
 
 
 
 
 

Doorn, 22 februari 2019 
 
 

Uitnodiging Landelijke voorjaarsbijeenkomst 
 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 

Het bestuur van de ApneuVereniging nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse 
landelijke voorjaarsbijeenkomst. Deze wordt gehouden in Amersfoort op 

 
Datum: Zaterdag 30 maart 2019 van 10.00 tot 16.30 uur 

 
Locatie: Eenhoorn Meeting Center (voorheen Regardz) 

Barchman Wuytierslaan 2  
3818 LH Amersfoort 

 
 

Dagprogramma  
09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie en thee 
10.00 – 11.30 Algemene ledenvergadering 
12.00 – 13.00 Lunch 
13.15 – 16.30 Informatie- en uitleesmarkt 
13.15 – 16.15 Parallelsessies; inleidingen door gerenommeerde sprekers 

 
Aanmelden  
In de e-mail voor de uitnodiging treft u een link aan waarmee u zich kunt aanmelden voor deze 
landelijke voorjaarbijeenkomst. Na het inloggen kunnen u en eventueel uw partner zich 
registreren voor de diverse onderdelen van het dagprogramma. Bij de keuze voor inleidingen en 
workshops kunt u aangeven welke (bij voorkeur maximaal twee) u wilt bijwonen. De diverse 
zalen kunnen een gelimiteerd aantal bezoekers bevatten, dus maak tijdig uw keuze.  

 
 
 

Ochtendprogramma  
 

10.00 -11.30 uur Algemene ledenvergadering 
 

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging. Hier legt het bestuur 
verantwoording af voor het gevoerde beleid, waaronder de besteding van uw 
lidmaatschapsgeld en andere inkomsten. Belangrijk zijn ook de plannen voor de nabije 
toekomst, die in het jaarplan 2019 vermeld staan. Tijdens de rondvraag kunt u bij het 
bestuur met uw vragen over het beleid terecht. 

 
De definitieve agenda (met bijbehorende stukken) wordt uiterlijk een week voor 
de bijeenkomst op de website van de ApneuVereniging gepubliceerd. 

 
De alv is toegankelijk voor alle leden. Partners worden van harte uitgenodigd ook bij de 
vergadering aanwezig te zijn; zij hebben geen stemrecht. In de zaal is op de voorste 
rijen een ringleiding aanwezig. 
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Agenda Algemene ledenvergadering 
 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag algemene ledenvergadering 2018  
3. Jaarverslag 2018 
4. Rekening en verantwoording 2018 
5. Verslag kascontrolecommissie over 2018 
6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2019/2020  
7. Jaarplan 2019 
8. Begroting 2019 
9. Bestuurswisselingen  
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 
12.00 – 13.00 uur Lunchpauze 
 
Bij de aanmelding via onze website kunt u zich opgeven voor de lunch. Meer 
informatie verderop in deze uitnodiging bij ‘Consumpties en lunch’.  
 
 

 

Middagprogramma  
 
13.15 – 16.30 uur Informatie- en uitleesmarkt 
 
Wilt u meer weten over apparatuur en maskers? Bent u goed op de hoogte van de 
mogelijkheid tot uitlezen van de gegevenskaart uit uw cpap, of juist niet? Weet u wat er op 
het ApneuForum gebeurt, en in de (besloten) Facebookgroep? Kent u de vrijwilligers van 
het Kenniscentrum (voorheen de gebruikersclubs)? Redenen genoeg om naar de 
Informatie- en uitleesmarkt te komen. 
 
• Kom kijken naar de nieuwste hulpmiddelen op het gebied van slaapapneu. 

Leveranciers en producenten van cpap’s, mra’s, slaappositietherapie (SPT) enz. tonen 
u hun hulpmiddelen. Zij beantwoorden uw vragen en geven graag toelichting. 

 
• De maskerraad van de ApneuVereniging is aanwezig om al uw vragen over het gebruik en 

onderhoud van maskers te beantwoorden en heeft ter vergelijking een enorm scala aan 
voorbeelden voor oriëntatie bij zich. Indien gewenst kunt u maskers passen. 

 
• De medewerkers van het Kenniscentrum lezen op de Informatiemarkt uw cpap uit en 

bekijken samen met u of uw therapie effectief is. U kunt daarvoor het geheugenkaartje 
uit uw cpap meenemen. Dit gebeurt veelal met het gratis uitleesprogramma 
SleepyHead. Ze leggen graag uit hoe u daarmee zelf de vinger aan de pols kunt houden. 

 
• Vragen over het mra, de spt of de tongzenuwstimulator? Kom naar de Informatiemarkt. 
 
• Ook de informatiestand van de ApneuVereniging is aanwezig met diverse brochures 

en magazines. 
 
