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11%
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56%

Gebruikt u een verwarmde slang?

nee niet nodig

nee te duur

ik kan er niet tegen

heb een hoes

ja

53%37%

10%

U gebruikt een verwarmde slang.
Wat is daarvan de reden?

Ik had last van condens

Ik had last van de koude lucht in mijn
neus/mond

anders
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U gaf aan dat er een andere reden is, waarom u een verwarmde slang 
gebruikt. Welke reden is dat? 

gelijk mee gestart op aanraden longarts 
Vochtige lucht kwam niet aan in mijn neus/mond. 
Allergie 
Standaard erbij gekregen. 
Ik kreeg het erbij en ben hem ook gaan gebruiken 
Last van mijn longen door koude lucht 
Droge slijmvliezen en ontstoken holtes. 
Ik had last van condens opdat ik ook een bevochtiger gebruik 
Koppeling slang op Dreamstation cpap gaat makkelijker 
Kreeg hem gratis bij het apparaat 
Heel veel last van droge mond waardoor ik -tig keren s'nachts wakker wordt 
om een slokje water te nemen.kje water te nemen. 
Te koude lucht en daar werd ik verkouden van. 
vocht in de slang en daardoor in neus 
Als ik die niet gebruikt ben ik binnen 5 dagen neusverkouden 
ontstoken neusslijmvlies door koude en vochtige lucht van mijn resmed app. 
Eerste slang, dus weet niet beter 
Ik had/heb een zeer droge mond en keel 's nachts 
werd aangeraden als comfort artikel 
Vaak last van geïrriteerd neussluimvlies 
Last van condens en ik wilde weten of de verwarming van de luchttoevoer met 
deze slang beter te regelen is. Met de standaard slang kun je minder 
aanpassingen doorvoeren. Met de verwarmde kun je meer 'spelen'. 
krijg een koude neus, te weinig verdamping en verwarming van het water 
omdat de verwarming uitslaat wanneer deze op addaptief staat. Zet ik hem 
vast dan is er zoveel condens dat het water staat de bubbelen en ik hier 
wakker van wordt. Zodra het warm weer wordt begint het getrubbel want de 
verwarmde slang is te warm en de andere slang heeft steeds condens. Ik baal 
hier zo van. 
de "trillende" gewone slang bij koud weer 
wordt zonder verwarmde slag snotverkouden en krijg keelpijn. 
constante last van mijn neusslijmvliezen(irritatie) 
Ik had last van de drogelucht waar ik op mijn luchtwegen een reactie had 
Allergie klachten. Verwarmde slang geeft hier voordeel van minder 
slijmopbouw.. 
Zat standaard bij mijn CPAP 
veel niezen en een heel erge loopneus. 
Erg droge mond, veel vocht nodig. Met gewone slang lukt dit niet ivm condens 
Omdat ik dacht dat dat comfortabeler zou zijn dan de gewone slang 
irritatie slijmvliezen 
ik heb last van droge slijmvliezen. de verwarmde slang maakt de lucht 
vochtiger. 
gevoelige neus 
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U gaf aan dat u op andere tijdstippen de verwarmde slag gebruikt. Wanneer is 
dat? 

condens maar ook een fluitend geluid 
Bij lage luchtvochtigheid 
last van korstjes in de neus 
De verwarmde slang zat EENMALIG standaard bij de CPAP (F&P Sleepstyle 
geleverd door Medidis) 
minder slijmvliesklachten 
Droge keel en neus 
Mijn eerste app had standaard een verwarmde slang Najaren deze gebruikt te 
hebben kreeg ik een nieuw app waar geen verwarmde slang op zat Dit viel me 
in het gebruik erg tegen dus weer verwarmde slang gekregen 
water in mijn neus 
ik ondervond last van zowel condens als van koude lucht 
Kreeg voor een regelmatig last van oorpijn en keelpijn. Na gebruik van 
verwarmde slag is dit verleden tijd. 
Ik had last van condens, een koude neus, maar vooral een heel droge mond. 
Ik maak gebruik van een volgelaat masker. 
Verstopte neus 
droge mond 
in de winter 
Let op: dit invoerveld komt nadat ik antwoord "Anders, nl." heb gekozen en 
daar namelijk op wilde invullen: kreeg hem er standaard bij geleverd (Philips, 
Westfalen). Bovengenoemde vraag heb ik (nog) niet gezien en kan ik hier dus 
niet beantwoorden. 
Ik heb een koude allergie en slaat toe met Netelroos. 

63%
19%

11%
7%

Wanneer gebruikt u de slang?

(bijna) hele jaar

grootste deel, niet in de zomer

in de winter

anders
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Naast (lichte) condensvorming vooral last van niezen en snotteren de hele dag 
door. Ook constant het gevoel verkouden te worden c.q. te zijn. 
Veel last van luchtwegen, verkoudheid, holtes vol vocht, condens slang. 
Irritantie/korstjwin neus 
Droge mond en natte neus 
werd zonder snipverkouden. 
zonder verwarmde slang is d luchtvochtigheid nog te laag en ontstaan er 
irritaties (met bloed) in de neusslijmvliezen 
In de wintermaanden 
Tegen verkoudheid en droge neus, Ik gebruik het al zo’n 15 jaar. 
Altijd, slang zit er altijd op. Voorheen vaak neusverkouden 
Hele droge mond /keel 
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Bij de vorige vraag(verdwenen uw klachten...), gaf u aan 'anders'. Kunt u dat 
uitleggen? 

Ik denk het hele jaar door, maar ik weet het niet zeker. Heb de cappuccino nu 
4 maanden 
Gedeeltelijk, hangt af van het masker wat ik gebruik en in de winter heb ik nog 
steeds last van condens. 
Niet jaargetijde afhankelijk, maar themperatuur afhankelijk 
Weet ik nog niet. Ben sinds April aan de cpap 
Ik ben in november begonnen als het echt voor in kou is dan bewaar ik het ook 
tot die periode. 
Sinds november c-pap gebruiker . Weet nog niet hoe het verloopt en wat ik 
prettig vind om te gebruiken . Heb erg veel last van hooikoorts en droge lucht . 
Als de lucht te koud is 
Weet nog niet heb apparaat sinds sep 2019. Bijna direckt via verzekering 
verwarmde slang gekregen. Voor vocht. 
Pas aangeschaft 
Therapie werkt bij mij niet, condens verdween wel 
De slang gedraagt zich onvoorspelbaar. Soms goed en soms niet 
november tot half mei 
De verwarmde slang heb ik bij thuisgebruik niet nodig. Wel in onze caravan in 
het voor- en najaar i.v.m. ernstige condensvorming tijdens de koude nachten. 
Gebruik verw. slang sinds +/- september 2019. Weet niet of ik deze ook moet 
gebruiken als het 's zomers erg warm is. Weet eigenlijk ook niet of verw. slang 
de oplossing is oplossing is voor het euvel. Ook overdag is droge mond een 
probleem. 

52%41%

4%3%

Verdwenen uw klachten toen u de verwarmde 
slang ging gebruiken?

