve ervaren hebben: van onbehandeld apneu tot het geworstel 
met masker en mra. Het duurt vaak enige tijd voor de behande-
ling aanslaat en dan nog ben je niet meteen de oude.

We horen natuurlijk veel aan de info-telefoon. We krijgen veel 
ervaringen via de info-mail. En dan zijn er de 26 bijeenkomsten 
ieder voorjaar en weer 26 in het najaar. Bijeenkomsten die door 
duizenden mensen bezocht worden. Maar voor het verzamelen 
van ervaringen is dat voor ons niet genoeg. We weten dan wel 
goed wat er speelt, maar niet of dat representatief is. Daarom 
vragen we iedere twee jaar duizenden patiënten naar hun erva-
ring: van de eerste signalen, de verwijzing, hun ervaringen in de 
kliniek en de behandeling. Zo krijgen we stelselmatig zicht op 
de hele keten. Zo krijgen we de informatie waar we mensen mee 
verder kunnen helpen. Zo komen we te weten wat beter kan. En 
dat is dan weer van belang voor de belangenbehartiging.

2.2  Spin in het web
Ons contact met de leden en de informatie die we uit ons onder-
zoek zowel onder patiënten als onder slaapklinieken krijgen, 
maakt dat wij als geen ander weten hoe de hazen lopen. In de 
Medische Adviesraad is wel eens opgemerkt dat wij een van de 
patiëntenverenigingen zijn, die het meeste weten van de dage-
lijkse praktijk van diagnose en behandeling van onze aandoe-
ning. Een compliment dat wij graag in dank aanvaarden. Maar 
het maakt ook dat wij gevraagd worden om inbreng te leveren: 
•  als een richtlijn voor diagnose en behandeling moet worden 

opgesteld;
•  als het Kwaliteitsinstituut in het kader van Zinnige Zorg de hui-

dige aanpak van diagnose en behandeling wil evalueren;
•  als slaapklinieken hun aanpak willen verbeteren en zorgpaden 

willen opstellen;
•  als onderzoek naar nieuwe behandelingen wordt gestart;
•  als een nieuwe behandeling bij het Zorginstituut moet worden 

verdedigd, zoals hypoglossus stimulatie (de pacemaker voor de 
tong) of positietraining;

•  als subsidieverzoeken voor onderzoek worden gedaan, bijvoor-
beeld bij ZonMw;

•  als huisartsenlaboratoria pilots willen starten voor een vroeg-
tijdige opsporing van apneu;

•  als inkopers zorg en hulpmiddelen bij de zorgverzekeraars 
nieuwe contracten en voorwaarden willen opstellen;

•  als universiteiten vragenlijsten willen ontwikkelen voor op-
sporing van apneu (Medisch Spectrum Twente) of als gespreks-
leidraad voor specialist en patiënt (IQHealth).

Noem het belangenbehartiging. Maar dat klinkt abstracter dan 
het is. We zijn er niet op uit om veel te vergaderen. Onze inbreng 
heeft grote directe praktische gevolgen voor de patiënt. 

2.3  Medische adviesraad
Professionaliteit staat voor de ApneuVereniging hoog in het 
vaandel. Om de professionaliteit van het optreden van de orga-
nisatie te ondersteunen is een Medische Adviesraad (MAR) 
ingesteld. Hierin hebben deskundigen zitting, die hun expertise 
ter beschikking stellen aan de ApneuVereniging.

2.3.1  Samenstelling
In 2015 heeft dr. Hans de Groen (voorheen neuroloog 
Kempenhaeghe) afscheid genomen van de Medische Adviesraad. 
Op dit moment bestaat de MAR uit de volgende personen: 
•  de heer drs. R.P. van Steenwijk (longarts AMC en voorzitter) 
•  de heer drs. B. Dikkeboer (leefstijldeskundige en voormalig 

huisarts)
•  de heer drs. M.M.M. Eijsvogel (longarts MST)
•  de heer drs. H. Hardeman (huisarts)
•  de heer dr. A. Hoekema (kaakchirurg RUG en Tjongerschans 

en voorzitter NVTS)
•  de heer dr. M.H.J.M. Majoor (kno-arts Gelderse Vallei-

ziekenhuis)
•  de heer dr. R.J. Schimsheimer (neuroloog Medisch Centrum 

Haaglanden)
•  mevrouw drs. D.N. Visser (bedrijfsarts)
•  mevrouw dr. P. Vos (longarts Rijnstate)
•  de heer dr. N. de Vries (kno-arts OLVG & professor of 

Dental Sleep Medicine at ACTA, Amsterdam/University of 
Amsterdam)

•  de heer dr. A.W. de Weerd (neuroloog SEIN Zwolle)
•  de heer drs. P.H. van Mechelen ( voorzitter ApneuVereniging) 
•  mevrouw M. Bakker-Boone (secretaris Medische Adviesraad 

ApneuVereniging)
•  de heer M. Peters (penningmeester ApneuVereniging)

In 2015 is het reglement van de MAR geactualiseerd. Leden van 
de MAR mogen nu niet ouder zijn dan 70 jaar en niet langer 
dan twee jaar uit het vakgebied, waarvoor zij aan tafel zitten, zijn 
vertrokken.    
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2.3.2  Professionele advisering
De Medische Adviesraad (MAR) komt normaal gesproken twee 
keer per jaar bijeen. In het voor-en najaar. In 2015 is de MAR één 
keer bijeen geweest. Onderwerpen van gesprek waren: 
1.  het gedoe rond SnörEx. De reclamecodecommissie heeft tot 

twee keer toe vastgesteld dat zij apneu niet mogen claimen en 
zij blijven ermee doorgaan. Waakzaamheid bij eenieder.

