
Ieper, 14 februari 2019 
 
Beste mevrouw, meneer, 
 
Hierbij nodigen we je hartelijk uit op de lentebijeenkomst van ApneuVereniging Vlaanderen op 
zaterdag 9 mei 2020. Deze keer zijn we te gast in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Zoals 
gewoonlijk zijn alle geïnteresseerden welkom. 

Je kan ook nu weer rekenen op een boeiende namiddag. 

Dokter Greet Bral, longarts, Jan Yperman Ziekenhuis, verantwoordelijke van 
het slaapcentrum, spreekt over de oorzaken en de behandeling van slaapapneu. 
Is het nodig om slaapapneu te behandelen en welke gevolgen heeft 
onbehandelde slaapapneu? 

 

Huisarts dr Hugo Hardeman is voorzitter van de Nederlandse 
ApneuVereniging. Bij velen van ons heeft de huisarts vrij laat (of soms helemaal 
niet) doorverwezen naar een slaaponderzoek, toen we met onze klachten 
kwamen aankloppen. Dokter Hugo Hardeman zoekt een verklaring voor deze 
vertraging en tevens naar een oplossing voor een snellere diagnose van 
slaapapneu. 

 

Een demostand met alle gangbare maskers en MRA die onze vereniging verzameld heeft, laat je 
toe ter plaatse kennis te maken met de verschillende modellen. 

We nemen ook tijd voor vragen (die je vooraf kan stellen) en uitwisseling van ervaringen. Tijdens 
de pauze zorgen we voor een drankje en fruit. 

Onze patiëntenvereniging ontvangt geen subsidies, we werken met lidgeld van leden en vrienden, en 
enkele advertenties. We vragen een bijdrage als deelname in de kosten (verminderde bijdrage indien 
verhoogde tegemoetkoming). Deelname aan de bijeenkomst is gratis voor leden en vrienden van 
ApneuVereniging Vlaanderen of Nederland. Je kan ter plaatse lid worden (27,50€/jaar), inbegrepen 
abonnement op ApneuKrant (Vlaanderen) en ApneuMagazine (Nederland) (4/jaar). Of je kan 
overschrijven op BE10 0012 9955 7904. 

Zaterdag 9 mei 2020 van 14u tot 16u30 (napraten tot 17u30)  

Jan Yperman Ziekenhuis, auditorium route 36 
Briekestraat 12, 8900 Ieper 

Met Openbaar Vervoer: bus 95 (Ieper station <> Roeselare station)  
Met de auto: A19 uitrit Langemark-Poelkapelle /  Sint-Jan 

Graag vooraf inschrijven 
bij voorkeur online www.ApneuVereniging.be/2020ieper 

of via telefoon 03 494 27 39 ApneuVereniging Vlaanderen 
of via het secretariaat Cardio-Pneumo van Jan Yperman Ziekenhuis 

Inkom 7€ | verhoogde tegemoetkoming 2€ | leden en vrienden gratis 

 
Voor de andere lentebijeenkomsten in Genk en Antwerpen: https://www.ApneuVereniging.be/2020lentebijeenkomsten 

 
Vriendelijke groet, 
 
dr Greet Bral  Mark De Quidt 
Jan Yperman Ziekenhuis Ieper  Voorzitter ApneuVereniging Vlaanderen 
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