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Heb je in je werkomgeving wel of niet 
verteld dat je apneu hebt? 

 

 

 

1 Ik heb het verteld (316 keer) 
Aan wie heb je het verteld? 
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Antwoorden bij ‘Ik heb het aan iemand anders verteld’ 

• Aan diverse klanten; ik werk zelfstandig. 
• Ik was al in de ziektewet en later in de wia toen ik de diagnose kreeg 
• Zowel collega's als cliënten 
• Fam en UWV-arts 
• aan ieder die het wilde weten 
• familie, kinderen, vrienden 
• Familie en kennissen 
• Ik werk niet meer maar heb het wel op mijn clubs verteld 
• Collega's die ook in hetzelfde hotel zitten 
• Ben zzp-er / freelancer, ooit van gehoord, of niet belangrijk? 
• Een enkele collega 
• Goede bekenden 
• Als het te sprake komt. 
• andere vrijwilligers 
• Ik ben gepensioneerd en doe vrijwilligerswerk. Iedereen mag weten dat 

ik apneu heb. Soms kon ik daar mensen juist mee helpen. 
• Arbeidsongeschikt geraakt op mijn werk. Pas een jaar daarna kwam de 

diagnose matige/ernstige apneu. Nu werk ik als zelfstandige en heb mijn 
diagnose gedeeld met WIA keuring/ UWV arts, arbeidsdeskundige en 
coach. 

• Cursisten, ben zzp er 
• sommige klanten, ik ben zzp'er 
• Boekhouder en 1 Collega (zelf ook apneu)  
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Heb je ze in vertrouwen genomen of mochten ze er verder 
met anderen over praten? 

 

Antwoorden bij ‘Anders’ 

• Zelf verteld 
• Gewoon, ik ben er zelf open over. Niet expliciet vermeld wel of niet 

verder over praten. Werkgevers en collega's weten het 
• De verwijzing naar de slaapkliniek is op gang gekomen via het werk, n.l. 

de ARBO arts. (naar de huisarts, endan verder). Ik houdt mijn baas en 
collega's op de hoogte van de situatie. Iedereen is uitermate 
ondersteunend. 

• voor overleg met Arbo dienst of ik mocht werken 
• Heb het verteld als 
• Het kwam uit onderzoek eruit, heb er verder niet zo bij stil gestaan. 
• Ik ben er zelf heel open over. Als ik niet wil dat anderen het weten, had ik 

het zelf niet verteld 
• Helaas, ben ik door een burn-out gestopt met werken. vijf jaar later werd 

apneu vastgesteld als oorzaak en heb nooit meer mijn werk kunnen doen 
• Ze zien de afdruk op mijn gezicht en vragen ernaar 
• Kwam gewoon ter sprake tijdens de koffie, ik heb er zelf geen punt van 

gemaakt 
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• maakt mij niet uit, het is geen geheim. 
• Het is geen geheim 
• In neem aan dat UWV beroeps/ privacy geheim hebben 

 

Wat was de reden dat je het vertelde? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

 
Antwoorden bij ‘Andere reden’ 

• Als uitleg over mijn vermoeidheid. 
• I.v.m. dienst reizen 
• In mijn onregelmatige werktijden slaap ik niet altijd even goed met mijn 

masker op en dan kan ik altijd zeggen dat ik een mindere dag kwa 
energie heb.. 

• Waarom niet? Ik heb in 20 jaar bij deze baas tot en met nu 3x een 
ernstige aandoening gehad, en ben alle 3 keer uitermate goed 
opgevangen en begeleid. 

• ik wilde weten of het arbo technisch ok was 
• Werkte op de longfunctie, deden zelf slaap onderzoek en zag veel 

patiënten voorbij komen. 
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• Ik zat ziek thuis, toen de diagnose apneu, gedeeld om open te zijn 
• wat is de taboe rond apneu, het zit nog teveel in een hoekje dus maak er 

reclame voor 
• i.v.m. ziekteverzuim Dan zijn de collega’s op de hoogte en uitleg 

aandoening Veel onbegrip hierover 
• Omdat ik me een stuk fijner voelde 
• Twee maanden niet rijden. Moest een reden voor zijn. 
• Auto rijden 
• Had een verlengsnoer in buitenland nodig 
• Apneu is niet iets waar je geheimzinnig over moet doen. Na een gesprek 