2.  Het actualiseren van de CBO-richtlijn. 
3.  De actuele stand van zaken rond de volgende onderwerpen:
    a. Kaakosteotomie
    b. Hypoglossus stimulatie
    c. Positie therapie
    d. Mra
    e. Periodieke jaarlijkse controle
    f. De rol van de huisarts
4.  Standaardisatie aanvraag hulpmiddelen. Onze voorzitter heeft 

het aanvraagformulier in samenwerking tussen slaapklinie-
ken, zorgverzekeraars en leveranciers terug gebracht van 180 
vragen naar 15. 

5.  Quality of Life vragenlijst in aanbouw. In SEIN Zwolle wordt al 
met een eigen lijst gewerkt.

6.  ASV problematiek bij centraal apneu patiënten
7.  Ontwikkelingen bij de Federatie van Slaap Centra.

2.4  patiënttevredenheidsonderzoek
Wie de ApneuVereniging kent en het jaarverslag tot zover 
heeft gelezen, weet dat we grote waarde hechten aan het stel-
selmatig verzamelen van ervaring van patiënten. We doen dat 
onder andere door ons tweejaarlijkse onderzoek: De Keten in 
Beeld. Ook in 2015 werden weer meer dan 3600 patiënten 
geïnterviewd met behulp van een onderzoeksbureau met goede 
reputatie: TNS Nipo. De resultaten werden aan de professionals 
gepresenteerd op ons Symposium voor professionals. Daarbij 
worden ook sterren uitgedeeld aan slaapklinieken die boven-
gemiddeld presteren. Wie de correspondentie in de weken 
en maanden daarop ziet, weet dat de sterren serieus worden 
genomen. Klinieken met sterren zoeken de pers op en zouden 
de sterren het liefst in plexiglas aan de muur hangen. Klinieken 
zonder sterren vragen ons advies over hoe zij hun aanpak kun-
nen verbeteren.  

2.5  Symposium voor professionals
Jaarlijks organiseert de ApneuVereniging een symposium voor 
professionals. De hoofdingrediënten waren ditmaal het eigen 

onderzoek De Keten in Beeld 2015, waarin de patiënt-tevreden-
heid over diagnose en behandeling per behandelaar in kaart 
werd gebracht. De ApneuVereniging voerde voor de vijfde keer 
een grootschalig onderzoek uit om de patiënten te ondersteu-
nen bij het maken van een keus voor de beste behandelaar. 

Daarnaast werd in een aantal lezingen de nieuwste ont-
wikkelingen in de behandeling van slaapapneu uiteengezet. 
Voorzitter Piet-Heijn van Mechelen presenteerde een staalkaart 
van wat er allemaal speelt rond apneu, gevolgd door dr. Herwin 
Machiels, voorzitter Richtlijncommissie 2015 die met enkele 
eerste gedachten stilstond bij op handen zijnde nieuwe OSAS 
richtlijn en tot slot sprak prof. dr. Olivier Vanderveken van het 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen over goede resultaten de 
combinatietherapie mra en positietraining. 

Ondanks de grote concurrentie die verwacht was van het eer-
ste melatonine congres, op dezelfde dag georganiseerd door 
de Nederlandse vereniging voor slaap en waak- onderzoek in 
samenwerking met het AMC in Amsterdam, werd ons sym-
posium voor professionals door 136 belangstellenden bijge-
woond. 

2.6  relatie met slaapklinieken
Voor belangenbehartiging moet de ApneuVereniging niet in de 
Tweede Kamer, bij de Minister voor Volksgezondheid of koepels 
zijn. Wij werken het liefst direct met de mensen die het in de 
praktijk moeten doen: medisch specialisten en (osas-) verpleeg-
kundigen en de inkopers bij de zorgverzekeraars. Onze insteek 
is altijd positief. We gaan er van uit dat iemand wellicht zijn 
dag niet heeft, maar zich altijd in wil zetten voor de belangen 
van de patiënt. Ook bij de slaapklinieken brengen we iedere 
twee jaar de situatie in kaart door een groot onderzoek onder 
alle slaapklinieken. Dat deden we in 2014 en doen we in 2016 
weer. Het onderzoeksbureau, dat regelmatig onderzoek onder 
ziekenhuizen doet, verbaasde zich erover dat nagenoeg iedere 
slaapkliniek aan het onderzoek meedoet. Dat is de waarde die er 
door de professionals aan ons onderzoek wordt toegekend. Het 
geeft zicht op aanpak, werkwijze en specialisatie van de collega 
slaapklinieken in Nederland.

Het overgrote deel van de mensen die in de dagelijkse praktijk 
bij diagnose en behandeling van slaapapneu betrokken zijn, is 
Vriend van de ApneuVereniging. Ze lezen onze bladen en we 
kunnen ze mailen als er iets aan de hand is. Van veel mensen 
hebben we het telefoonnummer, zodat we ze kunnen bellen bij 
vragen. En ze weten ons te vinden als er iets aan de hand is. Niet 
zelden worden we gevraagd te adviseren als de slaapkliniek hun 
aanpak en werkwijze willen verbeteren. 

