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www.vitalaire.nl

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

Meteen aan de
beurt 
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Zuurstof 
Beademing
OSAS

De basis 
voor 
vertrouwen 
in je dag

slaap
energie

Ik krijg de

die ik nodig heb
voor de

die ik geef

VIVISOL Nederland BV Swaardvenstraat 27 5048 AV Tilburg t +31 (0)13 - 523 10 20 f +31 (0)13 - 523 10 29 e osas@vivisol.nl www.vivisol.nl

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

Als marktleider is VIVISOL ervaren in het helpen van patiënten met 
slaapapneu. We bieden daarvoor de modernste medische technieken 
aan, zoals CPAP en MRA. Sinds kort is ook positietherapie voor 
positieafhankelijke OSAS in ons portfolio opgenomen. 

Dit bijzonder brede assortiment combineren wij met persoonlijke 
begeleiding, voorlichting en monitoring door onze gespecialiseerde 
OSAS-Consulenten. Deze combinatie blijkt doorslaggevend voor het 
behandelsucces. Wij staan voor onze patiënten klaar en zoeken altijd 
samen met hen naar de beste oplossing. VIVISOL werkt samen met 
alle zorgverzekeraars en verzorgt het gehele administratieve traject.

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

DE TOTAALOPLOSSING 
VOOR SLAAPAPNEU

VIV15040-01 Advertentie OSAS_Gewijzigd.indd   1 18-11-15   11:32
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Tis even wennen
Van de redactie

De meeste mensen met onbehandeld apneu hebben niks. 
Zeggen ze. Jarenlang. Ze komen vaak bij de arts met de 
boodschap dat hun partner hen gestuurd heeft. Maar een 
aantal vage klachten blijken samen te hangen. Snurken, 
voor de tv in slaap vallen, minder energie, stemmings-
wisselingen, vergeetachtigheid, gebrek aan concentratie, 
misschien wel hartklachten en depressies, hebben met de 
diagnose een naam gekregen. Welkom in de wereld van 
apneu. De verschijnselen leken geen dingen om mee naar 
de dokter te gaan, tot het allemaal wat moeizamer werd en 
bij toeval werd ontdekt. Maar het blijkt een aandoening. 
En een die op termijn nog vrij naar kan uitpakken ook; tot 
complete arbeidsongeschiktheid aan toe. Gelukkig is slaap-
apneu goed behandelbaar. En als u er op tijd bij bent, gaat u 
gewoon weer 100 % normaal functioneren. Maar dan moet 
er nog wel even wat werk worden verzet.

Omdat u in de dagen rond de diagnose veel hoort en u 
misschien toch wel benieuwd bent waar u nu in terecht 
bent gekomen, hebben we voor u een ApneuMagazine 
Special samengesteld. U vindt in dit blad een selectie van 
artikelen uit eerdere magazines. Een pittig pakket voor 
de eerste leeshonger. Vooral gericht op mensen die net 
de diagnose hebben gekregen. Ook goed voor familie en 
vrienden om te lezen. 

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

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

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

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

PS Het kan zijn dat u denkt: bij mij is allemaal zo erg niet. 
Prijs u gelukkig dat u er op tijd bij bent en dat u met een 
goede behandeling nu, erger weet te voorkomen.

apneumagazine
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Heeft u vragen in verband met het slaapapneusyndroom of de behandeling? Kunt u tips geven om 

het leven met masker of beugel aangenamer te maken of heeft u een aardig verhaal te vertellen? Stuur 

ze per mail naar redactiesecretaris@apneuvereniging.nl met vermelding van: Rubriek Voor Mekaar. 

Specifieke medische vragen over uw eigen situatie kunt u beter aan uw eigen arts stellen. 

Onder redactie van Myrjam Bakker-Boone 

Voor Mekaar
vraag en antwoord

Staaroperatie en masker…
Graag wil ik reageren op ‘Masker en oogoperatie’. Ik heb 
namelijk twee weken geleden ook een oogoperatie (staar) 
in het Deventer Ziekenhuis gehad. Omdat ik aangaf apneu 
te hebben en moeilijkheden voorzag met het dragen van dat 
plastic kapje, hebben ze er bij mij een stevige wat opgeplakt. 
Natuurlijk moest ik een beetje oppassen. Maar het is zeer 
goed gegaan. Ik heb een machine met een zeer hoge druk. 
Hopelijk kan ik de vraagsteller H.V. te P. hiermee helpen. 
                     J.V. te D.

Mond afplakken?
Na het lezen van een ApneuMagazine, vond ik dat ik iets 
moest delen. Ik heb zeven jaar een cpap en verschillende 
maskers gehad. Eerst een full-face en neuskapje, nu heb ik een 
neusdopje vanwege een gevoelige huid. In alle situaties ging 
ik door de mond ademen, met alle gevolgen van dien (zelf 
wakker, vrouw wakker). Wat ik nu al jaren doe, is de mond 
afplakken met Leukopor 2,5 cm breed. We slapen nu goed met 
relatief weinig gedoe aan je hoofd. Misschien is het een oplos-
sing voor meer mensen

T. de W. te B.

Ook ik heb bijna een jaar lang mijn mond iedere avond 
afgeplakt, maar ben er mee gestopt nadat iemand me 
op de gevaren gewezen had. Het schrikbeeld dat me 
voorgehouden werd is het uitvallen van stroom. Bij een 
neusmasker zou je dan automatisch door de mond gaan 
ademhalen, maar die mogelijkheid is er bij afplakken 
niet meer. Dus is de kans groot dat je dan gaandeweg 
door gebrek aan zuurstof stikt. Je ademt iedere keer je 
eigen lucht opnieuw in, zo werd me verteld. Er is geen 
garantie dat je voor die tijd automatisch wakker wordt. Ik 
weet niet of het verhaal klopt, maar tot die tijd ga ik het 
afplakken niet promoten.
•  Volgens de leer zou bij de juiste instelling van de druk 

automatisch het mondademhalen stoppen. Dus dat zou 
  

    ik eerst proberen (vraag de leverancier/slaapkliniek). 
Bij mij hielp dat niet. En toen herinnerde ik mij dat ik 
van jongs af aan een mondademhaler ben geweest. Ook 
vaak overdag.

•  De tweede oplossing die geboden werd was een kin-
band. Het leek me niks en ik had van niemand tot dus-
ver gehoord dat het een goede oplossing is.

•  Ik heb vervolgens bijna een jaar lang met goed succes 
voor de therapie mijn mond afgeplakt. Tot men mij het 
schrikbeeld presenteerde. 

•  Ik draag nu een full face masker (Resmed Quatro) tot 
volle tevredenheid. Omdat ik inmiddels gemerkt heb 
dat de cpap zo’n goed effect heeft, heb ik dat masker 
ook geaccepteerd. Wijsheid en sterkte!

Henk de W.
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Nòg een oplossing voor stroomloos slapen
Naar aanleiding van de brieven van Voor Mekaar in het Apneu-
Magazine van september betreffende de cpap op reis, wil ik 
laten weten dat ik voor mijn kampeervakanties een laptop-
accu heb gekocht. Ik gebruik deze nu al een aantal jaren en 
ben er tevreden over.
In tegenstelling tot wat P.M. te A. in zijn brief noemt, kostte mij 
deze accu geen honderden euro's maar 149 euro. Ik doe met 
één lading drie nachten. Ik heb de accu via internet gekocht. 
Ik heb de gegevens van een reisaccu die geschikt is voor mijn 
cpap doorgegeven aan het bedrijf en zij hebben mij geadviseerd 
welke accu's geschikt zouden zijn voor mij. Voor andere cpap’s 
kunnen zij mogelijk andere accu's leveren.
Het gewicht van de accu is 720 gram. Ik heb een Philips 
Remstar Pro, druk: 8 cm H20. Bevochtiger gebruik ik niet in 
de vakantie. Heb ik in de zomer niet nodig en zou ook te veel 

stroom gebruiken. De accu is gekocht bij replacedirect.nl en 
heet: Yanec Slimline Externe Batterij 16V-19V (87Wh). 
Deze kost nu € 129,95. Hopelijk hebben andere mensen iets 
aan deze informatie.

R. H.

tip

We vroegen het na bij de technische dienst van een leve-
rancier. Als het filter niet vaak genoeg wordt schoonge-
maakt en/of niet goed wordt teruggezet komen er alsnog 
stofdeeltjes in de cpap. Die zetten zich vast op rotorbladen 

en asjes. Dit is de belangrijkste oorzaak waarom cpap’s 
die nieuw uit de doos nauwelijks hoorbaar zijn, op den 
duur kabaal gaan maken. Houdt dat filter dus goed 
schoon, zodat die zijn werk kan doen.

Filtertjes
Omdat alles lekker ging, heb ik een tijd, zeker maanden, 
niet meer naar het filter van mijn cpap gekeken. Toen ik het 
tevoorschijn haalde, bleek het stof een laagje op het filter te 
hebben gevormd, het leek wel grijs vilt. Dat kan niet goed zijn. 
Wellicht een tip voor anderen. Maak het regelmatig schoon. 
Het filter kan je makkelijk vergeten. Ik haal in ieder geval weer 
opgelucht adem. 

Dhr. P. van M. te A.

tip

Eigen bijdrage?
Sinds juni 2014 gebruik ik een cpap, in bruikleen, omdat er 
ernstig apneu bij mij is geconstateerd (een AHI van 36). Ik ben 
kort daarna lid geworden van de ApneuVereniging. Nu kom 
ik er achter dat mijn verzekering mij een maandelijks bedrag 
van 22 euro in rekening brengt. Ik heb de ‘standaard’ voorge-
schreven cpap in gebruik en het masker dat mij vorig jaar is 
verstrekt. Is het normaal dat hier dan een eigen bijdrage voor 
wordt gevraagd? Met vriendelijke groet,

Z.F. te H. 

De behandeling van apneu zit in de basisverzekering en 
de cpap maakt daar deel van uit. Er mag dus geen eigen 
bijdrage worden gevraagd door de verzekering. Er waren 
in het verleden meer die dat toch deden. We hebben dit tot 
het College voor Zorgverzekeraars aangekaart. Maar er is 

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

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

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

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

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

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

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

Piet-Heijn van Mechelen, 
voorzitter@apneuvereniging.nl  



 9  | apneumagazine

A p n e u M A g A z i n e  i n f o R M AT i E f

Wetgeving
Mensen met onbehandeld apneu mogen niet autorijden. 
De wettekst is eigenlijk vrij helder. Centraal hierin staan 
het aantal ademstops (apneus) en bijna ademstops (hypop-
neus): samen de AHI-index. Ofwel het aantal (bijna) adem-
stops gemiddeld per uur. Die worden bij de diagnose in 
het ziekenhuis standaard via een slaaponderzoek gemeten. 
Voor Rijbewijzen van groep 1 (personenauto’s geldt: 
Personen met obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) kunnen 
geschikt worden verklaard als op basis van een specialistisch rap-
port blijkt dat gedurende ten minste twee opeenvolgende maanden 
adequate behandeling plaatsvindt. Onder adequate behandeling 
wordt in dit verband verstaan: een Apneu-Hypopneu-Index 
(AHI) van kleiner dan 15 per uur, beoordeeld door een specialist 
met ervaring op het gebied van slaapgerelateerde stoornissen.
Ofwel: als u twee maanden adequaat behandeld wordt, mag 
u (weer) rijden. Voor rijbewijzen van groep 2, vrachtwagens 
en bussen, geldt dat u tenminste drie maanden adequaat 
behandeld moet worden. 

norm voor goede behandeling kan meestal goed gehaald 
worden
De meeste mensen hebben door de behandeling met cpap 
of mra een AHI van onder de tien. Velen zelfs onder de vijf 
en voldoen daarmee dus ruimschoots aan de norm van het 
CBR. En kunnen dus als rijgeschikt worden beschouwd. 

De arts en u hoeven het niet te melden
Hoe werkt het nu, als u net gediagnosticeerd bent? De arts 
die de diagnose stelt heeft geen meldplicht. En als arts zal 
hij het in verband met het medisch beroepsgeheim ook 
niet vrijwillig melden. Moet u het dan melden? Slaapapneu 
geldt als een verworven aandoening en u bent niet wettelijk 
verplicht die te melden. 

is het invullen van een eigen Verklaring zinvol?
Is het dan verstandig dat u het zelf via een Eigen verklaring 
aan het CBR meldt? Het CBR meldt zelf op zijn website 
geen haast te maken: voorkom onnodige kosten, vul pas een 
Eigen Verklaring in als u onder behandeling bent en uw AHI 
weet. Als u na een paar weken in een Eigen Verklaring invult 
dat u apneu heeft, duurt het weer een paar weken voordat 
het besluit van het CBR komt. De kans is dus groot, dat u 
op het moment dat u hoort dat u eigenlijk niet rijgeschikt 
bent, inmiddels wel rijgeschikt bent omdat u dan al twee 
of drie maanden met succes wordt behandeld. Let wel, al 
die tijd, voordat u het besluit van het CBR hoort, beschikt u 

formeel over een geldig rijbewijs en kunt u formeel gezien 
blijven rijden. En als u dan twee maanden na de start van 
de behandeling die brief van het CBR binnen krijgt u en u 
wordt inmiddels adequaat behandeld, dan bent u praktisch 
rijgeschikt. Dus die hele procedure met jezelf aanmelden 
voegt weinig toe en kunnen we dan ook ontraden. 

is het verstandig te blijven rijden?
Iets anders is of het verstandig is te (blijven) rijden als u 
hoort dat u slaapapneu heeft en nog niet goed wordt behan-
deld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid. Dat moet u zelf 
beoordelen. Als u slaperig wordt, moeten we het u ontraden 
en langere afstanden zou u zonder meer niet moeten willen 
ondernemen. We zijn er tot dusver van uitgegaan dat de 
behandeling aanslaat. Maar als u nog worstelt met het mas-
ker of de beugel; al die tijd dat u niet adequaat behandeld 
wordt, moeten we het autorijden ontraden. Als blijkt dat u 
weet dat u slaapapneu heeft en uw behandeling heeft nog te 
weinig effect, kunt u alsnog in de problemen komen.

Rijbewijs verlengen
De meeste mensen krijgen pas met het CBR te maken 
bij het verlengen van het rijbewijs. Dan mòeten ze een 
Eigen Verklaring invullen. De eerste vraag is glashelder: 
Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauw-
vallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere 
bewustzijnsstoornissen? Hier zal iemand met apneu met ja 
op moeten antwoorden. En voor wie nog twijfelt is er de 
toelichting: Abnormale slaperigheid overdag komt voor bij 
het slaapapneusyndroom....

Op het moment dat u dit, naar waarheid met Ja invult, kan 
uw rijbewijs niet zonder meer verlengd worden. Dan is een 
medische verklaring nodig dat u minimaal twee maanden 
(voor personenauto’s) of drie maanden (voor vrachtwagens 
en bussen) adequaat behandeld wordt. Deze verklaring mag 
door de eigen behandelend specialist afgegeven worden. 
Een afspraak maken met de kliniek kost tijd. Niet iedere 
kliniek weet wat verwacht wordt. Probeer dus tijdig zo’n ver-
klaring dat u goed behandeld wordt van uw arts te krijgen, 
zodat u die meteen bij uw aanvraag mee kunt sturen. In 
geval van twijfel behoudt het CBR het recht om een andere 
specialist te raadplegen of een test af te laten nemen. 

De beste manier om te voorkomen dat u uw auto maanden 
aan de kant moet zetten is zorgen dat u goed behandeld 
wordt voor apneu.     ■        

Apneu en rijbewijs
zorg voor goede behandeling van apneu...

tekst: piet-Heijn van Mechelen  
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Ik voelde me sinds de behandeling energiek en had er zin 
in. Ook dacht ik eerst even niet aan mijn cpap (2,5 kilo). 
Tien van de 21 dagen zouden we in nomadische steppen 
en bergen bivakkeren. Op de grond slapen in stenen hut-
ten en yourts * (ronde vilten tent). Vast stond dat er geen 
elektra of water zou zijn.

