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Vragen van het bestuur van ApneuVereniging Vlaanderen 
 

1. De studie van het kenniscentrum is gericht op de kost van de diagnose, titratie en 

behandeling. Als patiëntenvereniging bekijken we de kosten van slaapapneu en opbrengsten 

van de behandeling in een bredere context. Slaapapneu heeft als gevolg meer kans op auto-

ongevallen en comorbiditeiten. 22 comorbiditeiten werden aangeduid In een Cost-of-Illness 

onderzoek van Università Bocconi (juli19) waaraan de Italiaanse apneuvereniging heeft 

meegewerkt. De economische kost verbonden aan osas werd hierin geschat op 520 euro per 

inwoner. Dit zou voor België een economische kost betekenen van 6 miljard euro. 

Het voorkomen van slaapneu wordt geschat op 5% tot 10%. Momenteel wordt in België 

slechts 1,1% behandeld, wat neerkomt op een onderdiagnose/onderbehandeling van 

afgerond 80% tot 90%. In een vergelijkende Europese studie wordt het voorkomen zelfs 

hoger geschat: 22,7% voor middelmatig ernstig en ernstig apneu (AHI >= 15). 

In de apneuconventie van het RIZIV wordt de jaarlijkse toename beperkt tot 15%. Maar de 

kosten voor de comorbiditeiten blijven doorlopen. Elke beperking op diagnose en 

behandeling van slaapapneu is nadelig voor de volksgezondheid en wijzen we van de hand. 

Een besparing op de methodes van diagnose en behandeling die de studie van het 

kenniscentrum inschat, geeft daardoor een vertekend beeld van de besparing op het totale 

kostenplaatje. 

Wij vragen de huidige studie uit te breiden tot een Belgisch Cost-of-Illness en prevalentie 

(voorkomen) onderzoek als een aanzet tot een gepast preventie-beleid, dat vandaag 

onbestaand is. Preventie en screening zal leiden tot vermindering van de onderbehandeling 

waardoor een meer gezonde bevolking en besparingen op behandeling van comorbiditeiten. 

 

2. Onze vereniging bestaat 23 jaar. In die 23 jaar is de apneuovereenkomst tot stand 

gekomen en verschillende keren gewijzigd. Geen enkele keer werden patiënten hierbij 

betrokken. Heeft het RIZIV schrik van patiënten? Waarom is er enkel overleg met 

ziekenhuisdirecties, slaapartsen, industrie en ziekenfondsen, waarvan geen enkele partij ooit 

formeel patiënten of de patiëntenvereniging gecontacteerd heeft? Anderzijds stellen we als 

bestuur vast dat er gemor is onder patiënten, maar dat men deze vaak niet durft uiten 

tegenover de arts. Er is een wisselwerking tussen gebrek aan patiëntenbetrokkenheid 

enerzijds en mondigheid van patiënten anderzijds, beiden geven mekaar de hand. 

We zien in Nederland een grote betrokkenheid van de patiëntenvereniging (ze schrijven mee 

aan de apneurichtlijn) en anderzijds een grotere mondigheid van patiënten. Nederland heeft 

ook een beleid van ondersteuning van patiënten. Zo heeft de ApneuVereniging Nederland 

de voorbije 10 jaar ongeveer één miljoen euro ontvangen, onder meer voor professioneel 

georganiseerde tevredenheidspeilingen onder patiënten. De patiëntenvereniging telt daar 

meer dan 9000 leden en ze geven een driemaandelijks magazine uit van minstens 52 



bladzijden. Ook in ons netwerk van Europese landen zien we een grote betrokkenheid in de 

UK, Frankrijk en Italië.  

In België (federaal) of Vlaanderen is de subsidie nul komma nul euro. Maggy De Block 

verweerde zich door te stellen dat er zoveel patiëntenverenigingen zijn, en dat ze een koepel 

subsidiëren, het Vlaams PatiëntenPlatform. We zijn lid van dit platform, maar samen met 

Trefpunt Zelfhulp moeten we vaststellen dat die noch ondersteunend noch 

vertegenwoordigend werken. Is er enige betrokkenheid geweest van VPP of het Trefpunt bij 

de totstandkoming of wijziging van de apneuovereenkomst? Ook bij de studie van het 

Kenniscentrum schitterden ze door afwezigheid. 

 

Vragen van patiënten 
 

3. Waarom wordt bij elke jaarlijkse controle longinhouden gemeten? Wat heeft dit met 

slaapapneu te maken? Of zijn het gewoon extra onderzoeken die het slaapcentrum kan 

aanrekenen aan de ziekteverzekering? 

 

4. Wat er ontbreekt in België (ook in andere landen), is een gecontroleerd traject voor het 

bepalen van  het juiste masker. Dit is allicht niet éénvoudig want het hangt van vele factoren 

af. Maar nu blijven veel mensen een, voor hun niet ideaal, masker gebruiken. Tele-monitoring 

zou hierbij deels kunnen helpen, maar of het masker comfortabel zit of niet, gaat het cpap 

toestel niet kunnen weten, dus ook niet kunnen registreren of doorgeven. 

