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   met matige- tot ernstige obstructieve slaapapneu
    met CPAP-falen of die het masker niet kunnen verdragen
  die geen ernstig overgewicht hebben

De Inspire therapie bij obstructief slaapapneu,
is geschikt voor patiënten:

Informeert u zich op: www.inspiresleep.nl  
of belt u kostenloos met: 0800 343 4008.
(voor België: 03500 3618)

Therapie met één druk 
op de knop!
Geen Masker.
Geen slang.
Alleen maar slapen!

Bij obstructief slaapapneu

Geluidloos, gemakkelijk in
het gebruik

Patiëntteveredenheid2

Vermindert adempauzes en
snurken aanzienlijk

Effectief1

1 – Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2018; 159(1):194–202    2 – Eur Respir J 2019; 53(1):1801405

Inspire_NL_Advertisement_226x320_20200804.indd   1 04.08.20   13:44



Ze zeggen dat de airco bij de fitness coronaproof is, 
maar voel ik daar toch niet wat rondzwevende aero-
solen? Buiten wandelen lijkt me meer verantwoord. 
Bijtijds, vóór de hitte weer toeslaat. Kent u die sfeer 
’s ochtends vroeg na een nachtelijke regenbui? Langs 
frisgroene weilanden achter de dijk, met de geur van 
het vochtige gras en een verkoelend briesje en zo nu en 
dan een loeiende koe. 

‘Ha buuf, ook lekker aan de wandel!’, klinkt het plots 
naast me. ‘Maar waarom loop je zo vreemd?’ Dat kan 
ik buurvrouw Els uitleggen. Ik loop naast mijn schoe-
nen van trots. Trots op wat alle vrijwilligers van de 
ApneuVereniging voor elkaar krijgen. Ik heb gisteren 
het stukje voor dit ApneuMagazine gemaakt over de 
uitslag van de ALV en bij het lezen van al die com-
plimenten voor onze vrijwilligers begon ik te gloeien. 
Nu ik aan de wandel ben en eraan denk, komt de trots 
weer aanzetten. ‘Dan hebben mannen het makkelijker’, 
zegt de buurvrouw, ‘gewoon als een pauw hun neus 
en staartveren omhoog. Is veel beter voor je voeten en 
schoenen. Fijn trouwens dat mensen jullie laten weten 
dat ze zo tevreden zijn.’ 

Dat klopt. Wij zijn heel blij met de waardering. Blij 
dat mensen zien dat niet alles vanzelfsprekend is. 
Bijvoorbeeld de vergoeding van de cpap. Daarvoor heb-
ben de mensen van het eerste uur van de vereniging 
heel veel werk verzet. Dat is bijna 30 jaar geleden. En in 
die 30 jaar hebben volgende besturen en andere vrijwil-
ligers eraan bijgedragen dat er nog eens zes behandelin-
gen voor apneu in het basispakket kwamen. Nederland 
is daarin uniek, andere landen hebben dit niet. 

Mijn wandeling zit erop. Met de ventilator in de rug en 
de voeten omhoog bekijk ik op mijn laptop de inhoud 
van het blad dat u nu in handen heeft. Ik ben benieuwd 
of bij u ook verschillende zintuigen geprikkeld raken. 
Voelt u de trillingen van het apparaatje voor positie-
therapie of van de tongzenuwstimulator als u erover 
leest? Krijgt u trek als u leest over leptineresistentie, zin 
te bewegen bij het stuk over de leefstijlcoach? En legt u 

het blad zo nu en dan terzijde om na te denken over wat 
u leest of om er met iemand over te praten? Bijvoorbeeld 
over positieve gezondheid of kwaliteit van leven. 

Oh ja, aan te bevelen zo’n vroege ochtendwandeling. En 
als u trots bent, denk dan aan meneer pauw - ook als 
vrouw.

Marijke IJff, hoofdredacteur 
ijff@apneuvereniging.nl

Trots als een pauw is 
beter voor je voeten

Van de redactie

Snelsonnet van Hanneke van Almelo 

Cpap in coronatijd

Ik draai onafgebroken overuren,
want mijn café met tuinterras loopt goed.

De zaak gaat nu gelukkig niet bankroet
als die versoepelingen blijven duren.

De laatste weken is het wel non-stop
het ene masker af, het andere op.
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Heeft u vragen over slaapapneu of de behandeling? Of tips om het leven met masker of beugel aangenamer te 

maken? Heeft u iets bijzonders meegemaakt met uw slaapapneu of behandeling? Stuur uw vraag, tip of verhaal naar 

redactiesecretaris@apneuvereniging.nl onder vermelding van ‘Rubriek Voor Mekaar’. Specifieke medische vragen over 

uw eigen situatie kunt u beter voorleggen aan uw arts. De redactie bepaalt of uw inzending geplaatst wordt of dat er 

een andere reactie op volgt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten en aan te passen. Volledige 

namen en adressen zijn bij de redactie bekend. 

samenstelling: Anja van der Burgt-Disco  

Voor Mekaar
vraag en antwoord

Apneuzorg onnodig?
In een artikel over ‘het leveren van onnodige zorg’ in de NRC 
van 23 juni heb ik een uitspraak gezien van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZA). In hun visie zijn apneubehandelingen 
onnodige zorg. Wat is de mening van de ApneuVereniging 

hierover? Gaat de vereniging de NZA hierover aanspreken? 
Ik heb zelf zeer veel baat bij mijn apneubehandeling. Dus ik 
deel de visie van de NZA zeker niet. Deze club heeft wel veel 
invloed op ons zorgstelsel. J.K.
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In diverse dagbladen stonden half juni artikelen 
naar aanleiding van uitspraken van de Nederlandse 
Zorgautoriteit over onnodige zorg. Van veel leden ontving 
de ApneuVereniging verontruste en verontwaardigde 
berichten, omdat apneu werd genoemd als een van de 
aandoeningen waar onterechte behandelingen voor zou-
den worden gegeven.
Het bestuur laat dit ongenuanceerde verhaal, dat op veel 
punten niet strookt met de werkelijkheid, er niet zomaar 
bij zitten. Ook de medische apneuwereld is hierover bij-
zonder slecht te spreken. Er is al een gezamenlijke reactie 
gestuurd naar de NZA en diverse andere instellingen. 

In het bestuur van de ApneuVereniging zijn aanvul-
lende acties besproken om ook het standpunt vanuit de 
patiënten goed te belichten. Uit de patiënttevredenheids-
onderzoeken die we sinds 2006 tweejaarlijks uitvoeren, 
blijkt dat een tijdige, goede apneubehandeling een groot 
positief effect heeft op de kwaliteit van leven van apneu-
patiënten. Ook blijkt dat de ‘maatschappelijke kosten’ 
voor een apneupatiënt afnemen bij een goede behande-
ling. Apneubehandelingen worden nu - mede dankzij 
de inspanningen van de ApneuVereniging - door de 
zorgverzekering gedekt en wij zullen er alles aan doen 
dat zo te houden. 

Een wikkel van suikerriet
Ik heb al lang apneu. En ik krijg ook al lang het fantastische 
ApneuMagazine. Maar het stoort mij verschrikkelijk om 
het blad te moeten ontvangen in een plastic hoes die volgens 
mij niet milieuvriendelijk is. We zijn een vereniging die met 
gezondheid bezig is, kan dit niet anders? Als er een ding 
vaststaat, is het wel dat onze planeet zowel op land als in zee 
overspoeld is met materiaal dat niet of bijna niet vergaat.

G.J. K., Steenwijk

Dank voor uw complimenten, meneer K. Wij delen uw zorg 
voor het milieu en de afkeer van de plasticsoep. Daarom 
sturen we sinds september 2019 ons magazine in een 
hoesje van dunnere en herbruikbare folie. De wikkel is 
herkenbaar aan de tekst ‘Green PE biobased’ en wordt voor 
100 % gemaakt van suikerriet als herbruikbare basisstof. 
Green PE biobased vangt bij de productie CO2 af uit de 

atmosfeer en helpt daarmee de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen. Het materiaal is volledig recyclebaar, maar 
niet composteerbaar. De wikkel kunt u bij het plastic afval 
doen.



I N f O R M At I E

’s Nachts plassen en drinken met masker op?
Hieronder een korte opmerking - waarschijnlijk een open deur 
- naar aanleiding van een citaat in het artikel ‘Mag ik een 
nachtje zonder?’ ApneuMagazine 2-2020, blz. 20): ‘Ik moet 
vaak ’s nachts plassen. Na 5 uur ’s ochtends zet ik het masker 
niet meer terug op.’ 
Als ik ’s nachts mijn bed uit moet, zet ik het apparaat even uit 
(het scheelt lawaai en het apparaat neemt de draad moeiteloos 

weer op) en houd ik mijn neusmasker op. Voor een slok water 
heb ik altijd een vol flesje water bij de wastafel staan, want 
drinken uit een beker is lastig. Als de persoon uit het artikel 
een neus-mondmasker heeft, lukt zo drinken niet en moet het 
masker af. 

Gerda N., Enschede
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Afhankelijk van het masker en misschien ook uw eigen 
voorkeur zijn er verschillende mogelijkheden om het 
cpap-gebruik even te onderbreken. Allereerst moet de 
cpap worden uitgezet. Soms kan de leverancier de cpap 
zodanig instellen dat, als u het masker afzet (of de slang 
loskoppelt), de luchtstroom stopt en zodra u het masker 
weer opzet (of de slang aankoppelt) de luchtstroom van-
zelf weer begint met de ingestelde druk.
Bij maskers met een koppelstuk op de neus of bovenop 
het hoofd is de slang makkelijk los te koppelen van het 
masker. Veel nieuwe maskers hebben weinig bandage 
en zijn makkelijk in zijn geheel op en af te zetten. Meer 
informatie hierover staat in het boekje dat u ontvangt bij 
levering van het masker.

Om te drinken zult u een fullfacemasker wel af moeten 
zetten. Bij het gebruik van een neusmasker is dat niet 
nodig. Drinken uit een glas of beker blijft wel lastig, maar 
er zijn verschillende mogelijkheden. Een flesje, zoals 
Gerda doet, of een bidon. We horen ook wel van mensen 
die een glas water met een buigbaar rietje naast het bed 
hebben staan om te kunnen drinken. 

Schoonmaakfilter Resmed neusdoppenmasker
Ik gebruik al lange tijd het AirFit P10 masker. Een prettig, 
goed zittend masker met een eenvoudig bandje. Toch merkte 
ik dat het resultaat van de therapie erg varieerde. Ik stond 
vaak vermoeid op en de ahi wisselde sterk. Wel was het ventiel 
voor uitademing wat zwart geworden, terwijl ik het toch elke 
veertien dagen schoonmaakte. 
Op de site van Resmed vond ik een filmpje over het masker. 
Tot mijn verbazing moet het filtertje iedere dag schoongebor-
steld worden met een zachte tandenborstel en wat zeep. Goed 
schoonspoelen en drogen aan de lucht, niet in de zon. 

Dat ben ik gaan doen en zie: het filtertje is na een maand weer 
helemaal schoon. Wat nog belangrijker is, de resultaten van de 
therapie zijn merkbaar verbeterd. Ik sta fitter op en voel me 
een stuk beter. Is de werking van het filter de oorzaak?

Martin B., Groningen

Nieuwsgierig geworden? Hier de link naar het Engelstalige 
filmpje: youtu.be/0j6YkYuqqk0 

Schoonmaken mra
Op de (besloten) Facebookpagina van de ApneuVereniging 
worden veelvuldig vragen gesteld en ervaringen uitgewisseld. 
Zo stond er in juli een vraag over het schoonmaken van het 
mra. De redactie constateert dat de adviezen die mensen krij-
gen van hun leverancier of zorgverlener nogal verschillen.
In ApneuMagazine 3 van 2019 (blz. 27) hebben we hier aan-
dacht aan gegeven in het artikel ‘Met welke zeep of tabletten 
reinig ik mijn mra?’ Natuurlijk zijn de schoonmaaktips ook 
terug te lezen in de mra-special.

vereniging 
apneu 



Changing care,

with you.

Heeft u vragen over uw therapie? Neem dan contact op met onze klantenservice, 
Telefoon: 088-2503500 / email: info@vitalaire.nl

Kijk voor meer informatie op www.vitalaire.nl of bestel uw comfortartikelen op
www.vitalaire-winkel.nl

Wij zijn verhuisd!
VitalAire is steeds op zoek naar verbetering van serviceniveau voor haar klanten en 
patiënten. Om op onze groeiende activiteiten te anticiperen zijn wij op 1 april 2020 verhuisd 
naar onze nieuwe locatie in Lelystad.
Ons telefoonnummer en e-mailadres blijven ongewijzigd!

VitalAire zorgt dat u steeds met een gerust gevoel kunt gaan slapen. U weet zeker dat u 
goed functionerende apparatuur van hoogwaardige kwaliteit gebruikt en u bent verzekerd 
van persoonlijke aandacht van gekwalificeerde medewerkers. Met de zorg van VitalAire 
heeft u optimaal profijt van uw behandeling.
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Mag ik een nachtje zonder? 
Graag reageer ik op het artikel van Piet-Heijn van Mechelen 
over ‘Mag ik een nachtje zonder?’ in het juninummer van 
ApneuMagazine. Bij de start van mijn behandeling, een jaar 
geleden, is mij gezegd dat ik de cpap minimaal vijf dagen 
per week en vier uur per nacht moet gebruiken. Dat wetend 
vind ik dat de heer Van Mechelen de lezers wel erg streng 
toespreekt.  
Ook ik word vrijwel elke nacht wakker en slaap dan moeilijk 
weer in. De onderbreking, alleen te beëindigen door een vroeg 
ontbijt zonder zwarte thee of koffie, duurt gemiddeld twee uur. 
Als het dan rond half zes is, komt het verkeer in mijn straat op 
gang. Veel gerammel van aanhangwagens op de verkeersdrem-
pels. De enige manier om dan te slapen is met oorbeschermers, 
zoals bij gebruik van bladblazers. Ook nog een cpap is dan 

niet te doen. Zoiets lijkt in het artikel te vallen onder alarm-
bellen, verdoezelen en gesjoemel. Graag begrip voor de vele 
hindernissen, ook andere dan genoemd, om voldoende uren 
te maken.

De heer N.N.

Reactie van Piet-Heijn van Mechelen
Veel mensen worstelen met masker en cpap, zeker in 
het begin. Ook onder wetenschappers is therapietrouw 
een heet hangijzer. Meer dan dertig jaar geleden stelde 
een onderzoeker het minimum cpap-gebruik vast op 
minimaal vijf dagen per week en minimaal vier uur per 
nacht. Dat leek hem wel redelijk. Bij minder gebruik zou 
er waarschijnlijk weinig of geen voordeel van de cpap-
therapie zijn. Het was een willekeurige grens. Hij had 
ook zes dagen per week en zes uur per nacht kunnen 
kiezen. Er was simpelweg geen onderzoek dat aantoont 
hoe lang je de cpap moet gebruiken wil je er nog voordeel 
van hebben. Ook andere onderzoekers kozen voor 5 x 4. 
Dat maakte het handig om hun onderzoeken onderling 
te kunnen vergelijken. Zo is 5 x 4 als minimum door de 
jaren heen een eigen leven gaan leiden. 

5 x 4 is een willekeurige grens

De hele nacht, elke nacht
De afgelopen jaren is regelmatig onderzoek gedaan 
naar een minder willekeurige grens voor het minimum-
gebruik van de cpap. Maar dat leverde alleen maar op dat 
hoe meer je de cpap gebruikt, hoe beter het effect is. In 
de richtlijn van de medisch specialisten voor diagnose en 
behandeling (2018) komt dan ook geen minimumgebruik 

voor. Uitgangspunt in de richtlijn is: gebruik de cpap de 
hele nacht, iedere nacht.
Mensen die maanden worstelen met de behandeling en 
steeds vaker het masker ’s ochtends om vijf uur afzetten 
of een nachtje overslaan, ervaren weinig of geen voor-
delen van de cpap. Dat motiveert niet. Dan gaat het niet 
meer lukken. Incidenteel een nachtje overslaan kan geen 
kwaad, maar hoe vaak is incidenteel? Het wordt opletten 
bij drie of vier dagen per maand een nachtje overslaan en 
bij vier tot zes nachten per maand na vijf uur slaap het 
masker af.