Voorbereiden
Eerst eens informeren bij mijn longarts of ik mijn cpap 
op 4000 tot 5000 meter hoogte kan gebruiken. Toen 
mijn leverancier bezocht voor een draagbare kwalitatief 
vergelijkbare cpap. Deze was niet beschikbaar. Daarom 
een accu aangeschaft. Op internet Russische en Chinese 
vertalers gezocht voor mijn douaneverklaring. Het kostte 
wat inspanning en geld. Alles zat mee totdat er een tele-
foontje van de longarts kwam. Mijn apparaat is tot 3000 
meter gegarandeerd op de stand zoals ik hem had: 7,5. Bij 
het thuis uitproberen van de accu ontbrak de benodigde 
aansluitkabel voor de cpap (54 euro). Voor opladen in de 
auto moest nog een oplossing gezocht worden. 

Ik besloot twee weken voor vertrek de cpap op auto-
matische stand uit te proberen. Het apparaat zou zelf 
moeten zoeken naar de juiste druk (minimaal vijf en 
maximaal twaalf), die ik in Nederland en later hoog in 
de bergen nodig zou hebben. Dat ging na enkele dagen 
mis. Ik werd doodmoe en had flinke hoofdpijn. In eerste 
instantie dacht ik niet aan apneu. Toch maar met het 
ziekenhuis gebeld. Wat bleek: mijn apparaat bleef op vijf 
hangen en gaf aan dat ik acht nodig had. Mijn arts stelde 
voor de cpap op vaste stand acht te zetten. Ik kreeg uitleg 
om zelf te resetten, mocht ik in ademnood komen als ik 
boven de 3000 meter zou komen.

Op weg 
Op 3200 meter hoogte namen we onze eerste intrek in 
een yourt. We sliepen op de grond dicht naast elkaar. 
Mijn cpap met ‘stand acht’ werkte goed. Ik schakelde 
onze gids in en legde met handen en voeten uit dat ik 
afhankelijk was van mijn cpap en dat mijn accu opgela-
den moest worden. Via een zonnepaneel lukte het niet. 
Toen werd de generator ingeschakeld. Verheugd legde ik 
10 euro op tafel. Voor hen een vermogen, voor mij de uit-
weg. Op deze manier ging het opladen steeds goed. Onze 
gids spande zich steeds in om een oplossing te vinden. 
Op 3600 meter was er geen generator. Een herder werd 
ingeschakeld. Na onderhandeling zou de cpap voor twin-
tig euro elders aan een generator worden opgeladen. Op 
een glimmende brommer met kleurige tapijtjes op zijn 
zadels, reed hij door hobbelige rotsenwegen en riviertjes 
naar een gehuchtje tweeënhalf uur rijden verderop naar 
beneden. ’s Avonds bracht de herder het terug. 

Toch standje negen
Tot 3600 meter hoogte liet ik zonder probleem mijn cpap 
op stand acht staan. Op 4200 meter hoogte had ik het 
gevoel dat ik stikte. Verward werd ik wakker en trok mijn 
masker met een ruk af. Ik hoestte en proestte en was even 
van de kaart. O ja, ik zat op 4200 meter. Het was stikdon-
ker en ik was te verward om mijn beschrijving te zoeken, 
zodat ik de cpap kon resetten. Daags erna zette ik hem op 
stand negen en heb ik goed geslapen. De hele reis was 
een fantastische ervaring. Het geeft een kik: ondanks een 
beperking kan er veel! Vroeger 37 apneus per uur. Vandaag 
naar 4200 meter.    ■

Dit is een verkorte versie. Het complete reisverslag is te lezen in ApneuMagazine 4 van 2014.

Spontaan reageerde ik tijdens een etentje met een bevriende schilder-fotograaf dat ik wel meewilde op 

de geplande avontuurlijke fotografiereis naar Kirgizië en Xinjiang. ik was vergeten dat ik al jarenlang geen 

primitieve reizen meer wilde aangaan… 
tekst: Thea van eijk

Slapen met cpap op 4200 meter hoogte! 

vrijheid ! ook met een cpap...

Cpap-gebruikers zitten er voortaan iedere nacht aan vast; 365 nachten per jaar. de rest van uw leven. Betekent dat ook dat u 

voortaan niet meer van uw eigen stopcontact vandaan kunt? Helemaal niet! Met de cpap op vakantie geeft weinig problemen 

wanneer je in een hotel overnacht. Er is altijd wel een stopcontact in de kamer aanwezig, het apparaat schakelt automatisch 

over naar een ander voltage en met een verlengsnoer en een verloopstekker in de bagage kom je (meestal) niet voor verras-

singen te staan. ook op de camping zijn wel stroomvoorzieningen. Maar wat wanneer je in het vrije veld of in de bush-bush 

wilt kamperen, op survival-tocht wilt gaan, kanoën over het Algonquinmeer in Canada, op de Amazone wilt vissen of wilt 

rondtrekken door Kirgizie tot op 4200 meter hoogte? dat kan allemaal. Maar het vergt enige voorbereiding. Wij verzamelden 

tips van onze leden en laten een van hen hierna vertellen over avonturen op grote hoogte.
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* Een yourt is een traditionele tentsoort die wordt 
gebruikt voor bewoning door rondtrekkende nomaden 

met schapen, geiten, kamelen en/of paarden, die leven 
in de koude droge steppegebieden van Centraal-Azië 

[wikipedia].
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Tips 
om goed 
voorbereid 
op stap te gaan

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

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

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

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

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

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

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

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

een laptop is en snel meegrissen

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

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

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

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

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

u verkrijgen via uw leverancier.

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

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

leverancier.

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

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

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

water zonder koolzuur.

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

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

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

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

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

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

Nederlands: www.cpapwinkel.nl en www.cpap.nl
Engels: www.eu-pap.co.uk en www.cpap.com       ■
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Apneu wordt grofweg veroorzaakt door twee zaken: aanleg 
en overgewicht.

Aanleg of bouw
Wie goed naar de ontwikkeling van de mens kijkt, ziet dat 
door de eeuwen heen de onderkaak steeds kleiner is gewor-
den. Ook is, door het rechtop lopen de luchtweg steeds 
langer geworden. Daarmee is ook de ruimte in de keel, offi-
cieel de bovenste luchtweg, nauwer geworden en kan deze 
makkelijker dichtklappen. Nu kun je van huis uit (erfe-
lijkheid) een nog smallere doorgang hebben. Het meest 
opvallend natuurlijk zijn de mensen met een terugvallende 
kin (retrognaten, zie foto). Zo kunnen jongere mensen al 
apneu hebben. Bij anderen met een smalle doorgang, hoeft 
er op oudere leeftijd het spierweefsel maar een beetje te 
verslappen en er kunnen ’s nachts apneus optreden.

Overgewicht
Er is een sterk verband tussen slaapapneu en overgewicht. 
Dat ligt voor de hand. Te veel slap weefsel in de keel dat 
naar achteren zakt. Ons huidige eetpatroon leidt makkelijk 
tot overgewicht en daarmee tot apneu. Maar dat is niet 
het hele verhaal. Door het slaaptekort en zuurstofgebrek 
wordt ook de stofwisseling verstoord en daarmee de hor-
moon en insulinehuishouding. Dat leidt tot overgewicht. 
Overgewicht kan dus zowel oorzaak als gevolg zijn bij 
apneu. 

…. en de behandeling
In het verleden werd bij overgewicht niet altijd een behan-
deling gestart, maar werd eerst gevraagd om als remedie 
te proberen af te vallen. Om twee redenen is dat minder 
voor de hand liggend. Ten eerste apneu leidt ook tot over-
gewicht. Ten tweede afvallen is bij obesitas al een zware 
opgave. Maar voor iemand met te weinig energie als gevolg 
van apneu een nagenoeg kansloos verhaal. Starten met de 

behandeling heeft altijd meer effect. Door de nieuwe ener-
gie kunnen mensen meer dan in de jaren daarvoor. Maar 
dan moet je zelf het geluk wel een handje helpen. Bij de 
ApneuVereniging zeggen we wel eens: neem bij de start 
van de behandeling een hond, dan moet je dagelijks een 
blokje om. En kies na een paar maanden een sport die bij 
je past. Als je dan ook nog een beetje verstandig eet, blijken 
mensen zienderogen op te knappen en lekkerder in hun 
vel te zitten.     ■
  

De oorzaak van apneu
tekst: piet-Heijn van Mechelen

australopethicus 

3 tot 2 miljoen 
jaar geleden

homo erectus 

750.000 jaar 
geleden

homo sapiens 
neanderthalensis

400.000 tot 100.000
jaar geleden

homo sapiens 

40.000 jaar 
geleden tot heden

Afbeeldingen met dank aan M. Bronkhorst, Slingeland Ziekenhuis.
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Wat doet apneu?
De gevolgen van apneu vallen grofweg in twee groepen 
uiteen: slechte slaap en zuurstoftekort.

Slechte slaap 
Apneus treden op als het lichaam zich ontspant bij het 
inslapen, dan zakt ook de tong naar achter. Dat is met name 
het geval als iemand naar de diepe slaap gaat. Op deze blok-
kade reageert het lichaam met een soort wekreactie, door 
medici ook wel arousal genoemd. Dit hoeft de patiënt zelf 
niet te merken. Gevolg is dat je onvoldoende in de diepe, 
herstellende slaap komt. Mensen met apneu bouwen een 
structureel slaaptekort op. Het effect is precies wat je ver-
wacht van een onuitgeslapen type, of in ernstige gevallen: 
iemand met een kater. Minder energie, concentratie- en 
geheugenproblemen, humeurigheid, slaperigheid overdag 
en uitstelgedrag. Mensen met apneu worden gaandeweg 
minder leuke partners, ouders, managers, medewerkers 
of collega’s. Dat leidt tot wrijvingen thuis en op het werk. 

Partners spreken wel over karakterverandering. Omdat het 
geleidelijk komt valt het makkelijk te ontkennen, of aan 
andere dingen toe te schrijven (ouder worden, puberende 
kinderen of reorganisaties op het werk).

zuurstoftekort
Bij iedere apneu krijgt het lichaam even geen zuurstof. Het 
gevolg is dat gaandeweg een zuurstoftekort in het bloed 
ontstaat. Dit zuurstoftekort en wellicht nog meer de wis-
selingen in het zuurstofgehalte in het bloed en de klappen 
op het systeem door de wekreactie, zorgen voor tal van 
bijkomende ziekten. Meest voorkomend: hart- en vaatziek-
ten, hoge bloeddruk (hypertensie), diabetes en obesitas. 
Overgewicht kan zowel oorzaak als gevolg zijn.

De gevolgen worden ernstiger dan nodig
Achteraf, zeggen mensen op het moment van diagnose, 
als ze kennis nemen van wat er met apneu samenhangt, 
achteraf moet ik het al 5 tot 8 jaar gehad hebben. 36 % schat 
zelfs langer dan 8 jaar met onbehandeld apneu rondgelo-
pen te hebben. Hoe komt dit? Enerzijds door de patiënt 
zelf, die met vage klachten niet naar de dokter gaat en 
niet aan een slaapprobleem denkt. De gevolgen doen zich 
immers voor overdag. De meeste mensen met apneu val-
len als een blok in slaap. Pas in de ochtend zijn ze onrustig 
en slapen slecht. Anderzijds komt deze vertraging door de 
dokters. Apneu wordt niet altijd meteen herkend. Patiënten 
wachten vaak zo lang dat er bijkomende ziekten ontstaan. 
Deze springen het meest in het oog en worden als eerste 
behandeld. Veel mensen met apneu lopen al bij allerlei spe-
cialisten voor de gedachte aan apneu ontstaat. Zo worden 
de verschijnselen ook wel verward met burn-out of depres-
sie, waarvoor de patiënt behandeld wordt. En dat is niet 
zo gek. De gevolgen van een structureel slaaptekort en de 
ontregeling die dat veroorzaakt thuis en op het werk, lijken 
daar ook wel op. Maar met een behandeling voor depressie 
of burn-out gaan de apneus niet weg. Sterker nog: door de 
spierverslappende werking van veel antidepressiva, nemen 
de apneus juist toe.

Het goede nieuws
Mensen die voor de diagnose slaapapneu in een jarenlange 
neerwaartse spiraal terecht gekomen zijn, ervaren door de 
behandeling van apneu weer een jarenlange opwaartse 
spiraal.      ■
  

De gevolgen van apneu
tekst: piet-Heijn van Mechelen
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Wat is Apneu
De kern van apneu is geen-lucht (a-pneu). Door adem-
stops in de nacht krijgt u tijdelijk even geen lucht binnen. 
Die ademstops worden meestal veroorzaakt doordat de 
keel dichtvalt. De specialisten spreken dan van OSAS. 
Een afkorting van obstructief slaapapneu syndroom. Het 
kan ook zijn dat de hersenen even geen prikkel geven om 
adem te halen. Dan spreken we van CSAS. Ofwel centraal 
slaapapneu syndroom. Dit komt zelden in pure vorm voor. 
Meestal is het gemengd, met osas in de hoofdrol. In dit 
blad spreken we meestal kortweg over apneu. En daar kun-
nen beide vormen onder vallen. Behalve csas of centraal 
apneu in zijn pure vorm. Dat is een heel ander verhaal 
(zie pagina 42).

in de praktijk gaat het om veel meer.
Let u nog wel even op dat woord syndroom. Dat wordt 
gebruikt als we niet zoiets duidelijks hebben als een 
gebroken arm. Als een aandoening bestaat uit een serie 
samenhangende klachten dan spreken we over syndroom. 
In de rest van dit nummer leest u veel over de fysieke en 
medische gevolgen die ademstops en daarmee het gebrek 
aan zuurstof voor uw lichaam hebben. Als u langdurig 
onbehandeld apneu had, zijn er ook vaak sociale gevolgen 
thuis en op het werk. Maar de behandeling concentreert 
zich op een ding: het terugdringen van die ademstops.

Wanneer behandelen?
Bij het slaaponderzoek wordt vastgesteld hoeveel adem-
stops en bijna ademstops u per uur heeft. Ze noemen dat 
de AHI-index. Heeft u nu meer dan 30 (bijna) ademstops 
per uur dan noemen we dat ernstig. 15 - 30 stops wordt 
beschouwd als matig. En een AHI van 5 - 15 is licht. Boven 
de 15 wordt altijd behandeld. Boven de 5 als daar ook een 
aantal klachten bij zijn. Het is namelijk goed mogelijk dat 
er weliswaar weinig ademstops zijn, maar dat die zeer lang 
duren en daardoor toch aanmerkelijke gevolgen hebben.

Cpap
De meest toegepaste behandeling, zeker bij ernstig apneu, 
is de cpap. Dat spreek je uit als siepep. Dat is een blaasap-
paraat met slang en masker. Het zorgt door overdruk dat 
de keel niet dichtvalt. Dat geneest niets. Een cpap moet 
iedere nacht de rest van het leven gebruikt worden om de 
luchtweg open te houden. Iedereen heeft moeite met het 
masker in het begin. Maar inmiddels zijn er in 2016 zo’n 
120.000 mensen in Nederland die er iedere nacht mee sla-
pen. En er komen er ieder jaar zo’n 20.000 bij. Een groot 
aantal cpap-gebruikers beschouwd de cpap inmiddels als 
beste vriend, omdat die hen in staat stelt weer (redelijk) 
normaal te functioneren. 

