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https://www.facebook.com/groups/apneuvereniging/ 
 
De Facebookgroep van de ApneuVereniging (www.apneuvereniging.nl) is bedoeld voor 
mensen of partners van mensen met Apneu. Je kunt in deze groep praten over alles wat 
met Apneu te maken heeft.   
De groep is besloten om de privacy van een ieder te waarborgen. 
Een voorwaarde om lid te kunnen worden is dat de beheerders je per PB kunnen bereiken. 
Als je die mogelijkheid hebt uitstaan, kun je helaas geen lid worden van deze groep. 
 
 
REGELS 
 
1.  
Je kunt in deze groep over alles praten wat met Apneu te maken heeft (symptomen, 
klachten, oorzaken, diagnose, behandelingen, omgaan met Apneu, Apneu in relatie tot 
werk / studie / uitkering / relaties e.d.). 
 
Deze groep is opgezet door de ApneuVereniging. Daarom moet het belangrijkste 
onderwerp van ieder bericht of plaatje/spreuk specifiek gaan over Apneu, ervaringen met 
Apneu of  Apneuklachten. Ook moet het gaan om een concrete vraag of tip/advies 
hierover. 
 
Berichten in strijd met de doelstelling van de ApneuVereniging kunnen door de beheerders 
worden verwijderd. 
 
Andere berichten - zoals dagboekachtige mededelingen, andere aandoeningen, algemene 
plaatjes (niet relevant voor Apneu) of discussies over de groep zelf - worden verwijderd. 
 
 
2.  
Deze groep wordt beheerd en onderhouden door medewerkers van de ApneuVereniging. 
Leden van deze groep hoeven geen lid van de ApneuVereniging te zijn, maar het wordt 
natuurlijk wel op prijs gesteld. Neem in ieder geval eens een kijkje 
op http://www.apneuvereniging.nl en lees de vele voordelen van het lidmaatschap. 
 
3, 
Leden van deze groep hebben zelf apneu of hebben een partner met apneu.  
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4. 
Ook degenen die beroepsmatig met apneu te maken hebben kunnen tot deze groep 
worden toegelaten. Voorwaarde is, dat zij zich neutraal opstellen (geen reclame) en 
terughoudend zijn in hun uitingen. Toelating wordt beoordeeld door de beheerders van 
deze groep. 
 
5. 
Er is geen enkele behandeling die bij iedereen met Apneu werkt. Iedereen reageert anders 
op behandelingen /medicijnen / supplementen / diëten / therapieën. 
 
Bedenk je dus goed dat iets wat bij jou goed helpt bij een ander niet altijd helpt en 
misschien zelfs wel de klachten erger maakt.  
Tips geven en uitproberen kan natuurlijk wel. 
 
De groepsleden zijn geen artsen. Adviezen die je geeft en krijgt zijn dus vanuit eigen 
persoonlijke ervaringen. Iedereen bepaalt zelf wat hij/zij met de tips en adviezen doet. Bij 
erge klachten en/of ongerustheid is het  altijd verstandig een arts te raadplegen in plaats 
van deze groep. 
 
 
6.  
Geen reclame. Je mag wel een keer noemen dat je bij een bepaalde leverancier bent of bij 
een bepaalde arts/therapeut bent geweest, maar ga dit niet promoten. Ervaringen met 
merken maskers en cpap mogen natuurlijk wel. Anderen kunnen leren van jouw 
ervaringen! 
 
Ook antireclame is uit den boze. Je hebt misschien een nare ervaring, maar dat zegt 
natuurlijk niets over een behandelaar of leverancier in het algemeen.  
Advertenties en andere duidelijke reclameboodschappen worden onmiddellijk verwijderd. 
 
Berichten met verwijzingen naar persoonlijke pagina’s , blogs e.d. over apneu worden over 
het algemeen verwijderd. Het kan zijn dat we vanwege het algemeen belang sporadisch 
een uitzondering maken.  
 
7. 
Suggesties en opmerkingen die duidelijk in strijd zijn met de algemeen geldende 
opvattingen over behandeling van apneu of met het beleid van de ApneuVereniging 
worden verwijderd. 
 
8. 
Het houden van een zgn. poll is voorbehouden aan de beheerders. Leden van de FBgroep 
kunnen wel suggesties voor een poll doen aan de beheerders. Spontaan door leden 
opgestarte polls worden verwijderd. 
 
9.  
Houd het netjes en aardig. Respecteer elkaar(s mening) en val mensen niet aan. Geen 
grof/beledigend taalgebruik en ruzies, niet schelden en vloeken.  
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Ga respectvol om met wat in de groep gezegd/verteld wordt. Hou deze zaken ook binnen 
de groep!! 
 
Meld eventuele overtredingen van deze regels bij de beheerders. 
 
10. 
Iemand die zich niet aan deze regels houdt, krijgt een waarschuwing van een beheerder. Bij 
een 2e keer kan een beheerder iemand uit de groep verwijderen.  
 
11. 
Beheerders zullen in principe altijd degene van wie een bericht  verwijderd wordt op de 
hoogte stellen van de reden van die verwijdering. 
 
  
12.  
Heb je opmerkingen over de groep of suggesties voor verbetering van de groep? Zet dit 
niet in de groep, maar stuur dan een persoonlijk bericht aan de beheerders van deze groep. 
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