2.7  presentaties en lezingen
Ook in 2015 is door de ApneuVereniging weer een groot aantal 
presentaties en lezingen gegeven aan professionals. Een greep:
•  Gastcollege voor medische studenten (derdejaars) over osas;
•  Lezingen voor tandartsen die zich bezig houden met mra;
•  Presentatie voor tandarts assistentes;
•  Lezingen in het kader van na- en bijscholing van huisartsen;
•  Presentatie voor cardiovasculair verpleegkundigen;
•  Presentatie voor 110 medisch specialisten bij de Cursus der 

Lage Landen (Antwerpen).  

apneu 

De Keten in Beeld 2015 

Tevredenheidsonderzoek naar diagnose en 
behandeling van slaapapneu in Nederland

november 2015 
apneuvereniging

rapport van tns-nipo

 Extra editie

magazine
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Bovendien werd in 2015 meegewerkt aan de opzet voor een boekje 
over Apneu in de serie Bijblijven (nascholing van huisartsen). 
Daarvoor schreef de ApneuVereniging ook enkele hoofdstukken.  

2.8  relatie met vlaanderen
In 2015 werd de samenwerking met de VAPA, patiëntenver-
eniging voor Vlaanderen, aangehaald. In eerste instantie kun-
nen ze gebruik maken van ons voorlichtingsmateriaal zoals 
de folder ‘Wat is er met me aan de hand’ en de ApneuSpecial 
voor nieuwe patiënten. Daarnaast wordt onder hun leden ook 
het ApneuMagazine verspreid en zullen ze regelmatig artikelen 
leveren voor het ApneuMagazine.

3  Organisatie
De ApneuVereniging kan gekenschetst worden als een profes-
sionele vrijwilligersorganisatie. Zo’n honderd leden zetten zich 
vrijwel dagelijks in om de doelstellingen van de vereniging te 
realiseren. Er is bewust gekozen voor het niet inschakelen van 
beroepskrachten; in het vrijwilligerskader zit de aandoenings-
deskundigheid en zijn verder alle competenties aanwezig om de 
noodzakelijk geachte activiteiten uit te voeren of te begeleiden. 

Bepaalde routinematig terugkerende (niet-apneu gerelateerde) 
activiteiten worden uitbesteed aan externe professionele part-
ners, vanwege specialisme, continuïteit of om pieken in de 
belasting van vrijwilligers te voorkomen.  

3.1  Ontwikkeling ledenaantal
Het aantal leden op einde jaar 2015 bedroeg 7.065. Dit is een 
flinke toename met 559 leden (+ 8,6 %). We groeiden daarmee 
12 % harder dan het voorgaande jaar 2014 (zie grafiek). 
We behoren nu qua grootte tot de hoge middenklasse onder de 
patiëntenverenigingen. 
De man/vrouw verhouding in het hele ledenbestand is 70/30. 
Maar het aantal vrouwen neemt significant toe. Onder de nieuw 
aangemelde leden in 2015 was de verhouding 60/40. 

Kijken we verder dan zien we dat de trend zich voortzet dat naast 
een zeer forse aanwas met nieuwe leden (17,7 %) er ook een aan-
zienlijk verloop is (8,4 %) door afmeldingen. We gaan daarom 
ons pakket aan diensten en informatie voor bestaande leden 
nog verder uitbreiden (o.a. met de Informatiebulletins) en waar 
mogelijk verder toespitsen op individuele omstandigheden. 

3.2   algemene ledenvergadering en landelijke bijeenkomst (Cv)
Op zaterdag 25 april 2015 is de Landelijke Voorjaarsbijeenkomst 
gehouden in Regardz Eenhoorn in Amersfoort. Een dag met 
in de ochtend de Algemene Ledenvergadering 2015 en voor de 
partners een tweetal mogelijkheden voor een partnerprogramma 
en in de middag een informatiemarkt en een zestal interessante 
inleidingen. Voor het onderdeel Algemene Ledenvergadering 
wordt hier kortheidshalve verwezen naar het verslag van deze 
bijeenkomst.
Het partnerprogramma bestond dit jaar uit een keuzemogelijk-
heid voor een gespreksbijeenkomst, waarin openhartig met part-
ners van leden van de ApneuVereniging gesproken kon worden 
over het fenomeen SlaapApneu en wat dat in een relatie kan 
betekenen. Het alternatief voor de partners was een rondwande-
ling met gidsen door de schitterende stad Amersfoort, waarvan 
goed gebruik is gemaakt.

 2015 2014

leden * 7.065  6.506 

ledengroei netto 559 458

- groeipercentage 8,6 %  7,6 %

- aanmeldingen 1.155  1.013

- opzeggingen 596 555

- wegens overlijden 61 48

* Peildatum 1 januari 2016

  

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2010       2011       2012       2013       2014       2015       2016

3980

4923
5407

5524
6048

6506

7065

Ledenontwikkeling 2010 - 2015  (peildatum 1 januari)

Het beeld over de afgelopen jaren laat een 

constante groei van de ApneuVereniging zien.
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Tijdens de mogelijkheid om een lunch te gebruiken is door 
vrijwilligers en leveranciers de vergaderzaal in rap tempo omge-
bouwd tot een Informatiemarkt, waar men de laatste snufjes 
op het gebied van verschillende vormen van behandeling kon 
vernemen of men de cpap kon laten uitlezen door de vrijwilligers 
van de Gebruikersclubs.
Veel leden hebben in de middag gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid om een of meer van de zes inleidingen bij te wonen 
rond het thema ‘Topfit of nog wensen?’ Door deze inleidingen 
hebben leden nieuwe kennis over behandeling en levensstijl 
kunnen vernemen, maar ook kunnen herkennen en erkennen 
dat er soms ook wel vragen over restproblemen nadere aandacht 
verdienden.

3.3  verenigingsbestuur
Het bestuur van de ApneuVereniging geeft uitvoering aan 
de door de algemene ledenvergadering uitgezette koers. De 
bestuursleden besteden elk minimaal de helft van hun ‘werk-
week’ aan de vereniging. Intern zijn zij actief om de organisatie 
soepel te laten functioneren; extern participeren zij in de netwer-
ken waarvan de vereniging deel uitmaakt.