met een leidinggevende kwam hij erg achter dat hij ook apneu had. 
• Er werd gevraagd naar de strepen van het masker in mijn gezicht 
• Ik ben ziek geweest, kreeg diagnose csas en kwam uit ziekte terug. Reden 

ziekte csas, die toen pas ontdekt werd 
• de afdrukken van het cpap masker waren in mijn gezicht te zien. 
• Snurken kwam wel eens ter sprake 
• Als buschauffeur heb je verantwoording tegenover passagiers en het 

verkeer. Achteraf heb ik daar spijt van omdat na het werk de keuring 
voor het rijbewijs ontzettend duur is. Ik heb mijn bus rijbewijs laten 
verlopen en word ik nog steeds achtervolgt met dure keuring. 

• Kwam ter sprake en heb dit toen vermeld. Ik loop er niet me te koop. 
• Het is belangrijk dat mijn leidinggevende het weet, en tijdens reizen 

samen met collega's zien ze ook dat ik mijn CPAP mee heb 
• I.v.m. een ziekte periode waar uit apneu is geconstateerd. 
• Ik was zelf verbaasd en wilde vanaf het begin bewustzijn verspreiden. 
• I.v.m. gezondheidsrisico's is het zeer belangrijk dat men op de hoogte is 

dat een en ander ook voor hun zou kunnen voorkomen. 
• De vraagstelling suggereert alsof het bijzonder is dat iemand apneu 

heeft. Die mening deel ik niet. Er zijn heel veel mensen die het hebben 
en heel veel mensen die het hebben, maar het niet weten. En zichzelf 
voortslepen. Als het onderwerp ter sprake komt, vertel ik dat ik ook 
apneu heb en dat ik blij ben dat ik erachter ben gekomen. Mijn leven is 
zoveel beter geworden sinds ik 's nachts gebruik maak van het apneu 
apparaat. Ik vind het dus niet bijzonder dat ik apneu heb, wel vind ik het 
bijzonder dat er zo'n goede remedie tegen is en daar ben ik erg dankbaar 
voor. 

• Omdat ik niet meer mocht auto rijden. Ben taxichauffeur 
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• Ik zit al langere tijd  door de vermoeidheid 
• Rijbewijs verlengen 
• Ik moest wel i.v.m.. veel afspraken en verantwoordelijkheden aan de 

boekhouder i.v.m.. veel verzuim 

 

Ben je achteraf blij dat je het hebt verteld? 

 
Antwoorden bij ‘Anders’ 

• Het bleef hetzelfde 
• Geen verschil met daarvoor 
• Ik heb het net een paar maanden. 
• Maakt mij niets uit, heb kanker gehad, weten ze ook. Dus wat stelt dit 

nou voor? Hetzelde als pijn aan je grote teen. Het is alleen maar slapen 
ket een masker op. Meer niet. 

• Het maakt geen verschil. 
• ja, want er hoeft geen geheim van gemaakt te worden en soms leidt het 

ook tot gesprekken over apneu en kan dat weer leiden tot het nadenken 
van de eigen gezondheid en eventueel tot het besef dat iemand anders 
zelf ook apneu zou kunnen hebben. 

• Maakt niet uit 
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• Heb niets te verbergen en of ze mij anders behandelen heb ik niet 
gemerkt 

• Ja want er is niets veranderd 
• ja want als er iets mis gaat in mijn werk kan er achteraf niet gezegd 

worden dat ik niet had mogen werken 
• Ja, maar er veranderde niets 
• Ze snappen het niet helemaal en op het moment dat je het verteld 

snappen ze het maar als je te moe bent word er gezegd iedereen is wel 
eens moe 

• Omdat ik het vertelde, kon ik een aantal keer mensen helpen die er zelf 
niet uit kwamen. Of met de cpap of met andere dingen. 