Wij gunnen iedereen een effectieve therapie

Vraag hulp
Als het niet goed (meer) lukt, zoals bij de heer N.N., moet 
er iets gebeuren. Een ander masker? Een andere druk? 
Flexinstelling? Bevochtiger? Misschien een andere cpap 
(automaat)? Dat zijn in eerste instantie vragen voor de 
leverancier. Die heeft de eerste zorg voor goede en goed 
ingestelde hulpmiddelen voor de therapie. Of anders 
terug naar de slaapkliniek/het ziekenhuis en de osas-
verpleegkundige die kan begeleiden. Misschien zelfs 
terug naar de specialist om over een andere behandeling 
te overleggen. We gunnen iedereen de voordelen van een 
effectieve therapie.

lezers schrijven

Keuzestress door leefstijlsite FoodFirst
In ApneuMagazine van maart 2020 (blz. 39) schreef u dat 
een grote kruidenier is gaan samenwerken met het leefstijl-
platform FoodFirst. Ik maak nu gebruik van het gratis proef-
abonnement via mijn bonuskaart. Het is een mooi uitziende 
website en de informatie komt van allerlei leefstijlkopstukken 
op het gebied van voeding, beweging, ontspanning enzovoort. 
Er staat heel veel goede informatie op de site en er worden 
heel veel goede tips en lekkere recepten gegeven. Te veel voor 

mij! Als ik niet oppas, zit ik uren te snuffelen, te lezen en te 
zoeken. Daar had ik tijdens de lockdown wel tijd voor, maar 
nu niet meer. Keuzestress dus, net als voor sommige schappen 
in de kruidenierswinkel (welke crackers zal ik nemen?). Die 
stress maakt dat ik vooral kies voor ontspanningsoefeningen. 
Ik heb eigenlijk een chatsessie nodig om mijn keuzes te maken. 
Misschien moet ik maar eens uitproberen of chatbot Sanne 
van FoodFirst me kan helpen.

Tine S., Utrecht



 
- Een proactieve intermediair tussen behandelaar, zorgverzekeraar en patiënt.

- Team slaapapneucoaches gericht op een succesvolle therapie met 

   oog voor uw persoonlijke behoeftes.

- Klantenservice zonder wachttijden en/of doorkiesnummers.

- Webshop met breed assortiment en scherpe prijzen.

Total Care, uw partner voor
elke OSA-therapie.

Tel. 013-531 35 35     |     www.totalcaregroep.nl     |     info@totalcaregroep.nl



Hoe zit dat met SnörEx en SomnoClinic?
In het verleden ben ik met SomnoClinic in zee gegaan. Nu heb 
ik een goed apneuonderzoek gehad en ik kreeg van de long-
arts uw tijdschrift opgestuurd. Ik vind het noodzakelijk dat 
mensen met slaapapneu begrijpen wat er misgaat als je je bij 
SomnoClinic aanmeldt. Ik werd niet gezien door een arts. Er 
wordt denigrerend gesproken over de officiële richtlijn apneu-
behandeling. Andere behandelingen dan hun beugel worden 
afgedaan als meer verstorend dan effectief. Alles wat gezegd 
wordt, is erop gericht dat je deze beugel aanschaft en het liefst 
ineens betaalt. Hoe zit dat met die SnörEx en de kliniek?

Jeanine M, Amersfoort, nieuw lid

I N f O R M At I E  /  O P I N I E
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Antwoord van de redactie
SnörEx is een tongneerhouder. Aan een verhemelteplaat 
zit een veer die de tong naar beneden moet drukken. Deze 
is bewezen niet effectief voor de behandeling van slaap-
apneu. Dat komt, omdat het apneuprobleem niet altijd 
te maken heeft met een achteruitzakkende tong. En voor 
zover de terugzakkende tong wel de grote boosdoener is, 
is er een gebrek aan comfort en daarmee therapietrouw. 
Om de tong naar beneden te houden, moet je je kaken 
op elkaar houden, anders doet de veer zijn werk niet. 
Kaken op elkaar, mond vol met verhemelteplaat en veer: 
dat vinden veel mensen te oncomfortabel. Dus doen ze de 
beugel na enige uren of dagen uit. Einde therapie.

SnörEx is geen effectieve behandeling 
voor apneu

Niet erkend, niet vergoed
De ApneuVereniging heeft SnörEx en SomnoClinic sinds 
eind jaren negentig regelmatig gevraagd om met onder-
zoek te komen dat de effectiviteit van de beugel bewijst. 
Dat is tot de dag van vandaag niet gebeurd. Het is er ook 
niet. Bij de reclamecodecommissie hebben we verschil-
lende keren klachten over SnörEx ingediend. Telkens 

werden we in het gelijk gesteld en moest SnörEx/
SomnoClinic elke suggestie dat hun beugel een effectieve 
behandeling voor apneu is uit haar tv-reclame, adverten-
ties en folders verwijderen. De SnörEx wordt niet erkend 
in de richtlijn voor medisch specialisten voor de behan-
deling van apneu. Ook wordt hij niet vergoed door de 
zorgverzekeraars.

Zeer teleurgesteld
SomnoClinic is een ander verhaal. Op haar website noemt 
ze zich kliniek voor snurken en apneu. Dat kan, omdat ze 
claimt ook mra’s aan te meten. Dat is een therapie die wel 
effectief is voor de behandeling van apneu, dus daar valt 
weinig tegenin te brengen. Maar we kennen niemand die 
ooit een mra via SomnoClinic heeft gekregen. Wel horen 
we veel verhalen, zoals van de briefschrijver, dat mensen 
zonder enige vorm van slaaponderzoek (PG of PSG) de 
SnörEx aangemeten krijgen. En daar zeer teleurgesteld 
over zijn. We gaan ervan uit dat steeds minder mensen 
met SomnoClinic in zee gaan, zeker nu een mra vergoed 
wordt en de SnörEx niet.

lezersvraag

Voettekst ApneuMagazine
Ik lees uw blad met plezier en het geeft mij ook veel inzichten. 
Ook bewaar ik interessante artikelen. Soms haal ik ze uit mijn 
mapje als ik iets over een specifiek item wil herlezen of als iets 
opspeelt. Vaak raak ik dan de chronologische volgorde kwijt. 

Natuurlijk zou ik netter moeten zijn, maar dat ben ik echter 
niet. Daarom heb ik een verzoekje. Wilt u s.v.p. onderaan de 
bladzijde bij het paginanummer ook jaar en maand van de 
uitgave vermelden? 

Estrella S.

Nog voor we deze mail ontvingen, was ApneuMagazine 
nummer 2 al naar de drukker. Met een aanduiding van 
kwartaal en jaar onderaan alle pagina’s: 
paginanummer | apneumagazine 2-2020. 

Dat doen we voortaan altijd zo, kijk maar onderaan 
deze pagina. Zo snel kunnen we soms reageren bij de 
ApneuVereniging.



Na een moeizame start in het voorjaar van 2019 raakt 
leefstijlcoaching langzaam ingeburgerd. In een halfjaar 
tijd groeide het aantal deelnemers dat een leefstijlcoa-
chingsprogramma volgt van 1377 eind oktober 2019 naar 
7072 eind april 2020. Nederland heeft in maart 2020 
zo’n vierhonderd praktijken voor leefstijlcoaching. De 
Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
is gegroeid tot vijfhonderd leden. Reden voor (gematigd) 
optimisme. Er valt nog wel wat te verbeteren. 

Apneu en BMI ≥ 25
Nederland telt 115 zorggroepen: clusters van zorgver-
leners. Nog niet al deze zorggroepen hebben de GLI 
gecontracteerd en ze zijn daar in mei middels een 
brief van de Nederlandse Zorg Autoriteit op gewezen. 
Iedereen met apneu en een BMI van 25 of hoger mag 
zich melden bij de huisarts voor een verwijzing of kan 
direct contact opnemen met een leefstijlcoach. Maar er 
zijn nog steeds (te) veel witte vlekken in ons land met 
3,5 miljoen potentiële deelnemers: mensen met leefstijl-
gerelateerde gezondheidsklachten. 

Er zijn nog veel witte vlekken in ons land 
met 3,5 miljoen potentiële deelnemers

Toegankelijker en bekender 
Veel gaat inmiddels goed en vooral daarop richten 
Marjolein van Driel en Mariska de Rouw zich. Marjolein 
is fysiotherapeut en leefstijlcoach. Mariska is leef-
stijlcoach, docente lifestyle bij Helicon Opleidingen 
in Tilburg en voorzitter van de Beroepsvereniging 
Leefstijlcoaches Nederland. De zorgverzekeraars heb-
ben nu hun zaken op orde, waardoor het voor deel-
nemers veel gemakkelijker is om zich in te schrijven 
voor een van de drie leefstijlprogramma’s. ‘SLIMMER’, 
‘Cool’ en de ‘Beweegkuur’ zijn inmiddels toeganke-
lijker en worden mede via internet steeds bekender. 
Gelderland en Limburg zijn op dit moment koploper 
in aantal deelnemers. De groei op regionaal niveau zet 
zich in grote delen van het land voort.

Jongste deelnemer 18, oudste 80
Door meer aanbieders in de regio kunnen deelnemers 
kiezen uit de verschillende programma’s. Ook kunnen 
groepen worden samengesteld met deelnemers die 
qua belevingswereld beter op elkaar aansluiten. In de 
groepen van Marjolein is de jongste deelnemer 18 en 
de oudste 80. Door meerdere groepen in een buurt kan 
er uitwisseling plaatsvinden tussen deelnemers die bij-
voorbeeld met het oog op leeftijd of gezinssituatie beter 
bij elkaar passen.
Marjolein koos indertijd voor ‘Cool’ omdat dit program-
ma veel binding met de deelnemers biedt. Inmiddels 
begeleidt zij vijf groepen in het Gooi en Amsterdam. 
Zij probeert te sturen op binding tussen de deelnemers. 
Dat lukt het beste in Amsterdam waar deelnemers uit 
dezelfde buurt komen. Spontaan ontstaan daar groepjes 
die met elkaar gaan wandelen en elkaar tot steun zijn. 

Je moet het wel zelf doen 
Er zijn mensen die na een enthousiast begin toch afha-
ken. Door omstandigheden die ze zelf niet in de hand 
hebben, maar ook door teleurstelling. Je leefstijl veran-
deren is geen quick fix. Het vraagt veel van mensen en 
je moet het uiteindelijk toch zelf doen. Als je het traject 
start in de verwachting binnen zes weken tien kilo af te 
vallen, dan leidt dat onvermijdelijk tot teleurstelling en 
tot kleinere stapjes.

Leefstijl veranderen 
is geen quick fix 

In 2019 werd de GLI (Gecombineerde leefstijlinterventie) opgenomen in het basispakket van de zorgver-

zekering. twee jaar coaching gericht op gezond leven in een wereld die door een toenemende welvaart 

verleidt tot veel en vaak eten en weinig bewegen. We maken de tussenbalans op met de leefstijlcoaches 

Marjolein van Driel en Mariska de Rouw.

tekst: Bert van Dam

L E E f S t I j L
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Leefstijlcoach Mariska de Rouw



L E E f S t I j L

Moet je wachten op de trein? 
Loop heen en weer over het perron

Leefstijlcoaching is gericht op een duurzame verande-
ring en niet op spectaculaire resultaten op korte termijn 
of op een perfectie die niet bestaat. Het ondersteunt bij 
het doorbreken van onbewuste routines en gewoontes. 
Ook een béétje gezonder leven helpt al. Een beetje meer 
groenten eten of geen suiker in je koffie. Heen en weer 
lopen op het perron terwijl je op de trein wacht. Een paar 
keer per week op tijd naar bed gaan. Kleine stapjes die 
helpen, inslijten tot een nieuwe gewoonte en als suc-
cesjes kunnen worden bijgeschreven. Sommige mensen 
hebben ook bij kleine stapjes toch een stok achter de deur 

nodig en dan kunnen onderlinge contacten een belang-
rijke rol spelen.

Aanpassen en improviseren in coronatijd
Ook voor de leefstijlcoaches was en is de coronatijd een 
periode van aanpassen, improviseren en zo goed mogelijk 
gebruikmaken van de digitale mogelijkheden om de deel-
nemers te blijven inspireren. De auto blijft vaker thuis, 
maar thuiswerken betekent voor veel mensen ook veel 
zittend werk waardoor nieuwe routines moeten worden 
ontwikkeld om toch voldoende te bewegen. We zijn op de 
goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Leefstijlcoaches 
als Marjolein en Mariska hebben het beste met ons voor. 
Maar we moeten het wel zelf doen.   ■                 

Drie leefstijlprogramma’s zijn door het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met vol-

doende niveau van effectiviteit beoordeeld: CooL, 

De Beweegkuur en SLIMMER. De looptijd van de 

programma’s is twee jaar. 

Voor meer informatie: loketgezondleven.nl/zorgstelsel 

(zoeken naar ‘aanbod GLI in Nederland’)

Erkende methoden GLI in de basisverzekering
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Leefstijlcoach Marjolein van Driel



Voordat de moderne wetenschap het belang van slapen 
voor de gezondheid ontdekte, waren de filosofen er niet 
zo over te spreken. Aristoteles (385 - 323 v. Chr), toch niet 
een van de minsten, vond het maar niks. Slapen zag hij 
als iets negatiefs, als de afwezigheid van waken, zoals 
ziekte de afwezigheid is van gezondheid. Inmiddels 
weten we beter. Goed slapen is belangrijk, wordt ons van 
alle kanten duidelijk gemaakt. 

Warme melk en saai boek
Lang van tevoren maakte ik me er al druk over dat het 
wel weer niet zou gaan lukken. Die vrees werkt als een 
zichzelf waarmakende voorspelling en ik ondernam dan 
ook van alles om mijn doel tóch te bereiken. Van warme 

melk met honing tot het lezen van een saai boek voor het 
slapen gaan. Niets hielp. Ook de belofte van een moderne 
filosoof als Erik Oger dat ik zou slapen als een roos, als ik 
mezelf maar zou kunnen overgeven aan ‘het ongewisse’. 
Klinkt mooi, maar hoe doe je dat? Dus dan maar een 
slaapmiddel.

Toch maar de pillenpot 
Door omstandigheden met details waarmee ik u niet 
zal vermoeien werd een goede nachtrust voor mij extra 
belangrijk en had ik geen andere keus dan de pillenpot. 
Naar de dokter voor een recept. De keuze valt dan op kort-
werkende benzodiazepinen. Deze slaapmiddelen werken 
spierontspannend, rustgevend en maken suf. Ze werken 
kort en worden daarom vooral gebruikt als je problemen 
hebt met inslapen. Voorbeelden zijn loprazolam, temaze-
pam en - waaraan ik ben blijven hangen - zopiclon. 
Langwerkende benzodiazepinen worden vooral gebruikt 
om dóór te slapen. Van deze middelen zoals diazepam, 
nitrazepam en oxazepam kan je ook overdag nog suf 
zijn. 

Cold turkey
Zopiclon deed zijn werk. De voorspelling was dat het 
effect na twee weken zou zijn verdwenen, maar dat 
gold niet voor mij. Nu, maanden later, ben ik nog steeds 
gebruiker. Hoe kom ik er vanaf? Voor mensen die met 
dezelfde vraag worstelen, heb ik slecht nieuws: een slaap-
middel laat zich niet afbouwen. Als je er vanaf wil, ben 
je aangewezen op een ‘cold turkey’. Dat betekent volledig 
stoppen en twee of drie weken slecht en weinig slapen 
voor lief nemen. 
Hoe vervelend dat voor je is, hangt af van de manier 
waarop je met die slapeloze uren omgaat. Ik beschouw 
ze zelf als bonusuren. Uren om in alle rust wat te lezen, 
nog wat te werken, programma’s te zien die buiten de 
belangstellingsfeer van mijn vrouw liggen, zoals voetbal 
of een Netflixserie. En dan na een uurtje of anderhalf 
gewoon terug naar bed en opnieuw gaan liggen.

Als Klaas Vaak 
het laat afweten 
Ik ben een van de vele mensen die slecht slapen. Ik val moeilijk in slaap en als ik eindelijk in 
slaap val, ben ik soms na een uur, of wat langer, klaarwakker. talrijke adviezen en tips van mensen 
die wel goed slapen en van mensen die ervoor geleerd hebben, liggen voor het opscheppen. 
Een daarvan is het gebruik van een slaapmiddel op recept.  

stoppen met slaappillen

M E N S E N
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tekst: Bert van Dam



Subjectief gevoel
Goed of slecht slapen is een subjectief gevoel. Maar wilt 
u weten of er in uw geval echt sprake is van chronische 
slapeloosheid ofwel insomnie, dan is het misschien tijd 
om dat eens te laten onderzoeken in een gespecialiseerd 
slaapcentrum.   ■

Meer info: 
thuisarts.nl/slaapproblemen/ik-wil-stoppen-
met-slaapmiddelen

Voor informatie over behandeling van slapeloosheid zon-
der pillen zie het artikel op pagina 30.

M E N S E N
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Wanneer u met slaapmiddelen stopt, kunt u tijdelijk klachten krijgen:
• In het begin gaat het slapen meestal extra moeilijk. 
•  U kunt last hebben van hartkloppingen, onrust, angst en nachtmerries. 
• Sommige mensen worden prikkelbaar of somber. 
•  Andere verschijnselen zijn: hoofdpijn, zweten, rillingen en duizelingen.

Deze klachten heten ontwenningsverschijnselen. Hierdoor krijgt u het 
idee dat u het slaapmiddel nodig heeft. Dit is niet zo. Het laat alleen zien 
dat u van het middel afhankelijk bent geworden. Geef dus niet toe aan 
uw behoefte aan een slaappil. Als u nu doorzet, gaat het straks beter. De 
klachten verdwijnen binnen twee tot drie weken.  