Ja helemaal

Ja grotendeels

nee, niet of nauwelijks

anders
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Hij was al na 6 mnd stuk 
Ik heb de vraag over welke periode ik de slang gebruik, niet geheel naar 
waarheid ingevuld omdat anders de daaropvolgende vraag overgeslagen 
werd. Ik heb de slang kort gebruikt, mijn stops stegen en ik vond de warmere 
lucht niet prettig. De klacht van condens in de slang werd verholpen, de klacht 
van te droge, geïrriteerde neus werd niet verholpen. Ik zal de slang de 
komende winter weer gebruiken want slaap graag in een koele kamer waarbij 
anders condens ontstaat, en hoop er dan wel aan te kunnen wennen. 
Ik ben in oktober 2019 gestart met een gewone slang maar kreeg er een 
koude neus van. Sinds ongeveer november 2019 gebruik ik de verwarmde 
slang. Ik heb dus nog geen ervaring hoe het is om de slang te gebruiken bij 
hogere nachttemperaturen. 
Ik heb wisselend een verwarmde en onverwarmde slang 
Geen vergelijking, heb sinds december apneu 
Niet meer. Ik gebruik geen water meer 
Ik ben in de loop van februari weer begonnen met een cpap, na een aantal 
jaren gebruik van een MRA-beugel. Of ik in de zomer een verwarmde slang 
nodig heb weet ik dus nog niet. Tot nu gaat het niet zonder. 
ik gebruik het altijd tot ik het in de zomer te warm wordt en dan pak ik van 
armoe maar de niet verwarmende slang in de hoop dat hij niet condenseert. Ik 
hou de ramen dicht omdat anders de verwarming weer uitslaat, terwijl ik 
vroeger altijd met open raam sliep. 
i Is pas het eerste jaar, weet dus nog niet wat het in de zomer doet. Misschien 
wel te warm. 
niet meer, omdat ik de lucht onprettig vond. Ik heb nu een fleece om mijn 
slang. Die verwarmt ook, zeker nu ik de slang onder het dekbed op mijn lijf leg. 
Weet nog niet. 1/2 jaar in bezit. Verwacht gehele jaar. 
Nooit klachten gehad. Weet niet beter dan dat de slang verwarmd is. Sinds 
2006 
Ik gebruik de verwarmde slang continue vanwege mijn long 
aandoening,(asbest op mijn longen) door de longarts voorgeschreven. 
helemaal niet meer omdat de verwarmde slang niets extra's biedt in 
vergelijking met de gewone slang. 
Ik ben er mee gestopt vanwege hinderlijke geluid van de slang 
Ik gebruik de verwarmde slang het hele jaar door.Het verschilt per dag. De wat 
hogere temperatuur is wat aangenamer en geen condens. Maar ik wordt 's 
morgens nog wel eens wakker met een hele droge mond, ondanks de 
bevochtiger met verwarmde slang. 
Ik gebruikte vanaf het begin de verwarmde slang. Ik kan niet vergelijken wat 
anders is met onverwarmde slang 
deels, klachten bestonden al voor de cpap - lijken niet erger te zijn met cpap 
en verwarmde slang 
Ik ben na een paar weken ermee gestopt omdat dit geen toegevoegde waarde 
heeft 
Deels 
had geen klachten; wilde gewoon proberen 
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Heb nooit anders gebruikt; kan dus geen ervaring melden. 
Heb de warmteslag alleen omdat de koude lucht anders in het gezicht komt en 
dan ook netelroos zou krijgen. 
Niet meer, alleen als reserve. Ene uiteinde van de slang is uitgerekt. 
Ik kijk naar de voorspelde nachttemperatuur. Bij 4 gr of minder gebruik ik de 
verwarmde slang. 
Dit wisselt, had vooral last van droge mond. Nu is dat soms helemaal weg en 
soms helemaal niet. Maar het is wel beter als eerst, met de instelling op vast 
en beide instellingen (van verwarming en slang) op 4 
Niet meer, want het was geen oplossing. 
Het heeft niet met bepaalde periodes te maken . Ik houd de temperatuur in de 
slaapkamer in de gaten ,als deze nog laag is blijf ik de verwarmde slang 
gebruiken . Nu eind april heb ik de verwarmde slang gewisseld met de gewone 
slang. 
Weet nog niet 
Heb hem pas een half jaar 
Als het heel koud is 
Niet wanneer ik op vakantie ben. 
Soms wel soms niet 
Dit word de eerste zomer dus moet nog kijken wat ik fijn vund 
Op de camping 
Op de camping 
als het kouder wordt gebruik ik de verwarming zeg onder 10 graden 
Y 
Het is zo moeilijk te vergelijken 
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Bij de vorige vraag('heeft u de slang zelf betaald?), antwoordde u met 'anders'. 
Kunt u dat toelichten? 

Gratis 
De verwarmde slang werd niet vergoed door de verzekering. Doordat mijn 
klachten aanzienlijk waren heeft de leverancier bij een slang zonder kosten 
doen toekomen. Echt fantastisch! 
Ik weet niet of ik een speciale verwarmde slang heb. Ik heb op het apparaat de 
verwarming aangezet. Ik heb het apparaat met toebehoren sinds november 
2019 in gebruik. Nog geen jaar dus en kan de vragen ook niet exact goed 
beantwoorden met ja of nee of alleen gebruik in winter en zomer. 
Standaard bij CPAP van Fisher & Paykel 
Als present gekregen van iemand anders. 
geen idee of ik indertijd de slang zelf betaald heb 
Ik kreeg hem gratis (eenmalig) bij begin van CPAP - therapie 
gekregen 
Ik kon mijn antwoord bij de volgende vraag niet kwijt. Ik weet niet hoe lang ik 
er mee kan doen,heb hem nog niet zo lang,paar mnd denk ik 
Kreeg hem via mijn zoon 
Kreeg hem van de leverancier 
Bij VitalAire moest ik zelf betalen. Nu zit ik bij Westfalen (andere slaapapneu 
kliniek) en daar kreeg ik 2 slangen - 1 normale en 1 verwarmde slang. Die 
waren beide gratis/vegoed. 
Bij het CTB in het UMCG kan ik deze gewoon bestellen en is gratis. 
Op Marktplaats gekocht 
  

86%

12%
2%

heeft u de slang zelf betaald?l

ja

nee, ik krijg hem vergoed

anders
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55%
45%

Krijgt u jaarlijks ook nog een 'gewone' slang van 
de leverancier?

ja

nee

19%

34%

47%

Hoe lang doet u met uw verwarmde slang?l

ongeveer 1 jaar

ongeveer 2 jaar

langer dan 2 jaar
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Is er nog iets dat u naar aanleiding van dit onderwerp aan ons kwijt wil? 

 

Nvt 
Zou standaard vergoed moeten worden 
neen 
. 
Mijn leverancier zou kunnen stoppen met jaarlijks een nieuwe, onverwarmde, 
slang toe te sturen en eens in de drie/vier jaar een verwarmde slang kunnen 
geven. Ik vind het vreemd dat dit sowieso niet gegeven wordt, een verwarmde 
slang is logischer dan een hele nacht koude lucht op het gezicht geblazen te 
krijgen. Omdat ik hier wakker van werd heb ik zelf een verwarmde slang 
gekocht wat mijn nachtrust stukken aangenamer maakte. 
Jammer dat er zo spastisch over gedaan word en dat maar een verzekering 
deze vergoed. Ik kreeg hem zelfs niet van de verzekering met een verklaring 
van de huisarts. Zo veel onnodige dingen vergoed en zoveel geld verspild en 
over deze €60 vallen ze. Belachelijk Denk dat hij voor veel mensen een 
uitkomst kan zijn. 
de gewone slang die ik jaarlijks krijg van de leverancier, bestel ik tot nu toe 
ieder jaar af. De (kostbare) verwarmde slang heb ik ook bij een andere 
leverancier moeten kopen omdat mijn leverancier die niet leverde. 
Ik vraag me af of je een nog drogere keel krijgt door een verwarmde slang, 
naast dat dit al gebeurt door het apparaat, ondanks bevochtiger. 
Een verwarmende slang is er in eerste instantie voor om condens te 
voorkomen , maar geeft zoveel comfort bij het slapen en is ook zeer gunstig 
voor je slijmvliezen. Minder of geen irritatie meer! 
Bij linde Healthcare word ie niet vergoed zelfs niet met een brief van arts 
Holding, jammer dat ie niet vergoed wordt. 

30%

44%

26%

Zou u een verwarmde slang gebruiken, als die 
vergoed wordt?

