Poll nieuwe opmaak ApneuMagazine
Deze poll werd 702 keer ingevuld
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Suggesties ter verbetering

Ik mis duidelijke koppen boven de artikelen. Gekleurde vlakken moeilijk te
lezen.
ziet er prima uit!
Als ik de pagina's 'Uitgelicht' naast elkaar leg, dan is de opmaak in de oude
versie veel duidelijker. De nieuwe opmaak heeft veel kleurenvakken, die voor
mij soms te donker zijn. Misschien helpt het om witte letters in het kleurenvak
te zetten? Het Lettertype in de nieuwe versie lijkt kleiner, wat komt door het
iets kleinere formaat? ik vind het jammer De voorpagina vind ik in de vorige
versie ook rustiger, met de foto en daarop de tekst.
Heel leuk en informatief complimenten !
Gebruik van goedkoper, gerecycled papier?
niet dat ik weet, neem mijn petje af voor de mensen die hier aan werken .daar
moeten we dankbaar voor zijn . vrijwilligers hartelijk dank. KLASSE.
Het is een lastig dilemma. Enerzijds wil je onze gebruikers enthousiast maken
om verder te lezen en anderzijds gaat het om inhoudelijke informatie. Als je
het blad al jaren leest zie je dezelfde zaken terugkomen het blad heeft de
juiste mix, maar voor mij geldt: ik scan op enkele artikelen en gooi het blad
vervolgens weg. Ook omdat ik veel info op de website terug kan vinden.
Ik ben al lang lid van de vereniging vanwege de inhoud over apneu. Heb
‘Verademing’ nog meegemaakt. Het ‘ApneuMagazine’ had jarenlang een prima
combinatie van inhoud en vorm. N.B. Al werd de laatste tijd het
redactieconcept van de voorpagina (met afbeeldingen van ouderen met
kleinkind(eren) en/of hond in groen bos) wel erg lang uitgemolken.
Vanuit een lange achtergrond in de drukwerk branche, keek ik met
belangstelling uit naar het nieuwe 'design'. Helaas is in mijn ogen het resultaat
daarvan vooralsnog teleurstellend!. Op niveau van amateuristisch huis-aanhuisblad. Zo ongeveer alle opties van het opmaakprogramma worden
willekeurig op elke pagina apart wel ergens toegepast. Ter toelichting een
aantal voorbeelden van (bedoeld als verbetersuggesties) 1) Voorpagina, Onaangekondigde (mogelijk onbedoelde naamswijziging van ApneuMagazine
naar Apneu’ - Slecht bewerkte, rommelige foto, overigens weer met man en
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hond. -Trigger items op de voorpagina afgekeken van een in de kiosk te
verkopen blad. Zet in een patiënten blad dat in transparante verpakking wordt
verstuurd, de triggers liever op de eerste binnenpagina’s. 2) Kleurgebruik - In
het hele blad wordt kleur overdadig en vaak niet bij elkaar passend gebruikt.
O.a. de gele achtergrond op veel pagina’s maakt een smoezelige indruk.
Willekeurig voorbeeld pag. 27. Dit verwacht je op goedkope of recycling
papiersoorten als de Kampioen. Niet op wit silk gestreken houtvrij offset papier
van goede kwaliteit. 3) Uitlijning Willekeurig worden links, rechts en midden
uitlijning door elkaar gebruikt. Het resultaat maakt een chaotische indruk.
Voorbeelden bijv. pag. 18, 35. 4) Indeling/Vlakvulling - De bovenzijde van de
afzonderlijke pagina’s varieert sterk, van vlakvullend tot soms grote lege
vlakken, in wisselende groottes. Het komt als geheel rommelig over en nodigt
niet uit tot lezen van de inhoud. Willekeurig voorbeeld zie pag. 10-11. -Op een
aantal pagina’s is een cirkelvormig kop net iets afgesneden. Voorbeeld pag. 5,
13. Is dit de opzet van het ontwerp? Of geen rekening gehouden met
schoonsnijden? - Als je de pagina’s 42-43 omdraait, zou de persoon in kwestie
bij het artikel worden betrokken in plaats van er van weg te kijken. Maar
anyway, ik blijf lid zolang de apneu inhoud er is. Succes met de vormgeving.
Regelmatig heb ik last van mijn ogen. De vormgeving verhoogt de
leesbaarheid enorm.
Ik vind t vervelend dat t tijdschrift geen verpakking heeft. Apneu is te lezen
voor iedereen, over t magazine alle lof
Laten zoals het was!