• Maak niks uit 
• wanneer er nog veel onduidelijk is omtrent apneu kan ik geen ander 

antwoord aanklikken 
• Wel blij maar maakt niets uit of ze het wel/niet weten. Collega's zijn niet 

veranderd richting mij. 
• Het heeft andere mensen ertoe aangezet ook een slaaponderzoek te 

laten doen 
• het heeft positief voor mijn kinderen uitgewerkt, niet familie, ik hoorde 

ze denken, die heeft ook wat, en verder praatte ik met hen niet. 
• Ik ben als persoon totaal veranderd en zou mijn werk nog onmogelijk 

kunnen doen 
• Het heeft weinig uitgemaakt dat ik het heb verteld, het maakte (voor mij) 

geen verschil. 
• Blij dat ik het verteld het, maar het maakt hun niet zo veel uit, iedereen 

heeft wel iets. 
• Ik ben wie ik ben en daar is niets aan veranderd. 
• ik heb het nog niet meegemaakt dat er anders over werd gedacht of dat 

ze hier begrip voor hadden 
• Maakt niet uit, ik wou dat ik geen strepen had, maar zonder 

apneuapparaat kan ik niet meer. 
• Ik vind het normaal om te vertellen en mijn werk vind het ook normaal 

dus er is geen verschil tussen voor en na 
• Onbelangrijk 
• Ik ben blij dat ik het verteld heb, maar ik merkte daarna niet veel verschil 
• Ja, ik ben blij het verteld te hebben, maar er is niet echt iets veranderd. 
• Het maakt niet uit. Heel veel mensen weten niet wat het inhoud. 
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• weet ik niet 
• Antwoord is gewoon ja, zonder verdere toelichting 
• Heb het verteld om die reden dat ze wisten waarom ik ziek was en 

klachten had 
• Het maakt niet echt verschil. Het kwam ter spake, ik heb het verteld en 

dat was dat. Ik had geen negatieve of positieve ervaring vooraf en daarna 
ook niet. 

• Geen verschil, maar ik ben overdag ook niet 'anders', maw ik heb geen 
apneu gerelateerde problemen overdag 

• Ja, maar Er is niets veranderd 
• Ja, want er is eigenlijk niets veranderd. Jullie antwoord 'nee, want er is 

eigenlijk niets veranderd' heeft een negatieve insteek en die klopt niet 
voor mij. 

• Is verder nooit ter sprake geweest 
• Niet van toepassing 
• Eigenlijk geen verschil 
• Geen mening, het is niet iets wat ik verzwijg, maar ook niet te koop mee 

loop. Dat is gewoon mijn instelling. 
• Toen ik net de diagnose had gekregen, leefden ze mee, maar daarna 

maakte het geen verschil met hoe ik werd behandeld. 
• Ik heb al 17 jaar apneu. Inmiddels zijn er twee collega’s die ook de 

diagnose apneu hebben gekregen. Waarschijnlijk was het fenomeen 
apneu bij hen bekend door mij. 

• er is geen verschil tussen voordat ik het wist en daarna. 
• Gaf duidelijkheid over ziekteverzuim 
• Ik ben blij dat ik het verteld heb. Doordat ik openhartig over apneu praat, 

bereik je ook mensen die na gaan denken over hun eigen vermoeidheid 
en er werk van maken om er iets aan te doen. 

• Ik kan hierdoor anderen helpen met tips. 
• Niks anders 
• Geen verschil 
• Iedereen heeft wel iets wat plaagt en ik hierin niets te verbergen. 
• Neutraal 
• Ik ben ontslagen 
• ik had het liever niet gedaan, maar het kon niet anders. 
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2 Ik heb het niet verteld(75 keer) 
Waarom heb je het niet verteld? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

 
 

Antwoorden bij ‘Andere reden’ 

• Werk als zzp vanuit huis 
• Het is geen geheim, maar ik ben er niet trots op. Blijft een gedoe, en ik 

moet er eerst zelf aan wennen. 
• Niet ter sprake gekomen 
• Zolang mijn werk er niet onder lijd hebben zie ik geen nut om dit te 

melden. Mocht het mijn werk dusdanig beïnvloeden dan zou ik het wel 
bespreken 

• Het is niet relevant. Ik doe mijn werk, en heb apneu die goed behandeld 
wordt middels cpap. Niet dat ik het verzwijg ofzo. 