Mra
Een andere veel gebruikte oplossing is het mra, een mond-
beugel die ’s nachts de onderkaak naar voren houdt en 
daarmee de tong, zodat achter, in de luchtweg, meer ruimte 
ontstaat. Ook deze moet ieder nacht gedragen worden wil 
deze effect hebben. Sinds 2010 wordt het mra in Nederland 
vergoed in de basisverzekering. Inmiddels zijn er zo’n 
40.000 - 50.000 mensen die iedere nacht met zo’n mond-
beugel slapen. Jaarlijks groeit dat aantal met zo’n 10.000 
nieuwe mra-gebruikers.

positietraining
Veel van de apneu’s blijken, bij licht tot matig apneu, veroor-
zaakt te worden doordat men op de rug ligt. Vroeger werd 
dan het advies gegeven een tennisbal achter in het T-shirt te 
naaien om rugligging te voorkomen. Maar dat werkte niet 
omdat mensen in de nacht van de ene op de andere zijde 
willen draaien. Tegenwoordig is er de positietrainer. Een 
klein apparaatje dat op de borst gedragen wordt en dat een 
kleine trilling geeft als je op je rug blijft liggen. Dat blijkt 
uiterst effectief bij licht en matig apneu en comfortabel. Dit 
wordt nog niet vergoed, zodat je het zelf moet betalen.

Behandelingen bij apneu
tekst: piet-Heijn van Mechelen

terugdringen van ademstops
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Kno-ingrepen
Tot 1996 was de meest voorkomende ingreep bij apneu 
het wegsnijden van slap weefsel in de mond of keelholte 
of het verstijven ervan met laser bijvoorbeeld delen van de 
tong en het verhemelte. Dit wordt nog wel gedaan, maar 
wordt minder toegepast omdat het niet altijd effectief 
is, alleen bij geselecteerde patiënten. Het is bovendien 
een onomkeerbare ingreep. Op dit moment worden zo’n 
paar honderd kno-ingrepen per jaar uitgevoerd in een 
aantal gespecialiseerde ziekenhuizen. Een operatie die 
wel algemeen voorkomt is het bevorderen van de neus-
doorgankelijkheid. Maar dat geldt niet als een zelfstandige 
apneubehandeling. Het is bedoeld om het cpap-gebruik te 
ondersteunen.

Kaakoperatie
Relatief nieuw is de kaakoperatie. Hierbij worden delen 
van de kaak doorgezaagd en opnieuw vastgezet (dat groeit 
dan weer aan) waarmee de onderkaak naar voren komt 
en achterin meer ruimte ontstaat. Het lijkt een zware 
ingreep en dat is het ook best. Maar vooral bij mensen 
met een smalle en teruggevallen onderkaak, kan het een 
blijvende(!) oplossing zijn. De operatie wordt vooralsnog 
in een paar gespecialiseerde ziekenhuizen toegepast bij 
enkele tientallen patiënten per jaar. We zouden hier in 
de toekomst meer van kunnen horen. Met name van 
jongeren, die de afweging maken tussen enkele weken 
ongemak van operatie gevolgd door maanden orthodontie 
(een beugel om alles weer goed op zijn plaats te krijgen), 
tegenover duizenden nachten, iedere nacht de rest van het 
leven met een cpap of mra. 

een pacemaker voor de tong
Dit is nieuw. Officieel heet dit hypoglossus stimulatie. 
Onder het schouderblad wordt een soort pacemaker 
ingebracht die een prikkel geeft op het moment dat de 
tong naar achter dreigt te zakken. Het is een zeer dure 
ingreep, die uiterst selectief wordt toegepast bij een 
kleine groep patiënten die de cpap niet verdraagt en die 
geselecteerd worden omdat ze baat bij de ingreep kun-
nen hebben.

Bariatrische chirurgie
Bij ernstige obesitas wordt wel bariatrische chirurgie, 
ofwel een maagbandje, toegepast. Ook hoort daar nog een 
intensief programma bij met een specifiek dieet.

Tracheotomie
Dit is de alleroudste ingreep. Onder het strottenhoofd 
wordt een gaatje in de luchtpijp aangebracht dat overdag 
wordt afgesloten met een klepje (canule). Dit wordt ’s 
nachts opengezet. Zo wordt het dichtvallen van de boven-
ste luchtweg omzeild. Het wordt door medici als een paar-
denmiddel beschouwd mede vanwege mogelijke compli-
caties. Het wordt dan ook sporadisch toegepast. Maar we 
kennen enkele zeer tevreden gebruikers.    ■

Lees ook de ervaringen op het ApneuForum en Apneu Facebook.

Canule in luchtpijp                              Canule buitenzijde

Het paardenmiddel:
Gaatje in luchtpijp

Uvulopalatofaryngoplastiek (UPPP): voor en na ingreep



Genoeg energie voor iedereen, dat is ons motto. Total Care ondersteunt 
de behandeling van slaapapneu door het inzetten van de beste service en nazorg*.  
Alles op basis van persoonlijke aandacht, goed opgeleid personeel en de meest 
geavanceerde CPAP-apparatuur en maskers beschikbaar. Met de nieuwste series 
CPAP, waaronder de ‘Devilbiss Blue’ en de ‘Respironics Dreamstation’ , levert Total 
Care naast geavanceerde, tevens de meest gebruiksvriendelijke en stille 
CPAP-apparaten in de markt die op de toekomst zijn voorbereid! 

*Continuïteit van de geleverde kwaliteit en service van Total Care werd in 2015 
wederom bevestigd. Volgens het tweejaarlijkse patiënttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd door de ApneuVereniging, werd Total Care door u als beste CPAP- 
leverancier van Nederland beoordeeld.

Total Care | Poppelseweg 7c 5051 PL Goirle
 Tel. 013-531 35 35 | totalcaregroep.nl
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“Total Care,
  de beste leverancier
  van Nederland”.

Bergopwaarts met Total Care!

ApneuVereniging



‘Toch niet met 
zo'n on-sexy ding!’

apneu en seks

Biologische factoren 
Ziekten en lichamelijke beperkingen kunnen van invloed 
zijn op de seksuele mogelijkheden (functie, gedrag) en op 
de beleving van en betekenisgeving aan seksualiteit. 
Dat kan op verschillende manieren:
•  De seksuele problemen zijn het directe gevolg van een 

lichamelijke aandoening, met name bij neurologische 
en vasculaire aandoeningen en hormonale stoornissen. 
Bijvoorbeeld: de geslachtsorganen zijn aangetast en / of 
de bloedvaten en zenuwen die de geslachtsorganen ver-
zorgen; vaatlijden ten gevolge van diabetes of hoge bloed-
druk.

•  De seksuele problemen zijn indirect het gevolg van een 
ziekte of handicap. Bijvoorbeeld door vermoeidheid, een 
negatieve lichaamsbeleving of doordat lichamelijke beper-
kingen het vrijen moeilijker maken.

•  De seksuele problemen zijn het (onbedoeld) gevolg van 
complicaties bij of van de behandeling van een ziekte 
(iatrogeen). Bijvoorbeeld: medicijnen, operatie, bestraling.

De onderzoeker Enzlin noemt de invloed van therapie-
trouw. Hij geeft aan hoe door een lage therapietrouw de 

ziektesymptomen kunnen verergeren en daarmee een 
negatief effect kunnen hebben op de seksualiteit.

Aart (56, gescheiden) heeft slaapapneu. Hij heeft daarvoor 
sinds twee maanden een cpap (continuous positive airway 
pressure) met masker, waardoor hij kan slapen met een 
acceptabel aantal apneus per nacht. Hij had meerdere 
klachten door zijn jarenlang onbehandelde apneu; daar 
kan verbetering in komen als hij de cpap bij al zijn slapen 
(’s nachts en overdag) gebruikt. Bij controle constateert de 
osasverpleegkundige dat Aart de cpap afgelopen maand 
niet gebruikt heeft. ‘Ik heb een nieuwe vriendin en u denkt 
toch niet dat ik met zo’n on-sexy ding ga slapen met haar?! 
Ja, zij heeft er geen moeite mee, heeft ze gezegd. Maar het 
is al zo lastig, want ik heb nog steeds problemen met mijn 
erectie.’

De verpleegkundige bespreekt de voors en tegens van het 
cpap-gebruik en de communicatie met zijn vriendin over 
cpap en seks. Aart neemt zich voor met zijn vriendin te pra-
ten over zijn schaamte en de cpap weer te gaan gebruiken, 
‘vooral omdat dat de kans op een goede erectie vergroot.’  ■

tekst: Marijke iJff

Apneu heeft vaak een invloed op zin en mogelijkheden tot seks. Vandaar dat we u een fragment 
presenteren uit: Sexcounseling, handleiding voor seksuologische hulpverlening van Marijke iJff; 
het hoofdstuk over seksuele problemen bij mensen met een chronische ziekte of lichamelijke 
beperking.
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Aart neemt zich voor te 

gaan praten over zijn schaamte...
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Mijn eerste kennismaking 
met mijn cpap
Ik ben een 47-jarige jonge vrouw met een probleem; ik 
heb slaapapneu. Ik weet al jaren dat ik snurk en niet zo’n 
beetje ook, maar erg luid. Al 25 jaar ben ik gehuwd met 
een fantastische man die nooit echt geklaagd heeft over 
mijn snurken. Hij is dan ook gezegend met een gewel-
dig slaapsysteem. Vanaf het moment dat zijn hoofd het 
hoofdkussen raakt, en soms al daarvoor, slaapt hij. Wat 
was ik dikwijls jaloers op hem. Bij mij was het meestal 
wel anders en lag ik heel lang wakker en kon ik niet in 
slaap komen of ik viel in slaap en werd héél dikwijls 
wakker. Ik keek dan naar de wekker en dacht dat ik lang 
geslapen had, maar meestal ging het dan over minuten. 
Zo duurde de nacht erg lang en dus ging ik voor de 
zoveelste keer naar het toilet of ik liep een beetje rond om 
dan uiteindelijk toch terug in bed te kruipen, waar alles 
zich herhaalde. 

Ik had ook vrij veel hoofdpijn, zelfs migraine, bij het 
opstaan of gewoon midden in de nacht. De artsen dachten 
dat dit te maken had met de vervroegde menopauze, waar 
ik ook mee worstelde. Ik was doodmoe en prikkelbaar 
en wist niet hoe dat kwam. In de auto viel ik in slaap en 
ook tijdens het televisie kijken. Het was zelfs zo erg dat 
ik in de zetel in slaap viel en onze hond dan naast me zat 
en me regelmatig wakker maakte. Waarom ze dat deed 
wist ik toen niet. Zo heb ik vele jaren een gestoorde slaap 
gehad zonder dat ik de oorzaak ervan kende.

Omdat mijn man, Carl, alleen nachtdiensten doet en we 
dus nooit meer dan een paar uur samen slapen viel het 
hem ook niet op dat het erger werd. Alleen tijdens onze 
vakanties had hij er af en toe last van, maar dan werd er 
even aan mij geschud of aan de lakens getrokken en dan 
stopte ik juist lang genoeg met snurken, zodat hij terug 
in slaap viel. 

Jaren ga ik met een vriendin op vakantie. Het was op haar 
aanraden dat ik naar de nko*-arts ging om alles toch eens 
te laten onderzoeken. Volgens haar snurkte ik niet alleen 
heel erg luid, want daar had ze zo geen last van, zei ze (ik 
probeerde meestal te wachten met te gaan slapen totdat ik 
zeker was dat zij al sliep en dankzij de oordopjes kon ze 
dan toch vrij rustig slapen). Maar ze vond dat ik het altijd 
erg druk had gedurende de nacht en dat ik ook wel heel 
raar deed. Het leek wel of ik stopte met ademen om dan 
ineens met een stikkend geluid terug te beginnen ade-
men. Ze kreeg er schrik van en dat was de druppel!

Ik ging vol goede moed naar de nko-arts. Er was me jaren 
geleden al verteld dat mijn neustussenschot scheef stond 
en dat dat de oorzaak was van mijn snurken, maar dat 
dat niet de moeite was om daar iets aan te laten doen. Tot 
mijn verbazing was deze arts het daar niet helemaal mee 
eens en wou ze toch alles grondig laten onderzoeken. 

Ik dus met mijn pyjama op zak naar de slaapkliniek in het 
UZA te Edegem. Ik kreeg er een volledig slaaponderzoek 
en een slaapendoscopie. Na alle horrorverhalen gehoord 
te hebben van verschillende kennissen ging ik er met 
gemengde gevoelens heen. Alles verliep zoals gezegd, 
de ontvangst, de aansluiting aan allerlei draadjes en het 
slapen. En ja, ik ben er toch in geslaagd om er te slapen. 
’s Morgens kwam professor Verbraeken me de uitslag 
vertellen. 
Op zijn gezicht las ik verbazing en ongeloof. Ik dacht 
nog dat er niet veel gevonden was, maar niks was minder 
waar. Ik snurkte 60 decibel (wauw!) en had niet minder 
dan 96 ademstops! Daar schrok ik echt van en zo’n 
resultaat zagen ze niet veel bij een toch nog jonge vrouw, 
vertelde de professor. Er werd een afspraak gemaakt voor 
een tweede overnachting in het ziekenhuis, maar dan met 
een cpap. 

tekst: Karine Smeijers

keerpunt...
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Wat een openbaring. Tot mijn verbazing heb ik er heer-
lijk geslapen. Ik voelde me uitgerust en moest tijdens de 
nacht maar twee keer naar het toilet in plaats van zeven 
keer. Ik werd niet elke 10 minuten wakker om op de wek-
ker te kijken. Ik lag niet te woelen in mijn bed; een hele 
verbetering! Ik kreeg nog de nodige info en mocht met 
toestel en al het ziekenhuis verlaten. Ik heb vanaf dag één 
goed geslapen met de cpap. Het was een beetje zoeken 
naar het juiste masker, maar daarna ging alles prima. Ik 
en mijn toestel zijn elke nacht een eenheid. Ik slaap nu 
met plezier en maak niemand meer wakker met mijn 
gesnurk. 

Carl was ook opgelucht dat er een oplossing was voor mij 
en dat ik me stilaan beter begon te voelen. De hoofdpijn 
was weg, ik kon veel meer verdragen en had meer ener-

gie. Ik kon gemakkelijk vijf uur achter elkaar auto rijden 
en ik sliep tijdens de nacht!
Op vakantie gaan met mijn vriendin is nu heerlijk. Ze 
vindt het geluid dat mijn toestel maakt zelfs erg rustge-
vend. Volgens haar is het juist of je de golven hoort rollen 
op het strand. Kortom, iedereen tevreden. Ik geef toe dat 
het idee om van een toestel afhankelijk te zijn me soms 
wel angst bezorgt, maar als je je er zoveel beter mee voelt 
dan is het een prachtige oplossing. Jammer dat er zo wei-
nig over wordt gesproken. Ik hoop dat dat in de toekomst 
verandert. Dat er meer openheid komt wat slaapapneu 
betreft en dat iedereen de kans krijgt om rustig te slapen 
en uitgerust wakker te worden. Ik wens iedereen veel 
rustgevende nachtrust toe!    ■ 

* In België heet de kno-arts nko-arts. 

op vakantie gaan 

met mijn vriendin is 

nu heerlijk. ze vindt 

het geluid van mijn 

cpap zelfs erg rust-

gevend. Alsof je de 

golven hoort rollen 

over het strand...

wist u dat

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

Dan zijn er nog twee redenen waarom de kortingen beperkt  
blijven. Het aantal overstappers is niet zo groot, omdat veel 
verzekerden in bedrijfspolissen zitten met aardige korting. En 
zorgverzekeraars weten dat ze met leden van een patiënten-
vereniging gegarandeerd meteen kosten in huis halen. 

De ApneuVereniging hecht meer aan goede voorwaarden. Daar 
zijn we voortdurend met de zorgverzekeraars over in gesprek.
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Een bevrijdend 
gevoel!
Zo kon het verkeren dat we met ons beiden naar het 
theater gingen in Hardenberg. Muziektheater Vakk - niet 
zo maar een toneelgroepje - gaf daar een spetterende 
voorstelling. 
Drie jaar geleden nog zag ik als een berg op tegen thea-
ters en andere sociale ontmoetingen. Vechten moest ik, 
vechten. Nee, niet tegen iemand anders, maar wel tegen 
de slaap. Van alles deed ik: mezelf hard in de handen 
knijpen, pepermuntjes eten, vingers buigen, vingers 
strekken, je kunt het zo gek niet bedenken: alles om maar 
wakker te blijven. Een gevecht was het met mezelf (en ook 
respect voor diegenen die bij me waren) om maar wakker 
te blijven. 