Wel inhoudelijk maar niet qua vormgeving
Het ziet er heel mooi en modern uit, al heb ik het idee dat sommige foto's niet
geheel de werkelijkheid weergeven (de dames Margot en Patricia zien mij te
jong uit, teveel Photoshop?)
Ja, inhoudelijk, vind nl eea vrij conservatief en erg technisch benaderd, 1. Via
m'n netwerk ben ik terecht gekomen bij Sein, een verademing, uitstekende
begeleiding!! Niks over gelezen in blad. 2. Mis in de inhoud aandacht voor en
aanpak van het psychische deel (vd problematiek)
Ziet er goed en overzichtelijk uit
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Geef toch homo's e.a. (letterrijtje) niet te veel plek in jullie blad! De foto op
pagina 46 heb ik er meteen uitgescheurd. Het gaat echt om een hele kleine
minderheid. Die gasten willen en krijgen al veel te veel aandacht! God schiep
de mens: man en vrouw! En Hij zorgde dat alleen een man en een vrouw
samen op een natuurlijke manier kinderen kunnen krijgen. Wonderlijk toch?!
Blijf op de klassieke koers Dat straalt Nico uit
Wat kan er dan nog beter? Het is nu al informatief en overzichtelijk.
Ik vond de voorpagina er wat 'kaal' uitzien.
Ik vind het zelf niet prettig dat het blad zo duidelijk voor apneu patiënten is op
de manier waarop het verstuurd wordt. Ik zou een meer anonieme verzending
op prijs stellen.
Goed is goed, niet verbeteren om het verbeteren.
Nee, ik vind het heel verfrissend deze nieuwe lay-out. Sowieso ben ik erg
onder de indruk van wat jullie allemaal doen. Echt bijzonder. Ik realiseer me dat
het best wel veel moeite kost om steeds weer een nieuw magazine uit te
brengen, maar elke keer weer is het zeer de moeite waard om kennis van de
inhoud te nemen. Ik heb echt veel waardering voor jullie inzet.
mooi en duidelijker,ga zo door.
Nee. Ik ben er blij mee. Maar dat was ik ook al
nee, moet er nog zeer aan wennen.
Nee, ziet er uitnodigend uit. Zoals altijd alleen nu iets rustiger qua lay-out.
Miste info over Philips...
Nee ik vind het er fris en modern uitzien.
Doorgaan met inclusiviteit. Dit was opvallend in dit nummer. Misschien nog
meer inclusiviteit door meer multi culti te maken?
Ik ben tevreden,geen verdere op of aanmerkingen.
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Gebruik van minder zwaar papier en een mindere kwaliteit kunnen wellicht
bijdragen aan minder portokosten. De kwaliteit van het blad kan dan toch op
een heel goed alternatief blijven.
onafhankelijke productvergelijking van beademingsapparatuur opnemen met
een duidelijke bestemmingsbeschrijving
Neen, ziet er strak, duidelijk en eigentijds uit! Complimenten.
Prima leesbaar Magazine.
De oude was ook goed. Het is helemaal perfect.
Het is zoveel prettiger leesbaar. Met meer afbeeldingen en nog altijd goede
verhalen/columns/wetenschap.
Nee want het ziet er fantastisch uit.
Het is juist leuk als het in een nieuw jasje wordt gestoken, Het blad blijft ook
goed herkenbaar
Ga vooral zo door! Ziet er erg goed uit
Bij algemene artikels is het even zoeken van wie de tekst is en met welke
autoriteit iemand het schrijft. Maar goed, misschien ligt het aan mij. Vroeger
kende ik meer mensen bij de vereniging. Verder mis ik info over risico van
covid op apneupatienten, alvorens casuïstiek te bespreken. inhoudelijk info
p39, over dat apneupatient niet tot risicogroep behoort klopt niet. Zie artikel
januari 2021 longarts ziekenhuis Heerlen.
Nee. Het ziet er mooi uit.
Prachtig blad, zo behouden!
prima informatief blad
nee, eigenlijk niet... Het is gewoon prima
Het lettertype is goed maar zou bij sommige teksten wat groter mogen.
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Gebruik bij productinformatie zoveel mogelijk dezelfde methode. Dat maakt
vergelijkingen in verschillen enz. makkelijker voor de lezer.