Nee, ik denk het niet

Misschien wel

Zeker wel
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Het is jammer dT leveranciers geen “maatwerk” kunnen leveren. Je ziet ook 
regelmatig mensen die neusmaskers willen ruilen ed.. ik hoef niet speciaal een 
gewone slang als reseve bv 
Ik gebruikt mijn cpap nog geen jaar. Hoe kan ik dan weten hoe lang mijn 
verwarmde slang zal meegaan. Ik miste de keuze “weetniet” 
Een verwarmde slang verwarmt niet de lucht zoals de meeste mensen denken 
Waarom geeft ziektekostenverzekeraar wel een nieuwe slang jaarlijks 
beschikbaar en niet een verwarmde slang (zelfde waarde als gewone slang 
)met een kleine eigen bijdragebeschikbaar. 
Geen. 
Zo fijn zijn als deze gewoon vergoed wordt door de zorgverzekeraar. 
Ik gebruik alleen een cpap, zonder bevochtiger en heb daardoor geen 
verwarmde slang nodig. 
Ik gebruik de slang nog maar een paar maanden en weet nog niet hoelang ik 
ermee doe.ik moest een antwoord invullen in de enquête. 
Zou gewoon bij apperaat geleverd moeten worden 
Ik heb hem gratis gekregen, maar bevalt me niet. Krijg het er benauwd van 
Ik vindt dat de verwarmde slang standaard bijgeleverd zou moeten worden. 
Het slaapt zoveel prettiger. 
Waarom er niet meteen een verwarmde slang gegeven wordt? 
Voor de mensen met minder dan een of twee jaar gebruik mag t aantal 
keuzemogelijkheden worden uitgebreid met bijv nvt of weet ik nog niet 
ik heb er één gekocht maar nog nooit gebruikt 
Mijn astma verergerd door gebruik verwarmde slang. 
Vind het raar dat de slang niet vergoed wordt door verzekering 
Heb de slang nog maar net, geen idee hoe lang ik er mee kan. 
Ondanks gebruik verwarmde slang, toch nog regelmatig last van uitdrogen 
mond en gehemelte, bevochtigen nog niet optimaal in te stellen 
Ik zie geen enkel voordeel van een verwarmde slang. Ik genruik ook geen 
bevochtiger. 
Mn antwoorden kloppen niet helemaal omdat ik net sinds half april een 
verwarmde slang heb 
Ben pas begonnen met de Cpap. Maar wel meteen lid geworden van de 
vereniging. 
Een verwarmde slang zou gekoppeld moeten zijn aan een luchtbevochtiger, 
helaas zien verzekeraars alleen het kostenplaatje en niet de wezenlijke 
besparingen 
Geen verwarmde slang maar wel meer filtertje voor neus kap. 
Het lijkt me niks. Temperatuur van kamer lijkt me natuurlijker. 
Ik vind de koele lucht fijn. Moet er niet aan denken dat dit warm zou zijn. 
Nog maar pas mee begonnen deze winter. Ik weet dus niet hoe het op langer 
termijn verloopt 
Heb nooit het bestaan van een verwarmde slang geweten, nu ik lid ben van fb 
pagina weet ik er pas van 
Ik zou niet zonder willen, eigenlijk mag een cpap niet geleverd worden zonder 
verwarmde slang vind ik. 
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Hoe weet ik dat verwarmde slang nog goed werkt omdat de klachten lijken 
terug te komen. 
Ik kan ieder jaar een slang van de leverancier krijgen maar ik geef zelf aan dat 
ik die niet hoef. Zonde van de kosten 
U stelt: ik denk het niet. Echter ik weet zeker dat geen verwarmde slang ga 
gebruiken. Dus ik hoef er niet over na te denken. Ik denk het niet sluit niet uit 
dat ik het wel ga gebruiken. 
Net als de voorgaande antwoord , nog geen idee hoe lang je met de 
verwarmde slang kan doen . Ik zou u daar dus geen eerlijk antwoord op 
kunnen geven . 
Ik heb vaak condens in de slang en het masker. Hoe ik de instellingen 
verander het blijft..eigenlijk wel gek dat een verwarmde slang niet vergoed 
wordt aangezien het een stuk minder onrustig slaapt omdat je niet wakker 
wordt van water in je masker... 
Ja, jammer dat de verwarmde slang niet wordt vergoed. Is echt geen luxe als 
de lucht koud is. 
De “ normale”. Slang gebruik ik niet. Zet het geld van deze slang apart zodat ik 
om de twee jaar een verwarmde slang kan kopen van dit geld. Nu krijg ik 
alleen maar smoezen als ik hierom vraag. Het zou aan de zorgverzekeraar 
liggen. Lijkt mij onzin 
Ik heb ook jarenlang een fleece slangenhoes gebruikt, maar mee gestopt 
omdat de leverancier dit adviseerde. 
Belachelijk dat de verwarmende slang niet vergoed wordt. Waarom is er voor 
de zomer niet iets als een gekoelde slang 
Ben nog nieuw. 
Ben nog nieuw. 
Heb mijn slang al 3 jaar 
Mocht dit verbetering geven, misschien zou ik het dan overwegen. Al snap ik 
niet dat het niet standaard in het pakket kan zitten. 
Nog geen ervaring 
Ik ben begonnen met verwarmde slang, maar toch overgestapt op 
onverwarmd. Mijn neusslijmvlies reageert nu minder. 
Bij Vivisol aangegeven dat ik de reguliere slang niet gebruik. Maar wel krijg. 
Beter dat zij de optie geven. Eens per jaar nieuwe masker en filters met optie 
reguliere slang. En eens per twee jaar verwarmde slang 
Ik vind de verwarmde slang een onmisbaar onderdeel van de CPAP 
behandeling. Deze zou standaard erbij moeten zitten. 
Jammer dat he niet kunt testen of het werkt voor jouw situatie. Ik zou het 
graag proberen en ook terugsturen als ik het niks zou vinden. 
Ik weet niet hoe lang ik met de slang doe. Dit is mijn eerste slang. Wanneer 
heb je een nieuwe nodig? 
Alles wat de condens opheft in de slang en het masker maakt het dragelijker. 
ik weet niet wat de zorgverzekeraar vergoed e.e.a. wordt niet automatisch 
toegestuurd. Je moet er echt omvragen 
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ik krijg niet automatisch een nieuwe lang, dit op aanvraag, en heb pas de 
eerste verwarmde slang sinds november. Ik vind het geen luxe maar een 
noodzaak en zou hem graag vergoed zien 
Ik heb apneu en slaap met een Resmed cpap apparaat. Heb al enige tijd 
problemen met slapen en gebruik van het apparaat. Mijn luchtwegen drogen 
uit en daardoor ontstaat het gevoel alsof ik in ademnood komen en een 
beklemmend gevoel ontstaat. Ik word dan wakker en kan niet meer inslaap 
komen met gebruik van het cpap apparaat. Ik kan niet slapen met het 
apparaat als zonder het apparaat Ik maak uiteraard gebruik van het 
bevochtiging systeem heb hiervoor Vivisol benaderd om naar een oplossing te 
zoeken heb diverse type maskers en apparaten gebruikt. Ik gebruik nu het 
fullface masker maar geen positief resultaat. 
Het ontsnappen van koude lucht na 3-4 uur slapen onder mijn gelaatsmasker 
vandaan, is het grootste ongemak dat ik van mijn CPAP ervaar. Ik word er 
meerdere malen per nacht wakker van en besluit dan meestal na 6.5 - 7 uur 
slapen met CPAP, om mezelf nog 1-1.5 uur ontspannen slapen zonder CPAP 
te gunnen. Ben ik de enige met dit probleem? 
Ik heb zeker s'winters vaak vocht in de slang. 
zoekend naar een oplossing voor de condens, kocht ik zelf de slang. Ben 
verbaasd dat een noodzakelijk onderdeel niet binnen de verstrekking valt. Ook 
verbaasd dat eenvoudige onderdelen, zoals de luchtfiltertjes niet binnen de 
versstrekking vallen, terwijl ik wel jaarlijks een luchtslang krijg, die best langer 
mee kan gaann. 
Ik heb mijn slang zelf voor een deel geïsoleerd met een stuk cv-buis isolatie en 
dat werkt goed, want ik krijg nu geen condensatie meer. 
Een verwarmde slang zou gewoon vergoed moeten worden, want een gewone 
slang kan meer problemen opleveren (condensatie met alle gevolgen van 