• Ik wist het niet , na gebruik van een cpap is mijn AHI < 5 
• Na mantelzorger te zijn geweest, heel ziek geworden 
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• Zolang mijn werkzaamheden niet worden gehinderd is er geen noodzaak 
om het te vertellen 

• ik heb het wel verteld, dus deze vraag is niet relevant 
• Ik heb het wel verteld aan familie, maar die snapten er niets van en 

wilden zich er ook niet in verdiepen, gevolgen?? onzin. Wel met mijn 
kinderen 

• Jaren later is de oorzaak van mijn burn-out door apneu aan het licht 
gekomen, mijn werk was allang uit zicht. Ben nu ruim twaalf jaar niet 
meer werkzaam 

• Apneu was niet vastgesteld 
• Het heeft weinig uitgemaakt dat ik het heb verteld, het maakte (voor mij) 

geen verschil. 
• Niet nodig 
• Ik zie geen aanleiding om het te vertellen. Zou het wel ter sprake komen, 

prima. Dan wil ik best over mijn ervaringen spreken. 
• Ik denk er niet elke dag aan. 
• Als het er toe doet of je krijgt het erover, ik schaam mij er absoluut niet 

over. 
• Ik wist het nog niet 😪😪 
• Wist niet dat ik het had 
• op vorige werklocatie wel verteld en kreeg een rare reactie en besloot 

ter plekke het voortaan voor me zelf te houden 
• Het is niet van belang voor mijn functioneren nu. Als het ter sprake komt 

zal ik het onderwerp niet omzeilen. 
• Apneu pas vastgesteld nadat ik was gestopt met werken. 
• Ik heb het wel verteld, dus ik weet niet waarom ik deze vraag per se 

moet beantwoorden. 
• Ik heb het op mijn vorige werkplek (algemeen ziekenhuis waar ik 

verpleegkundige was) wel verteld omdat toen de diagnose is gesteld en 
ik daar ook psychisch veel last van had: alle kwartjes van alle voorgaande 
jaren vielen op hun plaats. Sinds 1/11 een nieuwe werkplek en de 
klachten zijn nu redelijk ok met de Cpap. Nu wel in een vervolgtraject bij 
Sein… 

• Ben bang dat ik minder waard ben 
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Ben je van plan het ooit te gaan vertellen aan iemand in je 
werkomgeving? 

 
Antwoorden bij ‘Anders’ 

• Maakt voor mij niets uit 
• Toch niet relevant. Heb het verteld 
• Als het een probleem gaat worden 
• Ligt er gewoon aan of iemand er om vraagt of dat het ter sprake komt. 
• Als het zo ter sprake komt 
• Ik heb het gewoon verteld 
• Als het ter sprake komt 
• Ben 78 gepensioneerd 
• misschien wel als het ter sprake komt, aan een enkele collega 
• ik heb geen werkgever meer, maar anders zou ik er open voor uitkomen 

als het nodig is 
• Als ik met pensioen ben 
• Wanneer ik oud collega's spreek zeker want het kan iedereen overkomen 

en het is belangrijk dat het snel wordt opgemerkt 
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• Het heeft weinig uitgemaakt dat ik het heb verteld, het maakte (voor mij) 
geen verschil. 

• Werk niet meer 
• Elke keer als het ter sprake komt vertel ik erover. 
• Als er om gevraagd wordt, not a big deal. 
• Ik werk inmiddels niet meer, dooreen scala aan restklachten zit ik nu al 

meer dan twee jaar thuis 
• Als het er toe doet. 
• Ik ben nu gepensioneerd. 
• Ik plan het niet echt, als het ter sprake komt dan zeg ik er wat over. 
• Als het ter sprake komt vertel ik het. Zie vorige antwoord. 
• Als ik nog zou werken zou ik het wel vertellen denk ik. 
• Als het uitkomt vertel ik het anders niet nodig. 
• Misschien ooit aan een directe collega. Maar van je collega's weet jij toch 

ook niet wat ze in bed uitspoken? Als je je werk maar goed doet, daar 
kom je voor. 

• Clientèle kan dan geen veronderstellingen maken ten aanzien van 
eindigheid van je bedrijf. 

• Als het ter sprake komt deel ik mijn ervaringen 
• totdat maatschappelijk de grote (voor)oordelen over apneu weg zijn 
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Aan wie ga je het dan vertellen? 