Nu drie jaar nadat ik de diagnose ‘slaapapneu’ hoorde (en 
niet zo zuinig ook) hoef ik geen gevecht meer te leveren. 
Gisteravond realiseerde ik me dat eigenlijk voor het eerst. 
Natuurlijk voel ik me vele malen energieker dan jaren 
terug, zeker gaat het met mijn geheugen - al dan niet 
met eigengemaakte geheugensteuntjes - stukken beter, 
maar dat eeuwige gevecht tegen de slaap, in concertzalen, 

op bezoek, in de file, gewoon achter het stuur, dat gevecht 
heb ik geleverd en gewonnen. Dankzij mezelf? Misschien 
een beetje, want in die drie jaar slaap ik nimmer meer 
zonder mijn cpap en het masker dat me constant lucht 
in de neus blaast. Meer dan vijfendertig keer ongemerkt 
wakker worden is er niet meer bij en daar knapt een mens 
van op. Veel ‘apneu-ers’ zullen het met me eens zijn. 

Maar gisteravond was mijn keerpunt: Ik hoef niet meer 
alles uit de kast te halen om wakker te blijven! Voorwaar 
een bevrijdend gevoel. Had de voorstelling er ook mee te 
maken? Ongetwijfeld, maar toch ben ik dankbaar voor 
die diagnose zo’n drie jaar geleden en het hulpmiddel, 
de cpap.   ■ 

tekst: Hans niezink

keerpunt...

‘Van alles deed ik om maar wakker 

te blijven. Het was een gevecht met 

mezelf...’



Zorg waar u zich thuis bij voelt.
Een passie voor zorg. Een partner voor u.

Linde Healthcare Benelux 
Homecare
De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven 
Tel. 088.3276365, osas.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl

Linde Healthcare is uw toegewijde partner in het voorzien van zorg  
toegespitst op uw behoeften. Wij luisteren naar u en werken samen  
met uw arts en andere zorgprofessionals zodat u de meest passende 
behandeling ontvangt. De deskundigheid en jarenlange ervaring van 
onze medewerkers zorgen voor de best mogelijke thuiszorg.

Wij vinden het belangrijk dat u alle vertrouwen heeft in de gekozen  
therapie.

Linde: Living healthcare

Daarnaast streven wij er naar adequaat te reageren op onverwachte 
gebeurtenissen en u snel bij te staan op de momenten waarop u ons het 
hardste nodig heeft. Wij staan klaar om ondersteuning, begeleiding en 
informatie te verstrekken aan zowel u als uw familie. 
 
U kunt er zeker van zijn dat Linde hoogwaardige apparatuur gebruikt voor 
uw behandeling, ondersteund door onze technische know-how. Linde 
biedt u kwalitatieve thuiszorg op de manier zoals u dat wenst.
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Stelt u zich voor: het is regelmatig erg druk op een kruising, zodat er files ontstaan. na een 

tijdje valt het u op dat iedere keer dat er files zijn, een agent het verkeer regelt. Er is dus een 

duidelijke relatie tussen de files en de agent.

Dossier

diagnose en behandeling

tekst: piet-Heijn van Mechelen

Co-morbiditeit
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Nu kan het zijn dat u denkt: zie je wel, als de stoplich-
ten uitvallen en zo’n agent het regelt, loopt het in het 
honderd; je kunt maar beter verkeerslichten hebben. Er 
zijn ook mensen die tot de tegenovergestelde conclusie 
komen: als het druk is en het er echt op aankomt, moeten 
we het toch weer met het handje regelen. Zonder nadere 
informatie weet je niet hoe het zit. Zo is het vaak met 
ziektes die met slaapapneu samenhangen. We weten 
zeker dat er een verband is, maar met de grote hoeveel-
heid processen in het menselijk lichaam, weten we niet 
altijd wat oorzaak en gevolg is. Ik waarschuw maar even 
van tevoren: we gaan praten over ziektes die met slaap-
apneu samenhangen. Vaak is het een kip of ei-kwestie. 

Nu zijn er patiënten en ook soms ook artsen die zich 
afvragen waar je moet beginnen. Hart problemen worden 
dan als ernstiger gezien als ’s ochtends woelen in bed en 
slaperigheid overdag. En u heeft al zoveel te stellen met 
bloeddruk- en cholesterolverlagers en andere medica-
tie, moet daar nu ook nog dat masker bij? Gelukkig 
zijn er steeds meer cardiologen die zien dat apneu een 
zelfstandige risicofactor is voor hartproblemen en die 
terecht vinden dat ook de apneu moet worden aangepakt. 
Alle onderzoeken wijzen er op dat de behandeling van 
apneu de cardiovasculaire problemen verlaagt. Ook ach-

ter die slecht instelbare diabetes kan slaapapneu zitten. 
Behandeling van apneu kan tot spectaculaire daling van 
de insulinemedicatie leiden (zie verderop in dit blad). 
Afvallen bij overgewicht is altijd al een zware opgave. 
Maar bij mensen met slechte nachtrust en ontregelde 
hormoonhuishouding is dat nagenoeg onmogelijk. Met 
de nieuwe energie van de apneubehandeling is het ook 
weer mogelijk wat meer aan bewegen te doen. Zo weten 
we ook zeker dat behandeling van burn-out of depressie 
met antidepressiva de apneu’s niet weghaalt. In tegen-
deel spierverslappende medicatie kan de problemen ver-
ergeren. Daar tegenover is de kans zeer reëel dat door de 
behandeling van apneu de depressieve gevoelens vermin-
deren of zelfs verdwijnen. Geheugenproblemen nemen 
af door de behandeling van apneu. Kortom, al is apneu 
niet altijd de oorzaak van andere lichamelijke problemen, 
behandeling van apneu is altijd van belang omdat daar-
door andere fysieke problemen beheersbaarder worden, 
sterk verminderen of zelfs kunnen verdwijnen. Als u er 
tijdig bij bent. Dus aarzel niet! Behandeling van apneu 
vergt vaak wat gewenningsproblemen, maar u voorkomt 
erger. En dat maakt het alleszins de moeite waard. U 
krijgt er veel voor terug!    

voorzitter@apneuvereniging.nl
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Deze informatie is samengesteld door Alissa Scheller voor 
The Huffington Post. 

na één nacht met minder slaap...
Ben je hongeriger en geneigd om meer te eten. 
Studies hebben een verband aangetoond tussen slaapte-
kort en de neiging om grotere porties te eten, een voorkeur 
voor calorierijk voedsel met veel koolhydraten en een gro-
tere kans op het kiezen van ongezond voedsel (junk food 
in plaats van gezond voedsel dat je zelf hebt bereid);
Heb je meer kans op een ongeluk
Minder dan zes uur je ogen dicht verdrievoudigt het risico 
op een aanrijding. Een slechte nacht kan ook effect hebben 
op je oog-hand coördinatie;
 Ben je onhandiger.
Slaaptekort maakt je onhandiger, of je nu achter het stuur 
zit of niet.
Zie je er niet op je best uit. 
Een schoonheidsslaapje is geen onzin. Een publicatie 
in ‘SLEEP’ vermeldde dat studenten met slaaptekort er 
minder aantrekkelijker en droeviger uitzagen. Een ander 
Zweeds onderzoek toonde aan dat vermoeide mensen ook 
minder benaderbaar worden gevonden. En dat wordt na 
verloop van tijd alleen maar slechter: onderzoekers heb-
ben een verband gelegd tussen slaaptekort en vroegtijdige 
veroudering van de huid.
Ben je vatbaarder voor griep en verkoudheid. 
Voldoende rust is een van de bouwstenen van een gezond 
immuunsysteem. Een onderzoek heeft aangetoond dat 
iemand met minder dan zeven uur slaap per nacht drie 
keer meer kans maakt op een verkoudheid. Slaap activeert 
het immuunsysteem. Cytokines zijn bij voldoende slaap 
veel actiever, zodat infecties geen kans krijgen. 

 Je hersenweefsel krimpt. 
In een klein recent onderzoek van 15 mensen vond men 
dat slechts na één nacht met slaaptekort zich tekenen van 
hersenweefselverlies voordeden. Het betrof twee molecu-
len, die meestal afnemen na een hersenletsel.
 Je reacties worden emotioneler. 
MRI-scans hebben aangetoond dat het hersengedeelte 
dat de emoties aanstuurt 60 % minder actief is bij slaap-
tekort. 
Je kunt je minder goed concentreren en je krijgt geheu-
genproblemen. 
Vermoeidheid zorgt ervoor dat je minder goed kunt focus-
sen en dat je minder goed dingen kunt onthouden. 
Het wordt ook moeilijker nieuwe dingen aan te leren en 
dat in je geheugen op te slaan.

na een poosje...
Loop je vier keer meer risico op een beroerte. 
Dat geldt vooral voor ouderen en mensen van middelbare 
leeftijd.
De kans op overgewicht neem toe. 
Chronisch slaaptekort kan leiden tot fors overgewicht. 
Daarvoor zijn verschillende redenen, o.a. veranderingen 
in de hormonen ghreline en leptine en meer behoefte aan 
meer en calorierijk voedsel.
Toename van de kans op sommige vormen van kanker. 
Uit een onderzoek (darmscopie) waaraan 1240 mensen 
deelnamen bleek dat de mensen die minder dan zes uur 
per nacht sliepen, 50 % meer kans hadden op darmkan-
ker. Studenten onderzochten een mogelijke link tussen 
slaaptekort en agressieve borstkanker en een onderzoek 
uit 2012 legt een verbinding tussen slaapapneu en een 
toename van alle soorten kanker.

Gezondheidsrisico’s 
bij slaaptekort 

waar slaapgebrek 
toe kan leiden

Mensen met slaapapneu krijgen, vaak ongemerkt, onvoldoende gezonde slaap. Beknibbelen op slaap kan grote 

schade aanrichting in je hele lichaam, van kop tot teen. uit een vorig jaar gepubliceerde studie bleek dat een 

week met minder dan zes uur slaap per etmaal al veranderingen teweeg brengt in meer dan 700 genen. dat is 

alarmerend nieuws, vooral al je bedenkt dat bijna de helft van de Amerikaanse bevolking de aanbeveling om 

minstens zeven uur per nacht te slapen in de wind slaat. de Huffington Post, een toonaangevende Amerikaanse 

nieuwswebsite, vatte alle recente wetenschappelijke studies over slaap en slaaptekort toegankelijk samen. Een 

overzicht dat wij graag overnemen en voor u vertaalden. Mensen met onbehandelde slaapapneu bouwen struc-

tureel een tekort aan slaap op en zullen veel herkennen. Maar ook mensen die wel behandeld worden komen 

niet altijd aan voldoende slaap toe. lees en huiver waar dat op de korte en lange termijn toe kan leiden.

vertaling: Annette van gemerden
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 Meer kans op diabetes. 
Te weinig (soms ook teveel) slaap wordt geassocieerd 
met tal van chronische aandoeningen, inclusief Diabetes 
Mellitus 2. Een onderzoek uit 2012 toonde verbindingen 
aan tussen slaaptekort en hormonale schommelingen die 
geassocieerd worden met obesitas. Bovendien werd er een 
verband gelegd met afnemende gevoeligheid voor insu-
line, een risicofactor voor diabetes.
Toenemend risico op hart- en vaatziekten. 
Chronisch slaapgebrek kan hoge bloeddruk veroorzaken, 
hartfalen en hartinfarcten. ‘Als je minder dan zes uur per 
nacht slaapt dan heb je 48 % meer kans om te overlijden 
aan een hartaandoening en heb 15 % meer kans op een 
hartinfarct. Slaaptekort is een tikkende tijdbom!’, aldus 
Francesco Cappucio, onderzoeker bij Warwick Medical 
School.

Afnemend sperma. 
Naast minder behoefte aan seks door de vermoeidheid 
heeft slaaptekort ook gevolgen voor de vruchtbaarheid. In 
2013 werd een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat 
het sperma van 953 jonge Deense mannen met slaaptekort 
met 29 % was afgenomen.
Kans op vroegtijdig overlijden. 
Een onderzoek in ‘SLEEP’ wees uit dat mensen die minder 
dan zes uur per nacht slapen een grotere kans hebben om 
vroegtijdig te overlijden. Bij dit onderzoek werd rekening 
gehouden met andere levensbedreigende aandoeningen 
zoals diabetes, hypertensie en andere factoren.               ■ 

	

if you don't snooze, you lose.

Vrij vertaald: 
Als je niet pit, dan verlies je ’t.

slaaptekort 

na één nacht:

Hongeriger en geneigd meer te eten
Meer kans op een ongeluk
onhandiger
Er niet best uit zien 
Vatbaarder voor griep en verkoudheid 
Hersenweefsel krimpt 
Emotionelere reacties
Minder goede concentratie
geheugenproblemen 

na een poosje:

Vier keer meer risico op een beroerte
Toename kans op overgewicht
Meer kans op sommige vormen van kanker
 Meer kans op diabetes  
groter risico hart- en vaatziekten  
Afnemend sperma  
Kans vroegtijdig overlijden



 28  | apneumagazine

A p n e u M A g A z i n e  d i A g n o S E  E n  B E H A n d E l i n g

In dit artikel wordt uitgelegd hoe apneu kan leiden tot 
andere ziekten. Er zijn heel veel ziekten die samen kun-
nen gaan met apneu en het is niet mogelijk al deze ziekten 
hier te bespreken. Er worden een aantal ziekten genoemd, 
maar dat is dus lang niet een complete lijst. Echter bij het 
ontstaan van veel van deze ziekten staan een aantal proble-
men centraal die kenmerkend zijn voor de ziekte apneu. 
Het zuurstof tekort tijdens de ademstop en de verstoring 
van de slaap spelen beiden een centrale rol in het ontstaan 
van comorbiditeiten bij apneu. 

Het obstructief slaapapneu syndroom (apneu)
Obstructief slaapapneu syndroom (apneu) is een aandoe-
ning waarbij tijdens de slaap de keel ‘dichtvalt’ waardoor 
de luchtpijp tijdelijk helemaal of gedeeltelijk dicht zakt. 
Op dat moment kan men even niet doorademen. Hierdoor 
treedt een complete ademstop (apneu) of een verminde-
ring van de ademhaling (hypopneu) op. Bij iedereen zakt 
de keel wel eens dicht in de slaap, maar als dit heel vaak 
gebeurt, gaat dit op problemen geven. 
Allereerst wordt de slaap verstoord door de ademstops. 
Iedere keer als de patiënt met apneu lekker ligt te slapen en 
de keel zakt dicht, schiet hij in een reflex van de diepe slaap 
naar de lichte slaap of wordt hij zelfs helemaal wakker. Dit 
wordt een arousal genoemd. Als dit heel vaak gebeurt in 
de slaap, komt hij niet voldoende meer in de diepe slaap 
en droomslaap, terwijl juist de diepe slaap de slaap is waar 
hij goed van uitrust. Hij klaagt dan ook over licht slapen 
en vaak wakker zijn. Aan het einde van de nacht is hij niet 
fit en kan hij niet uitgerust wakker worden. Ook overdag 
heeft hij alle klachten van een chronisch slaaptekort: erg 
vermoeid zijn, gemakkelijk in slaap kunnen vallen, concen-
tratieproblemen, een kort lontje hebben.