Ontwenningsverschijnselen bij stoppen met slaapmiddelen



Is slaappositietherapie 
een succes?
Lange tijd had de ApneuVereniging ervoor geijverd. Eind 2017 werd slaappositietherapie (spt) als 

nieuwe behandeling erkend door het Zorginstituut. En dus vergoed in het basispakket. We zijn een 

paar jaar verder en maken met artsen en leveranciers de balans op. Is spt een succes? En wat zou er 

beter kunnen?  

tekst: Piet-Heijn van Mechelen

Het leek ons fantastisch voor een grote groep mensen met 
apneu: geen masker op je gezicht, geen mond vol met een 
mra, maar een klein apparaatje - niet groter dan een weg-
werpaansteker - dat voorkomt dat je apneus krijgt.
Het idee was al heel oud. Er zijn veel mensen die vooral 
snurken en apneus krijgen als ze op hun rug liggen. Als je 
nu iets kon vinden waardoor ze op hun zij gaan slapen, dan 
kan je dat voorkomen. Snurkende soldaten van Napoleon 
kregen al de aanbeveling om een kanonskogel in hun ran-
sel te stoppen om ’s nachts hun positie niet te verraden. 
De moderne variant voor mensen met apneu was een 
tennisbal. En het werkte. Maar zo’n bobbel op de rug is zo 
oncomfortabel dat het T-shirt met tennisbal al na korte tijd 
niet meer gebruikt wordt.

Plat ding met chip
Jaren geleden bedachten studenten uit Delft een klein plat 
ding met een chip erin dat je in een band om je borst kan 
dragen. Daardoor word je niet geremd in je bewegingsvrij-
heid en kun je zelfs af en toe op je rug liggen. Met kleine 
trillinkjes maant het apparaat je om op je zij te draaien. En 
zo leer je jezelf aan om op je zij te slapen. In het begin zijn 
de trillingen wat frequenter en heftiger. 

Met trillingen maant het apparaat 
je op je zij te gaan slapen

Al na een paar weken volstaan incidentele herinneringen 
die het slaappatroon niet verstoren. De studenten wonnen 
prijzen voor hun apparaatje. Onderzoek na onderzoek liet 
zien dat mensen niet meer op hun rug sliepen en bijna 
geen apneus meer hadden. Dat was het begin van de slaap-
positietherapie.

Geheel vergoed
Na een aarzelende start eind 2017 hebben veel slaapkli-
nieken de spt omarmd. Nederland is koploper, omdat 
de behandeling is opgenomen in het basispakket en dus 

geheel vergoed wordt. Ook in andere landen wordt steeds 
vaker slaappositietherapie voorgeschreven en in steeds 
meer landen wordt de behandeling vergoed. Dat komt, 
omdat uit ieder onderzoek blijkt dat spt een effectieve 
behandeling is voor licht en matig apneu. Want juist daar-
bij komt het vaak voor dat er twee keer zoveel apneus zijn 
in rugligging dan in zijligging. Positietherapie levert met 
de trillingen, zeker na de proefperiode, niet of nauwelijks 
verstoring op van het slaapritme.

Een vliegende start
Spt maakte een vliegende start. Zo kreeg het de afgelopen 
jaren een vaste plaats tussen de behandelingen voor apneu. 
Onbetwist op nummer één staat de cpap, op enige afstand 
gevolgd door het mra en daarachter de spt. Naar schatting 
werd in 2019 minstens 5000 keer behandeling met spt 
voorgeschreven. Een aantal dat volgens ingewijden in 2020 
ondanks de coronadip zeker ook zal worden gehaald. 

Voortgaande groei
Als we naar het profiel van de mensen met apneu kijken, 
is voor minstens een kwart van hen slaappositietherapie 

N I E U W S 
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spt drie jaar in basispakket

Eline Vrijland-van Beest bedacht samen met andere 
studenten een sensor voor slaappositietherapie.



de aangewezen behandeling. Volgens velen zal het daarom 
ook niet lang duren of spt wordt jaarlijks tienduizend keer 
als behandeling voor apneu voorgeschreven. Inmiddels 
hebben alle klinieken spt hebben opgenomen als behan-
deloptie. De groei wordt ook bevorderd doordat alle leveran-
ciers nu contracten met de producent en zorgverzekeraars 
hebben, waardoor ze de spt-apparaatjes kunnen leveren. 
Er zijn zelfs zorgverleners en leveranciers die denken dat 
slaappositietherapie de mra-behandeling in aantal voor-
schrijvingen voorbij kan gaan. De redenering is: beide zijn 
behoorlijk effectief bij licht tot matig slaapapneu. 

Stepped care
Maar het mra heeft, net zoals alle hulpmiddelen, een stevig 
uitvalpercentage in de eerste drie maanden. Bij het mra zit 
je dan met zo’n dure prothese die je niet voor een ander 
kunt gebruiken. Die moet je dus weggooien. Maar een 
spt-apparaatje is met een nieuwe band geschikt te maken 
voor een volgende gebruiker. Vivisol heeft al jaren ervaring 
met slaappositietherapie en verstrekt spt-apparaatjes aan 
mensen op proef. Zo denken sommige specialisten er ook 
over. Er is zelfs een Engelse vakterm voor: stepped care. Je 
begint met een lichte, weinig belastende behandeling zoals 
spt. Helpt dat niet, dan kun je altijd nog overstappen naar 
een zwaardere behandeling.

Twee therapieën tegelijk
Er zijn inmiddels behoorlijk wat onderzoeken die dui-
delijk maken dat spt in combinatie met het mra zeer 
effectief is en soms kan wedijveren met het succes van 
de cpap. Verzekeraars staan niet te springen om twee 
therapieën tegelijk te vergoeden, hoewel dat bij andere 
aandoeningen wel gebruikelijk is. In een aantal klinieken 
hebben ze een weg gevonden om dit toch door verze-
keraars vergoed te krijgen. De ApneuVereniging maakt 
zich sterk om die combinatietherapie in het basispakket 
opgenomen te krijgen.

Uitvallers en motivatie 
Is er dan niks dat tegenvalt? Ja hoor. Net als alle hulpmid-
delen kent de spt een groep van zo’n 30 tot 40 procent 
uitvallers in het eerste jaar, met name in de eerste dagen 
en weken. Waardoor komt dat?

De beste motivatie voor therapietrouw is merkbare verbete-
ring. Bij de cpap heb je al het eerste uur dat je hem aanzet 
bijna geen apneus meer. Veel mensen ervaren dan ook al 
vanaf het begin een verbetering. Bij slaappositietherapie 
ligt dat anders. Je leert geleidelijk de eerste weken op je 
zij te liggen. De trillingen zijn in het begin nog vrij heftig 
terwijl de verbeterde nachtrust door minder apneus niet 
meteen merkbaar is. 
Bovendien kan niet iedereen even makkelijk leren slapen 
op de zij. Al blijkt dat volgens de cijfers meestal vrij goed 
te lukken in relatief korte tijd (twee tot drie weken). Maar 

iemand die twintig of dertig jaar op zijn rug heeft gesla-
pen, beschouwt op zijn zij slapen niet meteen als heel 
aangenaam. Sommigen klagen over schouderpijn. Voor 
buikslapers is een spt-apparaatje ook niet aangenaam. En 
dan zijn er nog de mensen met apneu die door hun part-
ner gestuurd zijn en zelf zeggen niet zoveel last te hebben. 
Die zijn niet zo gemotiveerd om welke belastende therapie 
dan ook te gaan volgen. Kortom, een aantal kapt met de 
behandeling.

Verbeteringen
Bij de cpap en het mra wordt de therapietrouw sterk beïn-
vloed door goede voorlichting en begeleiding. Dat kan bij 
slaappositietherapie in een aantal gevallen beter. Een spt-
apparaatje stuur je niet zomaar per post op, met een help-
desk achter de hand als mensen er niet uitkomen. Ook spt 
vraagt goede begeleiding van een osas-verpleegkundige en 
leverancier, zeker in de eerste periode. Dat gebeurt volgens 
velen nog onvoldoende.
In het begin van de spt waren er nog een paar kleine din-
gen die verbetering behoefden. Zo vond een aantal mensen 
de borstband niet prettig. Inmiddels is er voor zachter 
materiaal gekozen en is dit aangepast. De borstband is 
essentieel om het spt-apparaatje op zijn plek te houden. 
Op het borstbeen zijn de trillingen goed merkbaar, maar 
bij een kleine verschuiving naar de grote borstspier voel je 
bijna niets meer. Weg therapie. Met de nieuwe borstband 
zou dat minder gebeuren. Een aantal gebruikers wil meer 
gegevens kunnen uitlezen. Daaraan wordt gewerkt. Want 
als je succes kunt aflezen is dat natuurlijk uiterst motive-
rend.

Succesvol ingeburgerd
Onze conclusie is dat de slaappositietherapie in korte tijd 
is ingeburgerd als succesvolle behandeling voor mensen 
die vooral apneus hebben als ze op hun rug liggen. Er 
zijn wel nog een paar zaken die meer aandacht verdienen 
en verbeterd kunnen worden, zoals goede voorlichting en 
begeleiding.   ■

N I E U W S 
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Spt heeft trouwe gebruikers
Zo’n 65 % van de deelnemers die ooit slaappositietherapie 
voorgeschreven kreeg, gebruikt de spt nog steeds. Bijna 
driekwart van hen heeft de spt een jaar of langer. Degenen 
die de therapie accepteren, zijn bijzonder trouwe gebrui-
kers. Bijna iedereen (94 %) gebruikt de spt zes of meer 
dagen per week gedurende gemiddeld vijf of meer uur 
per nacht. Velen rapporteren een positief effect. Hierbij 
zijn ook verschillende mensen die de spt gebruiken in 
combinatie met een mra of cpap. Daarover zijn ze positief. 
Sommigen hebben de spt op eigen kosten aangeschaft en 
betreuren dat de zorgverzekeraar daar niet in voorziet.

Veel uitval in het begin
Zoals bij veel hulpmiddelen is ook bij de spt veel uitval in 
het begin: 35 %. Dat percentage uit de poll komt overeen 
met bevindingen uit grootschalig onderzoek. Dat meldt 
een uitval van 30 - 40 %. Opvallend zijn de redenen om 
te stoppen met de spt. Meer dan de helft van de uitvallers 
zegt dat de positietherapie bij hen te weinig effect had. 
Dat zou betekenen dat de slaapklinieken hun patiënten-
selectie voor spt nog wel wat kunnen aanscherpen. Een 
aanzienlijk deel is inmiddels overgestapt naar cpap of 
mra.

Gebrekkige begeleiding
In de toelichting lezen we over problemen met de borst-

band, die inmiddels opgelost zouden zijn. Er is sprake 
van gebrekkige begeleiding: ‘voorgeschreven door de 
kno-arts, geleverd door de leverancier, daarna van beiden 
niets meer vernomen’. Niet iedereen slaagt erin om door 
te slapen. Schouderklachten of tintelingen in de armen 
worden gemeld als minder gewenste bijeffecten van de 
zijligging, soms als reden om met de therapie te stoppen. 
Gebruikers willen meer informatie over het dagelijkse 
effect van de therapie kunnen uitlezen.

Prachtoplossing
Samenvattend kunnen we zeggen dat slaappositietherapie 
voor velen een prachtoplossing is, maar niet voor iedereen 
de ideale behandeling.   ■

N I E U W S
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Uitslag poll slaappositietherapie
In het ApneuBulletin van juni 2020 plaatsten we een poll over het gebruik van de slaappositietherapie. 
Daar reageerden slechts 54 spt-gebruikers op, dus we moeten wat voorzichtig zijn met de cijfers. 
Maar de antwoorden zijn wel indicatief.

tekst: Piet-Heijn van Mechelen

Heeft de spt een positief effect bij u? 
(uitgerust gevoel, beter slapen en/of minder apneus)

• ja, enigszins

• Nee, niet of nauwelijks

• Anders



Verder kijken dan alleen 
lichamelijke klachten

tekst: Gerda Nater

Mensen die zelf een ziekte hebben of hadden, zien 
gezondheid veel breder dan alleen de lichamelijke kant. 
Ook het mentale welbevinden telt mee. Zit je lekker in 
je vel? Ken je je eigen grenzen? Voel je je veilig? Heb je 
controle over je leven en kun je meedoen met anderen? 
Of voel je je eenzaam? Is er medische zorg nodig of 
steun uit je omgeving? Het gaat erom dat iemand zich 
gezond en energiek voelt op de manier die bij hem of 
haar past. Dat noemt Machteld Huber positieve gezond-
heid. Hubers ambitie is dan ook: niet alleen ziekte 
behandelen, maar ook gezondheid bevorderen. Haar 
concept bracht een frisse wind in de gezondheidszorg. 

Meer aandacht
Mooi bedacht, maar werkt dit echt? Een proefproject 
van een huisartsenpraktijk in Afferden (Noord-Limburg) 
leidde in 2015 tot een forse stijging van tevreden patiën-
ten. In plaats van tien minuten planden huisarts Hans 
Peter Jung en zijn collega’s vijftien minuten per consult. 
‘De extra tijd per patiënt gebruiken we om erachter te 
komen hoe het met hem of haar gaat’, vertelt Jung. ‘Zo 
kunnen wij ons beter focussen op een oplossingsge-
richte aanpak. Slechts een kwart van de patiënten heeft 
klachten die om een medische oplossing vragen. De 
rest heeft een andere benadering en andere oplossingen 
nodig.’

Om dit te realiseren kregen de huisartsen van zorgver-
zekeraar VGZ meer tijd per patiënt, kwam er een part-
time arts bij - betaald door VGZ - en werd er een vast 
bedrag per patiënt per kwartaal afgesproken. Alle prak-
tijkmedewerkers kregen bijscholing. Waar mogelijk pro-
beerden de huisartsen het aantal verwijzingen naar een 
medisch specialist te vermijden. Dit nam met een kwart 
af. Ook werd er 15 % minder medicatie voorgeschreven. 
Samen met de patiënt werkten ze aan een niet-medische 
oplossing. Dat gebeurde met gesprekstechnieken, folders 
en bijeenkomsten met het sociale team van de gemeente 
dat ook geschoold werd in positieve gezondheid. 

Welzijn op recept 
Hans Peter Jung: ‘Patiënten leren dat ze niet voor elke 
klacht naar de dokter hoeven. Kijken op de thuisarts-app 
kan ook helpen. Dat geeft ons meer tijd voor mensen 
met ernstiger klachten. Zeventig procent heeft in twee 
minuten zijn verhaal verteld, daarna krijg je een heel 
ander gesprek dat beter aansluit bij waar de patiënt echt 
mee zit. Dat leidde onder andere tot minder ziekenhuis-
opnames.’

‘Zeventig procent heeft in twee 
minuten zijn verhaal verteld’  

Dit jaar gaf VGZ ruimte aan vier andere praktijken om 
op dezelfde manier te werken. De provincie Limburg 
gaf bovendien subsidie om nog eens twintig praktijken 
in Noord-Limburg met positieve gezondheid aan de slag 
te laten gaan. Daarnaast start er een project waarbij alle 
huisartspraktijken in het land de kans hiervoor krijgen.
Ook elders zien artsen, psychologen en andere zorgverle-
ners steeds meer het belang van welzijn. Greetje Velema, 
huisarts in de Haagse Schilderswijk, schrijft bij span-
ningsklachten vaak ‘welzijn op recept’ voor. ‘Het kan gaan 
om eenzaamheid, alcoholisme, slechte behuizing, maar 
ook financiële zorgen, relatie- of opvoedingsproblemen. 
Met zo’n verwijzing kunnen mensen meedoen aan een 
welzijns- of beweegactiviteit. Dit maakt hen veerkrach-
tiger en helpt hen het accent niet op ziekte te leggen.’ 

Apneu en positieve gezondheid
Ruim een half miljoen Nederlanders heeft osa, maar 
slechts een vijfde van hen is ervoor in behandeling. 
Door onbehandelde apneu kunnen er lichamelijke klach-
ten ontstaan, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, reuma, 
extreme vermoeidheid of burn-out. Vaak komen daar ook 
nog problemen op relationeel en sociaal gebied bij. Ook 
hebben mensen met apneu vaker depressieve gevoelens. 
Er valt dus veel te verbeteren.

positieve gezondheid 

Gezondheid is meer dan alleen niet ziek zijn of een lage ahi. Onderzoeker en voormalig huisarts Machteld 

Huber vroeg aan ruim tweeduizend mensen wat zij verstaan onder gezondheid. Wat blijkt? Het gaat mensen 

niet alleen om hun lichamelijke gezondheid, ze vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk.

I N f O R M At I E 

 20  | apneumagazine 3-2020



Wat kun je zelf doen?
Bij positieve gezondheid is je eigen aandeel heel belang-
rijk. Zo kun je je leefstijl verbeteren door voldoende bewe-
ging, goede voeding en - zeker bij apneu - door beter te 
slapen en de cpap of andere hulpmiddelen consequent 
te gebruiken. Daar kun je soms best hulp bij gebruiken. 
Iemand die ondanks een half jaar cpap-gebruik nog dood-
moe was, kreeg het advies op de Facebookpagina van de 
ApneuVereniging om een leefstijlcoach te raadplegen. 
‘Die helpt door samen met jou je dagelijkse leefgewoon-
tes te bekijken. De meest voorkomende wensen zijn: 
afvallen en op gewicht blijven, meer rust en het aanpak-
ken van ongezonde gewoontes. Het draait vooral om het 
maken van goede keuzes.’