 

 
Antwoorden bij ‘Anders’ 

• Iedereen 
• Ik werk niet .ik ben 74 
• Als het ter sprake komt maakt het uit met wie 
• heb het al verteld aan diverse klanten 
• Afhankelijk wie het aangaat 
• Ik ben zzp-er. Geen idee of ik het tegen klanten of collega's ga zeggen. 
• alleen aan diegene wanneer dat nodig is 
• aan een enkele collega, niet als een belangrijke mededeling maar als het 

ter sprake komt 
• Aanbieder , waarbij het ter sprake komt. 
• Ik was hoofd verantwoordelijke binnen het bedrijf maar voor P&O is het 

ook belangrijk te weten. Ik zal niet de enige zijn waarbij een arts het op 
een burnout gooit 

• Het heeft weinig uitgemaakt dat ik het heb verteld, het maakte (voor mij) 
geen verschil. 
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• Heb ik niet meer 
• Met wie het onderwerp aan de orde komt. 
• Aan wie er om vraagt natuurlijk. 
• Ik werk niet meer, dus kan het op mijn werk iets meer vertellen 
• Als het zo uit komt. 
• Heb ik niet meer. 
• Maakt niet uit wie. 
• niemand behalve vrienden en familie. 
• Mijn gesprekspartners en dat kan iedereen zijn 

 

Ga je dan zeggen dat ze het niet verder mogen vertellen? 

 
Antwoord bij ‘Anders’ 

• Dat vertrouwen is er dan ! 
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3. Wil je ons verder nog iets laten weten over dit 
onderwerp? 

• Slaap apneu is bij mij juist via werk naar voren gekomen. De bedrijfsarts 
heeft gesuggereerd om een slaaponderzoek te doen vanwege zijn 
vermoeden van slaap apneu. 

• Wordt vooral geadviseerd het verder niet te melden i.v.m. arbo arts en 
spoor 2 

• door het te vertellen kun je anderen die het hebben, maar niet van het 
bestaan weten, ook helpen. Bovendien was ik ziek thuis (heel moe van 
de apneu) dus dan weten ze ook waarom. 

• Ik zie het taboe niet ik ben er heel open over 
• Je leert van elkaar als je er over praat, de bekende tips trucks. 
• Moet het een verschil maken, moeten ze er rekening mee houden... ik 

ben daar zelf nog niet over uit. Misschien ook nog te kort 
gediagnosticeerd (sinds mei 2022) 

• Dat ik apneu heb, heb ik ook aan familie, vrienden en collega's verteld, 
omdat ik van mening ben dat te weinig mensen op de hoogte zijn van de 
gevolgen van apneu en de klachten onderschat worden. 

• Heb geen werkgever 
• In eerdere werkkring liep ik vast vanwege laat/vroeg diensten. In mijn 

huidige team wordt op meerdere vlakken ondersteund om balans te 
behouden. Ik heb nu 21 jaar een cpap.Ben 63 jaar en blij met de 
mogelijkheid om nog te werken. 

• Het is toch geen drama? Kanker chemo bestraling immunotherapie 
operatie hormoontherapie dat is pas vervelend 

• Zijn vocht walzakken een oorzaak van het neusmasker en kan dit 
medische gezien weggehaald worden, en in welk stadium wordt het 
medisch  

• Eigen veiligheid is belangrijk. Voor mijn werk(calculator) moest ik, voor 
opnames, lange afstanden rijden wat op een gegeven ogenblik niet ging. 
Ook is lopen langs het spoor zo en zo gevaarlijk. Toen de onderzoeken 
begon heb ik het meteen verteld. 

• Waarom erover zwijgen? Ik zie het probleem niet! 
• wordt volgens mij prima geaccepteerd al denken ze in eerste instantie 

dat er heel wat met je aan de hand is. 
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• Prima plan om deze inventarisatie te doen. Open zijn over Apneu is 
belangrijk omdat er veel onbekendheid bestaat bij de meeste mensen 
over wat het inhoudt. Als mensen snappen wat je hebt en wat de 
eventuele symptomen of gevolgen kunnen zijn, komt dat de 
samenwerking ten goede. Daarnaast is het goed dat zoveel mogelijk 
mensen weten wat slaapapneu inhoudt. Dat komt de communicatie 
erover alleen maar ten goede en kweekt begrip. 

