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Eerlijk gezegd probeer ik - als altijd - positief en reëel in het leven te staan. 
Niemand weet wat er morgen gebeurt. Bovendien heb ik er geen invloed op. 
Daarom ga ik door met mijn leven en geef ik wat extra aandacht aan de 
mensen om me heen. 
Ik vraag mij af in hoeverre het gebruikt van de CPAP raadzaam is tijdens een 
besmetting met het Corona virus Kan dit de besmetting verergeren? 
ik woon gelukkig in de Achterhoek waar weinig besmettingen zijn. 
Ik hoor onder de risico groep heb chronische lymfklier kanker dus de enige 
optie is ons heel goed aan de regels houden dus thuis blijven. 
Voel me fit beweeg fiets wandel maar heb buiten de slaap apneu een auto-
immuun ziekte en een verwijdde aorta, Daarom is de kans op infectie groter. 
Ben bijna 78 dus gezien de berichten heb ik dan weinig kans op opname of 
echte hulp. 
Ik ben ook hartpatiënt 
Als hartpatiënt met diabetes en een slechte nierfunctie ben ik zeer kwetsbaar 
en is bij besmetting opname op een IC noodzakelijk. 
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Naast apneu heb ik meerdere ziekten, chronische bronchitis, HPV in de lichte 
vorm met wat verdachte cellen, kijken eerst of het lichaam het zelf opruimt, 
Neurofibromatose 1, een versleten heup die van mij wachten mag, heb in 
vrienden kring al twee coronabesmettingen meegemaakt na botbreuk operatie 
die ervoor géén corona hadden en daarna wel en in no-time overleden! 
Eerlijk gezegd probeer ik - als altijd - positief en reëel in het leven te staan. 
Niemand weet wat er morgen gebeurt. Bovendien heb ik er geen invloed op. 
Daarom ga ik door met mijn leven en geef ik wat extra aandacht aan de 
mensen om me heen. 
Ik vraag mij af in hoeverre het gebruikt van de CPAP raadzaam is tijdens een 
besmetting met het Corona virus Kan dit de besmetting verergeren? 
 