3.3.1  Samenstelling
Op 31 december 2015 telde het bestuur acht leden. Elk van hen 
heeft eigen taken en verantwoordelijkheden, die zijn gebundeld 
in een portefeuille:

Dagelijks bestuur:
• Piet-Heijn van Mechelen - algemeen voorzitter
• Dim van Rhee - algemeen secretaris
• Mart Peters - penningmeester

Overige bestuursleden:
• Marijke IJff - onderzoek
• Anemieke Ooms - promotie
• Joost Siereveld - veldwerk
• Aalt van Veen - communicatie
• Cees Vos - algemeen

De bestuursvergaderingen werden bijgewoond door Jos van 
Beers (districtscoördinator) ter assistentie van Joost Siereveld. 
Aalt van Veen en Dim van Rhee werden op 26 april 2015 door 
de algemene ledenvergadering tot bestuurslid verkozen. In die-
zelfde vergadering legde Fred van Kuik zijn functie neer.

3.3.2  Activiteiten
In de maandelijkse bestuursvergaderingen werd een veelheid 
van onderwerpen besproken. De meeste hiervan zijn terug te 
vinden in dit jaarverslag. De beraadslagingen in het bestuur zijn 
van uiteenlopende aard, variërend van strategisch-verkennend 
tot uitvoerend. De collegiaal-vriendschappelijke sfeer bevor-
dert mede een hoge productiviteit op de terreinen waarop de 
ApneuVereniging intern en extern actief is.

3.4  Districten en regio’s
In 2015 werden 52 regiobijeenkomsten georganiseerd verdeeld 
over het hele land. In totaal trok dit ca. 3600 bezoekers. De 
bijeenkomsten werden meestal in, en in samenwerking met 
ziekenhuizen georganiseerd. De onderwerpen waren zeer divers. 
Mevrouw drs. Sandra Houtepen-Strong, gezondheidsweten-
schapper en ervaringsdeskundige, was een veelgevraagd spreker. 
Veel bezoekers (en professionals) waren onder de indruk van 
haar verhaal waarbij duidelijk werd hoe serieus de aandoening 
slaapapneu eigenlijk wel is. Verder werd het steeds meer duide-
lijk dat het onderling uitwisselen van ervaringen voor de bezoe-
kers belangrijk is.

In 2015 werd de nadruk steeds meer gelegd op het belang van het 
werk door de regiocoördinatoren. Behalve het organiseren van de 
regiobijeenkomsten bezochten zij huisartsen en waren ze vaak 
aanwezig als standbemensing bij beurzen en markten.
Om het werk goed te kunnen verdelen en de continuïteit te kun-
nen waarborgen, werd besloten te streven naar 3 regiocoördina-
toren per regio. De districtscoördinatoren hebben zich enorm 
ingezet bij het werven van nieuwe medewerkers en doen dit nog. 
Dit verloopt succesvol, maar we zijn er nog niet. We kunnen in 
diverse regio’s nog mensen gebruiken. Dus als u zich aangespro-
ken en geroepen voelt, kunt u zich vandaag nog aanmelden bij 
onze landelijk coördinator Joost Siereveld. We hebben nog zo’n 
15 vacatures.
Ook zijn we in 2015 gestart met een intern secretariaat, bemensd 
door twee vrijwilligers. We krijgen steeds meer de kenmerken 
van een dynamisch bedrijf, maar wel helemaal gerund door vrij-
willigers. Vrijwilligers die zich belangeloos met veel enthousias-
me inzetten om informatie en voorlichting te geven aan mensen 
die nog niet gediagnosticeerd zijn, maar ook aan mensen die dat 
al lang zijn en toch nog vragen hebben. De behandelingen gaan 
immers niet bij iedereen van een leien dakje. Ook blijken steeds 
meer professionals open te staan voor informatie. Op dit gebied 
is echter ook nog steeds een behoorlijke weg te gaan. We hebben 
dus nog genoeg te doen.
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3.5  Telefoonteam
Vier medewerkers van de vereniging vormen het telefoon-
team dat vragen beantwoordt die binnen komen via telefoon 
en e-mail. In 2015 zijn er 351 contact momenten geweest, 
dus gemiddeld 87 vragen per lid van het telefoonteam. In de 
praktijk komt het regelmatig voor dat er meerdere contactmo-
menten per vraagsteller zijn. De vraagstelling is niet zelden 
behoorlijk complex en het kost soms ook wel tijd om er achter 
te komen wat nu eigenlijk de echte vraag is. De telefonische 
contacten duurden gemiddeld 31 minuten. Van het telefoon-
team wordt veel geduld, flexibiliteit en empathie gevraagd. De 
leden van het telefoonteam zijn Jos van Beers, Erna Petiet, Bep 
van Norde en Els Kampen.

3.6  Maskerraad
Onze maskerraad wordt gevormd door twee medewerkers: 
Bep en Cok van Norde. Zij beschikken over een brede collectie 
maskers en dat zijn vrijwel alle actueel in Nederland leverbare 
maskers. Producenten en leveranciers werken er aan mee dat 
nieuwe types die op de markt komen aan de collectie worden 
toegevoegd.
De maskerraad laat zijn collectie zien op regiobijeenkomsten en 
ook bij workshops in combinatie met het uitlezen van cpap’s. 
Mensen kunnen passen en informatie krijgen. Er is altijd veel 
belangstelling, want maskers zijn bij de cpap-behandeling voor 
mensen een kwetsbaar onderdeel van die behandeling. De mas-
kerraad is vaak ook aanwezig bij open dagen van ziekenhuizen 
en tijdens de voorjaarsbijeenkomst op de dag van de ALV. Bep, 
die ook lid is van het telefoonteam beantwoordt ook op die 
manier veel vragen over maskers.