dien) en voldoet dus eigenlijk niet. 
Tegenwoordig krijg je niet meer standaard ieder jaar een nieuw masker en een 
nieuwe slang van Medidis. Niet echt erg behalve de hoofdbanden die gaan 
rafelen en uitgelubberd raken. Als ik dit dan aangeef krijg ik toch het gehele 
pakket toegestuurd en niet alleen de hoofdbanden. 
ik verwarm het water op een vrij hoge stand, zomer en winter. Op mijn 
apparaat (Devilbiss bpap) stand 6. Dat geeft geen problemen. 
Doordat er een knik in mijn verwarmde slang gekomen is, heb ik al snel een 
tweede besteld. Hier doe ik nu - afwisselend - al zeker vijf jaar mee. Ik heb met 
mijn leverancier afgesproken dat ik geen gewone slang meer krijg, want die 
gebruik ik nooit. De verwarmde slang hangt feitelijk het hele jaar aan mijn 
cpap, alleen zet ik de verwarming niet altijd aan. 
Ik gebruik nu een isolatuebuis ( schuimrubber)voor centrale verwarming. Dit 
vermindert al veel dampafzetting en gereutel van de slang, 
Verzekering; Menzis vergoed geen verwarmde slang 
Ze moesten ze zo bij de apparatuur mee leveren 
Heb geen idee of ik automatisch een nieuwe gewone, of een verwarmde slang 
zal ontvangen. Zeer weinig informatie over dit soort zaken. 
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Heb je recht dan op een gewone slang per jaar? Ik heb er 1 gehad bij het 
apparaat 3 jaar geleden... 
Ik geef bij de leverancier per jaar aan of ik wel/niet een slang bijgeleverd hoef, 
omdat ik nog een goedfuctionerende heb. 
Ik heb de slang pas vier maanden in gebruik omdat ik sinds oktober vorig jaar 
de cpap gebruik . Ik weet dus niet hoelang ik de verwarmde slang kan 
gebruiken 
Ik ken deze slang niet. 
Wat is het verschil ,,,ik gebruik water op kamer temperatuur ,en dat voel goed, 
De slang gebruik ik niet het hele jaar en heb hierdoor nog niet een goed beeld 
hoelang ik deze kan gebruiken. Daarom 2 jaar ingevuld. 
slangen zijn vaak moeilijk bij je bed te plaatsen 
Hoe maak ik deze veilig schoon? Mag deze in z'n geheel in water 
ondergedompeld worden? 
Ook verwarming in de c-pap gebruik ik niet 
na twee jaar defect is wel snel. 
Hoe lang mag en kan je een verwarmende slang gebruiken 
al 28 jaar een onverwarmde slang en dat gaat goed,wel een hoesje er 
omheen. 
Nee hoor. 
Doordat een gewone slang in de winter te koud is waardoor de klachten 
aanzienlijk zijn vind ik het niet meer dan normaal dat de verwarmde slang 
vergoed wordt door de ziektekosten verzekering. Hoeft niet elk jaar 
toegestuurd te worden. Na een telefoontje met de leverancier krijg ik na enkele 
jaren een nieuwe verwarmde slang toegestuurd. Fantastisch! 
Ik zou er graag meer over willen weten. 
Zou bij standaarduitrusting moeten behoren. 
Ik gebruik nog geen verwarmde slang. Ik leg hem zoveel mogelijk onder mijn 
dekbed. Denk wel aan aanschaf omdat ik vooral in de koude maanden alrtijd 
een ontstoken neus heb. En dat is niet ptettig. Ook krijg ik soms een niesbui 
en loopt het water uit mijn neus, of raakt mijn neus ineens verstopt. 
De hinder van de koude lucht op de longen is nagenoeg verdwenen, maar de 
korstvorming in de neus is niettegenstaande de bevochtiger totaal niet 
verbeterd. 
nee, dank u wel 
Ik ben blij dat ik de slang aangeschaft heb. 
Ik heb slechts kort ervaring met de verwarmde slang en weet dus niet hoe lang 
deze meegaat. Ik verwacht bij alleen gebruik in de winter dat het zeker 2 jaar 
zal zijn. 
onzin een verwarmde slang 
dat de verwarmde slang in het pakket komt 
Van waar de vraag, hoe lang je met een slang doet? Zou deze verslijten? Ik 
gebruik ivm grotere bewegingsvrijheid een verwarmde slang met daaraan een 
gewone. Dat gaat prima. Gewoon in elkaar schuiven. 
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Ik vind het ronduit belachelijk dat jezelf van alles gaat verzinnen van zelf 
gemaakte slangenhoesjes. Terwijl de verwarmde slang bestaat. En als er 
behoefte is aan een verwarmde slang dat die dan niet gewoon wordt verstrekt. 
Heb de verwarmde slang enkele weken gebruikt . heb dar 4 nachten een 
neusbloeding gehad .ben gestopt en de neusbloeding was over . 
een verwarmde slang zou standaard moeten zijn 
Het nut en effect van een verwarmde slang is mij geheel onbekend. Vr. Gr. 
Herman Nijpels. 
In plaats van de gewone slang wil ik graag een verwarmde slang. Sommige 
leveranciers/ verzekeringen vergoeden dat, maar Vitalaier en Menzis niet. 
Prijsverschil met gewone slang is ongeveer ²0,-!! 
De laatste twee vragen kon ik niet beantwoorden omdat de keuzes voor mij 
niet van toepassing waren. Toch moest ik iets kiezen. Graag de volgende keer 
eerst iemand laten testen of de vragen en bijbehorende antwoorden correct en 
volledig zijn. 
Verwarmde slang standaard per 2 jaar verschaffen 
Ik vind dat de verwarmde slang gratis zou moeten zijn, of in ieder geval een 
stuk goedkoper. 
Heb een verwarmde slang en een ander masker dus niet standaard van vivisol 
Moet ik allebei zelf betalen zonder aftrek bv wat kosten zijn van vivisol masker 
Ik heb na gevraagd bij vivisol die er niet wat aan zeggen ze vindt slechte zaak 
sorry Gr Willem van Klompenburg 
Reden waarom ik een verwarmde slang heb aangeschaft is het volgende: Er 
wordt aanbevolen om de temperatuur in de slaapkamer op 17 graden te 
houden met een Cpap apparaat. Ik slaap mijn leven lang al met de raam open 
(frisse lucht). 'S winters wordt het dan wel eens 6 graden op mijn kamer en dat 
zou dus niet goed zijn. (te koude lucht in neus en/of mond. Doordat ik de slang 
op een temperatuur zet van 17 graden, is het wel fris op de kamer, maar de 
lucht die ik inadem is dan toch mooi 17 graden. Ik ben er super blij mee. 
Ik heb jarenlang een luchtbevochtiger gebruikt, maar merkte dat ik - wellicht 
mede daardoor - telkens last kreeg van luchtweginfecties. Nadat ik gestopt 
ben met het gebruik van de luchtbevochtiger heb ik beduidend minder vaak 
luchtweginfecties. Ik ben benieuwd of meerdere gebruikers van een cpap die 
ervaring hebben. Iets voor een poll-vraag? Met vriendelijke groet, Hans de Nie 
Het nadeel van een verwarmde slang, dat ik zelf heb ondervonden is, dat bij 
een apneu de cpap harder gaat blazen daardoor ging mijn neus stuk aan de 
binnenzijde met gevolg dat je enorm gaat snotteren. Ik denk dus in de winter 
bij een gewone standaard slang zal blijven. 
365 * 8 * KWh = ? het energie gebruik per jaar? weegt dit op tegen een slang-
hoes? 
Ze zouden vergoed moeten worden via de verzekeraar 
Met mijn vorig apparaat had ik nooit een slanghoes of verwarming nodig. Met 
het huidige apparaat wel (opeens gedoe met vocht in de slang). Ook het 
aanpassen van allerlei instellingen bracht het ongemak niet weg. Uiteindelijk 
maar een slanghoes gekocht, om te kijken of dat werkt. Tot nu toe werkt het. 
Echter wel vreemd dat het op de ene wel nodig is, en op de andere niet. 
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Ik heb eerst een universele verwarmde slang gebruikt op mij resmed airsense. 
Daarbij had ik geen last van condens en geen last van droge korsten in mijn 
neus. Nu heb ik een speciale resmed slang, en heb ik óf condens in de slang 
óf droge korsten in mijn neus met de mogelijke instellingen van de airsense 
