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Apneupatienten in Vlaanderen
BASS meeting Gent

6 november 2019

Van VAPA naar ApneuVereniging Vlaanderen

• Mei 1997 VAPA
• Lente- en HerfstBijeenkomsten op UZAntwerpen
• Statische website

• Mei 2016 ApneuVereniging Vlaanderen
• Plan spreiding: 20 grootste slaapcentra / 4 bestuurders
• ApneuMagazine

• Patiënten en Vrienden
• Met minimum één Vlaams artikel

• “Special” voor nieuw gediagnosticeerd
• Dynamische website + Contactbeheer
• ApneuNieuws
• Europees: deelname ERS congres (met ERS subsidie)
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De affiches (a3 of A4)

Waar staan we vandaag eind 2019?

• Spreiding
• Stille bestuurders haakten af
• Opbouw nieuw “actief” bestuur en vrijwilligers
• Gevolg: uitrol duurde langer

• ApneuMagazine
• Incident Vlaams artikel + nieuwe hoofdredacteur:

stopzetting Vlaams artikel in Nederlandse magazine
• Special

• Weinig respons (vraag om lid te worden)
in vergelijking met Nederland

• Betalende Leden
• Daling is gestopt
• Blijft stabiel rond 200 (van de 600 contacten) -25% en +25%
• 2019 +10%

En morgen in 2020?

• 4 Lentebijeenkomsten
• Limburg: ZOL Genk op 22 april
• West-Vlaanderen: Jan Yperman Ieper op 9 mei
• Oost-Vlaanderen: UZGent en Maria Middelares (datum?)
• Brabant: ???
• Antwerpen: UZAntwerpen 7 maart
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Lente- en herfstbijeenkomsten

• Samenwerking met slaapcentra
• Sprekers
• Verhouding sprekers / ervaringen uitwisselen
• Uitnodiging

• Doel: één per seizoen en per provincie (10/jaar)
• Vgl Nederland: 28 lokale groepen, 56 bijeenkomsten

• Financiering
• Slaapcentra: zaal en parking
• ApneuVereniging Vlaanderen

• Uitnodiging (>3 maanden vooraf)
• Inschrijving en evaluatie
• Drank (catering ziekenhuis) en fruit tijdens pauze

• Toegang: betalend, gratis voor leden en vrienden
• Sponsor: fabrikant of home care provider

En morgen in 2020?

• 4 Lentebijeenkomsten
• Limburg: ZOL Genk op 22 april
• West-Vlaanderen: Jan Yperman Ieper op 9 mei
• Oost-Vlaanderen: UZGent en Maria Middelares (datum?)
• Brabant: ???
• Antwerpen: UZAntwerpen 7 maart

• Folder
• Special als welkom bij lidmaatschap
• ApneuKrant: 4p bijlage bij ApneuMagazine

• Vlaanderen vgl Nederland (42%)
• 220 betalende leden vs 9.000 (3.800)
• 0 € subsidie vs 1mio € (420k €) over 10 jaren
• We delen taal en aandoening met NL

We delen zorgorganisatie en conventie met GUPPC
• Pragmatisch: Vlaamse bijlage bij elk ApneuMagazine

• Volgende maanden
• December: lentebijeenkomsten maart
• Maart: lentebijeenkomsten april en mei

• Info over vorige bijeenkomsten
• Getuigenissen van Vlaamse patiënten
• Eigen artikel

• Maart: rijbewijs (Cara, transportbedrijven)
voorbereid in december: De Lijn, Italië

• Interview Gilbert Hallet (GUPPC)
• Aanvullende info voor België over Nederlandse artikels 

(indien mogelijk)
• Verwijzingen naar website: video, uitbreiding
• Redactie blijft zwak punt

8 vragen van Patienten
1. Dialoog

• Arts = medisch vakmensschap (m/v)
• <> “je hebt daar niets verloren” over patiëntenbijeenkomst

• Patiënt = expert in eigen ervaring
• <> “meneer doktoor weet het beter en mag je niet tegenspreken”

• Patiëntencontacten = aanvulling op verhaal experten (“hebben steeds minder tijd”)

2. Meervoudige disciplines, team work
• <> geen alternatieven bespreken “want niet aanwezig op eigen slaapcentrum”

3. Wat bij AHI<15 en toch symptomen?
4. Transparantie en keuze

• Welke keuze maakt slaapcentrum in mijn plaats (cpap, masker, mra)? Budget vs behoeften!
• Wat wel, wat niet? vb verwarmde slang
• Wat met tele monitoring?

5. Jaarlijkse controle
• <> “uitlezen gebruikstijd aan de lopende band”

6. Kosten: 90 € + 75 € elektriciteit & water + 12 € afspraak  = 177 € / jaar met toestel > 5 jaar
7. Als info ontbreekt, zelf op zoek bij “Dokter internet”, vb info van smart cpap <> betrouwbare info
8. Waar kan ik een CPAP kopen, “Doe het zelf”, waarom moet ik in conventie blijven?
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Patienten vertegenwoordiging

• België: niets!
• Slaapcentrum
• Vlaams PatiëntenPlatform (al 20 jaar!) <> rechtstreeks minister
• ZOPP (VPP + Trefpunt): voorstel folder, teken overeenkomst
• RIZIV: symposium stakeholders blijft uit

• Europa
• ERS: PAG en 2 Task Forces
• ESRS: niets
• ENSAPO European Network of Sleep Apnoea Patient Organisations

• Italië, België NL, Frankrijk, Oostenrijk, IJsland, Zweden, VK, (Nederland)
• Video meetings
• Taal is een struikelsteen (we zijn patiënten, geen professionals)

• Representativiteit belangrijke bekommernis
• Wie ben ik? Wie heb ik geraadpleegd (landen, organisaties)? Wie vertegenwoordig ik, 

alleen mezelf? <> vertrouwelijkheid

Wat houd je tegen om vriend te worden?

• 2 formules
• 50 € voor 2 ApneuMagazines + ApneuKrant / kwartaal
• 75 € voor 5 ApneuMagazines + ApneuKrant / kwartaal
• Of aangepaste formule

• Actief folder verspreiden, affiches op zichtbare plaats
• de Special stopt, wordt verstuurd bij lid worden

• Patiëntenbijeenkomsten ondersteunen in dialoog
• MAR Medische AdviesRaad