3.7  gebruikersclubs
De eerste Gebruikersclub is al ontstaan in 2008. Het uitgangs-
punt van de Gebruikersclubs is het recht op uitlezen van de 
apparatuur door de cpap-gebruiker. Meting van het effect van 
de therapie moet een standaardverstrekking zijn. Dit met het 
doel om zelf de regie over je gezondheid te houden. Door het 
uitlezen wordt de in de xpap (= cpap, apap of bipap) opgeslagen 
informatie zichtbaar gemaakt. Het gaat hierbij onder andere 
over de gebruiksduur, de apneus en bijna-apneus (ook wel 
hypo-apneus), de lekkage van het masker, de mondlekkage en 
het snurken. Met al deze informatie kan de effectiviteit van de 
therapie worden gevolgd, kortom een verklaring geven over hoe 
je je ’s morgens voelt. 

De Mra-Gebruikersclub is een aparte geleding die de leden 
met mra’s ondersteunt. Zij doet dit door middel van de beant-
woording van vragen over mra’s en het onderling delen van 
ervaringen.

Een greep uit de in 2015 ontplooide activiteiten:
•  Informatie over de aanschaf en installatie van software en even-

tueel card readers. 
•  Ondersteuning bij het uitlezen van rapportages door de bij het 

merk behorende uitleesprogramma en het uitleesprogramma 
van SleepyHead. 

•  Hulp bij de interpretatie van de rapportages, eventueel door-
verwijzen naar de juiste behandelaar (osas-verpleegkundige of 
specialist). 

•  Onderling delen van vragen tussen leden van Gebruikersclubs, 
bijvoorbeeld via het ApneuForum, de Facebookpagina of 
e-mail. 

•  Onderzoeken van de behoeften bij leden van de Gebruikers-
clubs. 

•  Deelnemen aan regiobijeenkomsten waar uitlezen op de 
agenda staat. 

•  Uitgave van digitale nieuwsbrieven om de leden van de 
Gebruikersclubs te informeren. 

•  Leveren van bijdragen aan het ApneuMagazine, het ApneuForum 
en de Facebookpagina. 

In 2015 is de lijn voortgezet om de gebruikersclubcoördina-
toren, die destijds startten als specialist voor één merk xpap, 
te scholen voor alle gangbare merken. Dit is natuurlijk gedaan 
met behoud van ieders specialisme. Zo zijn alle coördinatoren 



van de Gebruikersclubs verder geschoold om de veel geleverde 
merken xpaps, zoals Philips Respironics, ResMed en Fisher & 
Paykel, uit te kunnen lezen. De verspreid in het land wonende 
coördinatoren kunnen nu hun diensten voor meerdere merken 
xpap aanbieden. 

Een compleet en actueel overzicht van de coördinatoren 
van de Gebruikersclubs kunt u altijd inzien achter in ieder 
ApneuMagazine.

3.8  npS
Ons administratiekantoor Non Profit Support (NPS) in Doorn 
neemt ons nu voor het derde jaar veel dagelijks werk uit handen. 
Het NPS-team is tijdens kantooruren bereikbaar en ontvangt 
en administreert o.a. alle inkomende communicatie (per post, 
mail, telefoon) en regelt dat de juiste vrijwilligers daarmee verder 
kunnen. Ook beheren zij de gehele ledenadministratie; hiervoor 
is in 2015 een nieuw pakket (NPL 2 van de Stichting NonPro) 
in gebruik genomen. Verder verzorgen zij de uitvoering van 
de financiële administratie en de jaarlijkse en tussentijdse rap-
porteringen. 
De inhoudelijke communicatie met de bestuursleden is 24/7 
mogelijk via de softwarepakketten Twinfield en BaseCone. In 
2016 zal ook het autorisatie- en betaalproces volledig online 
verlopen. 

Het bestuur van de ApneuVereniging is zeer tevreden over de 
samenwerking met NPS. Het ontlast onze vrijwilligers op een 
efficiënte wijze van iedere dag terugkerende werkdruk en zorgt 
voor continuïteit. 

3.9  pgO Support
Het in Utrecht gevestigde PGO Support biedt op verschillende 
manieren ondersteuning aan landelijk werkende patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties. De ApneuVereniging maakt gebruik 
van de vergaderaccommodatie en van het aanbod van cursussen 
en workshops.

4  interne communicatie
In het contact met de leden van de vereniging speelt het 
ApneuMagazine een belangrijke rol. Eind 2015 is hieraan een 
nieuw medium toegevoegd: het ApneuBulletin, dat via e-mail 
wordt verspreid. Met het ApneuBulletin is een stap gezet naar 
een interactieve relatie met de leden.

4.1  apneuMagazine
Het ApneuMagazine verschijnt vier keer per jaar. In het kwar-
taalblad ApneuMagazine zijn in 2015 onder andere de volgende 
onderwerpen de revue gepasseerd. 

Nummer 1:  
•  De samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen
•  Het zorgpad MRA
•  Een patiënt die een andere kijk heeft op en blij is met een gaatje 

in zijn keel (tracheotomie)
•  De negen grootste misverstanden over apneu

Nummer 2:  
•  Slaapapneu bij kinderen
•  Sleep Position Trainer voor positie afhankelijke osas
•  Apneu en hart- en vaatziekten
•  Apneu en rijbewijs
•  Nog een patiënt met een gaatje in zijn keel èn de visie er op van 

de behandelende kno-arts
•  Kaakoperatie soms de beste oplossing, zo ook voor Anna. Drie 

artsen vertellen erover.