ik vindt dat de verwarmde slang ook vergoed moet worden 
Ik vind een verwarmde slang te duur, maar zou er wel graag een hebben. Nu 
heb ik vraag een droge mond, waar ik soms ook wakker van word. 
helaas worden verwarmingslagen niet vergoed door de verzekeraar,terwijl de 
long/kno arts deze slang aanbevelen omdat je chronische klachten hebt,vind ik 
dat de verzekeraars deze moeten vergoeden, want de reguliere slang die je 
niet meer gebruikt krijg je wel vergoed.en die krijg niet automatisch 1 x per jaar 
toegestuurd alleen als er om vraagt krijg je deze toegestuurd. 
Na 10 min. Krijg ik het zelf heel warm. Weet niet of dit met de slang te maken 
heeft. Heb geen ervaring met een onverwarmde slang. 
het is voor mij persoonlijk een heel goede oplossing. Ik gebruik de slang al 
zeker 5 jaar en nog steeds de eerste 
Droogt je neus er niet van uit? 
Voordat ik de verwarmde slang gebruikte, (het eerste jaar), had ik steeds 
bijholte-ontstekingen. 
Bij mijn oude cpap apparaat had ik veel last van condens ik heb toen een hoes 
aangeschaft ,het ging toen veel beter , later een verwarmingsslang besteld 
maar kreeg toen gelijkertijd een nieuw cpap apparaat en daarmee nooit last 
gehad van condens . 
Ik gebruik een mra, heb dus geen slang nodig 
ja als jezelf een verwarmde slang betaald en je wel recht hebt op een normale 
slang waarom wordt de normale slang dan niet in mindering gebracht op de 
kosten van de verwarmde slang. Daarnaast is het zo dat als ik een koude 
slang aanvraag, terwijl ik een Dreamstation van Philips heb met een slang van 
Philips, dan krijg ik tegenwoordig een merkloze slang want dat is standaard 
wordt gezegd, terwijl ik juist een Philips slang wil want die heb ik ook bij 
levering van het apparaat gekregen en er staat ook in de handleiding dat je 
alleen een slang van Philips mag gebruiken. Als mijn leverancier Mediq zich 
zo aan de regeltjes houdt moeten ze zich ook aan de regeltjes houden m.b.t. 
de slang. Er wordt nu gezegd dat de merkloze slang beter is omdat deze 
stugger is en langer meegaat, dus een centen kwestie maar ik heb niets met 
een stugge logge slang die niet flexibel is tijdens het slapen en waardoor je 
wakker wordt in de slaap omdat omdraaien hierdoor problemen geeft. 
Laat alle verzekeraars de verwarmde slang vergoeden in het kader van goede 
therapie 
Ik kon alleen maar langer dan 2 jaar invullen. 
Ik heb geen idee of ik voordeel van een verwarmde slang zou hebben 
de verwarmde slang is langer en veel vlexibeler. bevalt prima. 
Ik heb spijt dat ik de verwarmde slang niet eerder besteld heb. Mijn bijna 
chronische verkoudheid verdween binnen twee weken. Grandioos!! 
Ik verwacht de slang 2 jr te kunnen gebruiken. Ik gebruik hem nu pas 9 mnd. 
Lijkt mij alleen in de winter van toepassing. 
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Een verwarmde slang moet niet gezien worden als een luxe artikel en zou 
standaard vanuit het basispakket vergoed moeten worden. Helaas hebben 
nog niet alle merken een eigen verwarmde slang en is men daarvoor 
afhankelijk van de universele Hybernite verwarmde slang. De verwarmde 
slang verhoogt de temperatuur van de vochtige lucht en zorgt ervoor dat mijn 
slijmvliezen gespaard worden. Natuurlijk blijft het hoofddoel het voorkomen 
van condens die problemen kan veroorzaken als bijvoorbeeld een storend 
geluid in de slang. 
Ik heb hem nog maar 1,5 jaar, dus geen idee hoelang hij meegaat 
Automatische temperatuurregeling heb ik uitgezet, want dan werd de lucht 
onprettig warm en het verbruikte heel veel water. De vochtregulering staat wel 
op automatisch. 
Ik vind het jammer dat de ene zorgverzekering de slang wel vergoedt en de 
andere niet. En dit is met meer onderdelen het geval. Ik vind dat dit moet 
worden rechtgetrokken, alle zorgverzekeraars vergoeden hetzelfde. 
Een niet verwarmde slang was voor mij ongezond koud, ik slaap in een goed 
geventileerde slaapkamer zonder verwarming. 
Dat de verwarmde slang ook vergoed moet worden door de zorgverzekeraar. 
Een apparaat of iets dergelijks waar de slang goed in past, zou ook fijn zijn. 
Veel last van een droge mond, heb nu een ongeregelde slang(verwarming), 
heb net een geregelde slang besteld. Ik hoop meer vocht te kunnen 
toevoegen. 
De optimalisatie van een droge mond met een fullface masker en een 
verwarmde slang is nog steeds lastig. Ben blij dat mijn slijmvliezen nu minder 
geïrriteerd zijn en daardoor minder neusverkouden ben. 
Ik vind dat verwarmende vergoed moeten worden. Omdat het een enorm 
verschil maakt. Rustiger slapen en doorslapen. 
Ik ben blij dat ik een zorgverzekeraar heb die deze slang vergoed. 
Zie antwoord bij vraag 1. En ik adviseer om de verwarmde slang aan te 
schaffen die past bij je apparaat. Dan gaat alles automatisch en je kunt de 
slang ook heel fijn handmatig inregelen. Zelfs op graden verwarming. Mijn 
eerste verwarmde slang was er een die goedkoper was met een 
transformator. Waardeloos bleek want dan moet je iedere avond eerst de 
slang aanzetten door die trafo aan te zetten. Je slang mag niet de hele dag 
aanstaan i.v.m. oververhitting en het is geen gezonde lucht zo'n verhitte slang. 
Ik heb zelfs een speciale schakelaar gekocht met een rood lampje omdat ik 
nog al eens vergat de slang uit te zetten. Nu de bijpassende slang gekocht, 
helemaal top, het geld dubbel en dwars waard. 
De verwarmde slang bevalt me prima nooit geen natte neus meer. 
het apparaat is nog geen jaar in gebruik,dus de laatste 2 vragen kan ik niet na 
waarheid in vullen 
Hoe lang kan ik de verwarmde slang gebruiken 
Ik vind het na 3 jaar nog steeds moeilijk hoe om te gaan. Ik heb al van alles 
geprobeerd. Slaapkamer niet te koud, ik kijk ook of het niet te vochtig is. 
Afgelopen zomer met de hitte en erg droge lucht ging het een stuk beter. 
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alleen het waterbakje moet tot de rand vol anders is het s,morgens helemaal 
droog. 
Ja heb een hoes gekocht maar vind het toch iets te zwaar , voor mijn neus 
daarom gebruik ik hem niet 
Ik kon de vragen helaas niet goed beantantwoorden want de juiste 
antwoorden stonden er niet bij. Ik heb niet zo'n verwarmde slang en ik heb er 
ook nog nooit iets over gehoord. Wat is het voordeel/nut van zo'n verwarmde 
slang? Daar ben ik wel benieuwd naar. 
slechts zelden last van condens in de onverwarmde slang, wel centrale 
verwarming, 's zomers bij het camperen gaat de bevochtiger niet mee. 
Ik heb het cpap apparaat met toebehoren sinds november 2019 nog maar in 
gebruik. Ik gebruik wel de verwarming op het apparaat mar zou wel een 
verwarmde slang willen hebben. Is mij door longverpeegkundige niets over 
verteld. 
Ik gebruik de verwarmde slang sinds december vorig jaar, dus nog maar korter 
dan een half jaar. Op alle vragen MOET je een antwoord kiezen. Het zou 
prettig zijn (om zo eerlijk mogelijke antwoorden te krijgen) als er ook een 
mogelijkheid als "weet niet" of "niet van toepassing" zou zijn. Ik weet bijv. niet 
of ik nog steeds een normale slang krijg (waarschijnlijk wel als ik er om vraag) 
