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Het is alweer bijna 2019
Het bestuur van de ApneuVereniging wenst u gezellige
Kerstdagen, een mooie en veilige jaarwisseling en een
goede gezondheid in 2019.
Wij zullen ook het komende jaar 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.
Dankzij u kunnen we dit allemaal doen.

Bereikbaarheid in laatste week
2018
Zoals u weet kunt u onze vereniging bereiken via telefoonnummer 0343-413414 en per email aan
info@apneuvereniging.nl. Bijvoorbeeld om de ApneuHelpdesk te bereiken.

> Daarom is deze voor u!

NPS, het bureau dat uw telefoontjes en mailtjes voor
ons ontvangt en verwerkt, is gesloten tussen Kerst en
Nieuwjaar. Als u belt kunt u de voicemail inspreken. Op
zeer dringende e-mails krijgt u een reactie.

‘Dokter, ik wil dit gesprek graag
opnemen…’

Annemieke Ooms doet een stapje
terug

We kennen het allemaal wel. Je bent bij de dokter geweest en weer thuis vraag je je af: wat zei de dokter nou
ook alweer precies.

Na ruim 10(!) jaar is Annemieke Ooms gestopt als bestuurslid. Met pijn in haar hart, dat wel. Formeel treedt
ze af op de Algemene Ledenvergadering in april, maar de
bestuursvergadering van 5 december jl was haar laatste.
Annemieke was algemeen bestuurslid Promotie.

Soms nemen mensen iemand mee als tweede geheugen.
Als je het gesprek zou hebben opgenomen dan kan je het
woord voor woord nog eens helemaal beluisteren. Mag
dat, kan dat? Lees meer door op de link te klikken.
> Gesprek met de dokter opnemen

Met haar aanwezigheid in de stand op de vele tientallen
beurzen over het hele land, tot aan België toe, heeft ze
de ApneuVereniging prominent op de kaart gezet.
Maar dat was niet het enige. Ze redigeerde en beheerde
de vele informatiebladen van de vereniging en zorgde
ervoor dat de gegevens van de slaapklinieken op de website actueel waren.
De ApneuVereniging is Annemieke ontzettend dankbaar
voor alles wat ze gedaan heeft. Zelf noemde ze de vereniging altijd haar ‘warme bad’. Daar stapt ze nog niet uit
want ze gaat door als regiocoördinator.

Vergoeding lidmaatschap ApneuVereniging?
Sommige verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van het lidmaatschap in de aanvullende verzekering.
Bij vergelijkingssite Independer kunt u daarvan een overzicht zien als u op onderstaande link klikt. Kijk dan onder
de kolom Dekking. Tot en met 31 december kunt u uw
huidige verzekering opzeggen. Daarna heeft u tot en met
31 januari de tijd om een nieuwe te kiezen.
> 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:
Overtuigen, oordoppen of logeerkamer?
“Ik was blij toen mijn vriend (43) de diagnose slaapapneu
kreeg. Raadsels van afgelopen jaren werden duidelijk:
zijn heftige gesnurk, zijn vermoeidheid, zijn hoge bloeddruk, zijn korte lontje. Maar na een paar dagen met de
cpap gaf hij het op. Hij krijgt het benauwd van het vastzitten aan een apparaat. Terwijl ik al veel minder gesnurk
en ademstops hoorde.

Geen poll:
Wat gaat u anders doen in 2019?
Veel mensen maken zo tegen de jaarwisseling goeie
voornemens voor het komende jaar. We gaan daar dit
keer niet allerlei vragen over stellen. U mag het helemaal
zelf zeggen. Maar: het moet wel met apneu te maken
hebben.
Wij (van de redactie) danken iedereen die in het afgelopen jaar een poll heeft ingevuld. Dat waren er heel veel.
Wij leren van u.
Ons goeie voornemen voor 2019 is om u vragen voor te
leggen die zo interessant zijn dat u gaat antwoorden.

Ik maak me zorgen om hem en ons jonge gezin; ik slaap
slecht door zijn gesnurk en ademstops. Moet ik hem zien
te overtuigen om door te gaan (ruzie), zal ik oordopjes
indoen (hoor ik de baby niet) of zal ik in de logeerkamer
gaan slapen (vinden we beiden niet leuk, maar dan slaap
ik tenminste)? “
Isa (38)
Onze vraag is: welk advies zou u geven? Mail uw antwoord (max. 110 woorden) vóór 10 januari 2019 naar:
redactiesecretaris@apneuvereniging.nl.
Vermeld uw naam, leeftijd en woonplaats.

U hoeft nu alleen maar nog op onderstaande link te klikken om uw voornemens te vertellen.
> Voor 2019 neem ik me voor om .....

Overzicht regionale bijeenkomsten: > klik hierr
Overzicht regiocoördinatoren: > klik hier
Overzicht apparatuurspecialisten: > klik hier
Maskerraad: > klik hier
ApneuHelpdesk: > klik hier
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