Daarnaast daalt het zuurstofgehalte tijdens de apneu, 
want de patiënt haalt niet of onvoldoende adem. Ook de 
hartslag gaat sneller en de bloeddruk stijgt. Iedere apneu 
is een stressmoment voor het lichaam, waarop het lichaam 
reageert. 
Het keer op keer optreden van het zuurstoftekort tijdens 
de ademstops en de verstoring van de normale nachtrust 
spelen beiden een belangrijke rol in het ontstaan van de 
andere bijkomende ziekten.

goede nachtrust voor een goede gezondheid
Slaap is erg belangrijk voor een goede gezondheid. Tijdens 
de slaap komen lichaam en geest tot rust en krijgen de 
gelegenheid om zich te herstellen van alle activiteiten van 
die dag. Niet alleen organen zoals het hart, de spieren of 
de ademhaling komen tijdens de slaap tot rust. Ook de 
aanmaak van bepaalde hormonen volgen een dag-nacht 
ritme. Tijdens de slaap worden juist meer (of minder) 
hormonen aangemaakt. Als de slaap verstoord raakt kan 
er een onbalans ontstaan in de hormonen.
Slaap bestaat uit verschillende stadia van lichte slaap tot 
diepe slaap en REM slaap (droomslaap). Tijdens de diepe 
slaap komt het lichaam het meest tot rust. De ademhaling 
gaat langzamer, de bloeddruk daalt in de nacht, de spieren 
ontspannen zich. Bij apneupatiënten is de slaapt verstoord 
door de wekreflex (arousal) tijdens een apneu. 

Een slaaptekort zowel door verstoring van de slaap of een 
absoluut tekort aan uren slaap leidt tot een grotere kans op 
bijvoorbeeld hoge bloeddruk. Bij mensen bij wie de bloed-
druk tijdens de slaap niet meer daalt komt veel vaker ook 
een hoge bloeddruk overdag voor. Maar ook tot een grotere 
kans op zwaarlijvigheid (obesitas) doordat bepaalde hor-

tekst: D.R.g.L. groeneveld-Tjiong, 
longarts, Slaapteam flevoziekenhuis, Almere

Wees alert op bijkomende ziekten!
Bij veel patiënten met apneu komen andere ziekten (comorbiditeiten) voor. Het 

is niet zelden dat op het moment dat de diagnose apneu wordt gesteld de patiënt 

al wordt behandeld met medicatie voor bijvoorbeeld hoge bloeddruk, suikerziekte 

of hartritmestoornissen of een hartinfarct. Het samengaan van meerdere ziekten 

bij apneu is een twee richtingsverkeersweg. Bij patiënten met suikerziekte of hoge 

bloeddruk komt veel vaker apneu voor. Andersom kan apneu ook suikerziekte en 

hoge bloeddruk veroorzaken of doen verslechteren. Het is dus belangrijk om met 

uw huisarts te bespreken dat u de diagnose apneu heeft gekregen en samen met 

uw huisarts er alert op te zijn of er niet andere ziekten bij zijn gekomen.

het obstructief slaapapneu syndroom en andere ziekten
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monen uit balans raken, zoals leptine en ghreline die een 
rol spelen in de regulatie van de eetlust. Ook de aanmaak 
van andere hormonen zoals groeihormoon, schildklier-
hormoon en cortisol raakt verstoord door een tekort aan 
goede nachtrust.
Bovendien is men overdag uitgeput door het chronische 
slaaptekort. Dan wordt de vermoeidheid vaak ‘weggegeten’ 
met slechte eetkeuzes (koolhydraatrijk) en heeft men geen 
puf meer over om veel te bewegen. 

zuurstof tekort en stresshormonen
Tijdens een apneu treedt een zuurstoftekort op in het 
lichaam, omdat tijdens de apneu niet geademd wordt. Dit 
zuurstof tekort komt en gaat. Het is er tijdens de apneu 
en herstelt zich weer tussen de apneus in. Het steeds 
terugkerende zuurstoftekort is karakteristiek voor apneu 
en is anders dan een continue zuurstoftekort, zoals bij 
sommige longaandoeningen. 

Het zuurstoftekort activeert dat deel van het zenuwstelsel 
dat actief wordt gebruikt tijdens stresssituaties, namelijk 
het sympathische zenuwstelsel. Er komen in reactie op 
het zuurstof tekort ook stresshormonen vrij zoals bijvoor-
beeld (nor-)adrenaline. Aan het einde van de apneu treedt 
ook nog de wekreflex op (arousal), wat het sympathische 
zenuwstelsel nog verder activeert. Als de apneu langer 
bestaat zijn de stresshormonen ’s nachts èn overdag in 
verhoogde mate aanwezig is. Door deze stresshormonen 
ontstaan de bijkomende ziekten, zoals hoge bloeddruk, 
hart-en vaatziekten, suikerziekte enzovoort. Het blijkt dat 
bij apneu patiënten de mate van het zuurstof tekort en de 
stressreactie en niet het aantal apneus of hypopneus lei-
dend is bij het ontstaan van begeleidende ziekten.

In hoeverre apneu een onafhankelijke factor is bij het 
ontstaan van suikerziekte moet nog verder worden aange-
toond. Het zuurstoftekort bij apneu gaat samen met een 
verminderde gevoeligheid voor insuline. Door de vermin-
derde insuline gevoeligheid komt diabetes mellitus vaker 
voor bij apneu patiënten. 
De behandeling van de bijkomende ziekten is vaak ook 
lastiger bij patiënten met een onvoldoende behandeld 
apneu. Apneu is vaak de oorzaak van een hoge bloed-
druk die moeilijk te behandelen is met medicatie. Vaak 
gebruiken apneu patiënten met een hoge bloeddruk drie 
of meer verschillende bloeddruk verlagende medicijnen. 
Apneupatiënten met suikerziekten hebben vaak ook gro-
tere hoeveelheden insuline nodig. 

Cpap en dan is alles beter? Helaas niet…
Vaak is apneu al langere tijd aanwezig voordat de diag-
nose wordt gesteld. Na behandeling van de apneu zal het 
ook enige tijd duren voordat het lichaam (en geest) weer 
in balans komt. Van enkele maanden tot soms een paar 
jaar. Gelukkig is de eerste verbetering al wel veel sneller 
merkbaar. Bijvoorbeeld dieper slapen, minder vaak wak-
ker worden. Met een goede behandeling zal het zuurstof-
tekort in de nacht weer naar normale waarden gaan en 
zal het slaaptekort verbeteren. Verder kan merkbaar zijn 
dat de bloeddruk weer beter onder controle komt met 
medicatie, de bloedsuiker spiegel beter te reguleren is. 
Als mensen al langdurig last hebben gehad van de apneu 
voordat de behandeling gestart werd dan is er kans dat er 
blijvende schade blijft bestaan. Maar als de apneu goed 
wordt behandeld, dan wordt het zuurstoftekort - wat een 
belangrijke oorzaak is voor het ontstaan en verergeren van 
bijkomende ziekten - goed bestreden.    ■ 

 

Hormonen
Hormonen volgen een dag-nacht 
ritme. door slaaptekort of verstoring 
van de slaap raken de hormonen uit 
balans.

Burn-0ut en depressie
Burn-out kan een uiting zijn van 
osas. Het chronisch slaaptekort 
geeft concentratieproblemen en 
andere cognitieve problemen.

Hypertensie
Mensen met osas hebben heel vaak 
een hoge bloeddruk. En bij mensen 
met een hoge bloeddruk komt vaak 
osas voor. Ovoldoende diepe slaap

Tijdens de diepe slaap en droomslaap 
komen het lichaam en de geest tot rust. 
door de wekreflex die een ademstop opwekt 
hebben de osaspatiënten onvoldoende 
diepe slaap en rusten niet uit.

zuurstoftekort
niet het aantal ademstops (AHi), 
maar de mate van zuurstoftekort 
bepaalt het risico op andere ziekten.

insuline / diabetes
osas leidt tot een verminderde insuline-
gevoeligheid. Er komt vaker suikerziekte 
voor bij osaspatiënten en zij moeten 
vaak veel meer insuline spuiten om de 
bloedsuiker onder controle te houden.

Obesitas: kip of ei?
osas wordt veroorzaakt door overgewicht 
of osas veroorzaakt overgewicht. 
Beide zijn waar.

Hartritmeproblemen
Hartritmestoornissen zijn moeilijk 
onder controle te krijgen als niet eerst 
de osas wordt behandeld.



Wij zoeken continu naar nieuwe oplossingen om u te helpen. Uiteraard zit de 

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

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

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

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

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

www.mediqtefa.nl/osas

Ontspanning doet wonderen voor uw slaap
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U zult inmiddels begrepen hebben dat er voor veel mensen 
op het moment van de diagnose slaapapneu nog extra werk 
aan de winkel is. Op pagina 35 vindt u een ‘checklist’ voor 
de activiteiten die u kunt ondernemen om de gevolgen van 
slaapapneu terug te dringen, zodat u weer (zoveel moge-
lijk) een normaal leven kunt leiden. Hieronder vindt u een 
toelichting bij de punten uit dat plan.

1. De start: een optimale behandeling
Alles begint natuurlijk met een optimale behandeling. 
Bij de meeste slaapklinieken is er naast de specialist het 
behandelteam met osas-verpleegkundigen, die u daarbij 
ondersteunen en begeleiden. Daarvoor is de proefperiode 
van meestal 3 maanden. 

Bij de cpap vraagt het masker vaak de meeste aandacht. 
Dit moet niet snoeihard vastzitten, daarvan krijgt u 
huidbeschadigingen. Maar ook niet te los. Vaak drukt 
het masker zichzelf door de luchtdruk beter op zijn plek. 
Alleen door de speciale uitlaat mag er lucht het masker 
verlaten. Het is niet de bedoeling dat er lucht langs de 
randen van het masker langs uw gezicht (of erger in uw 
ogen stroomt). Of dat de lucht die uw neus wordt ingebla-
zen door uw mond weer naar buiten gaat. Dan werkt de 
therapie niet. Bij de meeste cpap’s kunt u in het venster 
controleren of de AHI (het aantal ademstops en bijna 
ademstops per uur) voldoende naar beneden gaat en of 
er grote lekkage is. Vraag het behandelteam of uw leve-
rancier om raad en hulp bij de afstelling van het masker. 
Soms is een ander masker gewenst.

Het mra kan meestal versteld worden. Er wordt niet altijd 
begonnen op de maximale stand. Maar in de loop van de 
tijd kan het mra iets aangedraaid worden tot de optimale 
stand bereikt is. De mka-chirurg of tandarts die uw mra 
heeft aangemeten kan u hierbij behulpzaam zijn.

Bij operaties zijn er meestal controles in de eerste weken /
maanden of alles goed gegaan is. 

2. De start van uw actieplan
•  Gun uzelf de tijd om te wennen aan de behandeling.
•  Gun uw partner ook de tijd om te wennen aan de 

behandeling. Praat over de ongemakken die dit met 
zich meebrengt en denk samen na over mogelijke 
oplossingen.

•  Lees dit blad en inventariseer met uw partner de 
afgelopen jaren en de gevolgen die de onbehandelde 
apneu waarschijnlijk voor u en uw naasten in de fami-
lie en op het werk heeft gehad. Bepaal de gewenste of 
noodzakelijke stappen om weer zo gezond mogelijk 
te worden.

3. Leefstijl aanpassen
U wordt dagelijks doodgegooid met adviezen over een 
gezonde leefstijl. Dat gaan we hier in kort bestek niet 
uitgebreid overdoen. Het gaat om twee zaken:
•  Gezonder eten. Diëten zijn meestal niet de oplossing 

en leiden door het jojo-effect niet altijd tot een oplos-
sing. De schijf van 5 is een prima uitgangspunt. Voor 
mensen met apneu is koolhydraatarm een extra aan-
dachtspunt. 

•  Meer bewegen. Alles helpt. Als u het maar regelmatig 
doet. Kies iets wat bij u past. De een houdt van wande-
len de ander van racefietsen met het snot voor de ogen. 
Vaak is een vaste tijd met een vriend(in) of groepje 
stimulerend.

Het Actieplan 
werk aan de winkel 

 



Bedenk daarbij dat de zaken die u de afgelopen jaren 
niet meer voor mogelijk hield, met de behandeling van 
apneu weer goed te doen zijn. We horen over overtui-
gende resultaten, waarvan u enkele in dit blad leest. 
Bouw rustig op. 

4. Apneu en bijkomende ziekten
•  Mensen met apneu hebben een verhoogd risico op 

het krijgen van bijkomende ziekten zoals bijvoorbeeld 
hoge bloeddruk, suikerziekte, hartritmestoornissen 
etc. Neem nadat u de diagnose slaapapneu heeft gekre-
gen contact op met uw huisarts en bespreek met uw 
huisarts of er nader onderzoek moet plaatsvinden naar 
deze ziekten.

•  Als u al behandeld wordt voor een van deze ziekten 
meldt dan aan uw arts dat de diagnose osas bij u 
is gesteld. Zo nodig kunnen er aanpassingen in de 
behandeling worden gedaan.

•  Misschien krijgt u antidepressiva voor burn-out of 
depressie, of u bent onder behandeling van een psy-
choloog of psychiater. Meldt uw diagnose apneu dan. 
Een aantal antidepressiva hebben een spierverslap-
pende werking. Medicatie zou wellicht aangepast of 
afgebouwd kunnen worden. De psychotherapie kan 
wellicht een andere wending krijgen. 

•  Mensen worden voor slaapstoornissen soms behan-
deld met slaapmiddelen. Deze mogen altijd maar een 
beperkte periode gebruikt worden. Dit zou wel eens 
het goede moment kunnen zijn om het gebruik van 
slaapmiddelen af te bouwen.

•  Als u al (langer) behandeld wordt voor apneu en krijgt 
later een bijkomende ziekte laat dit dan ook aan uw 
slaapapneu behandelteam weten. Dan kunnen er 
zo nodig aanpassingen gedaan worden in uw apneu 
behandeling. Bijvoorbeeld aanpassingen in de druk 
van uw cpap apparaat.

5. Apneu en operaties
• Als u apneu heeft en geopereerd moet worden  laat de 
chirurg en anesthesist dan altijd weten dat u osas heeft. 
Dit is van belang voor de keuze van het verdovingsmid-
del (beter geen of minder spierverslappende middelen). 
Een kritisch moment is er ook op het moment van het 
inbrengen en vewijderen van de intubatie. Vaak moet 
er op de uitslaapkamer dan rekening gehouden worden 
met de apneu.
•  Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis neemt u dan 

altijd uw cpap apparaat of andere behandeling mee. 
Uw herstel gaat minder goed als u tijdens uw opname 
weer ademstops ontwikkelt, omdat de apneubehande-
ling wordt onderbroken.

6. Apneu, en werk en autorijden
•  Bespreek de diagnose apneu met uw bedrijfsarts als u 

merkt dat de osas uw werkzaamheden bemoeilijken. 
•  Mensen met apneu mogen volgens de wet niet auto-

rijden, tenzij ze voor minimaal twee (personenauto’s) 
of drie maanden adequaat behandeld worden. Het rij-
verbod is soms lastig te combineren met het werk. Ook 
dit kunt u bespreken met uw bedrijfsarts. U ben echt 
niet de eerste bij wie dit probleem zich voordoet.

7. Relatie-, gezinsproblemen
De vervolgschade van slaapapneu kan soms groter zijn 
dan de aandoening zelf. En moeilijker op te lossen. De 
relatie heeft te maken gehad met gebrek aan energie, 
toenemende stemmingswisselingen, vaak ook moeilijk-
heden op het werk, wellicht zelfs (tijdelijke) arbeidson-
geschiktheid. Een apneupatiënt loopt vaak al jaren op de 
tenen. Voor partner en kinderen blijft er niet veel over. 
Wanneer eindelijk de diagnose apneu is gesteld en de 
behandeling is ingezet, wordt het tijd om met elkaar de 
relatie en het gezinsleven te gaan herstellen. Dat vraagt 
erkenning dat niet alleen de apneupatiënt last had van 
de apneu. Het vraagt ook de inzet van alle (volwassen) 
betrokkenen om de blik op de toekomst te richten en 
daar tijd en energie in te steken. Het gaat niet om een 
schuldvraag; het gaat er om samen te kijken wat je met 
elkaar wilt en wat daarvoor nodig is. 
Zeg niet ‘ik wil het weer gezellig hebben’, maar geef con-
creet aan wat jezelf en de ander kunt doen om het gezellig 
te hebben. Als wens, als uitnodiging. Komt u er zelf niet 
uit? Uw huisarts heeft namen van relatietherapeuten.

