Nummer 10 december 2017

Uitslag poll vorige bulletin :
Weet u voldoende over zorgverzekeringen om de juiste te kiezen?
In het vorige AB vroegen we u of voldoende informatie had om de juiste zorgverzekering te kiezen
827 lezers gaven hierop antwoord.

Van 2017 naar 2018

Bereikbaarheid in laatste week 2017

Het bestuur van de ApneuVereniging wenst u gezellige Kerstdagen en een mooie en veilige jaarwisseling.

Zoals u weet kunt u onze vereniging bereiken via
telefoonnummer 0343-413414 en email:
administratie@apneuvereniging.nl Bijvoorbeeld om de
ApneuHelpdesk te bereiken.

Ook in 2018 zullen we ons best doen om voor uw belangen op
te komen, u van de meest recente informatie te voorzien en
uw vragen te beantwoorden.
Fijn dat u lid bent van de ApneuVereniging. Dank zij u kunnen
we dit allemaal doen.

> Daarom is deze voor u!

Het bureau dat uw telefoontjes en mailtjes voor ons ontvangt en
verwerkt, NonProfit Support, is gesloten tussen Kerst en
Nieuwjaar.

Indien noodzakelijk kunt u bellen met 06-38506861 of mailen met
verhagen@apneuvereniging.nl

Vergoedt mijn zorgverzekering mijn lidmaatschap van
de ApneuVereniging?

Nieuwe ledenadministratie
De nieuwe ledenadministratie, met de naam e-Captain, is
zonder problemen ingevoerd. In e-Captain kunt u uw
gegevens zoals uw adres en telefoonnummer en uw
emailadres veranderen. Binnenkort krijgt u van ons per
brief informatie over de nieuwe inlogprocedure. Door in te
loggen kunt u gelijk nagaan of uw gegevens in onze
administratie nog kloppen.

Sommige verzekeraars vergoeden
(een deel) van de kosten van het
lidmaatschap in de aanvullende
verzekering.
Op de site van Patiëntenfederatie
Nederland staat een volledig
overzicht voor het komende jaar.
> Overzicht vergoeding lidmaatschap

Advies gevraagd
In het ApneuMagazine dat een dezer dagen bij u wordt bezorgd, vragen wij opnieuw uw
advies in een netelige kwestie:
“Mijn neef heeft een transportbedrijf met een stuk of tien chauffeurs. Op een feestje van mijn
voetbalclub stonden wat mensen te praten over apneu. Ik stond in de buurt en hoorde
iemand zeggen dat hij het heeft. ‘Over de 68 stops per uur!’ De man vertelde dat de
behandeling met het masker vreselijk is. Hij heeft het allemaal in de kast gestopt en gaat het
echt niet meer gebruiken. ‘Dan liever bij de tv in slaap vallen en wat snurken’, zei hij. Toen ben
ik weggelopen; ik herkende hem als een chauffeur van mijn neef. Van een vriend met apneu
weet ik wat de gevolgen kunnen zijn. Die chauffeur op z’n grote vrachtwagen is een gevaar op
de weg lijkt mij. Ik twijfel of ik mijn neef - zijn werkgever - dit verhaal moet vertellen.”
Onze vraag is: welk advies zou u geven? Mail uw antwoord (max. 110 woorden) vóór dinsdag 9 januari 2018 naar:
redactiesecretaris@apneuvereniging.nl Vermeld uw naam, leeftijd en woonplaats.

POLL: Informatiemateriaal van de ApneuVereniging in de wachtkamer van uw huisarts?
Er zijn ongeveer 8.500 huisartsenpraktijken in ons land. We doen heel veel moeite om via de wachtkamer van
die praktijken mensen te informeren over apneu. Is er in de wachtkamer van uw huisarts informatiemateriaal
van de ApneuVereniging zichtbaar aanwezig?
> Klik hier als u deze vraag wil beantwoorden

> Overzicht regionale bijeenkomsten, klik hier
> Overzicht regiocoördinatoren, klik hier
> De ApneuHelpdesk, klik hier
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