Kritiek en lof
Positieve gezondheid oogst ook kritiek. Zo vrezen critici 
dat de patiënt door een grotere eigen verantwoorde-

lijkheid misschien de ‘schuld’ kan krijgen als hij niet 
gezond is. Maar gezond eten, bewegen en het gebruik 
van je hulpmiddel betekenen niet automatisch dat je 
verantwoordelijk bent voor de resultaten daarvan. Ook 
vermoeden critici dat het concept van positieve gezond-
heid vooral zal aanslaan bij hoger opgeleiden. Lager 
opgeleiden zouden er niet zo goed mee uit de voeten 
kunnen en eerder op zichzelf worden teruggeworpen. 
Gelukkig is de praktijk anders. Machteld Huber op 
haar website: ‘Positieve gezondheid geeft een verras-
sende wending aan het gesprek met de arts, waardoor 
mensen mogelijkheden voor zichzelf zien. Ze krijgen 
bovendien begeleiding om hun wensen stap voor stap 
te realiseren.’    ■

Bronnen
mijnpositievegezondheid.nl
Huisarts en Wetenschap, henw.org, 16-2-2018
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Op mijnpositievegezondheid.nl kun je je eigen gezondheid 
testen aan de hand van zes onderwerpen: 
• Hoe voel ik me lichamelijk?
• Hoe gaat het mentaal met mij?
• Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen toekomst?
• Lukt het me te genieten van het leven?
• In hoeverre kan ik meedoen in de samenleving?
• Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?

Per onderwerp kun je op zeven stellingen reageren door 
aan te geven in hoeverre je het ermee eens bent. Na 
afloop komen je scores per onderwerp in beeld. twee 
klikken verder verschijnt er een spinnenweb (zie afbeel-
ding) dat laat zien hoe je je over elk onderwerp voelt.

Test jezelf

Het spinnenwebmodel

Huisartsen nemen 

meer tijd per consult. 

Samen met de patiënt 

werken ze zoveel mogelijk 

aan een niet-medische 

oplossing.



Changing care,

with you.

Meer weten over het bestellen van comfortartikelen?
Kijk op www.vitalaire-winkel.nl

Heeft u onze webshop al bezocht?
In de webshop van VitalAire vindt u een ruime keuze aan apparatuur, comfortartikelen en 
toebehoren voor uw CPAP- en/of zuurstof-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: 088-2503500 / email: info@vitalaire.nl, of kijk op onze website www.vitalaire.nl

VitalAire is steeds op zoek naar verbetering van serviceniveau voor haar klanten en 
patiënten. Om op onze groeiende activiteiten te anticiperen zijn wij op 1 april 2020 verhuisd 
naar onze nieuwe locatie in Lelystad.
Ons telefoonnummer en e-mailadres blijven ongewijzigd!



Als ik mijn dagelijkse 
ommetjes maar kan doen

tekst: Marijke IJff

Corona. Lockdown. Tweede golf. Het afgelopen halfjaar 
bood genoeg momenten om na te gaan hoe belangrijk 
sommige zaken zijn voor onze kwaliteit van leven. U 
heeft er vast wel eens bij stilgestaan. In uzelf of in gesprek 
met anderen. Welke activiteiten en mensen mist u zoda-
nig dat uw leven er een stuk minder prettig door wordt? 

Wat wilt u niet missen in uw leven?
Een pijnlijk voorbeeld tijdens de lockdown was de situatie 
van veel ouderen, vooral de bewoners van verpleeghuizen 
die geen bezoek meer mochten ontvangen. ‘Wat stelt 
mijn leven nog voor als ik niemand mag zien en spreken 
behalve een paar vreemd aangeklede verzorgers?’ Een 
dochter: ‘Dit zijn misschien de laatste maanden van mijn 
moeder. Dan willen we dicht bij elkaar zijn. Zo is het nu 
al geen leven meer voor haar.’

En zo kwamen velen erachter wat ze het meest misten. 
Sporten, werken, gezelligheid, reizen, knuffelen met kin-
deren en kleinkinderen, vrienden omhelzen, de leesclub, 
vrijwilligerswerk, bakkie doen bij de buurvrouw, zelf kun-
nen bepalen waar je heen gaat en met wie, enzovoort.
Koos (72): ‘Ik ontdekte dat mijn dagelijkse ommetjes met 
de hond heel belangrijk voor me zijn. Natuurlijk voor de 
beweging, maar vooral vanwege de gesprekjes onderweg.’ 
Elisa (71): ‘Ik mis mijn vrijwilligerswerk en het oppassen 
op de kleinkinderen. Ik voel me niet nuttig meer.’

Wat maakt u gelukkig?
Onze kwaliteit van leven is afhankelijk van wat ons geluk-
kig maakt. Dat kan gezondheid zijn, een goede relatie, 
voldoende geld om goed te kunnen eten, een fijn huis 
in een prettige buurt. Of de mogelijkheid om anderen te 
helpen, een jacht te kopen, in een koor te zingen. Welke 
aspecten meespelen in de kwaliteit van het leven en in 
welke mate ze dat doen, verschilt per persoon. De een 
heeft veel geld en contacten, een uitstekende gezondheid 
en geeft het leven toch maar een 6, want het moet beter. 
De ander heeft veel minder, is minder gezond en geeft 
de kwaliteit van haar leven een 9, want ‘ik ben hier heel 
tevreden mee’. Tevreden lijkt een belangrijk woord als het 
om kwaliteit van leven gaat.

Bent u tevreden?
Veel mensen stellen hun wensen en verwachtingen bij 
naarmate ze ouder worden. Ze worden evenwichtiger, 
geven aan dat ze meer tevreden en gelukkig zijn. Koos: ‘Ik 
kan een teleurstelling makkelijker accepteren, er zijn nou 
eenmaal dingen die ik niet kan veranderen. Daardoor ben 
ik meer tevreden met m’n leven dan toen ik jonger was. 
Ondanks mijn apneu en nog wat andere kwalen.’
Hoe is dat voor u? Welk cijfer geeft u uw leven? Zou dat 
zonder apneu - bij uzelf of bij uw partner - hetzelfde 
zijn?
Tot slot een tip van Elisa. ‘Tijdens de lockdown voerde ik 
via Skype levendige gesprekken met een paar vriendinnen 
over vragen als: wat vind ik nú in mijn leven belangrijk? 
Was dat 20 jaar geleden ook zo? Wat had ik vroeger nodig 
om tevreden te zijn? Hoe is dat tegenwoordig? Ik kan 
het aanbevelen om eens bij dit soort vragen stil te staan.’ 
Misschien tijdens een volgende lockdown? Of gewoon in 
de nazomer op een terras.     ■     

Een gelukkig leven. We wensen het elkaar geregeld toe. Maar wat maakt ons gelukkig? 

Wat bepaalt de kwaliteit van ons leven? 

M E N S E N
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wat bepaalt uw kwaliteit van leven?
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Een opfrissertje om te beginnen. Van de 1051 mensen 
die reageerden, gebruiken er 590 (56 %) een verwarmde 
slang, 8% houdt het bij een slanghoes en 25 % heeft de 
verwarmde slang niet nodig. De kosten van de slang 
spelen mee voor 11 % van de mensen. Zij gebruiken hem 
niet, omdat hij voor hen te duur is. Een klein aantal men-
sen (1 %) kan de slang niet verdragen. 

Condens wordt door 53 % van de gebruikers als reden 
gegeven voor het gebruik van de slang. Ook onder ‘andere 
reden’ werd condens meerdere keren genoemd. Ruim een 
derde (37 %) van de mensen gebruikt de slang om geen 
last meer te hebben van de koude lucht in neus en mond.

Wanneer gebruikt u de slang?
Van de gebruikers slaapt 63 % bijna het hele jaar met de 
verwarmde slang, 19 % het grootste deel van het jaar en 
11 % alleen in de winter.
Voor 7 % was het anders, bijvoorbeeld ‘in voor- en najaar 
in de caravan, maar thuis nooit nodig’ of ‘als het buiten 
kouder is dan 4°C’. 
De mensen die het hele jaar door de verwarmde slang 
gebruiken, passen geregeld de instellingen van tempera-
tuur en vochtigheid aan de omgeving aan. Volgens som-
migen gaat dit aanpassen het beste met slangen die van 
hetzelfde merk zijn als de cpap.

Verdwenen uw klachten door het gebruik van de 
verwarmde slang?
Bij 93 % verdwenen de klachten toen ze de verwarmde 
slang gingen gebruiken, bij 4 % niet. Bij de 3 % ‘anders’ 
gaf men onder meer aan: ‘gedeeltelijk, hangt af van het 
masker dat ik gebruik’ en een aantal maal ‘condens ver-
dwenen, droge mond is er soms nog wel’. 

Heeft u de verwarmde slang zelf betaald?
Van de 590 mensen die een verwarmde slang hebben, 
heeft 86 % die zelf betaald, 12 % kreeg hem vergoed. Bij 
de overige 2 % lazen wij bijvoorbeeld dat iemand de slang 
cadeau kreeg van een zoon en dat iemand hem kocht via 
Marktplaats. Een ander kreeg hem van het Centrum voor 
thuisbeademing en weer een ander uit coulance van de 
leverancier vanwege aanhoudende condensproblemen. 
Er is zelfs iemand met een Thaise verwarmde slang: ‘Ik 
heb de slang in Thailand gekocht via Bangkok Hospital, 
omdat mijn gewone slang kapot ging en mij werd deze 

Liever een verwarmde slang
uitslag poll (vervolg)

Meer dan duizend reacties kregen we op onze poll met vragen over de verwarmde slang. In het 
vorige magazine bekeken we de eerste twee pollvragen. Wij vervolgen, zoals beloofd, met de andere 
vragen en met de mening van lezers over de vergoeding.  

•  ja, helemaal

•  ja, grotendeels

•  Nee, niet of nauwelijks

•  Anders

tekst: Marijke IJff
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geadviseerd. Ben er erg blij mee en gebruik hem elke dag 
al ruim een jaar.’

Krijgt u jaarlijks ook nog een gewone slang van de 
leverancier? 
De leveranciers sturen jaarlijks naar 55 % van de respon-
denten ook een ‘gewone’ slang. Degenen die geen gewone 
slang ontvangen, hebben vaak zelf bij hun leverancier 
aangegeven die slang niet nodig te hebben. 

Hoe lang doet u met uw verwarmde slang?

Nogal wat mensen laten weten dat ze de verwarmde slang 
nog niet zo lang hebben, bijvoorbeeld korter dan een of twee 
jaar. Ze weten nog niet hoe lang ze er mee kunnen doen.
 
Zou u een verwarmde slang gebruiken indien die 
vergoed wordt?  

Ingevuld door 474 mensen die nu geen verwarmde 
slang gebruiken. Degenen die dat ook bij vergoeding niet 
denken te doen geven als reden onder andere aan geen 
klachten te hebben bij het gebruik van een gewone slang 
en geen speciaal voordeel te verwachten. Of men kan goed 
uit de voeten met een hoes om de slang en de slang onder 
het dekbed. Er zijn ook mensen die geen idee hebben 
wat een verwarmde slang doet en welk voordeel hij zou 
kunnen geven. Onder hen ook cpap-gebruikers die last 
hebben van condens in de winter.

Zelf betalen, soms gratis
De meeste mensen moeten de verwarmde slang dus zelf 
betalen. Een enkele leverancier levert de slang (soms) 
gratis, één leverancier liet de klant het verschil tussen 
verwarmde en gewone slang betalen. Sommige mensen 
kregen de slang vergoed na een brief van de longverpleeg-
kundige of op advies van de arts. Anderen kregen hem 
niet vergoed, ondanks een briefje van de huisarts. 

Een kleine greep uit wat u schreef over het niet vergoed 
krijgen van de verwarmde slang:

-  ‘Ik heb zelf een verwarmde slang gekocht wat mijn nachtrust 
stukken aangenamer maakte.’

-  ‘Vreemd dat de verwarmde slang niet wordt vergoed. Is echt 
geen luxe als de lucht koud is.’

-  ‘Ik vind de verwarmde slang een onmisbaar onderdeel van de 
cpap-behandeling.’

-  ‘Zoekend naar een oplossing voor de condens, kocht ik zelf 
de slang. Ben verbaasd dat een noodzakelijk onderdeel niet 
binnen de verstrekking valt.’ 

-  ‘Ik doe er al zeker vijf jaar mee. Ik heb met mijn leverancier 
afgesproken dat ik geen gewone slang meer krijg, want die 
gebruik ik nooit.’ 

-  ‘Zes jaar met een onverwarmde slang gedaan. Sinds een half 
jaar een verwarmde slang en mijn klachten zijn langzaam-
aan verdwenen.’ 

Verwarmde slang is geen luxeartikel 
maar een onmisbaar hulpmiddel

Uw oplossingen
-  ‘Ik vind dat de verwarmde slang standaard geleverd zou 

moeten worden.’
-  ‘Het zou fijn zijn als er een keuze is tussen een gewone en een 

verwarmde slang (of beide tegelijk) en dat ze allebei vergoed 
worden.’

-  ‘Mijn leverancier zou kunnen stoppen met jaarlijks een 
gewone slang toe te sturen en eens in de drie of vier jaar een 
verwarmde slang kunnen geven.’

-  ‘Zet het geld van de gewone slang, die ik niet hoef, apart zodat 
ik om de twee jaar een verwarmde slang kan krijgen van dit 
geld.’

-  ‘Je hebt wel recht op een normale slang. Waarom wordt die 
slang dan niet in mindering gebracht op de kosten van de 
verwarmde slang?’ 

De verwarmde slang vergoed door de zorgverzekeraar. 
Dat is wat u wil. En velen van u willen de zorgverzekeraar 
zelfs tegemoet komen en de jaarlijkse gewone slang ver-
rekenen met bijvoorbeeld een tweejaarlijkse verwarmde 
slang.

Recht op een goede behandeling
Bij dit alles staat voorop dat u als patiënt recht heeft op 
een goedlopende behandeling voor uw apneu. En op 
de hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn. De verwarm-
de slang is geen comfortartikel, zoals zorgverzekeraars 
tot nu toe lijken te denken. Voor velen blijkt het een 
noodzakelijk hulpmiddel om de cpap zonder vervelende 
bijverschijnselen te kunnen gebruiken. De verwarmde 
slang bevordert bij hen de therapietrouw. Als u dit leest, 
is de herfst in aantocht en daarmee de condens. Haalt u 
de zelfgebreide hoes binnenkort tevoorschijn of de ver-
warmde slang?     ■

•  Nee, ik denk het niet

•  Misschien wel

•  Zeker wel

•  Ongeveer 1 jaar

•  Ongeveer 2 jaar

•  Langer dan 2 jaar



Hormoon leptine speelt rol 
bij overgewicht en corona

tekst: John Hölsgens

Sinds het afzweren van de halfzware shag vier jaar geleden 
verkeer ik permanent in een soort staat van oorlog met de 
weegschaal. Die strijd voer ik - voorzichtig uitgedrukt 
- met wisselend succes. De tegenslagen gedurende het 
gevecht zijn zeker niet te wijten aan mijn diëtiste Sandra 
Maessen, die me met veel elan en kennis blijft begeleiden. 
Ze blijkt een belangrijke bron om te raadplegen.

Complexe verbanden
De stortvloed aan informatie over leptine en namen van 
deskundigen waarmee Sandra me weet te overladen blijkt 
echter meer dan voldoende om een heel ApneuMagazine 
mee te vullen. De verbanden zijn veel complexer en veel-
omvattender dan gedacht. Zeker nu veel mensen zich 
zorgen maken over een tweede coronagolf. Gedurende 
de eerste golf namelijk verscheen Peter van der Voort, 
hoofd van de IC in het UMC Groningen, aan tafel in het 
televisieprogramma van Eva Jinek. Hij vertelde daar over 
de complicaties die optraden bij een specifieke groep 
patiënten: mensen met overgewicht, adipositas (abnor-
male toename van vetweefsel), obesitas en diabetes type 2. 
Het was juist die groep die zwaar oververtegenwoordigd 
bleek op de IC’s. En wat noemde Van der Voort als link 
tussen deze onderliggende aandoeningen en complicaties 
bij covid-19? Juist, het hormoon leptine.