8. Seksuele problemen
Opnieuw leren vrijen met een partner die je al jaren kent 
en met wie het de afgelopen jaren minder goed lukte, is 
geen eenvoudige opgave. Van belang is de gezamenlijke 
wil om er weer iets van te maken. Maak tijd vrij om te 
bespreken wat u beiden nodig heeft om tot lichamelijk/
seksueel contact te komen, om opgewonden te worden 
en zin in vrijen te krijgen. Neem de tijd om elkaar weer 
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te verkennen. Het kan zijn dat er professionele hulp bij 
nodig is. Schroom niet. Er zijn gekwalificeerde seksu-
ologen (www.nvvs.info). Zij kunnen gerichte informatie 
en adviezen geven, zodat u zelf uw oplossing vindt. 
Vaak is een verwijzing van de huisarts nodig; u kunt 
dat tevoren navragen bij de seksuoloog of op haar/zijn 
website zien. Zoek samen naar tips op www.nvvs.info en 
www.seksualiteit.nl. 

9. Verkeerde gewoontes
Het is bekend dat mensen voor de diagnose slaapapneu 
een aantal gewoontes ontwikkelen die zachtst gezegd 
niet bevorderlijk zijn voor een goede nachtrust.

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

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

Middagdutjes
‘Ik moet overdag altijd even een dutje doen, anders hou 
ik het niet vol’. Dit is een absoluut te vermijden gewoon-
te. Door overdag de gebrekkige nachtrust te compense-
ren, hou je de slechte nachtrust in stand. Niet voor niets 
bestaan slaaptrainingen vooral uit onthouding. Mensen 
worden daarbij gedwongen om wakker te blijven tot 
ze ’s avonds echt niet meer kunnen. Goede nachtrust 
ontstaat door het respecteren van de biologische klok en 
de nachtrust te concentreren rond de nacht (van twaalf 
tot zeven). Als dat gerealiseerd is, valt altijd nog een 
powernap te overwegen.

10. Bevordering van een goede nachtrust
Onder invloed van de tijdschriften voor woninginrich-
ting zien we de slaapkamers steeds meer veranderen 
in woonkamers compleet met televisie. Ter bevordering 
van een goede nachtrust is het van belang dat de slaap-
kamer echt zoveel mogelijk ingericht wordt voor slapen 
en andere bevredigende zaken zoals partneractiviteiten.

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

of linoleum) in verband met hygiëne;
•  is geschilderd in egale rustgevende tinten;
•  bevat geen televisie die voor de slaap onrustig maakt;
•  heeft geen iPad en iPhone. Dat veroorzaakt maar 

onrust en het blauwe licht dat deze schermen geven, 
net als dat van de tv, verstoort uw dag en nachtritme.

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

A p n e u M A g A z i n e  d i A g n o S E  E n  B E H A n d E l i n g
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Kopiëren en invullen samen met uw partner. En overleggen samen met uw huisarts, osas-verpleegkundige en zo nodig met uw 
behandelend medisch specialist. Toelichting op voorgaande pagina’s. 

Checklist actieplan

checklist apneupatiënt na start behandeling

                Aan de orde?        Opgepakt?

Optimale behandeling

• Cpap en masker goed?

• Mra juiste afstelling?
 

Leefstijl 

• Dagelijks eet- en tussendoortjesprogramma aanpassen?

• Voldoende beweging of een vorm kiezen die bij u past?

Bijkomende ziekten

Overleg met huisarts of specialist wat betreft behandeling van: 

• Hoge bloeddruk (hypertensie)

• Suikerziekte (diabetes)

• Hartproblemen

• Medicijnen voor cholesterolverlaging

• Antidepressiva voor burn-out of depressie

• Gebruik slaapmiddelen

Apneu en werk en autorijden

• Overleg met de bedrijfsarts?

• Rijbewijs
 

Relatie- en gezinssituatie

• Gesprek over ervaringen in de voorgaande periode?

• Gesprek over de verwachtingen de komende periode?

   Tijd nemen en tijd geven. Wensen i.p.v. verwijten. 

   Erkennen van apneulast bij partner en kinderen.

• Ieder (16+) zelf verantwoordelijk voor initiatief 

• Stappen zetten i.p.v. afwachten

• Aanpak bepaald? Hulp nodig?

Seksuele omgang

• Samen praten over wensen en behoeften 

• Initiatieven nemen tot lichamelijk contact

• Eventueel professionele begeleiding zoeken

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

Verkeerde gewoontes

• Beperking koffie en alcohol

• Afschaffen middagdutjes
 

Bevordering goede nachtrust

• Inrichting slaapkamer 

 



www.vitalaire.nl

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

Zzzzó gevonden!

14284 Zo gevonden-WT.indd   1 19-01-15   15:53



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

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

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

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

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

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

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

Fitness tijdens Nordic Walking.

spectaculaire resultaten...
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Vergelijking april 2008 - maart 2009

 april      maart    daling

gewicht (kg) 110,2 98,9 10,3 %
BMi   31,2 28,0 10,3 %
Vet (%) 31,8 26,5   5,3 %
Buikomvang (cm) 120,0 111,0                 7,5 %
novorapid (E) 110,0 24.0               78,2 %
lantus (E) 112,0 30,0               73,2 %
Hba1c (%)             9,1 7,1               2,0 % 
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Irene, 22, dochter van Peter, 61: ‘Mijn broer en ik waren 
allebei aan het puberen. Tegendraads, grenzen opzoeken. Mijn 
vader kon daar helemaal niet tegen. Die had toch een kort 
lontje! Bij het minste geringste was er ruzie. Bovendien was 
hij altijd moe en moesten wij ons koest houden. Ik was 14! We 
verweten ma dat ze het altijd voor pa opnam. Dan zei ze: ‘doe 
een beetje rustig en ga lekker op je kamer zitten, als pa zo thuis 
komt. Op z’n werk heeft hij het ook moeilijk.’ Toen dachten 
ze dat pa een depressie had en was ie duf van de medicijnen. 
Hebben mijn broer en ik wel eens naast hem op de bank geze-
ten met een stickie. Hij had niets in de gaten!’

Marcel, 66, getrouwd met Hilde, 60: ‘We dachten dat haar 
slechte slapen, ochtend hoofdpijn en irritatie door de overgang 
kwamen. Ik liet haar maar met rust. Door haar energiegebrek 
had ze op haar werk ook al problemen. Ik durfde nauwelijks 
over vrijen te beginnen, want dat riep meestal een heleboel uit-
vluchten op. Op het laatst hadden we bijna geen contact meer. 
Het sloop er geleidelijk in.’

Karin, vrouw van Frits, beiden 52: ‘We kregen de afgelopen 
jaren steeds vaker ruzie. We beschuldigden elkaar ‘jij bent ook 
altijd zo snel boos!’ en ‘door jou kan ik niet slapen.’ Ik lag 
wakker door zijn gesnurk. Hij schoof alles op mijn overgangs-
klachten. We waren allebei bekaf, hij werd lusteloos. De dokter 
vermoedde een burn-out. Toen hij thuis kwam te zitten, werd 
het er niet beter op tussen ons. Ik had ook een drukke baan en 
hij deed niets meer in huis. In vrijen met zo’n chagrijnige man 
had ik al helemaal geen zin. Maar het zat me ook niet lekker 
dat hij geen trek meer in mij had. Hij zei dat hij te moe was.’

Marian, vrouw van Els, beiden 41: ‘We hadden 4 jaar een 
relatie en alle plezier leek eruit. Wat een teleurstelling! Els was 
niet meer de Els op wie ik verliefd was geworden. Weg vrolijk-
heid, weg energie en activiteit, weg begrip voor mijn astma, 
weg samen kletsen, knuffelen en leuke dingen doen. Alles leek 
weggeëbd in een paar jaar. Wat een verademing toen ze apneu 
bleek te hebben en het mra stukje bij beetje de oude Els weer 
terugbracht. En de oude Marian.’

niet meer samen op vakantie
Chronische aandoeningen als apneu kunnen op verschil-
lende manieren van invloed zijn op de kwaliteit van leven. 
Lichamelijke, psychische en sociale factoren spelen een rol 
en beïnvloeden elkaar en het gedrag van alle betrokkenen. 
Doorlopende vermoeidheid, verstoorde hormonen, hoofd-
pijn en concentratiestoornissen (enkele van de lichame-
lijke gevolgen van apneu) kunnen leiden tot verminderd 
zelfvertrouwen, negatiever lichaamsbeeld, geprikkeldheid 
en lusteloosheid (psychisch) wat kan leiden tot gebrek aan 
initiatief, geïrriteerdheid naar anderen, vermijden van  
contacten (gedrag), hetgeen vervolgens weer kan leiden 
tot onenigheid of ruzie in relaties en tot vermeden worden 
door anderen, problemen op het werk en elders. (sociaal). 

Wanneer de apneu behandeld wordt met cpap of mra zul-
len veel lichamelijke klachten - vroeger of later - groten-
deels verdwijnen bij de meeste mensen. Een aantal behan-
delden (hoeveel is onbekend) houdt restverschijnselen. 
De behandeling zelf kan ook tot klachten en onzekerheid 
leiden. Naast het wennen aan slapen met cpap en/of mra 
noemen veel gebruikers de onzekerheid over hun uiterlijk 
met ‘slurf of bitje’. 
Marcel: ‘Mijn goedbedoelde opmerking ‘leuk dat slurfje, 
ik hou wel van vrijen met een olifantje’, viel helemaal 
verkeerd. Nu snap ik dat wel, toen niet.’ Omgaan met een 
chronische behandeling vraagt aanpassingsvermogen van 
patiënt, partner en kinderen. 
Irene: ‘Pa bleek ook nog diabetes te hebben. Dat hij niet 
meer wilde kamperen met die cpap en z’n insulinespuit 
heeft ook heel wat pubergehoon en -boosheid opgeroepen. 
De oplossing was dat mijn broer en ik op zeilkamp gin-
gen. Achteraf vind ik het erg dat we totaal niet stilstonden 
bij wat het voor onze ouders betekende.’
Karin: ‘De rollen leken omgedraaid. Nu moest ík initiatief 
nemen en hem meer verzorgen dan voorheen. Eerst deed 
ik dat met liefde, maar toen de sfeer minder werd… Het 
was goed dat de osasverpleegkundige ons naar de psycho-
loog verwees voor relatiegesprekken.’

tekst: Marijke iJff

Apneu heb je samen
Van professionals in de zorg en van onze leden horen we het: veel mensen met slaap-

apneu hebben of hadden problemen in relatie en gezin. dat dit vaak samenhangt met de 

apneu is niet vreemd. Concentratieproblemen, stemmingswisselingen en verminderde 

energie kunnen hun tol eisen in familie-, vrienden, werk- en andere contacten. We kijken 

naar de gevolgen die apneu kan hebben voor de relatie met partner en kinderen. 

apneu in relatie en gezin 
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Omgaan met tegenslagen
Hoe gaat u samen om met tegenslagen? Hoe flexibel bent 
u beiden? Is het mogelijk te kijken naar wat wel mogelijk 
is? Zijn er alternatieven voor dat wat niet kan? En vooral: 
kunt u er samen over praten en bent u bereid tot verande-
ring? Communicatie en het vermogen om problemen op 
te lossen zijn voor ieder paar, ieder gezin van grote bete-
kenis. Makkelijk is het niet als de emoties hoog oplopen, 
maar te leren is het wel. Tip: eerst afkoelen; tot 10 tellen, 
diep ademhalen of een rondje om en dan praten. 

praten en erkennen
Praten en de gevolgen van de apneu voor alle betrokkenen 
erkennen. 
Irene: ‘Toen mijn moeder er aan onder door dreigde te 
gaan, heeft de huisarts ons vieren uitgenodigd voor een 
paar gesprekken met een sociaal verpleegkundige erbij. 
Dat heeft meer rust gebracht. Pa’s zestigste verjaardag 
hebben we met elkaar in een huisje gevierd. Toen hebben 
we goed gepraat over die jaren en gehuild en gelachen! Ik 
vind het sneu voor pa hij zich schuldig voelt. Dat is niet 
nodig. En ik vind het vooral naar voor m’n moeder, die 
zo haar best deed om het leuk te houden. Niemand hield 
rekening met haar.’

Wensen in plaats van verwijten.
Verandering is: zelf verantwoordelijkheid nemen en actief 
stappen zetten. Niet afwachten tot de ander iets doet. 
Bijvoorbeeld: stoppen met verwijten maken, want die 
lossen niets op. Wat helpt is wensen aangeven (op vrien-
delijke toon!) en vragen naar de wensen van de ander. 
Duidelijke en uitvoerbare wensen. Marian: ‘Het was niet 

handig dat ik zei ‘ik wil dat je weer leuk doet’. Ik geef 
nu aan dat ik het fijn vind om samen een film kijken of  
samen de honden uit te laten op het strand en dan vraag 
ik of ze dat met mij wil doen.’ 

Tijd nemen en tijd geven
Karin: ‘We houden twee keer in de week een avond voor 
ons samen vrij. De ene keer zien we wel waar we zin in 
hebben, thuis blijven of uitgaan. Voor de andere keer 
heeft één van ons (om beurten doen we dat) iets bedacht 
om thuis te doen. Bij voorkeur met lichamelijk contact 
en rekening houdend met de wensen en grenzen van de 
ander. Dat bevalt prima, al moeten we erg ons best doen 
om die avonden echt vrij te houden. Goed dat we nog hulp 
hebben hierbij.’ Tijd nemen dus en ook uzelf, uw partner, 
uw gezin tijd géven om dat, wat er in de loop van jaren is 
ingesleten te veranderen. Die verandering gaat in stappen 
en vooral stapjes, verwacht geen zevenmijlslaarzen.       ■

Karin: ‘de rollen leken omge-

draaid. nu moest ík initiatief 

nemen en hem meer verzorgen 

dan voorheen. Eerst deed ik dat 

met liefde, maar toen de sfeer 

minder werd… Het was goed 

dat de osasverpleegkundige 

ons naar de psycholoog ver-

wees voor relatiegesprekken.’ 
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Bij een obstructief slaap apneu syndroom zakt de keel 
dicht tijdens de slaap en blokkeert de ademweg. Dat ver-
oorzaakt de apneu of ademstop. De behandeling van een 
osas is er dan ook op gericht het dichtvallen van de keel te 
voorkomen.
De definitie van een centrale apneu is: ‘Het bij herhaling 
optreden van ademstops ten gevolge van het wegvallen de 
aansturing van de ademhalingsspieren. Of doordat de adem-
halingsspieren het zelf niet goed doen.’ De oorzaken van een 
centraal slaapapneu syndroom zijn veel diverser en ook de 
keuze voor een adequate behandeling is vaak lastiger. Een 
zuiver csas komt veel minder vaak voor dan osas. Minder 
dan 10 % van slaaptesten laat een zuiver csas zien. Wel is 
er veel vaker een combinatie van zowel obstructieve en 
centrale apneus aanwezig.

Hoe wordt de ademhaling aangestuurd?
De ademhaling regelt dat er voldoende zuurstof in het 
bloed aanwezig is voor alle organen om goed te functione-
ren en dat het koolzuurgehalte binnen bepaalde grenzen 
wordt gehouden. Het koolzuur in het bloed mag niet 
te hoog of te laag zijn anders raakt de zuurgraad (pH) 
uit balans en dat is schadelijk voor het lichaam. Om de 
ademhaling goed aan te sturen is er in de hersenen een 

ademhalingscentrum aanwezig dat de seintjes geeft of we 
sneller of langzamer moeten ademen. De seintjes gaan 
naar de ademhalingsspieren toe. De spieren zorgen voor 
een snellere of langzamere ademhaling. 

