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a p n e u m a g a z i n e  m e n s e n

een ‘gouden ballon’ voor hein leversteijn

‘Het is bijzonder schrijnend 
naarmate je je er meer in verdiept’

Een medisch specialist in een keurig donkerblauw pak 
met stropdas die in het consumentenprogramma Kassa 
allerlei snurkgeluiden laat horen. Het werd door de gas-
ten van De Wereld Draait Door als een van de leukste tv-
momenten van 2014 genoemd. En zo zagen we kno-arts 
Hein Leversteijn op oudejaarsnacht voor en in de herha-
ling na twaalven bij Mathijs van Nieuwkerk. Hij greep het 
moment aan om haarscherp het probleem van apneu te 
vertellen voor een miljoenenpubliek. En zo had hij eerder 
dat jaar al een serieuze draai gegeven aan de proeven van 
allerlei snurkers in het bekende consumentenprogramma 
door - naast de onzin van allerlei hulpmiddelen - te wijzen 
op de bedreigingen van slaapapneu. We zagen hem on-
langs weer terug bij omroep Max. Een onvermoeibare 
strijder voor de bekendheid van apneu. En of deze vrije 
publiciteit niet genoeg is, maakte het Instituut voor 
Slaapgeneeskunde ook nog radiospotjes. 

Ik was op bezoek. In een ziekenhuisgang ga ik een deur 
door en sta binnen bij het Instituut voor Slaapgeneeskunde. 
Een compleet andere omgeving. Vier hotelachtige kamers, 
compleet met makkelijke stoel en staande schemerlamp. 
Hier vindt het slaaponderzoek plaats. Een warme, je zou 
bijna zeggen, vertrouwde omgeving. Op een onopvallende 
plaats zit de camera. Een vertrek verder op de gang wordt 
er de hele nacht over je gewaakt. Slaaponderzoek zoals het 
hoort. Soms wordt ook wel slaaponderzoek thuis gedaan. 
Als dat kan. Ze houden niet van wachtlijsten. Het Instituut 
voor Slaapgeneeskunde is een Zelfstandig Behandel 
Centrum (ZBC). Een particuliere instelling, zou je kunnen 
zeggen. Tot stand gekomen met alle medewerking van de 
directie van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Het was van 
meet af aan bedoeld als algemene slaapkliniek, waarvan 
de multidisciplinaire staf alle 80 slaapaandoeningen kent. 
Het kreeg het kwaliteitscertificaat voor ziekenhuiszorg. 
Maar ook apneupatiënten waardeerden bij het laatste 
onderzoek de kundigheid en service met 5 sterren.

Ik belde dokter Leversteijn op om hem te feliciteren met 
de Gouden Ballon voor zijn verdienste. Mijn vraag: wat 
is je belangrijkste boodschap? ‘Naarmate je je er langer 
in verdiept zie je wat een enorme schade onbehandelde 
apneu aanricht: o.a. verstoring van de glucosehuishouding 
met als gevolg diabetes; gevolgen voor de aderen, zoals 
kransslagader en daarmee hart- en vaatziekten. Soms 
onherstelbare schade die te voorkomen was geweest als 
mensen er tijdig bij waren. Maar je hoort ook hoe zo’n aan-
doening ingrijpt in het dagelijkse leven van mensen, hun 
werk en gezin. Dat is nog te weinig bekend. Ook bij een 
aantal collega-specialisten. Er is nog veel te verzetten.’ 

Een rustig formulerende, maar bevlogen 
man, denk ik, als ik neerleg. 
Een terechte winnaar.  
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Regelmatig kent de ApneuVereniging een Gouden Ballon toe aan mensen die 
een bijzondere betekenis hebben voor diagnose en behandeling van slaap-
apneu. met plezier reiken we deze keer een Gouden Ballon uit aan kno-arts 
Hein Leversteijn van het Instituut voor slaapgeneeskunde uit Woerden. Hij en zijn 
collega’s timmeren op bijzondere wijze aan de weg. Zo draagt hij er aan bij dat 
de onbekendheid met slaapapneu vermindert en mensen zich tijdig laten behan-
delen. en dat is cruciaal bij zoveel mensen die nog onbehandeld rondlopen.