Visceraal vet
Patiënten met bovengenoemde aandoeningen zijn dus 
extra kwetsbaar voor het coronavirus. Een reden daarvoor 
is dat deze aandoeningen een gemeenschappelijke deler 
hebben: ze leiden tot een grotere hoeveelheid vetweefsel, 
met name visceraal vet. Anders gezegd, buikvet. Hoe 
meer vetweefsel, hoe gemakkelijker het virus zich in het 
lichaam kan verspreiden. Vetweefsel produceert namelijk 
leptine, het hormoon waarvan we dus inmiddels hebben 
geleerd dat het honger en verzadiging reguleert. Als de 
hoeveelheid vetweefsel toeneemt, stijgt dus ook het lep-
tineniveau. En inmiddels is aangetoond dat verhoogde 
niveaus van leptine er in ieder geval bij obese mensen 
voor zorgen dat ze vatbaarder zijn voor virale infecties. 
Het coronavirus lijkt bovendien leptine te kunnen gebrui-

ken om zich snel te kunnen vermenigvuldigen. Mensen 
met verhoogde leptineniveaus kunnen daardoor gevoe-
liger zijn voor snelle ‘replicatie’ ofwel verdubbeling van 
het virus in hun lichaam.

  Verhoogde niveaus van 
  leptine verhogen de 
  vatbaarheid voor virussen 
Bescherming tegen virussen
Simpel gezegd: het verminderen van een teveel aan vet-
weefsel is niet alleen op zichzelf al goed voor je gezond-
heid. Het kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan 
de bescherming tegen virale besmettingen. En dan niet 
alleen tegen het coronavirus, hoewel dat nu wel even onze 
grootste zorg is natuurlijk.
De belangrijkste aanpak daarbij blijft toch echt een gezon-
de leefstijl. Het eten van kwalitatief goed voedsel (koolhy-
draatarm en met een hoge voedingswaarde), het vermij-
den van te veel eten, voldoende beweging én voldoende 
ontspanning zijn daar een belangrijk onderdeel van. Een 
goed bioritme, ook wel biologische klok genoemd, kan 
eveneens bijdragen aan een betere leptinehuishouding. 
Dit is namelijk tevens het ritme dat het lichaam aanhoudt 
bij de hormoonproductie.

Preventie en genezing
Een goede leptinehuishouding is dus een belangrijk 
mechanisme om gezond te blijven. Besmettingen met 
virussen zijn lang niet altijd te voorkomen, maar de 
manier waarop ons lichaam reageert op virale - en andere 
- infecties kunnen we wel degelijk beïnvloeden. Ingrepen 
om die leptinehuishouding te reguleren kunnen mensen 
helpen om hun gezondheid te verbeteren, zowel preven-
tief als genezend.

Insulineresistent
Diëtiste Harriët Verkoelen legde eerder al eens uit in 
ApneuMagazine (2-2019, pag. 18) hoe je dat vermaledijde 
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Apneu gaat nogal eens gepaard met (dreigend) overgewicht. Dan is het goed om het hormoon leptine in de 

gaten te houden. Leptine is een van nature in het menselijk lichaam aanwezig hormoon dat het gevoel van 

honger en verzadiging regelt. Bovendien blijkt het ook een rol te spelen bij de vatbaarheid voor corona. 



vetweefsel te lijf kunt gaan. ‘Normaal wordt vetweefsel 
aangesproken voor energie als je een tijd geen koolhy-
draten eet of bij intensief bewegen. Maar als het insu-
linesysteem wordt overvraagd door bijvoorbeeld te veel, 
te vaak en verkeerd voedsel kan er insulineresistentie 
ontstaan. Overgewichtsdiabetes kan dan een gevolg zijn. 
Glucose blijft langer in het bloed en het lichaam wordt 
niet aangezet om vetweefsel te gebruiken. Bij afvallen is 
het meestal de bedoeling om minder calorieën te eten. Bij 
iemand die insulineresistent is, lukt dat niet door min-
der vet te eten, maar door de inname van koolhydraten 
flink te verlagen. De insulinespiegels dalen dan en de vet-
verbranding wordt gestimuleerd.’

Leptineresistent
Het hormoon leptine speelt dus een rol bij het honger- 
en verzadigingsgevoel én bij het aanmaken van vet. 
Bovendien blijkt het van invloed op je immuunsysteem. 
Leptine organiseert je verdedigingslinie. Maar als je voort-

durend een hoog leptinegehalte in je bloed hebt, stopt het 
immuunsysteem met het ‘luisteren’ naar leptine. Je bent 
dan leptineresistent, vergelijkbaar met insulineresistent. 
Die twee gaan dan ook meestal samen. Het resultaat is 
dat het immuunsysteem niet alleen indringers gaat aan-
vallen, maar ook gezonde cellen. Zo wordt veel weefsel 
vernietigd en komen uiteindelijk organen in gevaar.

Ketodieet? 
De hoeveelheid leptine die wordt aangemaakt in ons 
buikvet is deels afhankelijk van je hoeveelheid vet, maar 
vooral van wát je eet, zegt ook de Amerikaanse dokter Ron 
Rosedale. Volgens hem zou iedereen met overgewicht en 
een te hoog leptinegehalte meteen moeten starten met 
een koolhydraatarm dieet of een ketodieet. Ons advies 
is dat niet op eigen houtje te doen. Zeker als u een chro-
nische aandoening heeft, bijvoorbeeld een vertraagde 
schildklier, is overleg met uw behandelaar en een diëtist 
aan te bevelen.   ■
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OPEN YOUR MIND TO INNOVATION

SomnoMed producten zijn
gepatenteerde custom made
medische hulpmiddelen

SomnoMed Goedegebuure | 088 4300 200 | info@apneupagina.nl | www.apneupagina.nl

SomnoDent MRA

De SomnoDent is ook geschikt voor patiënten met 
een gebitsprothese, hiervoor hebben wij een 
aangepaste MRA ontwikkeld.
 

De SomnoDent wordt goed verdragen en patiënten 
melden ons een hoge therapietrouw.

Wij werken met NVTS-geaccrediteerde tandartsen, 
kaakchirurgen en orthodontisten.

Wij hebben machtigingsvrije contracten met alle 
verzekeraars.

De comfortabele en e�ectieve behandeling van 
slaapapneu. 
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tekst: Niek Egtberts

Alleenslapers
Hoeveel herrie kan een mens ’s nachts produceren zonder 
er zelf last van te hebben? Zelf kreeg ik ooit in een hotel 
in Lourdes een kamer die grensde aan de liftschacht, een 
hotel met acht verdiepingen. Aan het ontbijt bleek dat 
gasten in het hele hotel gehoord hadden dat er iemand lag 
te snurken. Ik wist van niks. Mijn kamergenoot wees me 
erop dat ik toch wel behoorlijk wat geluid produceerde, 
maar daarna ging het leven gewoon verder.
 
Mijn vrouw zeurde nooit. Waarschijnlijk omdat apneu 
begint met een enkel geluidje en zich langzaam maar 
zeker ontwikkelt tot een fabriekshal. Maar, zoals bekend, 
alles went.

‘Ik bagatelliseerde alles, mijn
vrouw vertelde hoe het echt zat’

Eigenlijk werd haar rol pas echt belangrijk toen ik een 
gesprek voerde met de arts over de resultaten van een 
slaaponderzoek. Eigenlijk voerde mijn vrouw dat gesprek 
en was ik de toehoorder. Ik bagatelliseerde alles en mijn 
vrouw vertelde vervolgens hoe het echt was. En zij klonk 
veel geloofwaardiger. Sindsdien heb ik een cpap.

Belangrijke rol partner
Overduidelijk is dat de partner een belangrijke rol speelt 
bij het herkennen van apneu. Er zijn stellen die apart 
gaan slapen waardoor een oplossing niet meer noodzake-
lijk is. Er zijn huisartsen die na de vakantie alleenstaan-
den op het spreekuur krijgen die in de vakantie door hun 
kamergenoten werden gewezen op heftig snurken en 
ademstops. Zelf mocht ik van mijn schoolcollega’s niet 
meer mee op kamp, omdat ik in mijn eentje ruim 130 
kinderen kon wakker houden.

Wie gaat er mee naar het gesprek?
Inmiddels ken ik enkele mensen die ook in het ‘traject’ 
zitten: eerst ontkennen dat ze ergens last van hebben, dan 
beginnen met vage, eigenlijk minimale klachten, vervol-
gens aarzelend akkoord gaan met een slaaponderzoek. 
Uiteindelijk volgt er nog een gesprek met de specialist 
over de nodige behandelingen. Die weg is heel lang en 
kan onderweg overal stranden, zeker als iemand eigenwijs 
is. Hoe doe je dat zonder partner, zonder thuiswonende 
kinderen? Wie gaat er mee naar het gesprek waarin de 
uitslag van het slaaponderzoek besproken wordt? Die 
steun is heel erg nodig. Anders komt er volgens mij wei-
nig van terecht.   ■ 



Online therapie helpt 
u beter slapen 
Ook mensen met een succesvolle apneutherapie kunnen er last van hebben: slapeloosheid. Ondanks 

een laag aantal apneus hebben ze vanaf de vroege ochtend liggen woelen in bed. Nu blijkt er een 

prima therapie voor slapeloosheid te bestaan. Zelfs via internet. Hoe werkt dat?  

tekst: Piet-Heijn van Mechelen 

We spreken van slapeloosheid als mensen moeilijk in 
slaap kunnen vallen, moeite hebben met doorslapen (vaak 
wakker worden) of vroeg in de ochtend wakker worden 
zonder opnieuw in slaap te kunnen vallen. Veel mensen 
met apneu vallen al in slaap zodra ze hun hoofdkussen 
raken. Sommigen hebben daar moeite mee. Over proble-
men met het doorslapen en opnieuw inslapen horen we 
vaker op bijeenkomsten.

Drie nachten per week
Nou kan iedereen dat soort klachten wel eens hebben, 
bijvoorbeeld in drukke perioden. Maar het is pas echt een 
probleem als de slapeloosheid chronisch wordt. Dan heb-
ben we het over slapeloosheid gedurende minstens drie 
nachten per week en minstens drie maanden lang, waar-
door je problemen krijgt met je functioneren overdag. 
Dan wordt het tijd hier iets tegen te ondernemen.

Behandeling voor slapeloosheid
Voor we een behandeling voor chronische slapeloosheid 
zoeken, gaan we ervan uit dat er geen andere slaapstoor-
nissen of oorzaken zijn, zoals restless legs, wonen naast 
een snelweg of stress op het werk. Want dan verdient dát 
de aandacht. Is er een aparte behandeling voor slapeloos-
heid? Wis en waarachtig. Slaappillen zijn niet de oplos-
sing, zeker niet voor de langere termijn. Wel biedt cog-
nitieve gedragstherapie bij zo’n 70 tot 80 procent van de 
slapelozen uitkomst. Zelfs als je dat zelf via internet doet.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid bestaat uit 
een aantal sessies of modules met oefeningen die je in 
vijf tot acht weken kunt doorlopen. Daar horen oefenin-
gen bij met terugkoppeling van een behandelaar. En een 
slaaplogboek. 
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Slaaptherapie bestaat uit een aantal onderdelen:
•   Slaaphygiëne kennen de meeste mensen met apneu wel. 

Dat gaat over zaken als leefstijl: beperking van koffie en 
alcoholgebruik, zeker een paar uur voor het slapengaan, 
geen blauw licht (van TV, tablets of smartphones) in de 
slaapkamer.

•   Biologische klok instellen gaat over het verbeteren van 
het dag- en nachtritme. Opbouwen van een regelmatig 
slaappatroon. Eventueel geforceerd wakker blijven en 
op een vaste tijd naar bed. Een kernnacht opbouwen die 
gaandeweg wordt uitgebreid.

•   Stressreductie en ontspanningsoefeningen om minder 
te piekeren en meer te ontspannen. Oefeningen zijn er 
in soorten afhankelijk van de aanbieder van de therapie.

•   Het echte cognitieve deel is er voor het opsporen en 
veranderen van gedachten die uw gedrag bepalen en die 
verhinderen dat u in slaap valt. U leert niet-helpende 
gedachten om te buigen in helpende gedachten.

Vergoeding zorgverzekeraar
Als cognitieve gedragstherapie goed kan werken, wil je 
het als echte slapeloze liefst vandaag nog hebben. Waar 
kun je het kopen? Of zit het wellicht in het basispakket 
van de zorgverzekeraar? Daar wringt hem nu precies de 
schoen. Cognitieve gedragstherapie zit standaard in de 
gereedschapskist van veel psychologen. Een aantal heeft 
zich gespecialiseerd in slaapproblemen. Jammer is dat 
zorgverzekeraars alleen onder bijzonder strikte voorwaar-
den psychologische ondersteuning bij slapeloosheid wil-
len vergoeden. Soms alleen als je aanvullend verzekerd 
bent. Dat geldt ook voor hulp van slaapzorgprofessionals, 
slaapcoaches en slaaptrainers die slaapcursussen en bege-
leiding aanbieden. Met de vergoeding van de kosten zijn 
zorgverzekeraars uiterst terughoudend, eventueel zit het 
in de aanvullende verzekering.

Zelfhulp via internet
Ondertussen hebben wetenschappers ontdekt dat cogni-
tieve gedragstherapie met zelfhulp ook uitstekend kan 
werken via internet. Dat biedt uitkomst. Opvallend is dat 
veel deelnemers ook zonder controle en terugkoppeling 
van een therapeut een groot aantal, zo niet alle oefenin-
gen blijken te doen. Met een persoonlijke terugkoppeling 
van een coach is het net een tandje effectiever. We heb-
ben na uren speuren op internet drie aanbieders ontdekt. 
Wellicht zijn er meer. Als u daarmee ervaring heeft, horen 
we dat graag.

i-Sleep via de huisarts
Prof. dr. Annemieke van Straten (VU Amsterdam) en dr. 
Jaap Lancee (UvA) hebben gebruikmakend van buiten-
lands onderzoek en ervaring een Nederlandse zelfhulp 
i-Sleep-module ontwikkeld met oefeningen die iedereen 
zelf via internet kan doen. Zij hechten aan kwaliteitsbewa-
king en vinden dat behandeling van slapeloosheid prima 

in de huisartspraktijk kan plaatsvinden met behulp van 
de praktijkondersteuner (POH’er). Er worden inmiddels 
cursussen voor huisartsen en POH’ers gegeven om te 
werken met de i-Sleep-module en om gericht feedback te 
geven. We weten niet of dit breed is opgepakt. U zult dus 
bij uw huisarts moeten informeren of deze i-Sleep in de 
aanbieding heeft om toegang te krijgen tot de therapie. 

i-Sleep van Minddistrict
Maar u kunt ook zelfstandig aan de slag met i-Sleep. 
Minddistrict (een organisatie die mensen digitale mid-
delen biedt om aan hun gezondheid te werken) heeft op 
basis van i-Sleep een therapie voor internet ontwikkeld. 

Verschillende instellingen bieden deze gratis aan na het 
aanmaken van een account. Met opdrachten, illustraties, 
geluidsfragmenten en instructies. Ga naar www.ggz-nhn.
nl/zelfhulp en u vindt daar in een lijst met online cursus-
sen het programma Beter Slapen.

Snel beter in je vel
Ook gratis kun je zelf bij het Trimbos-instituut een online 
training Beter Slapen doen met twintig oefeningen, dag-
boek, to-do-lijst en favorieten, ondersteund door instruc-
tieve animatievideo’s. Er zijn ook speciale trainingen voor 
bijvoorbeeld slecht slapende jongeren. Voordeel van deze 
online aanpak: het vergt niet veel tekst en leeswerk, maar 
biedt veel concrete oefeningen. Die kunt u bovendien in 
uw eigen volgorde en tempo doen. 

Het programma is ook te gebruiken via de mobiele tele-
foon. Wat is er nodig? Ga naar www.snelbeterinjevel.nl. 
Maak een account aan en u kunt vandaag nog starten. We 
zijn benieuwd naar uw ervaring.    ■
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Bovensteluchtwegstimulatie (in het Engels upper airway 
stimulation genoemd, afgekort tot uas) is een relatief 
nieuwe behandeling voor mensen met ernstig obstructief 
slaapapneu. We noemen dat ook wel tongzenuwstimulatie. 
Door het stimuleren van de zenuw die de beweeglijkheid 
van de tong verzorgt (de zogenaamde nervus hypoglos-
sus) worden de tongspieren geactiveerd. Hierdoor wordt 
de tong bij elke inademing naar voren bewogen. Dit om 
bij mensen met osa de bovenste luchtweg open te houden 
en zodoende ademstops te voorkomen. Dit gebeurt met 
een apparaat dat de patiënt zelf met de afstandsbediening 
aanzet en dat alleen tijdens de slaap wordt gebruikt. 
Wanneer de patiënt gaat slapen activeert hij met de 
afstandsbediening het systeem. Na een vooraf ingestelde 
periode die de patiënt in staat stelt zonder zenuwstimula-
tie in slaap te vallen, wordt het systeem actief. De borstkas-
sensor (breathing sensor lead, zie afbeelding) meet de adem-
haling. Op geleide van die gemeten ademhaling stimuleert 
het systeem de tongzenuw. Het implantaat van fabrikant 
Inspire bestaat uit drie onderdelen (zie afbeelding). 