Maar er is nog iets nodig voor een goede ademhaling. 
Het ademhalingscentrum in de hersenen moet ook weten 
wanneer er sneller en wanneer er langzamer geademd 
moet worden. Dit wordt bepaald door de zuurgraad en 
het koolzuurgehalte in het bloed. Dit wordt gemeten in 
de grote lichaamsslagader (aortaboog), in de slagader naar 
de hersenen toe en in de hersenen zelf, vlakbij het gebied 
van het ademhalingscentrum. Als het bloed zuurder is, 
of als het koolzuurgehalte stijgt, wordt dat gemeten en 
doorgegeven aan het ademhalingscentrum. Het ademha-
lingscentrum geeft op haar beurt de ademhalingspieren 
de opdracht sneller te gaan ademen. En zo komt het kool-
zuurgehalte weer in balans.

Wat veroorzaakt een centrale apneu?
Er zijn dus drie dingen nodig voor een goede aansturing 
van de ademhaling namelijk het ademhalingscentrum, 
ademhalingsspieren en een goede meting van de zuur-
graad en koolzuurgehalte. Als een van deze drie niet goed 
functioneert ontstaan er centrale apneus.

Grofweg kunnen de oorzaken van csas dan ook in drie 
verschillende groepen worden ingedeeld. 
De eerste groep wordt veroorzaakt omdat het ademha-
lingscentrum niet goed werkt. Dit kan door verschillende 
ziekten komen, maar ook spontaan ontstaan (idiopathi-
sche csas). Oorzaken kunnen zijn een hersenziekte, zoals 
een herseninfarct of hersenbloeding, maar ook versuf-
fende medicatie (slaapmedicatie, morfine en andere sterke 
pijnstillers in hoge dosering). 

Bij de tweede groep is de aansturing vanuit het ademha-
lingscentrum wel aanwezig, maar zijn de ademhalings-
spieren zelf niet meer instaat goed te werken. Bijvoorbeeld 
bij spierziekten of bij extreem overgewicht.

tekst: D.R.g.L. groeneveld-Tjiong, 
longarts, Slaapteam flevoziekenhuis, Almere

Het verschil tussen osas en csas
Het artikel op pagina 28 over bijkomende ziekten is alleen van toepassing bij 

mensen met osas. Csas werkt precies andersom. Vaak is het een uiting van een 

onderliggende ziekte (zoals hartfalen, neurologische ziekten of medicatie) in plaats 

van dat het een andere ziekte veroorzaakt. daarom hierbij de uitleg wat er anders 

is aan csas. 

centraal slaap apneu syndroom (csas)



Het verschil tussen osas en csas
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Bij de laatste groep raakt de aansturing uit balans omdat 
de metingen vanuit de bloedbaan niet goed gaan omdat 
ze te hoog of te laag staan ingesteld. Of omdat de seintjes 
niet snel genoeg worden doorgegeven aan het ademha-
lingscentrum. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een ther-
mostaat die niet goed werkt. Als de ideale temperatuur 18 
graden is, maar de thermostaat is niet goed afgesteld dan 
zal de verwarming òf te hard werken (en wordt het war-
mer) òf even stoppen (om het kouder te laten worden). Dat 
gebeurt dus ook bij een centraal slaapapneu syndroom, 
waarbij de regulatie uit balans raakt. Periodes van te 
snel ademhalen (hyperventilatie) worden afgewisseld met 
ademstops. Deze laatste groep van centraal slaap apneu 
syndroom wordt vaak gezien bij hartfalen patiënten. Die 
manier van ademen wordt Cheyne-Stokes ademhaling 
genoemd. Maar het komt ook voor bij hoogteziekte, op de 
Mount Everest bijvoorbeeld.

Behandeling van csas?
Er is niet één standaard behandeling voor csas, omdat er 
zo veel verschillende ziekten zijn die het kunnen veroor-
zaken. Als de oorzaak medicatie is, dan zal de medicatie 
afgebouwd moeten worden. Als hartfalen de oorzaak is, 
probeert men eerst de functie van het hart te verbeteren. 
Maar niet alle ziekten die csas veroorzaken zijn altijd te 
genezen of te verbeteren.
Er zijn dan verschillende behandelmogelijkheden en 
de keuze zal niet voor iedere csas-patiënt hetzelfde zijn. 
Er kan onder andere gekozen worden voor nachtelijke 
zuurstof, medicatie zoals diamox, er kan cpap of bipap 
worden gestart. En soms worden mensen aangemeld bij 
het centrum voor thuisbeademing om ingesteld te worden 
op andere beademingsapparaten.   ■
	

 
in deze speciale uitgave van het ApneuMagazine schrijven we overal 

gemakshalve over (slaap-)apneu. En daarmee bedoelen we obstructief 

apneu, waarbij de keel geblokkeerd raakt. Er is ook nog centraal apneu, 

waarbij de keel open blijft. dit komt veel minder voor. Wel vaker gemengd 

met obstructief. Maar in zuivere vorm is het een heel ander verhaal. Het 

gaat dan omdat het ademhalingscentrum niet goed functioneert bijvoor-

beeld na een herseninfarct, bij (stevig) alcohol- en drugsgebruik of be-

paalde medicatie. Soms werken de ademhalingsspieren niet goed, zoals 

bij AlS. of is er ontregeling door hartfalen. de behandeling bij gemengd 

apneu is vaak dezelfde als bij obstructief apneu. Bij overwegend centraal 

apneu komen heel andere zaken aan de orde. op deze pagina’s wordt 

dit nader uitgewerkt.
Redactie

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

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

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

of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor 
geldende regels).

Schenkingen of legaten die ons werk ondersteunen zijn altijd 
welkom op NL79 INGB 0677 9280 09 t.n.v. Nederlandse 
Vereniging van Slaapapneu Patiënten te Doorn.

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

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

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

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

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

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

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

6. (niet) alleen een blaasapparaat
Bij ernstig slaapapneu blijkt de cpap het meest effectief. Er zijn 
inmiddels 120.000 gebruikers in Nederland. Maar er zijn meer 
behandelingen. Heel veel mensen zijn ook al geholpen met de 
mra (de beugel die de onderkaak naar voren houdt). Daarvan zijn 
inmiddels ook al zo’n 40.000 gebruikers. Ook positietraining 
blijkt effectief. Dan zijn er nog kno-ingrepen en kaakoperaties. Er 
wordt zelfs geëxperimenteerd met stimulatie van de tong. Kortom 
er zijn veel meer behandelingen (zie pagina 16). 

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

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

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

De negen grootste misverstanden 
over apneu

tekst: piet-Heijn van Mechelen

niet alleen iets voor dikke oude mannen
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Plaatsing van de cpap
praktische tips

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

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

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

komen door een goede plaatsing van de cpap.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van beneden: F 16
Je kunt de slang ook naar beneden laten lopen zoals bij 
piloten. Dat is vaak een goede oplossing voor vakantie. Je 
knoopt het elastiek met een lusje losjes rond de borst. Let even 
op de opening voor het teveel aan lucht. Bij sommige maskers 
wordt het teveel aan lucht langs de slang afgeblazen. Hierdoor 
ontstaat een koude luchtstroom over borst en schouders. Dat 
vindt niet iedereen prettig. 
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Van de cpap weten we dat een aantal mensen die minder 
goed verdraagt. Van het mra weten we niet of mensen die 
halverwege de nacht uitdoen of na een tijdje helemaal niet 
meer gebruiken en in het laatje van het nachtkastje laten 
liggen. ook was niet duidelijk of mensen het zelf wel weten 
en of ze wel eerlijk antwoorden als je hen vraagt naar het 
gebruik van het mra. op verschillende plaatsen (o.a. uMC 
groningen en universitair ziekenhuis Antwerpen) worden 
daarom proeven gedaan met een mra met een chip erin, 
die duidelijk maakt of het mra gedragen wordt. de eerste 

bevindingen uit Antwerpen laten zien dat zo’n chip goed 
werkt. Maar ook dat de mondelinge antwoorden van 
patiënten behoorlijk betrouwbaar zijn.

Wie meet het mra aan?
Nadat, na de slaaponderzoeken, de diagnose osas is gesteld 
en als behandeling wordt gekozen voor het mra, krijgt u van 
uw behandelaar een verwijzing naar een tandarts, kaakchi-
rurg of orthodontist. In de meeste gevallen bestaat er al een 
jarenlange verwijsrelatie tussen uw behandelaar en de tand-
heelkundige. Voor de meeste verzekeraars geldt ondertussen 
dat de behandelend tandheelkundige NVTS-geaccrediteerd 
moet zijn om voor volledige vergoeding van uw mra in 
aanmerking te komen. De NVTS (Nederlandse Vereniging 
voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde) accreditatie, is 
een bewijs dat de tandheelkundige uitgebreid op de hoogte 
is van de behandeling en zeer ruime ervaring heeft.
In veel ziekenhuizen maakt de tandheelkundige ook deel 
uit van het multidisciplinaire team dat bestaat uit de behan-
delaars die zich in (en buiten) het ziekenhuis bezig houden 
met de behandeling van osas.
De gespecialiseerde tandheelkundige die u gaat behande-
len begint de behandeling altijd eerst met een uitgebreide 
beoordeling van uw gebit. Hij/zij bepaalt dan of uw gebit 
geschikt is voor het mra behandeling.

Wie maakt een mra?
De tandarts doet het mondonderzoek, maakt een röntgen- 
foto en registreert de meest gewenste positie van de kaken 

ten opzichte van elkaar. Vervolgens wordt op de gipsmodel-
len door een tandtechnicus in een tandtechnisch laborato-
rium het mra individueel voor iedere patiënt met de hand 
vervaardigd. De tandtechnicus maakt werkstukken zoals 
gebitsprotheses, kronen en bruggen en dus ook mra’s op 
verzoek van tandartsen. Het is van belang dat niet alleen de 
tandarts of de tandartsspecialist die u behandelt is opgeleid 
in de tandheelkundige slaapgeneeskunde maar dat ook de 
tandtechnicus die het mra vervaardigt weet waar hij mee 
bezig is en dat hij samen met de tandarts een team vormt 
in de tandheelkundige behandeling van de apneupatiënt 
zodat deze optimaal wordt behandeld en ook goede nazorg 
en advies krijgt.

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

Informatie en tips voor 
de mra-gebruiker

Sinds 1 januari 2010 is het mra, het mandibulaire repositie apparaat, een beugel die de onderkin en 

daarmee de tong naar voren houdt, in nederland opgenomen in de basisverzekering. Als een mild tot 

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

richtlijn. deze voorziening kan ook voor apneupatiënten die niet aan een cpap kunnen wennen een 

uitkomst bieden. Voor de zware apneupatiënten is zelfs de combinatie mra en cpap te overwegen. Het 

gebit moet wel een aantal eisen voldoen. Maar ook als u een gebitsprothese heeft, kan in sommige 

gevallen nog een mra worden gemaakt.

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

Afstellen?
Er zijn verschillende soorten mra’s. Sommigen bestaan uit 
één stuk: de zogenaamde monobloc’s. Anderen zijn verstel-
baar. Ze blijken beiden effectief. Bij een monobloc komt uw 
onderkaak vanaf de eerste nacht naar voren.Een verstelbare 
mra kan afgeleverd worden meteen in de gewenste eind-
stand. Dan wordt er ook van uitgegaan dat u zelf niet aan 
de instelling sleutelt. Maar een aantal tandartsen laat u er 
de eerste (2 - 3) nacht(en) in de zogenaamde 0-stand mee 
slapen, om te wennen. Uw onderkaak komt nog niet naar 
voren. Pas na de eerste nachten stelt u het mra zelf in en 
brengt geleidelijk, de onderkaak iedere keer iets verder naar 
voren. Maar stelt u hem nooit verder naar voren dan met 
uw arts afgesproken. Uw kaakgewricht en uw kauwspieren 
moeten aan deze onnatuurlijke stand wennen. 

Mra met de hand reinigen, elke dag
U draagt een mra bij intensief gebruik zo’n 50 uur per 
week in uw mond. De voorziening moet dan ook, net als 
uw gebit, goed gereinigd worden. Maak uw mra na gebruik 
direct goed schoon met een zachte tandenborstel en een 
beetje vloeibaar afwasmiddel (Dreft o.i.d.). Gebruik geen 
tandpasta, daarin zit schuurmiddel en kan de kunststof 
beschadigen. Er zijn mra’s die met speciale reinigingsta-
bletten worden afgeleverd. Die kunt u, naast de normale 
schoonmaakbeurt met de tandenborstel, ook gebruiken om 
het mra goed schoon te houden.

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

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

Tot slot
Als u naar uw eigen tandarts gaat, laat hem dan weten 
dat u inmiddels een mra heeft. Mochten er aan uw gebit 
ingrepen zijn, bijvoorbeeld nieuwe kronen of bruggen of 
grotere behandelingen, dan kan het zijn dat ook uw mra 
moet worden bijgesteld of vermaakt. Dat gebeurt altijd 
door de tand-arts en tandtechnieker die ook uw mra heeft 
aangemeten. 

De meeste mra’s gaan enkele jaren mee. Ze kunnen 
slijten en breken na verloop van tijd. Er komen vrij grote 
krachten op. Maar de betere mra’s, zoals de Somnodent, 
die door de grote verzekeraars wordt vergoedt, hebben wel 
5 jaar garantie. Als u vragen heeft over uw mra kunt u die 
per e-mail stellen via www.apneupagina.nl.     ■

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

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

•  droog uw mra goed af na het reinigen en bewaar het 
mra droog. 

•  Bewaar een mra altijd in het doosje dat u meegeleverd 
krijgt bij afleveren van uw mra en op een plek waar uw 
huisdieren niet komen. Met name honden zijn verzot op 
het mra en bijten deze kapot. dit is een veel voorkomen-
de reden waarom het mra gerepareerd moet worden.

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

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

praktische tips en aanbevelingen 
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Zuurstof 
Beademing
OSAS

De basis 
voor 
vertrouwen 
in je dag

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

■ De enige CPAP-leverancier die ook MRA-beugels aanbiedt.
■ Optimale begeleiding van de patiënt door onze directe 
 samenwerking met artsen en verpleegkundigen in het  
 slaapcentrum.
■ Spreekuren in ziekenhuizen, bij verschillende tandartsen  
 en op diverse andere locaties.
■ Behandeling door een NVTS-geaccrediteerde tandarts in 
 samenwerking met onze MRA-consulent. 
■ Binnen het bijzonder brede assortiment van MRA-beugels 
 is ruime keuze voor de beugel die het best past bij uw 
 gebitssituatie. 
■ VIVISOL heeft met alle zorgverzekeraars een 
 samenwerkingsverband en verzorgt het gehele 
 administratieve traject rondom de vergoedingen van de 
 zorgverzekeraar. 

WAAROM KIEZEN 
VOOR VIVISOL?

OM PATIËNTEN TE KUNNEN VOORZIEN VAN DE BESTE 

OPLOSSING, BIEDT VIVISOL NU OOK EEN RUIME KEUZE 

AAN OP MAAT GEMAAKTE MRA-BEUGELS.

   MRA-
beugels 
 met medische ondersteuning

VIV15024-01 Advertenties Apneumagazine 2015 MRA.indd   1 06-08-15   09:56
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ApneuVereniging dichtbij

Tweemaal per jaar worden in elke regio bijeenkomsten 
gehouden. Op zo’n bijeenkomst kunt u kennismaken met 
de regiocoördinatoren en met andere apneupatiënten. Elke 
regio-avond heeft een ander programma, dat ruimschoots 
van tevoren wordt aangekondigd in het ApneuMagazine 
en op de website. En als lid van de ApneuVereniging 
ontvangt u van ons een uitnodiging via uw regiocoördi-
nator. Wilt u een bijeenkomst bijwonen in een andere 
regio, omdat daar ook een interessant onderwerp wordt 
behandeld? Dan kunt u zich melden bij de betreffende 
regiocoördinator.

