Uitnodiging csa informatiebijeenkomst
Graag nodigen we u uit voor een landelijke informatiebijeenkomst over centraal slaapapneu. Het thema
van deze bijeenkomst is:
Centraal slaapapneu: wat is het en hoe kan het worden behandeld?
Op deze middag zullen twee longartsen met deskundigheid op het gebied van csa een lezing houden. U
kunt hen vragen stellen en u heeft de gelegenheid met anderen ervaringen uit te wisselen. Vragen kunt
u tevoren al toezenden (zie hieronder).
Heeft u zelf centraal slaapapneu of uw partner? Heeft u geen (centraal) slaapapneu, maar bent u er wel
in geïnteresseerd? U bent van harte welkom op vrijdagmiddag 6 september 2019 in:
De Schakel, Oranjelaan 10, 3863 CX NIJKERK. Er is voldoende parkeergelegenheid; de zaal is ook met
openbaar vervoer goed bereikbaar (zie www.deschakelnijkerk.nl)
Het programma ziet er als volgt uit:
13:00-13:30 uur

ontvangst

13:30-14:30 uur

Dr. Dewi Groeneveld, longarts, verbonden aan het Flevoziekenhuis in
Almere, over diverse vormen van csa en het vaststellen ervan (de diagnostiek)

14:30- 15:15 uur

pauze

15:15-16:15 uur

Prof. Dr. Peter Wijkstra, longarts, verbonden aan het Universitair Medisch
Centrum Groningen (UMCG), over verschillende mogelijkheden om csa te
behandelen

16:15-17:00 uur

napraten onder het genot van een drankje

Wilt u hierbij zijn? Met het oog op de zaalruimte weten wij graag hoeveel mensen we kunnen
verwachten. U kunt zich aanmelden bij pieksma@apneuvereniging.nl, bij voorkeur vóór 9 augustus
2019. Wilt u bij aanmelden uw naam, woonplaats en telefoonnummer vermelden?
Het minimumaantal deelnemers is 20, indien wij op dat moment minder dan 20 aanmeldingen hebben
zijn wij genoodzaakt te annuleren.
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Bent u van plan te komen en heeft u een vraag voor een van de sprekers? Mailt u die dan naar
pieksma@apneuvereniging.nl, dan geven we die door aan de sprekers.
Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden.
We zien u graag op 6 september in De Schakel.
Met vriendelijke groet,
Marijke IJff
ApneuVereniging
Bestuurslid
Hoofdredacteur ApneuMagazine

P.S. Deze middag is er geen gelegenheid tot het tonen van apparatuur/maskers door
fabrikanten/leveranciers.
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