Nummer 3: 
•  Apneu en vergrote kans op leverproblemen
•  Apneu en het Restless Legs syndroom
•  Hoe goed werken appjes die slaap en andere zaken registre-

ren?
•  De Buteyko-methode; een fysiologische dwaling
•  Aandacht voor het blad Bijblijven voor huisartsen dat in sep-

tember 2015 geheel over slaapapneu ging, door grote inbreng 
van redactie- en MARleden van de ApneuVereniging, onder de 
bezielende leiding van Marijke IJff.

Nummer 4:  
•  Slaapapneu en werk, oftewel: hoe communiceer je op de juiste 

manier met je bedrijfsarts?
•  Nieuw ontwikkelde (hulp-) middelen gezien op de beurs
•  Vrijen met een hartprobleem
•  Hoe regelen de verschillende verzekeraars de behandeling van 

apneu
•  ‘Wat mag u verwachten’, een samenvatting van het jaarlijkse 

onderzoeksrapport
•  Apneu en hoge bloeddruk en in het verlengde daarvan de ziekte 

van Conn.
•  Een gebruikersimpressie van de ResMed Airsense S10
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In 2015 is de samenwerking met de ApneuVereniging in 
Vlaanderen geïntensiveerd. Zo werd onze redactie uitgebreid 
met een Vlaming: Mark de Quidt. Het blad wordt nu ook daar 
verspreid en zij leveren ook interessante kopij. Het vergt wel 
extra scherp kijken naar de onderwerpen die wij opnemen: ‘Is 
dit in beide landen zo geregeld, of moet er een vlag bij omdat het 
alleen voor dat bepaalde land van toepassing is?’. 
Nicolette Pietersen heeft wegens privéomstandigheden de redac-
tie moeten verlaten. Ook Erna Petiet beëindigde haar werkzaam-
heden voor de redactie.
De interactie tussen blad en website is geïntensifieerd, zodat 
actuele onderwerpen vooruitlopend op publicatie in het 
ApneuMagazine, worden gedeeld met belanghebbende leden.

Naast het kwartaalblad geven we een special uit voor nieuw 
gediagnosticeerde patiënten en ook dit jaar werd deze special 
geactualiseerd. Dit blad is in groten getale uitgedeeld, zodat er 
al snel na het jaareinde nog moest worden bijgedrukt. In totaal 
werden 30.000 specials verspreid. In het voorjaar van 2016 gaat 
het blad geheel op de schop en wordt het helemaal aangepast aan 
alle laatste ontwikkelingen. 

Traditiegetrouw verschijnt elk jaar een rapportage van ons jaar-
lijkse onderzoek naar de naleving van de behandelrichtlijn in 
de vorm van een onderzoekspecial. Voor de leden is daarvan dit 
jaar een samenvatting opgenomen in het Kerstnummer van het 
ApneuMagazine. Het hele rapport is voor alle leden te lezen via 
de website. 
De onderzoekspecial was dit jaar gebaseerd op de beleving van 
patiënten. Over de gehele linie scoren de klinieken goed: een 8,3 
gemiddeld. Alleen aan die klinieken die daarboven nog scoorden 
zijn sterren uitgereikt. Een gewild keurmerk inmiddels.

4.2  apneuBulletin
In het najaar van 2015 werd voor het eerst een digitale Nieuwsbrief 
onder de leden verspreid met de naam ApneuBulletin. Doel van 
het ApneuBulletin is de leden directer en vaker te informeren 
over actuele kwesties. Primair doel is een sterkere band met 
de leden te verkrijgen en bij hen belangstelling te wekken voor 
behartenswaardige thema’s. Bijkomend motief is dat het bestuur 
graag de 60 % van de leden die de verenigingswebsite nooit 
bezoeken, meer te betrekken bij dit medium. De nieuwsbrief 
attendeert niet alleen op interne kwesties, maar leidt de leden 
ook naar waardevolle informatie van andere herkomst. 
Het plan is het ApneuBulletin 10 keer per jaar uit te sturen naar 
de e-mailadressen van alle leden, de vrienden van de AV, relaties 
en belangstellenden. 
Het productieteam is als volgt samengesteld:
•  Henk Verhagen is verantwoordelijk voor de planning, content 

en de samenwerking
•  Ton op de Weegh (website en magazine / techniek & opmaak), 
•  Joost Siereveld (vanuit het verenigings-speelveld) 
•  Aalt van Veen (vanuit het bestuur en signaleren actuele 

thema’s)
•  Gerda Kassels is belast met de verzending

5  externe communicatie
Zowel door middel van de eigen website als via sociale media 
wil de ApneuVereniging haar statutaire doelstellingen concreet 
vorm geven. Daarnaast is zichtbaarheid op symposia en beurzen 
een wezenlijk middel hiertoe. Last but not least zorgt het mee-
doen in een koepelorganisatie als de NPCF voor resultaten.

5.1  Website
De website www.apneuvereniging.nl trok in 2015 bijna 500.000 
bezoekers. Het is een soort encyclopedie met alles over apneu, de 
diagnose en de verschillende behandelingen. Alle slaapklinieken 
staan er met een profiel, waardoor je kunt lezen over hun aanpak 
en werkwijze. En natuurlijk staat er informatie over de vereni-
ging en haar activiteiten. Er werd in 2015 speciaal een webteam 
opgericht om de site actueel te maken en te houden. Dit team 
heeft stelselmatig de website nagelopen. Er zijn veel nieuwe arti-
kelen opgenomen en verouderde informatie is verwijderd. Een 
opvallende vernieuwing is te vinden op de homepage. Hier is een 
prikbord opgenomen met actuele berichten over apneu en bijko-
mende ziekten. Per week worden actuele berichten toegevoegd. 