Verschillende soorten bijeenkomsten
Sommige regio’s houden avonden voor mensen die pas 
weten dat ze apneupatiënt zijn. De regiocoördinatoren 
slagen er echter meestal in onderwerpen te kiezen die 
ook interessant zijn voor mensen die al jaren patiënt 
zijn. Meestal worden sprekers uitgenodigd. Dit kunnen 
artsen zijn en verpleegkundigen of anderen die vanuit 
hun opleiding of beroep veel met apneu te maken hebben. 
Er zijn ook bijeenkomsten gericht op het uitwisselen van 
ervaring of markten met diverse cpap- of mra-leveranciers. 
Daarnaast is er regelmatig de maskerraad, waar u vrijwel 
alle in de handel zijnde maskers kunt proberen en een 
persoonlijk advies kunt krijgen van ervaren gebruikers.

in de buurt of zelfs uw huiskamer
Naast de regiobijeenkomsten gebeurt er nog veel meer in de 
regio: wij staan op beurzen, fairs, congressen en markten. 

En soms vraagt bijvoorbeeld een vereniging om een lezing 
en informatie. 

Op ons Forum (www.apneuvereniging.nl/forum/index.php) 
kunt u zelfs in uw eigen huiskamer vragen stellen en tips 
delen èn op FaceBook. En komt u er helemaal niet meer 
uit, dan kunt u ons informatienummer bellen. U wordt 
dan later terug gebeld.

Hebt u tijd? Help ons...
Voor al dat werk zijn vrijwilligers nodig. De meeste men-
sen vinden het fantastisch om te doen. Je ontmoet andere 
vrijwilligers, leert veel en betekent veel voor de leden. Dat 
geeft voldoening. Eigenlijk is er altijd wel behoefte aan 
nieuwe vrijwilligers, dus als u wat tijd beschikbaar heeft, 
dan bent u van harte welkom. Neem in dat geval contact 
op met ondergetekende.

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

tekst: Joost Siereveld

de ApneuVereniging is een enthousiaste en hardwerkende club. Wij zijn landelijk 

actief èn bij u in de buurt. de vereniging bestaat uit 24 regio’s, waar één of meerdere 

regiocoördinatoren hun handen uit de mouwen steken en hun - tijdens hun loop-

baan opgedane - professionele vaardigheden inzetten voor u. zij zijn de vertegen-

woordigers van de landelijke ApneuVereniging dichter bij u. 
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Help het jaren dolen door het medisch circuit voorkomen 
Er is bij slaapapneu nog steeds sprake van onderdiag-
nose. Voor wie weet wat onbehandelde slaapapneu aan 
onherstelbare lichamelijke schade kan veroorzaken bij de 
patiënt is dat een onverteerbare situatie. Slaapapneu laat 
ook vaak diepe sporen na in de omgeving van de patiënt 
werk, relatie en gezin. Wij horen die verhalen dagelijks. 
En het had voorkomen had kunnen worden bij een tij-
dige en juiste diagnose. Voorlichting is dus de eerste taak 
van de ApneuVereniging.

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

Ieder jaar houdt de ApneuVereniging een groot onder-
zoek. In 2004 is voor het eerst de hele keten van diagnose 
en behandeling in kaart gebracht. De jaren erna werd 
dieper ingezoomd op tevredenheid met leveranciers, 
apparaten en maskers en zijn wachttijden en begeleiding 
van slaapklinieken verkend. Zo gaat het om en om. Het 
ene jaar vragen we een paar duizend patiënten naar hun 
ervaring. Het andere jaar de slaapklinieken zelf naar 
hun werkwijze. En zo brengen we voor u stelselmatig 
in kaart waar u het beste terecht kunt. Op basis van het 
onderzoek onder patiënten reiken we sterren uit aan de 
klinieken die beter dan gemiddeld (en dat is inmiddels 
goed) presteren.

gesprekspartner voor alle betrokkenen in de apneuwereld
Dit soort onderzoek maakt ons tot gewild gesprekspartner. 

We hebben een overzicht van hoe de inspanning van al de 
professionals in de praktijk uitpakt. Een overzicht dat 
verder niemand heeft. We werken nauw samen met leve-
ranciers. We komen bij alle slaapklinieken. Verzekeraars 
vragen ons advies. Onze adviezen zijn praktisch en doel 
is: hogere patiënttevredenheid. 

geen pand en niemand in dienst
De vereniging draait puur op vrijwilligers. Er is niemand 
in dienst, we hebben geen eigen pand. Het is een voordeel 
voor de vereniging dat apneu geen beroepsziekte is. Het 
kan iedereen treffen van hoog tot laag; bij allerlei organi-
saties, van bedrijfsleven of overheid. De leden brengen 
hun expertise uit hun huidige of vorige beroep met zich 
mee. De vrijwilligers zijn allemaal apneupatiënt en dus 
ervaringsdeskundig. Zij hebben de gang door het medisch 
circuit aan den lijve ondervonden en weten wat slaapapneu 
dagelijks betekent. Zij zijn daardoor tot de overtuiging 
gekomen dat de huidige zorg beter kan en moet. En zetten 
zich daar voor in.

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

www.ApneuVereniging.nl
7 dagen per week 24 uur uitgebreide en actuele informa-
tie over apneu en de behandeling ervan. Het is de meest 
complete website over diagnose en behandeling en wat 
daarbij komt kijken.

ApneuForum en FaceBook
Het forum staat open voor het stellen van vragen en het 
uitwisselen van ervaring.Met elkaar wordt zo kennis 
opgebouwd, maar soms ook samen keet getrapt. Het is 
een soort praatcafé, waar vaak serieuze zaken aan de orde 
komen. Hier zijn ook moderators die de gesprekken in 
goede banen leiden. Op FaceBook gebeurt bijna hetzelfde 
alleen ontbreekt hier de input van de moderators.

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

Waarom u lid zou 
worden van de 
ApneuVereniging...

genoeg redenen
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ApneuMagazine
Het verenigingsblad verschijnt vier maal per jaar. Het 
wordt verstuurd naar leden èn aan een groot aantal 
relaties en professionals in de zorg. Het blad heeft zich 
steeds meer ontwikkeld tot een platform voor iedereen 
die dagelijks bij diagnose en behandeling betrokken is: 
professional en patiënt. Er zijn verschillende rubrieken 
waarmee we tegemoet komen aan de interesses van een-
ieder. Voor wie op de hoogte wil blijven, professional of 
patiënt, is het een onmisbaar medium. Alleen daarom 
zou je al lid worden van de vereniging. Voor de prijs hoef 
je het niet te laten.

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

Regionale bijeenkomsten 
Door heel Nederland organiseren wij ieder voorjaar en 
najaar bijeenkomsten. In de loop van de tijd zijn twee 
vormen ontwikkeld: bij voorlichtingsbijeenkomsten ver-
tellen specialisten en zorgverleners over de behandeling 
en de laatste inzichten; ziektekostenverzekeraars gaan in 
op patiëntenrechten en de gang van zaken; leveranciers 
lichten hun dienstverlening toe en tonen hun apparaten 

en maskers. Vaak kondigen wij deze bijeenkomsten ook 
lokaal aan, zodat mensen die vermoeden dat ze apneu 
hebben, hun licht kunnen komen opsteken.
Bij de andere soort bijeenkomst wisselen leden en hun 
partners hun ervaringen uit. Een succesvol onderdeel is 
hierbij de maskerraad, waarbij er gelegenheid is de mas-
kers die in omloop zijn, te bekijken en te beproeven.

Jaarvergadering 
Op de jaarlijkse algemene vergadering in het voorjaar 
kunt u meebeslissen over het beleid en de activiteiten. 
Hij wordt over het algemeen zeer goed bezocht. Er is een 
aparte partnerbijeenkomst. En ’s middags is er een sym-
posium of zijn er workshops over actuele onderwerpen.

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

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

vereniging. 
•  Professionals bij slaapklinieken, verzekeraars of leveran-

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

Meld u aan! Vul vandaag de bon nog in. 
Of maak gebruik van de aanmeldingsbon op internet: 
www.apneuvereniging.nl    ■                 
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www.medidis.nl

De SoClean is een desinfectie apparaat 
speciaal voor CPAP-toebehoren.

De Transcend is het kleinste CPAP-apparaat en 
sluit naadloos aan bij de levensstijl van 
de actieve CPAP-gebruiker.

Medidis levert CPAP-apparatuur voor 
mensen met slaapapneu. Een 
regelmatig slaap-waakritme is 
belangrijk voor een goede geestelijke 

30% van de volwassenen heeft 
slaapproblemen.

Lekker slapen en uitgerust weer op!
onze producten voor uw comfort

De HoZer, voor meer bewegingsvrijheid 
tijdens het slapen.
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Naslagartikelen ApneuMagazine
Wij van de redactie vinden deze Special van het 
ApneuMagazine voor nieuwe patiënten een vrij zwaar 
nummer geworden. Normaal bevat het blad, dat ieder lid 
ieder kwartaal ontvangt, meer interviews met ervaringen 
van anderen met diagnose en behandeling, de nieuwste 
behandelingen, ontwikkelingen in apparatuur, de beste 
maskers, colums en tips van medestanders. Toch hebben 
we voor deze opzet gekozen omdat we weten dat mensen 
die net gediagnosticeerd zijn een grote informatiehonger 
hebben.

Sommige onderwerpen hebben we maar kort belicht of 
zelfs weggelaten. We kunnen ons voorstellen dat u op zoek 
bent naar specifieke informatie over een bepaald onder-
werp. Bijgaand een overzicht van de belangrijkste onder-
werpen uit de laatste 2 jaar. Leden kunnen alle artikelen van 
de laatste 5 jaar onverkort en gratis inzien via de website. 
Als u nu met korting lid wordt (gebruik daarvoor de bon), 
beschikt u over alle gewenste informatie. Bovendien ont-
vangt u iedere kwartaal het nieuwste ApneuMagazine. Zo 
blijft u automatisch op de hoogte.  

Bijzondere doelgroepen
•  Apneu bij kinderen: Hetzelfde en toch anders, AM juni 

2015, pag. 10
•  Csas bij kinderen, AM maart 2016, pag. 16
•  Kinderen: Heeft mijn kind apneu?, AM juni 2014, pag. 10
•  Kinderen en babies: Snurken is nooit schattig, AM juni 

2014, pag. 26
•  Vrouwen: Heb ik een ander apneu dan mijn broer, AM 

maart 2016, pag. 12
•  Vrouwen: Zwangerschap en apneu, AM maart 2014, 

pag. 12  

Behandelingen
•  Cpap wennen: Soms zou ik alles in een hoek willen smij-

ten, AM december 2014, pag. 12
•  Cpap: Alles over maskers, AM juni 2014, pag. 28 e.v.
•  Csas: Vele vragen over..., AM september 2014, pag. 38
•  Kaakoperaties: Anna’s gevecht om gezonde slaap, AM 

juni 2015, pag. 42
•  Kaakoperaties: Interview met Marc Bronkhorst mka-

chirurg, AM juni 2014, pag. 14
•  Kwakzalverij, AM maart 2016, pag. 44
•  Kwakzalverij? Over Buteyko, AM september 2015, pag. 28 
•  Mra en kaakoperaties, AM maart 2016, pag. 38
•  Periodieke controle: Zorgpad periodieke controle behan-

deling, AM september 2014, pag. 31
•  Positietraining, AM juni 2015, pag. 14
•  Positietraining: Niet hinderen maar aanleren, AM juni 

2014, pag. 24

•  Tracheotomie: Visie kno-arts en ervaring van een patiënt, 
AM juni 2015, pag. 26 - 28

•  Tracheotomie: Met een gaatje in de keel zo vrij als een 
vogeltje, AM maart 2015, pag.24

Apneu en …
•  Arbeidsongeschiktheidverzekering: Zelfstandigen met 

apneu, AM september 2014, pag. 32
•  Arbeidsongeschiktheidverzekering: Waar het misloopt 

bij verzekeraars, AM december 2014 , pag. 46
•  ADHD? Apneu en ADD, AM december 2014, pag. 36
•  Copd: Cpap soms goed voor osas en copd, AM december 

2014, pag. 11
•  Hart- en vaatziekten: Er zijn sterke bewijzen voor de 

samenhang, AM juni 2015, pag. 20
•  Hormonen: Apneu en hormonen, AM maart 2016, 

pag. 48
•  Hormonen: Cruciale factor voor herstel, AM september 

2014, pag. 16
•  Hypertensie: Hoge bloeddruk, AM december 2015, pag. 40
•  Juridische bijstand: Mogelijkheden voor…, AM septem-

ber 2014, pag. 35
•  Lever: Pas op voor een ‘foie gras’, AM september 2015, 

pag. 22
•  Leverancier: Wat mag u verwachten, AM december 2015, 

pag. 26
•  Metabool syndroom… is negatieve spiraal, AM december 

2014, pag. 20
•  Restless legs: Apneu en het restless legs syndroom, AM 

september 2015, pag. 40
•  Rijbewijs incl Beroepschauffeur en apneu, AM juni 2015, 

pag. 32
•  Seksualiteit: Vragen over seksualiteit, AM september, 

pag. 14
•  Seksualiteit: Vrijen met mijn hart, AM 2015, pag. 10
•  Slaaptekort: Gezondheidsrisico’s bij slaaptekort, AM sep-

tember 2014, pag. 28
•  Werk: Slaapapneu en werk, AM december 2015, pag. 13

Leefstijl
•  Kanoën in het Algonquinpark (Canada) zonder cpap, AM 

maart 2016, pag. 36
•  Zeilvakantie met cpap, AM december 2015, pag. 34
•  Slapen op 4200 meter hoogte in Kirgizie, AM december 

2014, pag. 28

Tips
•  Alles over accu’s voor de cpap, AM december 2015, 

pag. 6 en 34
•  Cpap op reis: Wat zijn uw rechten?, AM juni 2014, 

pag. 18     ■
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U kunt lid worden voor  30,- (bij automatische incasso  27,50) per jaar. Naast tal van andere zaken 
ontvangt u 4 x per jaar het ApneuMagazine. Zie www.apneuvereniging.nl  > vereniging  /  lid worden. 
U kunt ook e-mailen naar jobsis@apneuvereniging.nl (vermeld duidelijk naam en adresgegevens), of 
stuur een briefje aan ApneuVereniging, Postbus 134, 3940 AC Doorn. 

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

wist u dat

Juridische hulp
Arbeidsrecht en verzekeringsrecht zijn echte juridische spe-
cialismen. Als iemand problemen heeft met zijn werkgever, 
uitkeringsinstantie of verzekeraar, zijn daar ook vaak grote 
belangen en bedragen mee gemoeid. Je moet als patiënten 
vereniging je grenzen kennen. Dit soort zaken is te ingewik-
keld voor de ApneuVereniging. Wij zijn dan ook blij dat we 
aangesloten zijn bij de landelijke koepels: NPCF en Inder(in). 
Zij beschikken over specialisten die onze leden kunnen raad-
plegen over zaken zoals sociale zekerheidsuitkeringen (wia, 
wao, wajong enz.), over zorg- en ziektekosten (awbz, zvw 
e.d.), arbeidsgeschillen enz.. Zij geven advies en kunnen u in 
bepaalde gevallen, als u lid bent van de ApneuVereniging, ook 
ondersteunen bij procedures. Kijk voor meer informatie bij:
https://iederin.nl/hulp-en-advies/juridisch-steunpunt-/



10,000+ uur
20+ ontwerpverbeteringen

1 eenvoudig masker

Dit is de F&P Eson™ 2. Een zeker gevoel met een neusmasker dat is ontworpen met
het oog op de behoeften van patiënten en slaapdeskundigen bij elke belangrijke stap
in de CPAP-therapie. Om een masker dat is gemaakt om afdichtprestaties en comfort
nog beter te maken, heeft ons ontwerpteam zich gericht op het gebruiksgemak.
De F&P Eson™ 2, met meer dan 20 ontwerpverbeteringen waaronder VisiBlue™ (een
speciaal systeem met blauwe markeringen ter ondersteuning van het dagelijkse
gebruik), biedt uw patiënten een grote kans van slagen bij CPAP-therapie.
The Mask Matters Most™.
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zin in een leuke, leerzame 
en gezellige vrijwilligersklus?

Kom ons helpen!

Kijk op www.apneuvereniging.nl 
en vind een activiteit die bij jou past!