• Volgens mij is behandeld apneu prima… en dat ik slecht tegen slaap 
tekort kan is goed om te weten voor mijn omgeving. Dus ook op mijn 
werk 

• Waarom zou ik het geheim wollen houden, ik heb het nu eenmaal en ik 
schaam me er niet voor. 

• Vertel het nog steeds bijna niemand 
• Werkgever misbruikt apneu (of andere ziekte) als argument voor niet-

functioneren, dus werknemer, zoek maar een andere werkgever (mag 
officieel niet, maar gebeurd wel). 

• kreeg eerst negatief advies om te werken en nar 1,5 maand en andere 
Arbo arts mocht ik toch werken 

• Heb er zelfs collega’s en familie door laten inzien dat ze zelf apneu 
hebben 

• Erover praten is niet genoeg: je moet zelf ook bereid zijn minder hard te 
werken of minder verantwoordelijkheid te accepteren als je door 
structurele vermoeidheid minder aankan. Je mag begrip verlangen, maar 
niet dat alles hetzelfde blijft als dat niet meer kan. 

• Een werkgever mag niet vragen naar ziekteoorzaken. Het is aan de 
bedrijfsarts om te adviseren over inzetbaarheid. Je hoeft een werkgever 
dan ook niet te vertellen over de reden van verzuim. 

• ik ben in vaste nachtdienst maar ondervind hier geen problemen mee. 
Mijn directe collega's vinden het wel interessant hoeveel apneus ik had 
overdag. 

• Als je goed ingesteld staat en de therapie werkt, kan je het toch gewoon 
vertellen. Mijn werk lijdt er niet onder 

• Het is geen issue 
• Ik kreeg vaak de opmerking "Ik ben ook wel eens moe". Ik legde dan uit 

dat ik me altijd voel zoals je je voelt als je 's nachts vanuit slaap naar de 
wc moest; dat groggy gevoel wat je dan hebt 
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• Ik houd niet snel iets geheim. Zeker niet als ze er op mijn werk iets van 
kunnen merken. 

• Onbegrip 
• Ben blij dat ik eindelijk weet waarom ik zo moe ben, terwijl ik zelf altijd 

gedacht had dat ik goed sliep 
• Ik altijd vertrouwen in mijn apparaat gehad 
• Door oververmoeidheid moest ik me ziekmelden, ben hier open over 
• Ik ben van mening dat een patiënt onder behandeling feitelijk geen 

patiënt meer is. 
• Ik heb het verteld aan de persoon doe boven mijn leidinggevende staat. 

De leidinggevende die ik momenteel heb is volgens mij een narcist en 
met hem wil ik niets van doen hebben. Die heeft mij al vaker niet goed 
behandeld. Na een paar operaties wegens CTS verwacht ik in het nieuwe 
jaar weer aan het werk te gaan. Hoop weer thuis te mogen werken, dat 
is ook vanwege de apneu beter voor mij. 

• Als je het vertelt zullen waarschijnlijk anderen ook naar voren komen of 
zich afvragen dat ze zich misschien ook moeten laten onderzoeken. We 
zijn met velen. 

• Ben steeds stomverbaasd dat apneu voor sommige instanties niet 
bestaat.. Ggz. UWV. 

• Slaapdiensten en apneu zijn een slechte combinatie. Inmiddels wachtend 
keuring bij UWV (Multi problematiek) 

• Het apparaat werkt goed Ik slaap zonder problemen 
• Ik ben heel blij met de bekendheid nu over apneu. Want het was toch 

wel de onbekendheid vooral, die aan de achterban liet blijken dat het 
onzin was 

• Als je het vertelt moet je ook goed uitleggen wat apneu betekend 
• Ik vind deze vragenlijst heel erg nuttig verspreid aub de antwoorden om 

de " slachtoffers" duidelijk te maken wat apneu kan veroorzaken. Ik 
vecht al jaren tegen het UWV voor erkenning maar ben ook al jaren 
opzoek naar antwoorden 

• Ik ben met pensioen. Tijdens mijn werk wel las, maar toen geen idee dat 
dit apneu was.t van wegvallen 

• Kan er goed mee om gaan en soms anderen adviseren. 
• Sinds ik weet dat ik apneu heb kijk ik uit naar mensen die dezelfde 

symptomen hebben en raad ze aan om tijdig naar de dokter te gaan. 
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• De suggestie in antwoorden liggen op problemen. Als je behandelt wordt 
zijn die niet erg relevant. 