en ik weet ook nog niet hoe lang de slang meegaat. Hopelijk langer dan twee 
jaar. Ik weet ook niet of dat dan weer wordt vergoed maar dat valt buiten het 
kader van dit onderzoek. 
ik heb geen ervaring met een verwarmde slang, tot nu toe geen probleem met 
een onverwarmde slang 
6 jaar met een onverwarmde slang gedaan. Sinds een half jaar een 
verwarmde slang en de klachten zijn langzaamaan verdwenen 
Ik vind dat deze verwarmde slang als standaard geleverd moet worden , Je 
kan het helemaal zelf instellen. Het scheelt heel veel irritaties aan mijn 
luchtwegen . 
Ik heb meer last van benauwdheid met verwarmde vochtige lucht. Bovendien 
hogere AHI dan zonder bevochtiger. 
Ik heb de slang nog geen 2 jaar dus weet niet hoelang ik ermee ga doen. Ik 
had door de CPAP veel last van keelontsteking en ontstoken holtes en dat is 
door de verwarmde slang zoveel minder! 
No 
Zou graag eens in de 2 jaar een verwarmde slang vergoed krijgen ipv elk jaar 
een gewone! 
Ik begrijp niet dat er geen verwarmde slang direct meegeleverd word. De 
werking van de behandeling is nl veel beter met de verwarmde slang 
Verwarmde vochtige lucht lost slijm ook op 
Fleece om de slang maken en dan onder het dekbed is prettiger qua 
verwarming. 
Ik vindt het bijzonder dat een dergelijk, voor sommige patiënten onmisbaar, 
onderdeel niet gewoon geleverd wordt als onderdeel. Het waterbakje van de 
bevochtiger maakt toch ook gewoon deel uit van de levering tb.v. therapie ?! 
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Ik heb mijn apparaat, dus ook de twee verschillende slangen, nog geen jaar . 
Mijn verwarmende slang heb ik zelf gekocht, word niet vergoed ondanks het 
nodig was om beter te slapen. 
Een verwarmde slang zou gratis verstrekt moeten worden in plaats van een 
gewone, het voorkomt veel verkoudheidsklachten. 
De slang gaat wel eens minder lang mee, 
Ik verwarm ook altijd eerst mijn cpap apparaat voor. Na ongeveer 20 minuutjes 
is het water op temperatuur, de slang is op temperatuur dus de 
omstandigheden zijn altijd gelijk. Alle jaargetijden exact dezelfde 
omstandigheden. Erg comfortabel. Ik wil nooit meer anders. 
Geen opmerkingen. 
condens in de slang en het gevolg daarvan water in mijn neus 
Dat het jammer is dat de slang maar een jaar mee gaat en datvjenhem zelf 
moet betalen. 
Ik begrijp niet waarom de verwarmde slang niet standaard geleverd wordt. Met 
een goede gebruiskaanwijzing kan jezelf bepalen wanner je de verwarmde 
slang nodig hebt. (bijvoorbeel i.h.g.v. een koufde omgeving of winter) 
ik heb geen idee wat en waarom een verwarmde slang nodig is. 
Ben heel blij met de verwarmde slang. Ik zou anders de therapie vaak moeten 
staken. Nu gebruik ik hem elke nacht ca 8 uur. 
Nog nooit condensvorming of water inde slang gehad. Ik ben met mijn vijfde 
Cpap bezig! 
waarom is er geen antwoord mogelijk , nee geen ervaring mee. en wat zijn de 
voordelen van een verwarmde slang. kosten besparing bij de zorg 
verzekeraar? 
Ik weet niet hoelang ik de verwarmde slang Kan gebruiken. Ik heb deze 16 
maanden in gebruik. Waar moet ik op letten als deze niet meer gebruikt kan 
worden? Ontstaat er kortsluiting? Waardoor kan de slang defecten vertonen? 
Vreemd dat vergoeding niet kan worden gerealiseerd. 
Vreemd genoeg moet ik bezorgkosten betalen voor de verwarmde slang, 
terwijl ik hem wat mij betreft gelijk met een nieuwe masker bestel (waar geen 
bezorgkosten voor zijn) 
De verwarmde slang bevalt mij uitstekend. Hij geeft mij rust en ontspanning. 
Heb vorig jaar verzocht aan de leverancier om geen nieuwe gewone slang op 
te sturen. 
Bij een van de vragen staat: last van koude lucht of last van condens? Volgens 
mij verhoogt de slang niet de luchttemperatuur. Last van koude lucht hangt 
samen met de omgevingstemperatuur. 
idioot dat datje nog elk jaar een gewone slang krijgt die je niet gebruikt en een 
verwarmde slang zelf moet betalen. die niet gebruikte slangen zijn dus 
weggegooid geld. over bezuinigingen in de ziekte kosten gesproken. lijkt mij 
goedkoper een keer een duurdere slang dan al die weggegooide gewone 
slangen, maar ja de burger is stom en de almachtige ziektekosten 
verzekeraars zijn intelligent. sukkels 
Deze vraag is ongenuanceerd. Ik heb een verwarmde slang gekocht en een 
paar weken gebruikt maar er was geen verschil met de gewone slang. Ik weet 
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dus niet hoeland zo'n verwarmde slang meegaat. Het zou beter zijn om elke 
vraag te voorzien van de mogelijkheid "anders". 
Ik zie er het nut niet van in. Lucht uit cpap heeft toch gewoon de 
kamertemperatuur die je ook zonder cpap zou inademen ?? 
Ik heb de slang nog maar enkele maanden. Weet dus niet of ik een 
verwarmde of een gewone slang ga krijgen van mijn leverancier. De 
levensduur van de slang weet ik dus ook nog niet 
Om de verwarmde slang heb ik ook nog de stoffen omhulsel zitten, is dat oké? 
Verwarmde slang word alleen gebruikt bij kouder dan 8 C of koudere 
omgeving temperatuur. De slang is nu 2 jaar in gebruik. We hebben nog geen 
vervangende middelen gehad bij onze Cpap apparaat. (2,8 jaar apneu patiënt. 
Ik zeg dus dat ik geen verwarmde slang nodig heb, maar eigenlijk weet ik dat 
nog niet zo goed als beginnend gebruiker. 
Zou gewoon standaard vergoed moeten worden. 
De verwarmde slang mag wel vergoed worden!! 
Hoe kan het dat je nog vaak wakker wordt met een hele droge mond ondanks 
de bevochtiger en de verwarmde slang. En ik zou graag zien dat de 
verwarmde slang ook vergoed wordt door de zorgverzekeraar ( Menzis ). 
Ik heb geen idee wat het voordeel zou zijn. 
Echt een verbetering t.o.v. mijn vorige apparaten. Ik gebruik al meer dan 20 
jaar een apparaat en had, vooal zomers, last van condensatie en dat is nu 
geheel opgelost. 
Ik leg de slang onder het dekbed. Werkt prima! 
Heel vreemd dat de verwarmde slang niet wordt vergoed. 
Aangezien ik altijd met t raam open slaap wil r winters wel eens te koud zijn in 
de slaapkamer. Ik heb 3en keer d3 warmte van de aangevoerde l6chr iets 
hoger gezet. Dit gaf teveel condens. Derhalve ligt de slang dan onder de 
d3ken 
Heb de slang nog geen jaar. Soms heb ik het idee van hij doet het niet? En 
dan weer wel Wel minder last ook geen vochtdruppels meer nu. Dat is wel fijn 
Zolang het zonder verwarmde slang goed gaat zal ik deze niet gebruiken. Bij 
erge kou gebruik ik een hoes. 
Ik heb de verwarmde slang 8 mdn. Dus geen ervaring met vernieuwen van 
deze en de koude slang vernieuwing Succes J. Keijer 
Wist niet dat er ook een verwarmde versie was van de slang. Bij de uitreiking 
en uitlevering van mijn apparaat werd hier ook niet over gesproken cq de 
mogelijkheid geboden de aan te schaffen. Uit de informatie ontvangen van de 
apneu vereniging werd mij uiteindelijk duidelijk dat verwarmde slangen ook 
gebruikt kunnen worden. 
Het lukt me niet om de levering van een gewone slang stop te zetten. Pure 
geldverspilling 
Het product waarvan de slang gemaakt is bevat een week maker (die hem 
flexibel houdt, zoals veel plastic soorten producten) net bepaalde tijd is de 
weekmaker uit gesublimeerd en wordt de slang harder en stijver. Daarom is 