• Sla een van onderstaande inleidingen over om u tijd te gunnen deze 

informatiemarkt uitgebreid te bezoeken. 
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13.15 – 16.00 uur Inleidingen door diverse sprekers 

 
    Tijd  Zaal  Onderwerp   Spreker  

1 
  

13.15 – 14.00 
 
Groot 

 CSAS, Centraal Slaapapneu   Prof. dr. P.J. Wijkstra, 
    Wat is het en hoe behandel je het?   Longarts UMCG           

             

        Waarom we de ‘zomertijd’ niet moeten   Marijke C.M. Gordijn, 

2   13.15 – 14.00  Groot  willen, zeker niet als apneupatiënt   Chronobioloog, Directeur, 
    Lezing over de gevolgen van verstoring van   senior wetenschapper           

        het dag-nachtritme voor apneupatiënten.   Chrono@Work B.V. 
             

        Geïntegreerde leefstijl coach in de   Bart van Dam, 

3   13.15 – 14.00  Klein  basisverzekering   Redacteur ApneuMagazine, 
    Waar is mijn leefstijl coach? Hoe werkt het?  met medewerking van een          

        Waar zitten nog knelpunten?   tweetal leefstijl-coaches 
            

            
    Tijd  zaal  Onderwerp  Spreker  

        Geen lezing ingepland.  Diverse leveranciers en  4   14.15 – 15.00  Groot  Tijd om naar de informatie- en uitlees-  
      gebruikersgroepen.         markt te gaan.  
            

            

        Wat is mijn AHI nog waard?  Mw. Dr. H Jansen, 
         Longarts somnoloog,  5   14.15 – 15.00  Groot  Meer aandacht voor klachten in de nieuwe  
      Centrum Slaapgeneeskunde         OSA-richtlijn.  
         Kempenhaege           
            

        Hoe haal ik het beste uit mijn  Hugo Hardeman 
        huisarts?  Huisarts te Herveld; 
 6   14.15 – 15.00  Klein  Hoe overlegt u het best met uw  Voorzitter ApneuVereniging, 
        huisarts over uw apneu en mogelijke  apneupatiënt 
        onvrede over de inzet van uw huisarts.     

            
    Tijd  zaal  Onderwerp  Spreker  

        
Teveel CO2 - ook probleem in de nacht? 

 Dr. K.W. van Kralingen,  
         longarts somnoloog, SEIN,  
        Hoe zit het met koolzuurstapeling bij   
 7  15.15 – 16.00  Groot   expertisecentrum voor  
    slaapapneu?   
         epilepsie en  
           

          slaapgeneeskunde  
             

        Wie doet wat rond apneuzorg?  Piet-Heijn van Mechelen  
        Waarvoor naar slaapkliniek, leverancier,   
         Beleidsadviseur en  
 8  15.15 – 16.00  Groot  huisarts of zorgverzekeraar?   
     Erevoorzitter  
        Wanneer vervangen van cpap, masker of   
         ApneuVereniging  
        mra? Wie doet periodieke controle?   
            

        Wat kan ik nog meer met SleepyHead  Arie Klerk  
 9  15.15 – 16.00  Klein  Een nadere kennismaking met de  Medewerker kenniscentrum  
        mogelijkheden van dit uitleesprogramma.  van de ApneuVereniging  
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Diversen  
 
Consumpties en lunch  
Koffie, thee, water en melk of karnemelk worden u gedurende de dag door de vereniging 
aangeboden. Als u gebruik wilt maken van de lunch kunt u dit bij de aanmeldprocedure 
aangeven. De gereduceerde kosten voor de lunch bedragen € 10,00 per persoon. Dit bedrag 
kan tijdens het aanmelden betaald worden met iDEAL. De lunch bestaat uit een kop soep en 
twee luxe belegde broodjes. 
 
Wanneer u er de voorkeur aan geeft zelf een lunch mee te nemen, dan kunt u gebruik 
maken van het personeelsrestaurant op de tweede etage van de Eenhoorn. Daar staat ook 
gratis koffie, thee en melk. 
 
E-mail meenemen  
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding per e-mail. Voor uw en 
ons gemak vragen wij u om die e-mail uit te printen en mee te nemen. U kunt de e-mail 
ook via uw smartphone of tablet tonen. 
 
Vervoer en parkeren  
Vervoer met de trein is ideaal, het Eenhoorn Meeting Centrum ligt direct tegenover 
station Amersfoort. Let op dat u bij het uitchecken het juiste poortje neemt. 
 
Het Eenhoorn Meeting Centrum is goed bereikbaar met de auto. De parkeerkosten op eigen 
terrein bedragen € 15,00 per dag, het aantal plaatsen is beperkt. Meer parkeerruimte is te 
vinden in de parkeergarages vlakbij het station. Er zijn invalidenparkeerplaatsen aanwezig. 
 
Leveranciers op de Informatiemarkt  
Deze leveranciers en bedrijven zijn uitgenodigd voor de informatiemarkt.  
Westfalen Medical Deventer 
Medidis Lelystad 
Total Care Goirle 
Inspire  
Vivisol Tilburg 
VitalAire Eindhoven 
Mediq Tefa Utrecht 
Resmed Nederland Hoofddorp  
SomnoMed Goedegebuure Loenen aan de Vecht 
Philips Nederland Eindhoven 
NightBalance  
Slaapoefentherapie Amersfoort 
Diabetesvereniging 
 
 
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. 
 
Tot ziens op zaterdag 30 maart in Amersfoort! 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
Dim van Rhee 
Algemeen secretaris 
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