• Door mijn apneu ben ik chronisch vermoeid geraakt en afgekeurd. 
Omdat ik maar 16 uur per week nog kan werken, ben ik er op mijn werk 
altijd open over. Juist zodat mijn collega's weten wat ze wel en niet van 
mij kunnen verwachten. Dat levert veel begrip en positieve reacties op. 
Bovendien voorkomt openheid speculeren achter mijn rug om 

• Het grootste probleem is de wettelijke beperkingen die je misschien gaat 
krijgen als je het vertelt. Denk aan het rijden, de vrijheid om dit zelf te 
bepalen 

• Maak er niet zo’n probleem van. Mijn man zat 20 jaar in een rolstoel en 
als dat zijn leven zou beheersen, dan was het een rotleven. Wij doen 
leuke dingen met ons leven. 

• Verteld i.v.m. rijbewijs 
• Ik werkte parttime. Ik denk niet dat mijn collega's merkten dat ik last had 

van slaapapneu. Als ik thuis kwam van een ochtenddienst moest ik altijd 
bij slapen. 

• Ik ben van mening dat je maar beter zo open mogelijk moet zijn. Dan 
weten je collega's tenminste dat je wat hebt. Bovendien vind ik het zelf 
fijn als ze op de hoogte zijn, want dan kun het er gewoon over praten 

• Goed om dit te delen 
• Heel erg dat het zo laat ontdekt is. 
• Ik vind het heel belangrijk dat mijn omgeving het weet, en ook weten 

hoe het ontdekt kan worden! om voor ieder open te zijn omdat er 
diverse collega's naar mijn mening ook last van hebben 

• Ik ervaar kennelijk meer acceptatie  
• als je gewoon over praat is er ook begrip als je niet zo lekker in je vel zit 

en dan een kort lontje hebt, maar zei er altijd wel bij dat ik niet zielig ben 
met als je apneu hebt. 

• Collega’s komen voor advies over slaapapneu naar mij toe 
• Ik snap niet goed waarom hier zo moeilijk over gedaan wordt, en dus ook 

niet waarom je het niet zou vertellen. Het is toch niets bijzonders 
• Mijn collega's zijn begripvol, mijn leidinggevende niet. Ook de 

bedrijfsarts had erg weinig begrip, vond ik. Ik denk dat het bij 
bedrijfsartsen aan kennis ontbreekt... 
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• De leiding wilde niet meewerken aan werken in het late rooster, maar 
van de dienstenruilers daar wilden ze niet aankomen. Die waren in het 
voordeel. 

• Voor mij was een overweging om het niet te vertellen dat ik er zelf geen 
hinder van ondervond tijdens het werk. Als dat wel zo was, had ik het 
wel verteld, waarschijnlijk na overleg met de bedrijfsarts. 

• Dat ik het vertelde heeft anderen er toe aangezet ook tests te doen 
waarbij ze ook slaapapneu bleken te hebben. 

• Ik begrijp absoluut niet waarom je het per se aan je leidinggevende of 
collega's zou moeten vertellen. Het heeft namelijk niets met mijn werk 
en functioneren te maken. Maar ik heb er ook geen bezwaar tegen om 
het te vertellen mocht het toevallig ter sprake komen, net als 
bijvoorbeeld pijn aan een grote teen. Wat maakt het uit!? 

• Er moet iets gedaan worden met de dure keuringen, die jaarlijks kwam 
en de laatste keuring 3 jaar, zodat ik dit jaar weer naar die keuring moet. 
Als ik mijn mond had gehouden en een normale keuring had gehad van € 
75,00 in plaats van ca. € 225,00 

• Er word vaak wat lacherig over gedaan dat je met een masker op slaapt. 
Dit vindt ik niet fijn en maakt dat ik er ook niet te koop mee loop. 

