
Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

 

 

Vervolg CPAP-behandeling door Vivisol 
 

Inleiding 

U heeft slaapapneu en daarom gebruikt u een CPAP-apparaat. 

Omdat het al langere tijd goed gaat neemt de leverancier van de 

CPAP (Vivisol) vanaf nu de jaarlijkse controles over. U hoeft 

hiervoor dus niet meer naar het ziekenhuis. 

 

 

Wat kunt u verwachten? 

U krijgt voortaan ieder jaar een oproep van Vivisol. Als uw CPAP 

gekoppeld is aan Airview, dan heeft u een telefonische afspraak. 

Als die koppeling er niet is dan moet u misschien bij Vivisol 

langskomen. Zij bespreken de behandeling met u en lezen het 

apparaat uit.  

 

 

Wat als de behandeling niet meer naar wens is?  

Als er problemen zijn dan bespreekt de medewerker van Vivisol die 

met u tijdens de jaarlijkse controle. U bespreekt dan met elkaar ook 

wat er eventueel moet gebeuren. Dit kan betekenen dat u weer naar 

de huisarts wordt verwezen. Die kan daarna een nieuwe verwijzing 

naar het Slaapwaakcentrum voor u regelen.  
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Wat moet u doen bij vragen/klachten? 

Als u een van deze klachten krijgt en u denkt dat ze te maken 

hebben met de CPAP-behandeling, neem dan contact op met 

Vivisol via telefoonnummer: (013) 523 10 21.  

 U krijgt meer van dezelfde klachten en u kunt daar geen andere 

verklaring voor bedenken.  

 U bent duidelijk zwaarder geworden of juist afgevallen.  

 U slaapt minder goed. 

 U gebruikt de CPAP minder vaak dan eigenlijk de bedoeling is.  

 Iemand heeft opgemerkt dat u meer ademstops heeft. 

 U gebruikt andere medicijnen die misschien invloed hebben op 

uw slaap en/of uw ademhaling. 

 

Ook voor technische vragen over het CPAP-apparaat en voor het 

vervangen van onderdelen (filters/maskers/slang) kunt u contact 

opnemen met Vivisol. 

 

 

Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel dan 

gerust van maandag tot en met vrijdag naar het Slaapwaakcentrum,  

tel. (078) 654 53 53. 

 