 

5. Als ik het goed begrepen heb is België het enige land waar er een co-betaling bestaat van 

ziekteverzekering en patiënt (remgeld) voor de huur van de cpap, met het slaapcentrum als 

doorgeefluik naar de service provider. Dit leidt in sommige gevallen naar wanpraktijken waar 

het ziekenhuis zich laat doorbetalen als het leasingscontract na 5 jaar gestopt is. Ik ken 

mensen die al 10 jaar(!) met hetzelfde toestel slapen... In Frankrijk en Nederland betaalt de 

ziekteverzekering rechtstreeks aan de service provider, zonder tussenkomst van ziekenhuis. 

 

6. Wat in dit onderzoek niet aan bod komt, en wat ik wel belangrijk vind, is de mogelijkheid 

voor ziekteverlof, minstens de eerste week na de ingebruikname van de cpap. Dit om in alle 

rust te kunnen wennen. Indien het moeilijk blijft, mogelijk verlengbaar tot 2 weken (of 

halftijds). 

Wat ik ook handig had gevonden is de mogelijkheid voor deeltijds ziekteverlof vanaf de 

diagnose slaapapneu tot de start van de cpap behandeling. Aanslepende vermoeidheid kan 

een reden zijn voor ziekteverlof. 

 

7. Ik blijf wel met vragen zitten aangaande het zogenaamde forfait: RIZIV en patient betalen 

samen 635 euro per jaar voor 'huur' en  onderhoud van cpap en toebehoren. 

Bedankt dat je mijn vraag hierover doorgegeven hebt aan Chris De Laet bij de vorige 

webinar. Maar dr. De Laet gaf hier nogal snel, en in mijn observatie toch wat terughoudend 

of aarzelend, een niet zo duidelijk antwoord op, in de trend van 'het RIZIV is inderdaad gul ...'. 



Zoals ik toen ook al min of meer meldde: als ik zie wat ik afgelopen 10 jaar heb 

teruggekregen voor de 6.350 euro die ikzelf, samen met de andere belastingbetalers 

betaalde aan het ziekenhuis, dan vermoed ik dat het ziekenhuis nog geen derde van deze 

som nodig had voor aanschaffing van alle materiaal dat ik in die periode toegewezen kreeg. 

Ik veronderstel dat dit hetzelfde verhaal is voor het gros van de apneu-patiënten. 

Als ik dan zie dat men daarbij nog allerhande restricties hanteert - slechts om de twee jaar 

een nieuw masker, nooit een vervanging van een cpap door een nieuw toestel met 

verbeterde technologie, geen terugbetaling voor 'slimme cpap', enz. - en ik hoor Jo De Cock 

in de inleidende video zeggen dat elke euro telt voor het RIZIV, dan vraag ik mij af hoe dit 

systeem kan blijven bestaan en wat Jo De Cock zelf vindt van de huidige forfaitregeling. 

Ik zou echt heel blij zijn dat dit op de webinar van volgende week eens duidelijk en in voor 

leken begrijpbare taal uitgeklaard wordt. 

 

8. Ik ben ook niet geheel tevreden over de service voor de materialen. De ventilatie-

deskundigen zijn dienstvaardig en vriendelijk, maar er is geen transparantie in het aanbod 

van maskers en ander materiaal. Je vindt er geen uitstalling van het aanbod, waaruit je een 

keuze zou kunnen maken. Er worden per consultatie slechts enkele maskers 'opgediept'. Ze 

kunnen ook enkel uitgeprobeerd worden in zittende houding, terwijl in Nederland, bij de 

producenten zelf het uitproberen in liggende houding, met het hoofd op een kussen, kan 

gedaan worden. 

Gevolg is dat ik thuis met enkele nieuwe maskers zit die ik slechts één keer kon gebruiken 

wegens erge lekkage in liggende toestand in bed en dat ik bij de maskers die ik wel ben 

blijven gebruiken ook nog  steeds veel last van lekkage  bleef ondervinden. Ik heb me er al bij 

neergelegd dat ik de neusdoppen van mijn masker elke avond met kleefband aan mijn neus 

moet vastplakken, in de hoop niet wakker te worden door lekkage. 

 

Vragen van slaapcentra 
 

9. Waarom werden de tandartsen niet betrokken bij het KCG onderzoek : OSAS aanpak? 

 

10. Waarom maar 2% MRA (tov CPAP) behandeling tov van veel meer in Nederland? 

 

11. Visie ontwikkeling terug betaling MRA 

Vanaf AHI  5 is men OSAS patient... 

terugbetaling MRA ts 5 en 15 AHI ( vroeger nr 317295 = terugbetaling 500 Euro !!) 

Nu 0 en quid bedpartner? 

 

  



Vragen van home care providers 
 

12. waarom wordt als therapie bijna steeds gekozen voor cpap terwijl bewezen is dat MRA 

eveneens een doeltreffende therapie is? 

 

13. Hoe komt het dat de Belgische conventie zo afwijkt van de rest van Europa? Nergens 

koopt een hospitaal apparatuur aan om vervolgens te plaatsen in de homecare. Met 

uitzondering van België werkt men succesvol met erkende home care bedrijven. 

 

14. Hoe komt het dat de specialiteit van somnoloog niet erkend wordt? 

 

15. Kan er een terugbetaling voorzien worden voor positietherapie, zoals in Nederland? 