Bij sommige artikelen vroeg ik mij af wie de schrijver was. Uiteindelijk vond ik
het terug in de voettekst. Dat mag wel iets prominenter worden weergegeven.
nee hoor, het is prettig leesbaar
De redactie is zeer vooruitstrevend. Ga zo door. Proficiat
Er is vrij veel tekst in het blad. Ik vind dat zelf niet erg want ik lees graag. Maar
mocht je ook een jongere doelgroep op het oog hebben dan verwacht ik niet
dat zij alle tekst gaan lezen. Verder vind ik dat vaak in artikelen ervan uit
gegaan wordt dat je een partner hebt (echtpaar) Zelf ben ik alleengaand en ik
neem aan dat er nog veel meer alleengaanden dit blad lezen. Misschien
kunnen jullie dat iets meer in gedachten meenemen bij het schrijven van
stukjes.
meer aandacht voor centraal apneu
Ik vraag me af waarom de header "Apneu" zo prominent op de voorpagina
moet. In deze tijd, waar privacy zo hoog in 't vaandel staat, zou zulks niet
moeten kunnen....
De voorkant kan mooier. Nu te veel wit. Ik vind de foto weinig zeggend.
Zonder het tekst kader zou het beter op zijn plaats zijn bij een magazine over
het Nederlandse landschap.
Niet echt. Het is helder en duidelijk.
Meer wetenschappelijke artikelen
Apneumagazine is overzichtelijk en duidelijk. Hierdoor is de leesbaarheid ook
prettig. Heel veel succes met de voortgang.
Milieu vriendelijker papier zou ik zeer waarderen
groter lettertype. Ik zie slecht
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Deze veranderingen had van mij niet gehoeven, de oude versie was mooier om
te lezen
Mooi laten zoals het nu is..
Ben sinds 2018 apneupatiënt en lid van de vereniging. Heb alle edities
sindsdien bewaard. Zou fijn zijn als er ergens een online index te raadplegen
zou zijn zodat je eenvoudig onderwerpen terug kunt vinden. Zou nog fijner zijn
als je zou kunnen inloggen in een online archief dat digitaal doorzoekbaar is.
De redactie noemde het al: mi der standaard stockfoto's van glimlachende
hetero babyboomer stellen
Leest prettig en fijne rubrieken.
Ik ben pas lid maar vond de vorige covers die ik ook in m’n bezit heb veel
sprekender. Meer in balans. De nieuwe cover vind ik persoonlijk nogal saai. De
titel valt minder op. Zelf werkzaam in marketing en communicatie en vind het
weinig onderscheidend.
Ga vooral zo door, met al het goede werk wat jullie doen!!
ook alleen digitaal toesturen mogelijk maken(milieu e.d.)
Er wordt altijd maar gesproken over "therapie". Heb slechte ervaringen in
coronatijd. Zelf bellen en lezen en uiteindelijk een huisarts met boerenverstand
die mij verder kon helpen. Ontkenningen van problemen maakt je onzeker en
zo begin je aan jezelf te twijfelen.
het is nu wel overzichtelijker, vooral op de voorkant onderaan de diverse items.
heb zeer veel waardering voor al die mensen die zo hun best doen om ons op
de hoogte te houden
Dank voor alle werkzaamheden en succes met de keuzes die gemaakt moeten
worden!
Waren goede artikelen ; zeer de moeite waard.
Dank voor jullie inzet en zorgvuldigheid. Ik lees het blad altijd met plezier
vooral door het informatieve en persoonlijke karakter.
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ga zo door het is KLASSE.
Misschien is het zinvol om , net als bij de consumentenbond, achterin het blad
een index van verschenen onderwerpen neer te zetten. Dat motiveert om het
blad te bewaren en ,om ook de onderwerpen in de zoekmachine op de
website terug te laten komen. Problemen, die eenieder individueel ervaart,
kunnen dan gemakkelijker benaderd worden om een specifieke vraag terug te
zoeken en op te lossen
Is er ook een digitale versie beschikbaar?
Ik vind in het algemeen dat er teveel succesverhalen in het magazine staan.
Heel mooi voor de betreffende mensen maar voor mensen waar de
behandeling niet goed aanslaat frustrerend. Op de laatste jaarvergadering was
er ook een spreker (van Kralingen) die daar wat dieper op in ging, Gaarne ook
eens aandacht voor dit soort gevallen (de behandeling lijkt (in kwantitatieve
zin) goed te zijn maar de patient blijft met veel klachten zitten).
Ik vind het belangrijker dat het blad leesbaar (afkortingen) is, dan hoe de
voorkant er uitziet!
Veel succes met de vernieuwde uitgave en vooral informatie aan de leden.
