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Ochtendprogramma voor leden 
 

10.00 -11.45 uur Algemene Ledenvergadering 
 
De agenda voor de algemene ledenvergadering ziet er als volgt uit: 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag algemene ledenvergadering 2016 
3. Jaarverslag 2016 
4. Rekening en verantwoording 2016 
5. Verslag kascontrolecommissie over 2016 
6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2017/2018 
7. Missie, visie en toekomstplannen 
8. Begroting 2017 
9. Benoeming bestuurslid 

Voorgesteld wordt Henk Verhagen te verkiezen tot lid van het bestuur 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging. Hierin legt het bestuur 
verantwoording af voor het gevoerde beleid, waaronder de besteding van uw lidmaatschapsgeld en 
andere inkomsten. De definitieve agenda (met bijbehorende stukken) wordt uiterlijk een week voor 
de bijeenkomst op de website van de ApneuVereniging gepubliceerd. 

 
Ochtendprogramma voor partners 
Parallel aan de algemene ledenvergadering worden er voor partners gespreksgroepen georganiseerd, 
of kan er een wandeling door Amersfoort gemaakt worden. 

 

10.00 – 11.45 uur  Partner gespreksgroepen 
De partnergespreksgroepen hebben geen speciaal thema. Het doel is met elkaar 
ervaringen, gedachten, gevoelens en vragen uit te wisselen. Dit gebeurt in kleine 
groepen onder leiding van ervaren en betrokken gespreksleiders (zelf ook 
partner van iemand met apneu).  

 

 Wandelen in Amersfoort 
Op eigen gelegenheid Amersfoort verkennen. Winkelen of bezienswaardigheden, 
alles in de nabijheid van Regardz. Het centrum van de stad ligt op 10 minuten 
wandelen van het congrescentrum. Wilt u samen met anderen op stap, meldt u 
zich dan om 10.00 uur bij de receptie van Regardz. Plattegronden zijn aanwezig. 

 

Lunchpauze 
12.00 – 13.00 uur Bij de aanmelding kunt u zich opgeven voor de lunch. Meer informatie verderop 

in deze brief bij ‘Consumpties en lunch’. 
 
 

Middagprogramma voor leden en partners 
 

13.15 – 16.00 uur   De Informatie- en uitleesmarkt   
Wilt u meer weten over apparatuur en maskers? Bent u goed op de hoogte van de mogelijkheid tot 
uitlezen van de gegevenskaart uit uw cpap, of juist niet? Weet u waar het forum voor is? Kent u de 
vrijwilligers van de diverse gebruikersclubs? Redenen voldoende om naar de informatie- en 
uitleesmarkt te komen. 
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- Leveranciers en producenten van cpap’s, mra’s en slaappositie trainer (spt) tonen hun (nieuwste) 
hulpmiddelen. Zij beantwoorden uw vragen en geven graag toelichting.  
 

- Kleine demonstraties van leveranciers en vrijwilligers bij een aantal statafels. Een voorbeeld is: 
“mijn masker lekt nogal veel, wat kan ik daaraan doen?” 

 
- De maskerraad van de ApneuVereniging is aanwezig om uw vragen over het gebruik van maskers 

te beantwoorden en heeft een scala aan voorbeelden bij zich. 
 
- De diverse gebruikersclubs bieden u op de Informatiemarkt de gelegenheid om uw cpap uit te 

lezen en te zien of uw therapie effectief is. Dit gebeurt bijvoorbeeld met het gratis 

uitleesprogramma SleepyHead. U kunt daarvoor het geheugenkaartje uit uw cpap meenemen. Ze 
leggen graag uit hoe u zelf de vinger aan de pols kunt houden. Ook kunt u daar met vragen over 
mra en spt terecht.  

 
 

13.15 – 16.00 uur   Inleidingen door diverse sprekers   
 
Tijd Zaal Onderwerp Spreker 

13.15 – 14.00 Begane grond P1-P4 
 

Wat is het belang van 
telemonitoring voor u? 
Cpap’s kunnen tegenwoordig op 
afstand uitgelezen worden. Hoe gaat 
dat in zijn werk en wat heeft u er 
aan? 

Lisette Drenthen, 
verpleegkundig 
specialiste SKB 
Winterswijk. 

13.15 – 14.00 1
e
 Verdieping 1 1-4 

 
Ademstops en de gevolgen voor 
hart en bloeddruk. 
Verschillende aandoeningen hangen 
samen met slaapapneu. In deze 
lezing extra aandacht voor het hart. 

Dewi Groeneveld, 
longarts Flevoziekenhuis. 

13.15 – 14.00 1
e
 Verdieping 1.5 

 
Wat is apneu? Wat kun je zelf doen? 
Een actieplan. 
Voor mensen die het afgelopen jaar 
met de behandeling zijn gestart. 

Piet-Heijn van 
Mechelen, voorzitter 
ApneuVereniging. 
 

 

Tijd Zaal Onderwerp Spreker 

14.15 – 15.00 Begane grond P1-P4 
 

Geen lezing ingepland. 
Tijd om naar de informatie- en 
uitleesmarkt te gaan. 

Diverse leveranciers en 
gebruikersgroepen. 

14.15 – 15.00 1
e
 Verdieping 1 1-4 

 
Wanneer slapen niet meer 
vanzelfsprekend is. 
Slaapoefentherapie, praktische tips 
en oefeningen. 

Francis Lanen, 
docent 
slaapoefentherapie. 

14.15 – 15.00 1
e
 Verdieping 1.5 

 
Geen lezing ingepland. 
Tijd om naar de informatie- en 
uitleesmarkt te gaan. 

Diverse leveranciers en 
gebruikersgroepen. 
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Tijd Zaal Onderwerp Spreker 

15.15 – 16.00 Begane grond P1-P4 
 

Centraal Apneu of Csas 
Er zijn maar weinig mensen die 
overwegend centraal apneu hebben. 
Wat maakt het anders? En vergt dat 
ook een andere behandeling? 

Klaas van Kralingen, 
longarts Van Weel- 
Bethesda Ziekenhuis. 

15.15 – 16.00 1
e
 Verdieping 1 1-4 

 
AHI in orde en nog niet de oude. 
Wat nu? 
Mag je na behandeling voor apneu 
altijd rekenen op compleet herstel? 
Hoe kom je aan de optimale 
behandeling? 

Hennie Janssen, 
longarts/somnoloog 
Kempenhaeghe. 
 

15.15 – 16.00 1
e
 Verdieping 1.5 

 
Praten met uw huisarts over apneu. 
Veel mensen voelen zich nog niet 
helemaal goed, ondanks hun 
behandeling voor apneu, of hebben 
bijkomende ziekten. Hoe kunt u het 
beste overleggen met uw huisarts? 

Hugo Hardeman, 
huisarts, lid van de 
Medische Adviesraad. 
 

16.30 Rondeelzaal Afsluiting van de landelijke 
voorjaarsbijeenkomst 2017 

Bestuur van de 
ApneuVereniging 

 