• Omgeving snapt vaak de vermoeidheid en vergeetachtigheid niet. Begrip 
is van korte duur 

• Men vind dat als je behandeld word dat je dan geen klachten meer hebt. 
Men denkt eigen schuld dikke bult vanwege mijn overgewicht 

• ik voel wel een schaamte om het te vertellen op werk. maat mijn 
leidinggevende vertrouw ik. 

• Ben mijn vorige baan kwijtgeraakt door apneu . Kon geen 12 uur per dag 
meer achter het stuur van een vrachtwagen zitten de eerste 3 jaar 

• Wat een suggestieve vragen, als of het geheim is of dat je je ervoor moet 
schamen. 

• Het is zoals het is 
• ik vul dit in terwijl ik niet meer werk. Ik ben tegen een muur van onbegrip 

aangelopen doordat ik concentratie verloor en soms aanvallen had 
tijdens vergaderingen. Men wilde van mij af. Slaaponderzoek wees pas 
daarna uit dat ik ernstig apneu heb. Eist ik zelf voor die tijd ook niet. 
Natuurlijk had ik bijna elke nacht last van ademnood maar ik wist niet 
wat dat was. 

• Als gepensioneerde mag iedereen het weten. 
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• Mensen die weten wat er aan de hand is kunnen er, als nodig rekening 
mee houden. Van dingen die ze niet weten kun je ook niet verwachten 
dat ze er rekening mee houden. Mocht dat nodig zijn. 

• Er is geen enkele reden om hier geheimzinnig over te doen. 
• Het kan niet genoeg verteld worden: er zijn véél meer mensen die er aan 

lijden. Ook als er al therapie is, blijft hulp nodig. Ik tref bij mijn uitleg veel 
ontmoedigde mensen... 

• De geheimzinnigheid over apneu vind ik onzin. Je zwijgt toch ook niet als 
je hartproblemen hebt of een huidaandoening! 

• Werkgever heeft wel begrip voor een probleem voor de korte tijd, maar 
een chronisch probleem vinden ze lastig 

• Als je er eerlijk over bent merk je dat andere mensen ook meer over 
zichzelf vertellen. Mensen willen er vaak ook meer over weten en komen 
ook met vragen. Daarmee help je de kennis over apneu te verspreiden. 

• ook deze enquête laat zien dat apneu maatschappelijk reacties oproept, 
denk bv. aan de overspannen reactie bij een medische keuring voor het 
rijbewijs. Daarnaast vertel je aan je leidinggevende dat je veel naar de wc 
moet, dat je regelmatig hoofdpijn hebt? 

• In mijn ervaring maakt het niet veel uit wat ik vertel. Ik heb niet het idee 
dat het een verschil maakt qua begrijpen, of voor mijzelf. Reden dat ik 
geen moeite heb het te delen als het zo uitkomt is ook voor bewustzijn 
van apneu. Wellicht herkennen anderen mensen het bij zichzelf of 
partner. Het duurde bij mij jaren voor het ontdekt werd en dat is erg 
jammer. Ik gun anderen een snellere diagnose. 

• ik ben met pensioen 
• Open zijn over apneu, geeft ook een stukje voorlichting, omdat het bij 

veel mensen nog heel onbekend is. 
• Blijft toch altijd ingewikkeld 
• Ik werk als zelfstandige thuis / eigen kantoor. 
• Mijn apneu is grotendeels centrale apneu en erg lastig onder controle te 

krijgen. Ondanks Cpap en extra zuurstof en positie trainer. Ik merkte 
soms dat mensen dachten dat het door de behandeling wel helemaal 
goed zou gaan, terwijl dat dus niet zo is. 

• Meerdere keren is een promotiemogelijkheid niet doorgegaan toen mijn 
apneu ter sprake kwam. Ik werk in het beroepsvervoer. 
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• Eenzijdige vragenlijst, enkel over vertellen of niet vertellen. Mijn impact 
is dat ik zodanig lang ziek werd, dat ik ontslagen ben. Nu blijvend 
arbeidsongeschikt. 

• ik zou blij zijn als ik in die rot werkomgeving niet meer hoef te werken 
geregeld last van vieze zware verstikkende verflucht 