Het blad lijkt ook leesbaarder, kan niet aangeven waarom, maar deze heb ik in
een ruk uitgelezen
Het is een goed informatief blad
redactie is prima
Ik heb m niet ontvangen. Ik zou er twee krijgen omdat ik meegewerkt heb aan
een interview met Ton opdeWeegh en vroeg me al af waar ie bleef
Voor een belangenvereniging mogen we als leden toch blij zijn met het
uitstekende werk dat zij verrichten.
Het blad ziet, zoals altijd goed uit. Ik vind de artikelen prettig te lezen. Bedankt
voor jullie inzet.
Prettig te lezen niet teveel info per keer 👍👍
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mooi en leerzaam blad voor een ieder met apneu .
Leuk geschreven artikelen, soms verrassender, de manier van schrijven
Misschien een rubriek met vragen over dingen die door apneu tevoorschijn
komen zoals ben ik door apneu emotioneler.
Ziet er keurig uit.
Jullie werken hard en hebben altijd heel interessante onderwerpen, vaak up-todate.
Miste dus info over Philips Wat is t standpunt van de apneuvereniging in deze
situatie? Gigaclaims in de VS, toch wel vertrouwen verloren door jarenlang
onder de pet houden van problemen..
Graag meer aandacht voor CSAS, dat is er nauwelijks. Het is nu n reden om
lidmaatschap op te zeggen.
Het ziet er goed uit. Het is ook handzamer, maar dat was me pas opgevallen
toen jullie ernaar vroegen
Prima magazine: kleurrijk en informatief met hier en daar een vleugje humor
nette moderne opmaak. ga zo door!
Ik vind dit een fijn blad om te lezen.
Ga zo door, ik heb respect voor jullie werk!
Gewoon doorgaan
zou graag iets meer weten van plasklachten en apneu.
Ik heb het blad met veel plezier gelezen, op een of andere manier prettiger om
te lezen dan de vorige versie
Vond het onderhoudend hoe Patricia en Margot alles bespraken.. Heb echt
gelachen zo herkenbaar en fijne luchtigheid :-)
veel succes, ook de inhoud is leuk
10

Ik zou meer info willen lezen van onderzoeken over apneu.
Ik vind t altijd een super fijn blad om te lezen. Zoveel verschilde onderwerpen ,
ga vooral zo door ;-)
Als je niet op Facebook zit of online mis je info over covid. Het risico is nog
niet voorbij. Er kan elk moment een nieuwe ernstige variant komen.
Als het nieuwe ApneuMagazine er uit ziet zoals hiernaast, dan denk ik dat ik
het nieuwe ApneuMagazine nog niet heb ontvangen.
ik ben heel blij met het blad, veel informatie en leuke artikelen
Dank jullie wel voor al het mooie werk dat jullie doen. Ik ben blij dat deze
vereniging er is waar ik meer over apneu zaken hoor.
Ik zou graag artikelen willen over apneu in relatie tot slaapproblemen (en
omgekeerd).
Ik vind het een zeer informatief blad. Het heeft mij veel duidelijkheid verschaft
over apneu. Eigenlijk vind ik de vereniging een hele steun in het accepteren
van je apneu. Bedankt.
meer aandacht voor centraal apneu
Zeer nuttig blad, omdat je andere ervaringen kunt lezen en vergelijken met je
eigen ervaringen. Veel succes en bedankt.
Prima werk!
Ik vind dat het blad inhoudelijk achteruit is gegaan. Ik vind dat het blad een
hoog "Libellegehalte" heeft gekregen en mis de wat meer degelijke
wetenschappelijke artikelen.
Meer wetenschappelijke artikelen
Ga zo door ik lees het met veel plezier en interesse
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Het uiterlijk van het magazine vind ik minder belangrijker dan de inhoud.
Goede informatie van wetenschappers, artsen en ervaringsdeskundigen is
belangrijk voor patiënten. Een patiënten magazine eenvoudig en met minder
kosten uitgeven heeft mijn voorkeur.
Ik heb het magazine pas voor het eerst ontvangen dus kan geen vergelijking
maken
het gaat om de inhoud
het blad is heel professioneel
Veel informatie van anderen . Erg fijn
groter lettertype s.v.p.
graag ook een digitaal abonnement.
Elke verandering hoeft geen verbetering te zijn en dat geldt in ieder geval voor
dit
Graag met Prive achtige verhalen
Complimenten aan de redactie, Het ziet er altijd mooi en verzorgd uit en lees
de edities met veel belangstelling.
Top werk!
Digitale uitgave zou veel in de kosten schelen en je kunt hem overal lezen.
graag wat meer artikelen met diepgang
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