In Nederland is tongzenuwstimulatie sinds 2017 onder 
voorwaarden opgenomen in de basisverzekering. Sinds 
2019 worden de resultaten niet alleen objectief gemeten 
(bijvoorbeeld door het bijhouden van de ahi-waarden), 
maar ook subjectief vastgesteld (bijvoorbeeld door patiën-
ten te vragen ‘wat vindt u van de behandeling?’). 

resultaten van nieuwe behandeling 

Vijf jaar tongzenuwstimulatie
Ernstige apneu en u kunt de cpap niet verdragen? Dan kan tongzenuwstimulatie een 

uitkomst zijn. Deze behandeling werkt met een implantaat en bestaat nu vijf jaar. Het 

slaapcentrum van het OLVG in Amsterdam zet een paar resultaten op een rijtje. 
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tekst: Peter van Maanen (kno-arts) 
en Pien Bosschieter (arts-assistent kno) 



In dit artikel beschrijven we onze objectieve en subjec-
tieve resultaten van de uas-behandeling van patiënten die 
meer dan een jaar gevolgd zijn.

Voor wie?
Welke patiënten kunnen voor deze operatie in aanmer-
king komen? Voor mensen met ernstig osa is continue 
positievedrukbeademing (cpap) de eerste keuze van 
behandeling. Sommige mensen verdragen dit echter 
niet. Een deel van hen komt in aanmerking voor tong-
zenuwstimulatie. De behandeling is niet voor iedereen 
geschikt. Er zijn strikte criteria om in aanmerking te 
komen voor deze ingreep:
•  ahi 30 - 50 (vastgesteld door middel van een polysom-

nografie)
•  een body mass index (BMI) van minder dan 32
•  cpap-falen of -intolerantie

Mensen met in- en doorslaapklachten 
komen niet in aanmerking voor tong-
zenuwstimulatie

Een belangrijk criterium dat mensen uitsluit van deze 
behandeling is insomnie. Mensen met in- en doorslaap-
klachten komen niet in aanmerking voor tongzenuw-
stimulatie. Dit omdat ze vatbaar zijn voor wakker worden 
’s nachts en zij ook door de tongzenuwstimulatie wakker 
zouden kunnen worden.

Positieve geluiden 
Sinds 2011 hebben 108 mensen met ernstig osa in het 
OLVG in Amsterdam een implantatie gehad. In de 
spreekkamer hoorden we vaak positieve geluiden van 
patiënten die deze operatie ondergaan hadden:
- ‘Ik ben veel alerter en op emotioneel vlak sterker.’
-  ‘Ik voel me super, heb weer veel energie en val niet meer in
   slaap overdag.’
-  ‘Ik ben inmiddels volop aan het trainen voor een halve - en
   misschien wel de hele - marathon in Ghana.’

In het begin hielden we vooral de objectieve uitkomsten 
bij van deze operatie: de daling van de ahi en verbetering 
van het zuurstofgehalte in het bloed. Sinds 2019 richten 
we ons daarnaast op de subjectieve uitkomst: wat vindt 
en merkt de patiënt ervan? We vragen aan alle patiënten 
of ze vóór de implantatie, na het instellen van de therapie 
en een jaar na de start ervan een tevredenheidsvragenlijst 
en een vragenlijst over slaperigheid willen invullen.

Objectieve en subjectieve resultaten
Inmiddels heeft het OLVG bij 25 mensen die deze uas-
therapie hebben gekregen, zowel de objectieve als de 
subjectieve resultaten verzameld vanaf het moment van 
implantatie tot een jaar erna. De gemiddelde leeftijd van 
hen was 56 jaar: de jongste was 36, de oudste 71 jaar. Het 
ging om 23 mannen en twee vrouwen met een gemid-
delde BMI van 27,7. De patiënten gebruikten de therapie 
gemiddeld 45 uur per week, omgerekend ruim zes  > 
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Peter van Maanen: In het begin hielden we vooral de daling 
van de ahi en de verbetering van het zuurstofgehalte in het 
bloed bij. 

Pien Bosschieter: Sinds 2019 richten we ons ook op de 
vraag: wat vindt en merkt de patiënt ervan?



 

 

 
  

•   
• 
•  
• 
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Onderzoeksteam

Aan het uas-onderzoek in het OLVG Slaapcentrum 

werkten de volgende personen mee:

Pien Bosschieter, arts-assistent kno

Anja van de Velde-Muusers, researchcoördinator kno

Madeline Ravesloot, kno-arts

Nico de Vries, kno-arts

Peter van Maanen, kno-arts

uur per nacht. Het aantal ademstops vóór de implantatie 
was gemiddeld 38 per uur, een jaar na behandeling is dit 
gedaald tot 8,5 per uur. Dit heeft ook een positief effect op 
het zuurstofgehalte in het bloed. Waar het zuurstofgehalte 
voor behandeling nog daalde tot gemiddeld 84 % was dit 
na behandeling significant beter: 87 %. Ook de slaperig-
heid overdag - gemeten met de zogenaamde Epworth 
Sleepiness Scale (ESS) - verminderde. De resultaten zijn 
weergegeven in onderstaande tabel.

Tevreden over behandeling?
Ook werd aan de behandelende arts en patiënt na een jaar 
gebruik van het implantaat een aantal vragen gesteld over 
de behandeling. De uitkomsten hiervan ziet u hiernaast. 

Bijwerkingen en complicaties
Uiteraard is het ook belangrijk om inzicht te krijgen in de 
meest voorkomende bijwerkingen en complicaties. Dertien 
patiënten voelden de stimulatie ’s nachts nog met enige 
regelmaat. Negen patiënten ervaarden dit als minimale 
last, de overige vier hadden er meer last van. De drie patiën-
ten met operatiegerelateerde klachten, hadden klachten 
door één van de littekens. Andere bijwerkingen als zwakte 
van de tong, moeite met slikken of spreken en infectie, 
kwamen in het OLVG bij dit meetmoment niet voor. 

Bewezen effectief
Onze conclusie is dat tongzenuwstimulatie een bewezen 
effectieve behandeling is voor een geselecteerde groep 
patiënten met osa. De resultaten die in het OLVG zijn 
behaald met de uas-therapie, zijn vergelijkbaar met de 
resultaten die in de internationale literatuur zijn gerap-
porteerd. En mogelijk zelfs iets beter.    ■ 

Klinische vooruitgang (gescoord door behandelend arts)

Wat vindt u van deze therapie in vergelijking tot uw 
ervaring met cpap?

Als ik de kans had, zou ik weer voor Inspire kiezen

Hoe tevreden bent u over het algemeen over de Inspire-therapie

•  Extreme verbetering

•  Verbetering

•  Minimale verbetering

•  Geen verandering

•  Minimale verslechtering

•  Verslechtering

•  Extreme verslechtering

•  Inspire is veel beter dan cpap

•  Inspire is iets beter dan cpap

•  Cpap en Inspire zijn ongeveer hetzelfde

•  Cpap is iets beter dan Inspire

•  Cpap is veel beter dan Inspire

•  Helemaal mee eens

•  Mee eens

•  Niet mee eens, niet mee oneens

•  Mee oneens

•  Helemaal niet mee eens

•  Zeer tevreden

•  tevreden

•  Niet tevreden, niet ontevreden

•  Ontevreden

•  Zeer ontevreden

Algemene gegevens *          

Aantal patiënten 25 

Leeftijd 56 jaar (36 tot 71 jaar) 

Geslacht 2 vrouw, 23 man

BMI 27,7

therapiegebruik 45 uur per week 

Resultaten voor implantatie 1 jaar na implantatie

Ahi 37,9 8,5

Zuurstofgehalte (minimum) 84 % 87 %

ESS (slaperigheid overdag) 9 6

  
* Cijfers zijn gemiddelden
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Als in oktober 1990 de Nederlandse Vereniging voor 
Slaapapneupatiënten (NVSAP) wordt opgericht, gaat het 
kersverse bestuur hard aan de slag met de verdere opzet 
van de vereniging en het werven van meer vrijwilligers. 
Vanaf 1992 verschijnen daarover getypte informatiebul-
letins. In 1993 krijgt deze nieuwsbrief (zes pagina’s) een 
redactie en een naam: ‘Verademing’. In 1994 verschijnt 
Verademing met een blauwe omslag, in A5-formaat, vier 
maal per jaar. 

Het begin: één A-viertje 
In het eerste Informatiebulletin 1992, één getypt en 
gestencild A4, lezen we onder andere: 
-  Eindelijk is het dan zover dat u iets hoort van de vereni-

ging. Het heeft lang geduurd en daarvoor onze welge-
meende verontschuldiging. Het bestuur heeft echter niet 
stilgezeten, dat staat vast.

-  De voorzitter heeft ‘handzame’ informatie opgesteld voor 
diegenen die eerste informatie over slaapapneu aanvragen. 

-  Verder zijn wij doende om regionale ‘huiskamerbijeen-
komsten’ te organiseren.

De eerste Verademing 
-  Het bestuur gaat van vier naar elf maal per jaar vergaderen.
-  Vervolgstappen naar cpap in verzekeringspakket. De Con-

sumentenbond heeft zich bereid getoond een beroeps-
procedure te starten om te onderzoeken hoe en waarom 
het er met de vergoedingen van de apparatuur zo wille-
keurig aan toegaat.

Prof. dr. F.G.A. van der Meché, neuroloog in het Academisch 
Ziekenhuis Rotterdam, schrijft in een artikel over ‘het 
slaapapneusyndroom’ onder andere over behandeling: 
-  Op dit moment zijn er twee alternatieven. Enerzijds de 

operatieve behandeling; hierbij wordt een gedeelte van 
het zachte verhemelte door de kno-arts weggenomen. De 
andere wijze van behandeling is ondersteuning van de 
ademhaling door middel van continue positieve druk op  
de luchtweg (cpap, continuous positive airway pressure).

-  In de wereld is eigenlijk geen onderzoek gedaan naar 
de vraag welke therapie voor welke individuele patiënt 
nu het beste is. In Nederland is recent een onderzoek 
van start gegaan om daar meer licht op te werpen. Dit 
onderzoek moet tevens de gegevens aanleveren op welke 
wijze cpap-apparatuur in het verstrekkingenpakket moet 
worden opgenomen.

Acties voor vergoeding cpap
Verademing 1994-1 doet verslag over vervolgacties om de 
cpap vergoed te krijgen:
-  Uit de enquête van de heer Crooymans bleek dat een groot 

aantal verzekeraars als ze al tot vergoeding overgaan, dit 
slechts doen uit coulanceoverwegingen, waaraan geen 
rechten kunnen worden ontleend. Willekeur? Toch zijn 
enkele verzekeraars, soms onder voorwaarden, bereid een 
apparaat te verstrekken.

-  Wij hebben ook een advocatenkantoor benaderd om uit 
te zoeken of er een procedure gestart kan worden om 
de verzekeraars te verplichten de cpap-apparatuur te ver-
goeden. Als voorlopige uitkomst kan worden gesteld dat 
bipap-apparatuur op de gelimiteerde verstrekkingenlijst is 
vermeld, de cpap niet.

De huiskamerbijeenkomsten komen op gang:
-  Opmerkelijk is dat bij alle eenzelfde soort problematiek 

werd besproken, zoals moeilijkheden met verzekeraars, 

30 jaar apneuvereniging

Hoe het begon
In oktober 2020 bestaat de ApneuVereniging 30 jaar. In het komende magazine laten wij 

u zien wat er in al die jaren gebeurde. Niet alleen de ontwikkelingen in de vereniging en 

het magazine, maar ook hoe diagnose en behandelingen veranderden. Hier alvast een 

kort voorproefje met een blik op de eerste voorlopers van ons magazine. 

tekst: Marijke IJff        
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masker (het past niet goed, lekt, knelt enz.), waar laten we 
de slang tijdens het slapen, hoe lossen we condensvorming 
op. De klachten van de partner waren: lawaai van de uitstro-
mende lucht, maar ook werd opgemerkt dat snel gewenning 
optrad, omdat de slaap van de wederhelft veel beter was.

Oplage stijgt
Eind 1994 zijn er al meer dan 230 leden. De oplage van 
het blad loopt naar de 500 exemplaren. Het bestuur pakt 
het professioneel aan: 
-  Het besturen van een landelijke patiëntenvereniging is 

een flinke klus. De zeven bestuursleden die deze klus 
klaren, kunnen dat stuk voor stuk beamen. Zoals u elders 
in deze krant kunt lezen zijn drie bestuursleden naar een 
drie dagen durende cursus geweest voor bestuursleden. 
Omdat drie dagen onvoldoende waren om alle benodigde 
kennis te vergaren gaan zij eind mei nog eens drie dagen 
oefenen met het onderwerp vergaderen. Vergaderen is 
een vak waarbij toch nogal wat kennis komt kijken, vooral 
om alles efficiënt te laten verlopen.

-  Onze vereniging is zich op alle fronten aan het professio-
naliseren, daarvoor is veel kennis nodig. Van vrijwilligers 
wordt verwacht dat zij zich (gedeelten van) deze kennis 
eigen maken. 

-  Een aantal van onze leden klaagt over het masker. De 
meeste klachten gaan over lekken langs de ogen en/of 
huidirritatie. Onze ervaring is dat het masker bij de ver-
strekking van het apparaat een beetje als sluitpost wordt   
beschouwd en op goed geluk wordt verstrekt. Er zijn 
echter tientallen maskers te verkrijgen en u kunt uw leve-
rancier een paar maskers op proef vragen, zodat u kunt 
uittesten welk masker u het beste bevalt. Vaak passen 
maskers van andere leveranciers ook op uw apparaat.

Het stemt toch wat droevig dat bovenstaande over mas-
kers  nog steeds actueel is. U hoeft er maar voor op 
ApneuFacebook en ApneuForum te kijken. Maar er zijn 
in die 30 jaar ook veel dingen verbeterd. In december 
leest u daar meer over.    ■ 

Begeleiding is de sleutel tot acceptatie van het cpap-masker 

Het was actueel in 1994 en dat is het nog in 2020. 

Verademing 1994-3 publiceert een stuk uit Awake 

(tijdschrift van de zustervereniging in de USA):

-  Uit een bij zes slaaplaboratoria gehouden onder-

zoek bleek dat begeleiding het belangrijkste 

aspect van de gewenning aan het cpap-masker 

is. De meeste ondervraagden gaven te kennen 

dat een grote betrokkenheid van de arts noodza-

kelijk was om de patiënt aan het masker te laten 

wennen. Begeleiding begint zodra de patiënt het 

lab binnenkomt. Laat de patiënt oefenen met het 

masker en laat hem/haar erdoor ademen.

-  ‘Zorg voor verschillende maten maskers, zodat de 

best passende uitgezocht kan worden. Let erop 

dat het lekken van het masker niet in de eerste 

plaats wordt verholpen door het strakker af te 

stellen, maar door nog eens een andere te probe-

ren’, deelt een der ondervraagde artsen mee. 



Uit de media

De therapietrouw bij het gebruik van een cpap varieert 
per leeftijd en geslacht. Uit groot onderzoek blijkt dat 
vooral jonge vrouwen minder trouw zijn aan hun cpap. 
Onderzoekers van de medische faculteit van de universi-
teit van Pittsburgh (VS) analyseerden gegevens verkregen 
via telemonitoring van november 2015 tot begin 2018. 

Er was al veel bekend over therapietrouw van cpap-ge-
bruikers. Maar dat was gebaseerd op onderzoeken die 
vooral gericht waren op mannen van middelbare leeftijd en 
patiënten van academische centra. Om inzicht te krijgen 
in de cpap-therapietrouw en de demografische verschillen 
is er onderzoek gedaan onder 789.260 volwassenen met 
osa. Hun gemiddelde leeftijd was 55 jaar, 58 % van hen was 

man, 42 % vrouw. De onderzoekers analyseerden gegevens 
van nieuwe gebruikers van de cpap over de periode 2015 
tot 2018.

Mannen iets trouwer 
De therapietrouw tijdens de eerste 90 dagen van de behan-
deling was bij vrouwen 71,6 %, bij mannen 73,4 %. Mannen 
zijn dus net iets trouwer dan vrouwen. Bepaalde leeftijds-
groepen lieten een groter verschil zien. In de leeftijdscatego-
rie 18 tot 30 jaar was het percentage bij vrouwen 50,7 %, bij 
mannen 57 %. In de leeftijdscategorie 61 tot 70 jaar was de 
therapietrouw een stuk hoger: 78 % bij vrouwen en 80,3 % 
bij mannen. 

Eerder stoppen
Vrouwen van 18 tot 30 jaar stopten in vergelijking met man-
nen van dezelfde leeftijd eerder met het gebruik van hun 
cpap-therapie. Na 90 dagen was het percentage vrouwen 
met een gemiddeld cpap-gebruik van minder dan een uur 
26,2 %. Bij mannen was dat 20,4 %.
Volgens de onderzoekers is het niet alleen goed om na te 
gaan waarom jonge vrouwen minder therapietrouw zijn. 
Ook is het belangrijk om alle mensen met apneu, onge-
acht hun leeftijd, een groter bewustzijn te geven over het 
belang van een goede behandeling en therapietrouw van 
slaapapneu.