Veruit de meeste bezoekers van de website gaan er rechtstreeks 
heen. Hieruit mag geconcludeerd worden dat men de site van de 
ApneuVereniging goed weet te vinden.   

verdeling herkomst visits website over 2015

direct via zoekmachine via andere site social media
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Leden webteam:
Roelof Pit: webspecialist/ontwikkelaar en bouwer websites
Ton op de Weegh: webredacteur
Steven Meppelink: webredacteur
Heddie Casteleijn: testen website
Annemieke Ooms: content slaapprofielen

5.2  Sociale media
De ApneuVereniging beschikt al sinds jaar en dag over een 
ApneuForum. Hier kunnen leden en niet leden hun ervaringen 
kwijt en vragen stellen. In de loop van de tijd zijn zo veel onder-
werpen aan de orde gekomen. Deze zijn geordend naar een 
bepaalde vraag en daardoor zijn de eerdere reacties van anderen 
goed terug te lezen. Mensen kunnen onder een zelf gekozen 
naam meepraten. Ze moeten daarvoor wel een account aan-
maken. Dat hebben ook in 2015 veel mensen gedaan. 

Ook Facebook bestaat al weer enige tijd, maar werd nog niet actief 
beheerd. In 2015 is er een beheerder gekomen: Ton op de Weegh. 
Sinds die tijd groeien Facebook en een aparte Facebookgroep als 
kool naar meer dan 1000 deelnemers en vinden er levendige 
discussies plaats.  
 
5.3  perscontacten
Vanuit het bestuur werd tweemaal tekst aangeleverd voor 
publieke media. In het zomerseizoen werd aangehaakt op het 
thema ‘snurkende mensen op de camping’, met een opiniestuk 
in NRC Handelsblad (eind juli geplaatst). In december verzocht 
de redactie van een kleine uitgeverij van huis-aan-huisbladen 
om een introductie-artikel over apneu; wat werd aangeleverd 
met illustraties. Daarnaast komen onze regionale bijeenkomsten 
regelmatige in de pers, met een meer of minder uitgebreide 
toelichting over apneu.

5.4  promotieactiviteiten
De trend dat ‘slaapapneu’ bekender wordt is duidelijk ook in 
2015 doorgezet. Kwam het jaren geleden nog voor dat men zeer 
verbaasd vroeg ‘Wat is dat, slaapapneu?’, tegenwoordig kent 
iedereen wel iemand die dit heeft.
Naast alle plaatselijke, regionale en landelijke beurzen wordt de 
ApneuVereniging nu ook gevraagd bij diverse professionals, als 
huisartsen, artsen in opleiding, doktersassistenten, tandartsen en 
kaakchirurgen. Daar komt bij dat we afgelopen jaar zijn benaderd 
door het bedrijfsleven, namelijk Shell, om tijdens hun jaarlijkse 
Safety Day aanwezig te zijn met de stand én heeft de voorzitter, 

Piet-Heijn van Mechelen, weer een pakkend verhaal verteld. Er 
zijn veel chauffeurs van Shell die chemische stoffen vervoeren en 
dit is o.a. een groep die nog veel moet leren over het omgaan met 
slaapapneu, vooral omdat ze achter het stuur zitten! 

5.5  npCF
In 2015 is de ApneuVereniging aspirant lid geworden van de 
Nederlandse Patiënten- en Consumenten Federatie (NPCF). Het 
is een koepel van een aantal grotere en actievere patiëntenvereni-
gingen. Tot dusver hadden we geen aansluiting gezocht omdat 
we onze energie in het kader van de belangenbehartiging liever 
besteden aan direct contact met slaapklinieken, de specialisten 
en verpleegkundigen die daar werken, de inkopers zorg en hulp-
middelen bij de zorgverzekeraars en de vertegenwoordigers van 
de leveranciers. Daar kunnen we vaak direct successen boeken. 
Maar de afgelopen jaren werd ons duidelijk dat er toch een aantal 
landelijke onderwerpen is, dat de aandacht vraagt en waar wij 
als sterk gegroeide vereniging wel over willen horen en ons mee 
willen bemoeien. Bovendien speelt het NPCF een steeds belang-
rijker rol richting kwaliteitsinstituut en dat is nu typisch iets 
waar wij ons met ons patiëntenonderzoek voor interesseren. Een 
direct voordeel voor onze leden is, dat een aantal verzekeraars in 
de aanvullende verzekering het lidmaatschap van een patiënten-
vereniging vergoeden, mits deze lid is van de koepel NPCF. 

5.6  ieder(in)
De ApneuVereniging is lid van Ieder(in), de koepelorganisatie van 
patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Ieder(in) richt zich met 
name op ondersteuning van lokale en regionale organisaties. In 
die zin is Ieder(in) voor de ApneuVereniging van slechts beperkt 
belang. Voor de realisering van de statutaire doelstelling van de 
ApneuVereniging is de NPCF van aanzienlijk meer belang.

6  Financiële ontwikkelingen
Het jaar 2015 is financieel uitgekomen volgens de verwachtingen. 
Het resultaat is € 3.466 positief, nagenoeg gelijk aan de begro-
ting. In juli 2015 hebben we in het bestuur op basis van lopende 
ontwikkelingen enkele posten door onderlinge verschuivingen 
bijgesteld. De ontwikkeling van inkomsten en de uitgaven ble-
ven verder in evenwicht. Vergeleken met het voorafgaande jaar 
2014 zijn de opbrengsten weer substantieel gestegen (+ 8,9 %; + 
€ 26.000). Ook de uitgaven namen toe (5,8 %; € 18.000). Het ver-
lies van 2014 is daarmee omgebogen naar een klein overschot. 