het verstandig om deze na 1 of 2 jaar te vervangen. Ik heb net 1 jaar een 
CPAP met slang. 
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Ik heb een hoes gemaakt en dat werkt prima 
Ik heb geen leverancier daar ik mijn UARS zelf moet behandelen 
de prijs van mijn verwarmde slang (Philips) is bij de leverancier (vitalaire) veel 
hoger dan in de webshop van Philips 
Nee, heb zelf geen behoefte aan een verwarmd slang. Verder niets tie te 
voegen. 
nee. 
Ik vind dat een verwarmde slang standaard geleverd zou moeten worden. 
Zoveel extra comfort bij het gebruik van de cpap en het slapen. Niet elk jaar 
maar bv 1 maal per 2 á 3 jaar. Die van mij gaat al 5 jaar mee. 
Ik gebruik geen bevochtiger en heb die bij mijn apparaat ook niet ontvangen. 
Mij werd te kennen gegeven dat een verwarmde slang alleen kan in 
combinatie met een bevochtiger. Is dat omdat je daar de slang op aansluit of 
staat dat er los van. Kortom hoe zit het precies? 
Zou je een nog goed werkende verwarmde slang na een bepaalde tijd toch 
moeten vervangen door een nieuwe? 
Nee, dank u wel , slaap al 16 jaar met slag , zonder verwarming prima 
Ik gebruik al sinds 1995 geen bevochtiger dus heb ik ook geen verwarmde 
slang nodig. 
Ik weet niet of ik een verwarmde slang heb. 
Wat is de bedoeling van een verwarmde slang? 
Het gebruik van de verwarmde slang is door mij op een gegeven moment 
gestopt omdat vocht en warmte een prima voedingsbodem is voor de bacterie 
en dus een aanzet voor longontsteking. 
Zeker als je gaat kamperen is een verwarmde slang nodig. 
Ik vind dat iedereen een verwarmde slang gratis moet krijgen van de 
zorgverzekeraar. Dat hoort bij adequate zorg. Het is geen kwestie van comfort, 
maar noodzaak. 
geen idee hoelang de verwarmde slang meegaat - maar dat was geen optie... 
ik zou graag een potje willen opbouwen bij de leverancier om van daaruit een 
nieuwe slang te kunnen kopen. Daar ik zuinig ben op mijn Cpap en 
aanverwanten heb ik niet jaarlijks een nieuw masker en slang nodig, daarvoor 
in plaats zou ik dan een nieuwe verwarmde slang willen aan schaffen. 
Circa 1,5 jaar een CPAP en het is mijn eerste slang. Dat maakt het lastig om 
een aantal vragen te beantwoorden. Bij de eerste jaarlijkse wissel zou een 
gewone slang meegekomen zijn. Kon dat zonder problemen voorkomen. 
Door de longarts is een verwarmde slang nooit onderwerp van gesprek 
geweest. Ik wist ook niet van het bestaan af. Heb geen idee in welke gevallen 
een verwarmde slang de voorkeur heeft en of dat ook in mijn situatie geldt. 
Heb zeker belangstelling voor informatie hierover. 
Ik heb een neusdoppen masker. Wat mij niet duidelijk is of de water bak 
vereist is of niet. Als de waterbak niet vereist is dan zou de verwarmde slang 
er ook af kunnen. 
Ik heb deze slang gewoon nodig kan niet zonder, desalniettemin wordt hij niet 
vergoed. Het Zilveren Kruis zegt dat de leverancier alles moet leveren voor het 
bedrag wat zij met hen zijn overeengekomen. De leverancier denkt daar 
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anders over, laatste mail die ik hen gestuurd heb is nooit beantwoord. Kasje 
naar de muur systeem, de slang zou gewoon verplicht moeten zijn ongeacht 
welke maatschappij het betreft. 
Ik weet niet hoe lang ik met de slang die want heb hem net 
Verwarmde slang voelt heel erg comfortabel, zou hem niet meer willen 
missen. Ik heb liever eens per 2 jaar een verwarmde slang in plaats van 
jaarlijks een nieuwe gewone slang. Ik vraag me af wanneer of ik de 
verwarmde slang moet vervangen moet vervangen. 
Ik heb nadat ik de verwarmde slang ging gebruiken last gekregen van 
ontstekingen van mijn bijholtes, waarvoor ik gedurende langdurig antibiotica 
heb moeten slikken. Typisch, maar zo’n kleine anderhalf jaar daarvoor 
dezelfde klachten gehad. Vlgs. mijn kno-arts kan dit te maken hebben met 
verhoogde druk en luchtwervelingen in de bijholtes, waardoor je bevattelijker 
kunt worden voor infecties. De verwarmde slang kan daartoe extra aan 
bijdragen. Durf sindsdien deze slang niet goed meer te gebruiken en gebruik 
dus nu weer een gewone slang. Ben zelfs huiverig geworden om mijn CPAP 
nog te blijven gebruiken en heb daarom een tijd mijn oude mra- beugel weer 
gebruikt. Sinds een aantal dagen weer mijn CPAP gaan gebruiken op advies 
arts. Mijn leverancier, Vivisol, heb ik gevraagd om een reactie, maar verwees 
me terug naar mijn kno-arts of een longarts. 
Ja. Ik heb de slang in Thailand gekocht via Bangkok Hospital, omdat mijn 
gewone slag kapot ging en mij werd deze geadviseerd. Ben er eg blij mee en 
gebruik hem elke dag al ruim 1 jaar! 
Wil niet meer zonder verwarmde slang 
Waarom wordt de verwarmde slang niet vergoed?? 
ik ben er erg blij mee, had er graag eerder va willen horen! 
ik weet te weinig over de voor- en nadelen van een verwarmde slang. Ik weet 
wel dat de koude slang soms leidt tot voorhoofdsholteklachten vanwege de 
koude uitstromende lucht. Het enige alternatief daartoe is voor mij het gebruik 
's nachts van een muts op. 
Ik kon niet iedere vraag beantwoorden, omdat ik de slang nog niet een heel 
jaar in bezit heb. Hij bevalt me wel uitstekend. Ik heb vorige week weer eens 
de gewone slang geprobeerd, maar vond dat duidelijk minder prettig. Hij zit er 
dus gewoon weer op en ik denk dat het een blijvertje is, ook in de zomer. 
Een garantie is toch wettelijk 2 jaar. Vivisol hanteert 1 jaar. 
Ooit in mei op vakantie geweest in een tent boven het water in Brabant. Het 
vroor elke nacht een paar graden. Hierdoor was het extreem koud in de tent. 
Míjn onverwarmde slang en masker liepen in de nacht vol condens. Ook was 
de koude lucht niet te harden. Gelukkig zaten we in de buurt van Tilburg waar 
vivisol zit. Hier kon ik gelukkig een verwarmde slang kopen waarmee de 
vakantie gered werd! 
Jammer dat de zorgverzekeraar je niet tegemoet komt, terwijl ik geen 
standaardslang bestel. 
De slang helpt dus niets voor mijn grootste klacht mijn droge mond. Ik vind het 
jammer dat deze slang niet vergoed wordt. Ik denk ook dat ik geen nieuwe 
slang aanschaf als deze op is. 
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Ik ben zeer tevreden met de verwarmde slang en ben nu van het gepiep en 
gepruttel af,vooral in de winter!!! 
Bij vervanging van mijn Resmed 9 voor versie 10 paste mijn verwarmde slang 
niet meer. Van Linde heb ik toen een nieuwe slang gekregen. 
Heb de verwarmde slang sinds 3/4 jaar. Heb nu 1 jaar apneu 
Vind het raar dat de kosten van de gewone slang niet in mindering worden 
gebracht. 
Condensklachten in de slang zijn verdwenen. Vocht in mijn neus is soms nog 
wel een probleem. 
Ik gebruik deamsar en daar zit de mogelijkheid op van adaptief bevochtigen, 
maar dat werkt met een verwarmde slang voor geen meter. 
Zeer tevreden heb een orginele resmedslang in combinatie met Resmed 
airsence 10 
De goedkope slang die ik eerst had wordt veel te warm. Daarom kan ik hem 
niet gebruiken 
ben n nieuw en enthousiast cpap gebruiker. resmed is stil, bijna geen ahi's 
meer. geen verwarmde slang, en (nog?) geen problemen. alleen neusmasker 
uiteraard wat lastig als je neusverkouden bent... 