 Bron: www.healio.com/news

Jonge vrouwen minder trouw aan cpap
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Kranten, tijdschriften, radio, tv, websites, presentaties op congressen; via vele media komt informatie 

tot ons die voor u interessant kan zijn. In deze rubriek treft u hiervan een selectie aan. Heeft u zelf 

iets gezien of gehoord dat geschikt lijkt voor deze rubriek? We ontvangen graag uw suggesties. 

Stuur een e-mail naar redactiesecretaris@apneumagazine.nl
samenstelling: 

Anja van der Burgt-Disco   

Amerikaans onderzoek laat zien dat er een verband is tus-
sen osa en de ontwikkeling van kanker.

De gedachte was dat chronisch zuurstoftekort in het bloed 
en het regelmatig wakker worden vóór de rem-slaapfase, 
wat beide veel voorkomt als je apneu hebt, kunnen bij-
dragen aan de ontwikkeling van kanker. Het onderzoek 
probeerde hiervoor bewijs te vinden.
Van de 33.711 volwassen deelnemers aan het onderzoek 
(gemiddelde leeftijd 59 jaar, 58 % man en 42 % vrouw) 
had 23 % slaapapneu met een ahi boven de 30. 

15 tot 30 procent hoger risico
De onderzoekers ontdekten dat mensen met ernstige 
onbehandelde osa een 15 procent hoger risico op het 
ontwikkelen van kanker hadden dan mensen zonder osa. 
Ernstig nachtelijk zuurstoftekort in het bloed liet een 30 
procent groter risico op kanker zien. Hoewel het onder-
zoek zijn beperkingen heeft, denken de onderzoekers 
dat de resultaten overtuigend zijn. De kennis van het 
verhoogde risico om kanker te krijgen, kan helpen bij het 
pleiten voor betere zorg en onderzoek naar nieuwe thera-
pieën voor slaapapneu.

Bron: www.healio.com/news          

Verband tussen slaapapneu en kanker



Acromegalie is een zeer zeldzame hersenaandoening 
waardoor te veel groeihormonen worden aangemaakt. 
Een groot deel van de mensen met acromegalie (45 - 80 %) 
heeft ook obstructief slaapapneu.

Lezen voor het slapengaan
Acromegalie ontstaat door een - meestal goedaardige  - 
tumor in de hypofyse. Dit is een klier onderaan de herse-
nen die groeihormonen produceert. Een hypofysegezwel 
kan de hormoonhuishouding verstoren. Daardoor kun-
nen lichaamsdelen als handen en voeten overmatig gaan 
groeien. 

Symptomen niet herkend
Er is nog veel onbekendheid over acromegalie. De symp-
tomen voor een gezwel op de hypofyse worden niet 
altijd herkend. Vaak wordt bij toeval, tijdens een ander 
onderzoek, vastgesteld dat iemand acromegalie heeft. In 
Nederland gebeurt dat jaarlijks bij 50 tot 100 patiënten. 
Acromegaliepatiënten hebben vaak obstructief slaap-
apneu. Zo kunnen mensen met osa een doelgroep vor-
men voor vroege ontdekking van acromegalie. 

Meting groeifactor
In verschillende landen in Europa en Amerika zijn 
meerjarige studies gedaan in slaapklinieken naar het 
zich voordoen van acromegalie bij mensen met apneu. 
Deelnemers aan de onderzoeken hadden een meting van 
het serum IGF-1 (een op insuline lijkende groeifactor), 
maar die was nog niet zo hoog dat er al sprake was van 
acromegalie. De conclusie is dat een aanzienlijk aantal 
osa-patiënten een verhoogde serum IGF-1-meting had en 
dat binnen deze groep een enkel geval van acromegalie 
voorkwam. Verder onderzoek is nodig om een duidelijk 
verband te leggen tussen apneu en acromegalie. 

Bronnen: clinicaltrials.gov, journals.plos.org, 

www.endocrine-abstracts.org, www.radboudumc.nl

Meer bewegen kan het risico op slaapapneu verminderen. 
Dat concludeerden onderzoekers in een recente studie 
over het verband tussen apneu en lichamelijke activiteit. 

Aan de Ontario Health Study deden meer dan 155.000 
volwassenen mee. Hun gemiddelde leeftijd was 46 jaar, 
60% was man en 40% vrouw. De onderzoekers keken 
naar de lichamelijke activiteit van deelnemers met en 
zonder apneu. Ze constateerden dat een toename van de 
lichamelijke activiteit het risico om slaapapneu te ontwik-
kelen verminderde met tien procent. Een verlenging van 
de dagelijkse wandeling met 20 minuten en het verlengen 
van een stevige lichamelijke activiteit met 8 minuten bleek 
daarvoor voldoende. 

Zittend leven
Een kleine zeven procent van de deelnemers had volgens 
hun arts slaapapneu. Zij bleken een meer zittend leven 
te leiden dan deelnemers zonder slaapapneu: gemiddeld 
zaten ze 4,4 uur meer per week. Volgens de onderzoekers 
laten de resultaten het belang zien van beweging als mid-
del om de ontwikkeling van slaapapneu te voorkomen. 
Slaapzorgverleners zouden daarom hun patiënten tot meer 
bewegen moeten aansporen.

Bron: www.sleepreviewmag.com          

Noot redactie: Het onderzoek zegt niets over de mogelijkheid 
dat meer bewegen bij mensen met apneu zou kunnen leiden 
tot het afnemen van het aantal apneus. Eerder onderzoek laat 
wel zien dat bij een gewichtsverlies van tien procent het aantal 
ademstops met een derde vermindert.

Meer bewegen vermindert risico op apneu

Verstoorde groei en apneu
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We zijn voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied. Daar staan we niet alleen voor open, we denken ook 
vooruit en luisteren naar onze cliënten. Zij zijn de ambassadeurs van het merk Westfalen Medial. Samen met de zorgprofessional 
houden zij ons scherp en dagen ze ons uit om op een innovatieve manier vorm te geven aan het welzijn van onze cliënten. 

De band met onze cliënten is gebaseerd op waardering en vertrouwen. In die relatie is luisteren belangrijk. Om te begrijpen wat 
mensen bezighoudt en wat ze belangrijk vinden en samen te bepalen welke hulp waar en op welke manier het best tot zijn recht 
komt. Dit doen we met plezier en enthousiasme wat zorgt voor energie en teamspirit.

Westfalen Medical  Postbus 124 - 7400 AC Deventer - Tel +31 (0) 570 234 625 - cpapinfo@westfalen.com - www.cpapinfo.nl

Alles voor het 
welzijn van onze 
cliënten

8650029 Advertentie Apneu.indd   1 28-01-20   13:07



maskers af: bart nijsen (45)

Niet ú, maar uw man 
heeft een probleem tekst en foto’s: Ton op de Weegh

Bart Nijsen lacht bij het vertellen van dit verhaal. Nog 
dezelfde dag dat zijn vrouw terugkwam van de audicien 
keek hij toch maar eens op de site van de ApneuVereniging. 
Hij vond een vragenlijst om te kijken of je risico op apneu 
had. Zijn score was verdacht hoog. 
Met de uitdraai stapte hij naar de huisarts en de molen 
ging draaien. Slaaponderzoek thuis met allerlei draden op 
zijn lijf. Hij had het idee dat hij die nacht niet lang gesla-
pen had. Toch blijkbaar wel voldoende. Uitslag: een ahi 
van 18 (gemiddeld aantal ademstops per uur). De eerste 
behandeling werd een verbetering van de neuspassage 
door een kno-arts. Na de neusoperatie volgde weer een 
slaaponderzoek, met als resultaat een ahi van 32. Duidelijk 
geen verbetering! Daarom kwam er een cpap.

Net als een bril
Bart hield de cpap vanaf het begin elke nacht op. Dat 
gebeurde met vallen en opstaan. ‘Het ging beter toen ik 
me realiseerde dat het een hulpmiddel was om mijn leven 
te verbeteren, net als een bril of een gehoorapparaat. Als ik 
naar bed ga, moet dat ding gewoon op, klaar.’ 

‘Als ik naar bed ga, moet dat ding 
gewoon op, klaar’
Nu, twee jaar later, slaapt hij over het algemeen goed, zo’n 
zeven tot acht uur. Uitslapen zit er nog niet in. Hij heeft 

nog wat restklachten overgehouden aan de jaren dat zijn 
apneu niet behandeld werd. Ook zijn er nog periodes dat 
hij erg moe is. ‘Een primaire reactie is dan vaak het korte 
lontje en dat is niet altijd leuk voor mijn omgeving. Maar 
over het algemeen gaat het goed. Ik heb meer energie en 
kan veel meer!’

Hé, je loopt gewoon mee
Sinds het overlijden van zijn moeder gaat Bart met zijn 
vader en broer elk jaar op stedentrip. Toen hij nog niet 
behandeld werd voor apneu was hij in Edinburgh na een 
halve dag al gebroken. Een jaar later in Lissabon, toen hij 
zijn cpap had, keek zijn vader hem verbaasd aan. ‘Man, 
je loopt gewoon mee!’ Dat zijn de momenten waarop hij 
echt geniet.
Langzamerhand heeft hij ook weer zin in zijn hobby’s, 
onder andere modelbouw en fotografie. Op de bovenste 
verdieping van het huis heeft hij ruimte gemaakt om zich 
daarin uit te leven. Sinds de behandeling met de cpap heeft 
hij meer geduld om dingen met precisie uit te voeren. 

Ha collega!
Bart werkt bij de Gasunie. Op de afdeling finance houdt 
hij zich vooral met de belasting bezig. Toen hij op zijn 
werk vertelde dat hij apneu had, keek niemand raar op. 
Dat deed hij zelf wel toen hij op een regioavond van de 
ApneuVereniging een collega ontmoette. Hé, collega! 
Sindsdien is er een praatje als ze elkaar tegenkomen bij 
de koffieautomaat. Dat gaat tegenwoordig soms ook over 
apneu.   ■  

De vrouw van Bart Nijsen ging bij de audicien klagen over haar oordoppen die het omgevingsgeluid niet 

goed afsloten. ‘Ik hoor nog steeds het snurken van mijn man.’ De verkoper keek haar aan. Even bleef het 

stil, toen kuchte hij. ‘Mevrouw, is er niet iets anders aan de hand? Volgens mij hebt ú geen probleem, 

maar uw man. Heeft hij misschien apneu?’ 
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De alternatieve raadpleging van leden is aangekondigd 
via de website en het ApneuBulletin. De registratie van 
de stemmen is gekoppeld aan het ledenbestand. Maar 
vanwege de privacyregels geven we de resultaten in de 
rapportering alleen anoniem weer. In totaal hebben 610 
leden gereageerd: 544 digitaal en 66 per post.

Resultaten van de stemming 
 

Complimenten 
Bijna honderd leden maakten gebruik van de moge-
lijkheid om aanvullend inhoudelijk te reageren. De 
elf mensen die daarbij een vraag stelden, hebben per-
soonlijk een antwoord ontvangen. We kregen het ene 
compliment na het andere van die bijna honderd leden 
voor bijna honderd vrijwilligers. Onder het motto ‘een 
beetje egotrippen mag wel als je 30 wordt’ (*), laten we 
u een deel van de complimenten lezen. Niet om onszelf 
op de borst te kloppen, maar omdat we gewoon heel blij 
zijn met de waardering die we via de ledenraadpleging 
kregen. 

    Een beetje egotrippen mag wel 
  als je 30 wordt

Veel leden stelden de alternatieve uitvoering van de ALV 
- mede gezien de omstandigheden - op prijs: 
•  Alles helder en overzichtelijk gepresenteerd, compli-

menten!
•  Alles prima in orde.
•  Bijzondere ervaring deze digitale snelweg. Wel effectief. 

Mis de jaarlijkse workshops.
•  Complimenten voor het zo snel regelen van vervan-

gende ALV.
•  Knap werk. Ging elke stemming maar zo snel.
•  De vergaderstukken zien er netjes uit. Daarvoor mijn 

complimenten.
•  Jammer dat de ALV niet is kunnen doorgaan. Maar 

natuurlijk wel heel begrijpelijk. Zo’n dag is altijd nuttig 
en interessant om mee te maken.

•  Ook deze online stemming is zeer goed en helder ver-
zorgd. Alle lof!

•  Goede actie om op deze manier de leden te blijven 
betrekken.

•  Complimenten, alles ziet er verzorgd en overzichtelijk 
uit.

•  Een prima manier zoals jullie dit opgelost hebben. 

uitslag online algemene ledenvergadering (alv)

‘Ging elke stemming maar zo snel’
De jaarlijkse ALV van 25 april 2020 moest wegens corona worden afgelast. Het bestuur 
van de ApneuVereniging koos daarom voor een alternatieve ledenraadpleging ‘op afstand’. 
In lijn met de statuten zijn hiervoor alle 8784 stemgerechtigde leden online (8455 e-mails) 
dan wel per post (329 brieven) benaderd. Vrienden (professionals) en bedrijfsleden hebben 
geen stemrecht.  

redactie: Marijke IJff,
Henk Verhagen

V E R E N I G I N G 

 42  | apneumagazine 3-2020

Benoeming penningmeester Ellie Akkermans   97,8 %

Jaarrekening - decharge 2019    95,4 %

Jaarverslag 2019      93,8 %

Verslag ALV 2019 (over boekjaar 2018)       92,6 %

Begroting 2020     91,7 %
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Veel reacties waren hartverwarmend positief over de vrij-
willige medewerkers: 
•  Alle vrijwilligers en medewerkers bedankt voor de 

inzet.
•  Ben blij dat er zich nog mensen beschikbaar stellen voor 

diverse functies.
•  Complimenten voor jullie mooie en zinvolle werk.
•  Grote waardering voor al het werk dat u als bestuur 

verricht. Gelukkig heeft u ook veel steun van alle vrijwil-
ligers in het land en ook zij daarvoor hartelijk dank.

•  Ben erg blij met jullie.
•  De vrije tijd die jullie erin steken vind ik grandioos.
•  Met respect voor alle vrijwilligers.
•  Mijn complimenten voor de diverse mensen in de 

vereniging. Het is altijd duidelijk. En het wordt prima 
uitgelegd. 

•  Chapeau voor het bestuur met veel succes voor 2020.
•  Met dank voor uw tomeloze inzet en moeite.
•  Ik ben vol bewondering voor al die mensen die zich 

inzetten voor de vereniging. Ik heb er heel veel aan.

U kunt zich vast voorstellen dat we heel blij zijn met al 
dit commentaar. Wij ervaren het als waardering voor de 
enorme inzet van onze vrijwillige medewerkers. Het is 
stimulerend voor ons allen om zo’n stortvloed aan posi-
tieve reacties te ontvangen.    ■

* In oktober bestaat de ApneuVereniging 30 jaar. In het 
komende nummer van ApneuMagazine kijken we daarom 
naar de groei en activiteiten van de vereniging in die jaren. 
Ook besteden we aandacht aan de ontwikkeling van diagnose 
en behandeling van apneu. 



samenstelling: Marijke IJff
Lijf en leden
Een gezonde leefstijl is extra belangrijk voor mensen met apneu. In deze rubriek vindt u tips en ideeën van redactie en 

lezers over voeding, bewegen, ontspanning en slaap. Heeft u een leuke bijdrage over gezonde leefstijl? Mail uw tip, recept 

of verhaal naar redactiesecretaris@apneuvereniging.nl onder vermelding van ‘Lijf en leden’. 

Via de website snelbeterinjevel.nl van het Trimbos-instituut 
kunt u zelfstandig en in uw eigen tempo werken aan 
het verminderen van stress. Op de homepagina laat een 
filmpje zien wat u kunt verwachten als u met de training 
start. 
U logt in en gaat aan de slag. De training ‘Minder stress’ 
bestaat uit zestien oefeningen. Bij iedere oefening staat 
kort wat u eraan kunt hebben en hoe u de oefening doet. 
De oefeningen zijn opgedeeld in drie of vier thema’s. 
Bijvoorbeeld anders leren denken, ontspanning en ener-
gie opladen. U kiest een thema en vervolgens een oefe-
ning. Sommige oefeningen zijn in één keer klaar, maar 
met de meeste oefeningen bent u meerdere keren bezig 
om zo nieuwe vaardigheden te leren. U oefent vooral met 
manieren om beter te ontspannen. Bij dit alles krijgt u 
duidelijke instructie en verschillende extra’s zoals een 
dagboek, een werkboek en een bibliotheek met aanvul-
lende tips en informatie.

Piekeren en slapen
De website biedt ook trainingen om te werken aan pie-
keren en slecht slapen. De training ‘Minder piekeren’ 

bestaat uit negentien oefeningen. U oefent vooral met 
manieren om minder te piekeren. We raden aan om de 
oefeningen minimaal vier weken een paar keer per week 
te doen.

Over de training ‘Beter slapen’ leest u in het artikel over 
online beter leren slapen op pagina 30.

Op snelbeterinjevel.nl/zelftest kunt u uzelf testen over 
stress, piekeren en slecht slapen. Het Trimbos-instituut 
is een onafhankelijk kennisinstituut voor alcohol, tabak, 
drugs en mentale gezondheid (trimbos.nl). 