Het jubileumjaar 2015 zet hiermee versterkt de trend voort van 
een regelmatige netto groei in ledental en activiteiten van 8 tot 
10 % per jaar, die zich de laatste jaren heeft afgetekend. We heb-
ben met dit resultaat de bezuinigingsronde met 75 % korting 
op de instellingssubsidie nu definitief achter ons gelaten. Veel 
is hierbij te danken aan de onvermoeibare inzet van een toe-
nemend aantal vrijwilligers.
De begroting voor 2016 is sluitend. We hebben een degelijke 
continuïteitsreserve. Wij zien dit jaar en de verdere toekomst in 
financieel opzicht dan ook met optimisme tegemoet. Het zal wel 
de nodige inspanningen blijven vergen van de fondsenwerving.

De volledige Jaarrekening 2015 met accountantsverklaring wordt 
apart gepubliceerd op de website na goedkeuring door de kas-
controle commissie.  
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6.1  Toelichting resultatenrekening 2015 en begroting 2016
In de tabellen ‘Resultatenrekening 2015’ en ‘Begroting 2016’ 
vindt u ter oriëntatie de voornaamste getallen daaruit. Enkele 
opmerkelijke posten in dit boekjaar zijn: 

1.  Hogere contributie inkomsten, door ledengroei en beter 
betalingsgedrag (€ 6.000 boven budget; € 25.000 meer dan 
2014).

2.  Lagere organisatiekosten van de ALV (€  6.000) en reiskosten 
in regio’s (€ 5.000). 

3.  Minder kosten en hogere opbrengsten Symposium voor 
Professionals. Samen goed voor besparing van € 5.000. Het 
symposium is daarmee een kostenneutrale vorm van belan-
genbehartiging. 

4.  Lagere kosten tevredenheidsonderzoek TNS-Nipo (€ 6.000)
5.  Hogere uitgaven voor voorlichting (+ 17 %; € 24.000 meer dan 

gebudgetteerd), met name door:
    •  grotere participatie in zowel landelijke als regionale beurzen 

(+ € 13.000 boven budget); 
    •  hogere portokosten voor ApneuMagazines en Specials             

(+ € 6.000);
    •  Pr-kosten o.a. voor 25-jarig jubileum, dat sober werd gevierd 

(totaal € 4.000).

6.2  vooruitblik
De begroting voor 2016 is rond. Zie tabel.
Voor een gezonde financiële toekomst op lange termijn zijn sta-
biele financieringsbronnen nodig. 

•  We gaan met extra inzet door op de bewezen weg om door 
ledenwerving meer financiële armslag te krijgen én tegelijk 
betere diensten te verlenen. Daarnaast gaan we ook meer doen 
voor bestaande leden. 

•  De jaarlijkse contributie wordt ook in 2017 niet verhoogd en 
blijft met € 27,50 per jaar een van de laagste onder Nederlandse 
patiëntenverenigingen. Zeker in vergelijking met wat wij bieden 
aan activiteiten. Maakt ú al gebruik van dit lage incassotarief? 

•  De projectsubsidie van een samenwerkingsproject met 7 ande-
re patiëntenverenigingen (VEEL), gebaseerd op het onderzoek 
model van de ApneuVereniging is beëindigd, maar vindt een 
voorzetting in een nieuw project VEEL2do met 10 verenigingen 
voor de periode 2016 t/m 2018. Genoteerd voor € 21.000 per 
jaar. Op termijn zijn de projectsubsidies echter onzeker.

•  Ook actieve fondsenwerving voor onderzoek komt dan weer 
in beeld. 

•  We zijn dankbaar voor alle vrijwillige giften die wij steeds weer 
ontvangen en zullen als ANBI-organisatie legaten en donaties 
ook actiever gaan faciliteren. 

Al in de nabije toekomst zullen wij meer geld moeten gaan 
besteden aan digitale communicatie-technieken, zowel extern als 
intern, om de toenemende vraag naar informatie in de groeiende 
organisatie het hoofd te kunnen bieden. 

Tot slot: Met een kritische blik op de effectiviteit en de efficiency 
van onze bestedingen zullen we verder onze middelen zo verant-
woord blijven besteden.   ■

  Staat van baten en lasten 2015  &  Begroting 2016

 
uitkomst 

2015
Begroot

2015
uitkomst 

2014
Begroot 

2016

5  5 5 4

Baten     

Contributies 190.865  184.000 173.087 206.450

subsidies 66.723  66.726 63.764 56.100

advertenties 56.489 51.000 46.140 57.500

giften en legaten 7.224 8.000 10.172 8.000

Overige baten 1.384 1.600 3.056 1.000

Som der baten 322.685 311.326 296.219 329.050

   

Lasten    

voorlichting 164.356 140.090 145.021 165.200

lotgenotencontact 25.404 35.500 35.132 30.000

Belangenbehartiging 3.930 7.350 4.293 6.250

Onderzoek 25.405 26.300 21.354 22.600

Opleidingen 8.287 5.600 9.492 8.300

afschrijvingen 1.997 2.000 1.609 2.000

Projectkosten 992 1.000 515 500

Organisatielasten 51.260 45.800 41.449 56.700

algemene kosten 37.588 43.100 42.776 37.500

Som der lasten 319.219 306.740 301.641 329.050

   

expoitatieresultaat 3.466 4.586 -5.422 0

   

resultaatbestemming    

Continuïteitsreserve 3.465  -5.422  

   