Wat zijn de voordelen van een verwarmde slang? 
Bij aankoop was het advies de slang op automatisch in te stellen. Dat bleek 
geen goed advies, want in de winter had ik nog veel last van condens. Na 
telefonisch contact met leverancier Vivisol heb ik de temperatuur op 
handmatig ingesteld en mijn ervaring tot nu toe is dat dit beter werkt. Alleen 
hebben wij deze winter niet veel kou gehad (Ik slaap met open raam.), dus 
een supertest was het niet. Ik heb trouwens dit jaar alleen mijn vervangende 
neusmasker aangevraagd, want een nieuwe slang weggooien vind ik 
verspilling. 
de verwarmde slang ? hoe wordt deze verwarmd,of aanpassing nodig? 
Ik weet niet hoe lang de slang meegaat, ik heb maar ± 2 jaar ingevuld, maar ik 
gebruik hem pas 1½ jaar dus ik weet het niet 
Geen 
de prijs van de slang 
Ik gebruik de slang gedurende de koude maanden. In het voorjaar wordt hij 
vervangen door de gewone slang. Dus hoelang ik ermee doe: geen idee. Ik 
heb hem nu 1 seizoen gebruikt. 
Ik gebruik de CPAP pas 8 maanden en kon de enquête dus niet geheel 
invullen. 
Ik heb een verwarmde slang nog nooit uitgeprobeerd. 
Wordt tijd dat ze dit in het zorgverzekeringspakket opnemen. Zeker voor 
ouderen is dit geen overbodige luxe. 
Het zou mooi zijn als de verwarmde slang eveneens een bruikleen 
verstrekking is/wordt. Een gewone slang blijft nodig voor de zomermaanden, 
maar zou niet ieder jaar behoeven te worden verstrekt, alleen bij gebleken 
kwaliteitsafname (verdroging, porieuziteit, stugheid, defect) . 
Zou misschien allang een nieuwe slag moeten krijgen want ik heb hem al 
ongeveer 2 jaar. 
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Ik weet nog niet hoe lang ik met de slang doe, want ik heb hem nog geen jaar. 
De huidige verwarming in de cpap zelf beidt voldoende comfort en 
gebruiksgemak dat ik geen behoefte heb aan een verwarmde slang. 
Waarom wordt een verwarmde slang nog steeds als een luxe artikel gezien. 
Dit is mijns inziens niet waar. Als de verzekeraars erop zouden toezien dat er 
niet onnodig veel producten opgestuurd worden die niet gevraagd zijn (zoals 
extra slangen, reserve maskers etc) dan zouden ze met deze besparing 
iedereen jaarlijks een verwarmde slang kunnen sturen. 
Veel last van “ koude” neus, vervelend in coronatijd. 
Wilde ander antwoord geven maar was niet mogelijk vraag over slaan ook niet 
, Dus eigenlijk niet het juiste antwoord kunnen geven . 
Ik reinig de slang wekelijks met een beetje derft en schoonmaakazijn en laat 
hem vervolgens drogen in de douchecabine, hij hangt dan over de kraan, 
werkt prima 
Ja ik zet het op aut stand anders krijg ik toch condens 
Als het masker op mijn neus staat heb ik kriebel in mijn gezicht.Ookheb ik een 
schrale neus..Ook heb ik op elke wang een rode vlek op die druk punten? 
Maar het nieuwe masker gaat veel beter op. 
De slang op heuphoogte je bed in. Dan onder de dekens langs het lichaam 
omhoog slaapt comfortabel en verwarmt genoeg. 
Ik heb de slang voor 90% onder de dekens liggen en dat werkt uitstekend. 
voornaamste reden voor het gebruik van de verwarmde slang is dat bij 
gecombineerd gebruik met de luchtbevochtiger vochtigere lucht wordt 
ingeademd waardoor ik veel minder snel een droge keel en neus krijg. 
Zeer tevreden over. 
Een verwarmde slang is een must en zou vergoed moeten worden. 
Vervanging hoeft alleen als het kapot gaat of als het medisch gezien niet meer 
verantwoord is om te gebruiken. Vind trouwens wel of een gewone slang is of 
een verwarmde slang. 
Slang vervormt wordt plat bij verwarming 
Het is maar de vraag of een verwarmde slang beter werkt kreeg ik als 
antwoord op de vraag of een verwarmde slang beter werkt tegen vocht in de 
slang. 
Enkele vragen over de verwarmde slang kon ik niet beantwoorden, omdat ik 
deze nog maar driekwart jaar in gebruik heb, toch moest ik een antwoord 
aanklikken. Deze antwoorden zijn dus niet uit de praktijk voortgekomen. 
Kunststof gedeelte van de slang is kwetsbaar 
het lijkt mij geen vooruitgang 
Verwarmde slang vergoeden 
Ik vind het erg comfortabel. 
Het is belachelijk dat ik de verwarmde slang zelf moet betalen..... 
Ik heb geen idee wat een verwarmde slang voor mij positief kan bijdragen. 
Ja dat schreef ik net al in de vraag hiervoor. Weet niet hoe lang ik er mee ga 
doen 
sinds ik slaap met van die neusdopjes, heb ik geen last meer van condens, 
dus denk ik niet dat ik een verwarmde slang nodig heb. 
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Ja heb in de herfst en wintertijd meer last van hoest en drogemond denk dat 
dit komt door de koudere lucht kan een verwarmde slang daar veel invloed op 
hebben. 
Voor thuisgebruik heb ik geen verwarmde slang of slangenhoes nodig. Wel 
merk ik dat bij het kamperen (doen wij nog in een tent) dat de lucht een stuk 
koeler is en dat ik wel meer last heb van de koude lucht in het systeem. De 
oplossing nu is om de slang mee te nemen in mijn slaapzak zodat de lucht wat 
kan opwarmen. Ik wist niet dat er een aangepaste slang bestaat. Zal info even 
opzoeken. 
Ik gebruik een bi-level pap van het CTB. Daar hoort een verwarmde slang bij. 
Die had ik daarvoor ook al nodig. Die schafte ik destijds zelf aan. Mogelijk kan 
ik met deze verwarmde slang langer toe dan een jaar. Dat is wel de intentie. 
Jammer dat de slang niet vergoed wordt, is toch wel prijzig. 
Als je de slang iets draait en niet op de nok van de verwarming aansluit 
functioneert de slang als zonder verwarming. Dus het gehele jaar te 
gebruiken! 
Ik heb met een retour zending naar mijn leverancier toe,al mijn nieuwe 
onnodige slangen mee gestuurd voor hergebruik of vuilbak. Lekker puh. 
Zou handig zijn wanneer leverancier de gewone slang verwijdert uit het 
jaarlijkse onderhoudspakket. Krijg een grote voorraad ongebruikte nieuwe 
slangen waar niemand wat aan heeft.. 
Waarom niet elk jaar de keuze tussen een normale slang of een verwarmde, 
evt met bijbetaling. 
Je kon kiezen uit last van condens óf koude lucht. Ik had beide! 
Ben nog geen vol jaar gebruiker 
Ik heb ingevuld dat ik de verwarmde slang ongeveer 2 jaar gebruik maar daar 
gok ik op, want ik heb hem nog maar een half jaar. Ik had naast een droge 
mond/keel ook ontzettend veel last van kriebelhoest en een loopneus. Deze 
optie stond er niet bij maar voor mij was dit de belangrijkste reden om over te 
gaan op een verwarmde slang. Afhankelijk van de buitentemperatuur “speel” ik 
met de instellingen, zowel van de bevochtiger als van de slang! 
ligt inmiddels al weer een paar jaar ongebruikt in de kast. 
hoelang ik er er mee doe weet ik niet heb hem nu een half jaar,krijg nooit een 
slang toegestuurd moet er om vragen. 
Eigenlijk zou ik hem in de zomer niet hoeven gebruiken, volgens de 
leverancier. Dat ga ik proberen. 
De slag scheurde binnen een jaar 
indien mogelijk actie, zodat er keuzemogelijkheden komen tussen "gewone" 
slang en verwarmde slang, desnoods door betaling meerprijs. 
Het zou fijn zijn als er een keuze is tussen een gewone en een verwarmde 
slang (of beide tegelijk verkrijgen) en deze gewoon vergoed wordt. 
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