Gratis online stresstraining
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‘Sinds de coronatijd doe ik een paar keer per week mee 
met het tv-programma ‘Nederland in Beweging’. In het 
begin raakte ik steeds in de knoop, het ging me te snel. 

Vooral de oefeningen waarbij je tegelijk iets met je armen 
en benen moet doen. Dat is natuurlijk juist bedoeld voor 
de coördinatie, maar ik raak er alleen maar gefrustreerd 
van. Al hoor ik ook van een kennis van 50 dat ze er moeite 
mee heeft. Dat zeggen trouwens veel vrouwen (ik ken 
geen mannen die meedoen met het programma).
Maar ik heb een oplossing gevonden waar anderen mis-
schien ook iets aan kunnen hebben: ik doe het programma 
twee keer. De eerste keer voor mijn armen en de tweede 
keer voor mijn benen. Zo ben ik gelijk een half uur bezig. 
Mooi toch? En soms lukt het me om het de tweede keer 
toch met armen en benen tegelijk te doen, omdat ik dan 
weet waar het om gaat.’ 

Sofie B., 76 jaar, Nijmegen

Tip: armen en benen apart 



Voorgerecht of lunchgerecht voor 4 personen, past goed 
in een koolhydraatarm dieet. 

Ingrediënten
• 4 hele tomaten    
• halve geraspte wortel    
• halve middelgrote appel
• 150 g roomkaas 
• peper    
• gesnipperd basilicumblad  
• 4 theelepels geroosterde pijnboompitjes

Bereiding
Snij een dakje van de tomaten af en hol ze uit.
Snij het tomatenvruchtvlees en de appel in stukjes, meng 
met de wortel en de roomkaas. Breng op smaak met wat 
peper.
Schep het mengsel in de tomaten. Versier de gevulde 
tomaten met het basilicumblad en pijnboompitjes.

Recept voor gevulde tomaten 

Medisch onderzoeker Jan van Dixhoorn is de grondleg-
ger van de ademhalingstherapie in Nederland. Hij doet 
al sinds de jaren tachtig onderzoek naar het effect van 
ademhalings- en ontspanningstherapie op hartpatiën-
ten. De kans op nieuwe hartproblemen (denk aan een 
infarct) daalt met 30 procent door de therapie. Ook op 
de bloeddruk heeft het gunstige effecten. Inmiddels is 
ademhalings- en ontspanningstherapie niet meer weg te 
denken uit de hart- en longrevalidatieprogramma’s. Bij de 

ademtherapie ligt de nadruk minder op het ademhalen 
zelf dan op beter leren bewegen. 
Ademhalings- en ontspanningstherapie wordt meestal 
(gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering 
van de zorgverzekeraar. De behandelingen vallen niet 
onder het verplicht eigen risico. 

Voor meer informatie en therapeuten: vandixhoornvereniging.nl

Ademen is bewegen
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Jan van Dixhoorn: 
De nadruk ligt 
minder op het 
ademhalen zelf 
dan op beter 
leren bewegen.
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Heeft u tijdens de lockdown ook extra kilo’s opgedaan? En 
wilt u er weer van af? In het AD van 3 juni 2020 stond 
wat we nog meer kunnen doen dan minder eten en meer 
bewegen: de dagelijkse verbranding opkrikken door het 
activeren van ons bruine vet. Mariëtte Boon is arts, post-
doctoraal onderzoeker in het LUMC en gespecialiseerd in 
bruin vet. Samen met Liesbeth van Rossum is ze auteur 
van Vet Belangrijk, een boek over vetmassa, voeding en 
verbranding. 

Kou lijden helpt 
Bruin vet zit tussen je nek en langs de ruggengraat en 
zet calorieën om in warmte. De bruine vetcellen slaan 
in tegenstelling tot witte vetcellen geen energie op, maar 
smelten juist de witte ‘slechte’ vetten weg. Volwassenen 
hebben er gemiddeld 300 gram van.

 

Kou lijden helpt om die ‘bruine motor’ aan het werk te 
zetten. Bruin vet is flexibel weefsel en kan in korte tijd 
toenemen. Je hoeft er niet uren voor te klappertanden 
in de kou. Het kan al helpen om elke dag een of enkele 
minuten koud af te douchen en in de winter de verwar-
ming een paar uur per dag iets lager te zetten zonder een 
trui aan te trekken. Ook buiten sporten, juíst als het fris 
is, stimuleert het bruine vet.

Tips om bruin vet op te krikken
• dagelijks enkele minuten koud ‘afdouchen’
• af en toe een koud bad nemen
•  de verwarming enkele graden lager zetten zonder een 

trui aan te trekken
• buiten sporten, juíst als het fris is
• rode peper eten en groene thee of koffie drinken

Bron: ad.nl    

Coronakilo’s omzetten in bruin vet

Schrikt u ook wel eens als u uw mailbox opent? Weer 
een hele rij nieuwe berichten die bekeken en mogelijk 
beantwoord moet worden. Van schrik houdt u uw adem 
in. Op dat moment heeft u geen slaapapneu, maar een 
e-mailapneu. We zagen dit nieuwe woord en de uitleg 
ervan in een artikel in Trouw over ademen. 
Het woord komt uit het boek Ademen van de Duitse 
journalist Jessica Braun. Volgens Braun leven we in een 
‘kortademige samenleving’ waarin een verschijnsel als 
e-mailapneu, waarbij mensen hun adem inhouden elke 
keer dat ze een e-mail krijgen, geen uitzondering is.

Bron: Trouw, 6 juni 2020, 
‘Ademhalen leer je niet uit een boek, daar is het te complex voor’

E-mailapneu
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Regionale bijeenkomsten 2020 

AHI = Apneu-hypopneu-index, gemiddeld aantal apneus 
en hypopneus per uur, gemeten over de totale slaaptijd.

APAP, auto-pap = Automatic Positive Airway Pressure, 
cpap waarbij de druk zich automatisch aanpast aan de 
behoefte van de gebruiker.

BPAP, bilevelpap = Bilevel Positive Airway Pressure; cpap 
met meerdere drukinstellingen bij het in- en uitademen. 
Andere benamingen zoals Vpap, BiPAP of BIPAP zijn 
merknamen.

BMI = Body Mass Index, index voor het bepalen van de 
mate van onder- of overgewicht via gewicht en lengte 
(lichaamsgewicht gedeeld door de lichaamslengte in het 
kwadraat).

CO2-meting = bepaling van het koolzuurgehalte (kooldi-
oxide) in het bloed.

CPAP = Continuous Positive Airway Pressure, apparaat 
dat met constante druk lucht via slang en masker de 
neus- (en mond)holte inblaast en zo de bovenste luchtweg 
openhoudt.

CSA(S) = Centraal Slaapapneu (Syndroom), ademstilstand 
doordat prikkel uit de hersenen ontbreekt om te ademen.

SI/DSI = Saturatie Index, mate van zuurstofvoorziening in 
het bloed. DSI, De-saturatie Index, mate van zuurstofver-
lies in het bloed.

MRA = Mandibulair Repositie Apparaat, op maat gemaakte 
beugel die onderkaak naar voren haalt, waardoor bovenste 
luchtweg meer opent.

OSA(S) = Obstructief Slaapapneu (Syndroom), ademstil-
stand door blokkade (= obstructie) in bovenste luchtweg.

PG = Polygrafie, slaaponderzoek zonder registratie van 
hersenactiviteit.

PSG = Polysomnografie, slaaponderzoek met registratie 
van hersenactiviteit. 

PLMD = Periodic Limb Movement Disorder, onrustige 
slaap door periodiek schokkende bewegingen van de 
benen. Gaat vaak samen met RLS. 

RLS = Restless Legs Syndrome, rusteloze benen, slaap-
stoornis door onbehaaglijke, kriebelende, tintelende of 
brandende sensaties in de benen.

SPT = Slaappositietherapie, klein apparaatje op de buik 
gedragen tijdens slaap om slaper van rug naar zij te laten 
bewegen. 

Zie ook: apneuvereniging.nl/woordenlijst   ■ 

Veel gebruikte afkortingen   

Bij het ter perse gaan van dit magazine kunnen we u 
geen informatie bieden over (regionale) bijeenkom-
sten. Het is nog onzeker wat er georganiseerd kan 

worden in verband met de geldende maatregelen tegen 
corona. Actuele informatie vindt u op onze website 
www.apneuvereniging.nl
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apneuhelpdesk

landelijk coördinator veldwerk

regiocoördinatoren

Friesland
Groningen

Drenthe / Kop van Overijssel

Overijssel, Twente

   Veluwe Vallei en Eemland

  Flevoland
Stedendriehoek

 

Oost-Brabant / Rijk van Nijmegen
 

 Betuwe, Bommelerwaard
Achterhoek

Arnhem / De Liemers
Utrecht

 Noord-Holland

Amsterdam
Amstelveen

Zuid-Holland

Den Haag
Rotterdam 

Dordrecht

Zeeland

 West-Brabant
 

Midden-Brabant

Noord-Limburg / de Peel

Zuid- en Midden-Limburg

maskerraad

beurzen / promotie

apneukenniscentrum

t: 0343 - 413 414 (elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur)

Cees Vos vos@apneuvereniging.nl

 
Alex Klijnstra klijnstra@apneuvereniging.nl
Martin Bleecke bleecke@apneuvereniging.nl
Kees de Ridder deridder@apneuvereniging.nl
Jelly Stapert stapert@apneuvereniging.nl 
Henk Bazuin bazuin@apneuvereniging.nl
Evert Schouten schouten@apneuvereniging.nl
Francisca de Koning f.dekoning@apneuvereniging.nl
Co van Doesum vandoesum@apneuvereniging.nl
Norbert Blockhuis  blockhuis@apneuvereniging.nl
Herman ten Hove tenhove@apneuvereniging.nl
Tanja Mast mast@apneuvereniging.nl
Piet van der Heijden vanderheijden@apneuvereniging.nl
Peter Welling welling@apneuvereniging.nl
Rudy Geitenbeek geitenbeek@apneuvereniging.nl
Vacature
Tom Petri petri@apneuvereniging.nl
Ruud Steiginga steiginga@apneuvereniging.nl
Toos van Beers t.vanbeers@apneuvereniging.nl
Jos van Beers vanbeers@apneuvereniging.nl
Harrie Otjens otjens@apneuvereniging.nl
Vacature
Evert van den Bronk vandenbronk@apneuvereniging.nl 
Ben Teunissen teunissen@apneuvereniging.nl
Jos van Beers a.i. vanbeers@apneuvereniging.nl
Bep van Norde vannorde@apneuvereniging.nl
Ton Wit wit@apneuvereniging.nl
Huub Kerkhoff kerkhoff@apneuvereniging.nl 
Geeske van der Veer - Keijsper vanderveer@apneuvereniging.nl
Jacco Smiers smiers@apneuvereniging.nl 
Vacature
Alette Stoutenbeek stoutenbeek@apneuvereniging.nl
Monique van Boxtel vanboxtel@apneuvereniging.nl
Dick Belderbos belderbos@apneuvereniging.nl 
Henk Verhagen verhagen@apneuvereniging.nl
Teun van Wijk vanwijk@apneuvereniging.nl
Tom Dekker dekker@apneuvereniging.nl
Rob de Ruiter deruiter@apneuvereniging.nl
Elly van der Kuij-van Geel vanderkuij@apneuvereniging.nl
Astrid Kleipas  kleipas@apneuvereniging.nl              
Suzana Kondic kondic@apneuvereniging.nl 
Peter van Antwerpen vanantwerpen@apneuvereniging.nl
Wil Wouters wouters@apneuvereniging.nl
Jolanda van Dongen jvandongen@apneuvereniging.nl 
Jan Kamerling kamerling@apneuvereniging.nl
Ellie Akkermans akkermans@apneuvereniging.nl
Ine Sprangers sprangers@apneuvereniging.nl 
Yvette Tournier tournier@apneuvereniging.nl
Rob Steenbergen  steenbergen@apneuvereniging.nl        
Paul van Dongen pvandongen@apneuvereniging.nl 
Louk Bour bour@apneuvereniging.nl 
Marco Crutzen crutzen@apneuvereniging.nl

Bep en Cok van Norde vannorde@apneuvereniging.nl

Arno van der Lek vanderlek@apneuvereniging.nl
Nancy van der Lek-Roozeboom n.vanderlek@apneuvereniging.nl

Resmed, Oscar Arie Klerk klerk@apneuvereniging.nl
Resmed Peter Prins prins@apneuvereniging.nl 
Resmed Martin Poldervaart  poldervaart@apneuvereniging.nl
Fisher & Paykel, Oscar Ruud Hondema hondema@apneuvereniging.nl
DeVilbiss Martin Bleecke bleecke@apneuvereniging.nl
Sandman - Dreamstar Tom Dekker   dekker@apneuvereniging.nl
Sandman - Dreamstar Fred Schouwenaars schouwenaars@apneuvereniging.nl
Mra Jos van Beers vanbeers@apneuvereniging.nl
Weinmann Tanja Mast mast@apneuvereniging.nl
Philips Respironics Bert Jansen jansen@apneuvereniging.nl
Cpap-maskers Bep van Norde vannorde@apneuvereniging.nl
Apneudeskundige Sandra Houtepen-Strong houtepen@apneuvereniging.nl
Arbeidsongeschiktheid /UWV Michiel Jöbsis jobsis@apneuvereniging.nl
Kinderen en apneu Tanja Mast mast@apneuvereniging.nl
     

Regiocoördinatoren en ApneuKenniscentrum
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Wees ambassadeur
U krijgt elk kwartaal ons magazine in de bus. Na lezing 
kunt u het bewaren of bij het oud papier doen. Maar u 
kunt het ook op een leestafel neerleggen, ergens waar veel 

mensen komen: de openbare bibliotheek, de huisarts, het 
buurthuis. Zo kunt u mensen helpen die (misschien nog 
niet weten dat ze) apneu hebben. En zo wordt u ambas-
sadeur van uw vereniging.   ■  

Uw gelezen ApneuMagazine niet bij 
het oud papier, maar op de leestafel...

C O L O f O N

 50  | apneumagazine 3-2020



2190572_Philips_New DreamWisp ad apneu magazine_V4.indd   1 07/07/2020   10:31



ApneuVereniging   |   Postbus 134   |   3940 AC Doorn   |   www.apneuvereniging.nl

t: 0343 - 413 414 (elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Het ApneuMagazine wordt ook verspreid in Vlaanderen via:

Apneuvereniging Vlaanderen   |   info@ApneuVereniging.be   |   www.ApneuVereniging.be   |   t: 03 494 27 39

vereniging 
apneu 

Huub Kerkhoff (75), van penningmeester tot erelid:
‘Ik geef het stokje graag door aan de volgende generatie’ 

‘toen ik in juli 1991 de diagnose osa kreeg, kwam ik op het spoor van de NVSAP (Nederlandse Vereniging Slaap 
Apneu Patiënten). Vrijwel direct ging ik als vrijwilliger aan de slag. Zo verrichtte ik de kascontrole en was ik van 
1995 tot 2012 bestuurslid, waarvan twaalf jaar als penningmeester. Ook was ik districtscoördinator West en nu 
alweer acht jaar regiocoördinator Noord-Holland. 
Voor diverse landelijke bijeenkomsten heb ik de aanzet gegeven om er met een informatiestand van de 
ApneuVereniging te staan, zoals op de 50PlusBeurs en de publieksdagen van de Hersenstichting. Ook bezocht 
ik samen met anderen de slaapcursus van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen om artsen, verpleegkundigen 
en laboranten te informeren over apneu. Na mijn afscheid als penningmeester werd ik benoemd als erelid van 
de ApneuVereniging. 
Mijn verleden bij de vereniging is langer dan mijn toekomst. Ik geef het stokje graag door aan de volgende 
generatie en daag iedereen uit om dit mooie werk voort te zetten in het belang van alle mensen met apneu.’

Geeske van de Veer (70) - Columnist en lid brainstormgroep: 
‘Bij zo’n club wil ik horen’ 

‘Na het lezen van een krantenartikel over slaapapneu ben ik dankzij een alerte 
huisarts in 2006 doorgestuurd naar een slaapcentrum en twee maanden later 
begonnen met de cpap. Ik ben meteen lid geworden van de ApneuVereniging en in 
april 2007 geïntroduceerd als regiocoördinator Noord-Holland. Samen met onder 

anderen Huub Kerkhoff organiseer ik twee informatieavonden per jaar in één van de zes ziekenhuizen in 
onze provincie. Ook heb ik tien jaar columns geschreven voor ApneuMagazine, geweldig om mee te maken. 
Momenteel zit ik in de brainstormgroep onder leiding van de districtscoördinator West om apneu nog meer 
op de kaart te zetten. Slaapapneu bekendheid geven was en is nog steeds mijn drijfveer. Onbegrijpelijk dat 
zoveel mensen nog steeds niet weten dat ze slaapapneu hebben. En wie het wel weet, krijgt dankzij deze 
prachtige organisatie heel veel steun en informatie. Bij zo’n club wil ik horen!’

vrijwilligers uitgelicht




