
Ineke Custers: ‘Snurker wordt wakker!’ Waarom snurken gevaarlijker kan zijn dan je 
denkt. Uitgeverij Dialoog, 2020. ISBN 9789461264114 ( Apneu/ Zie ook: 
www.uitgeverijdialoog.nl    
https://www.bol.com/nl/p/snurker-word-wakker/9300000011467595   
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Cover tekst: ‘Snurk jij? Kom dan in actie. Voor je partner is het fijn als er een einde 
komt aan jouw gesnurk. Voor jou is het mogelijk van levensbelang. Snurken kan 
namelijk een symptoom zijn van apneu: dan stop je steeds even met ademen. Als je 
lichaam regelmatig te weinig zuurstof krijgt, raakt het beschadigd, met grote gevolgen 
voor je gezondheid. Apneu is een aandoening die naar schatting zeshonderdduizend 
Nederlanders hebben, waarvan zeker de helft dit nog niet weet….’ 
 
Het boek van 128 pagina’s bevat het verhaal van Ineke Custers, maar ook stukjes 
geschreven door andere mensen met Apneu en informatie van Custers en 
deskundigen over wat Apneu is en welke behandelingen er zijn. 
 
Over de schrijfster:  
Bron: boek, pag.128: Ineke Custers is 62 jaar en woont met haar man in Sittard. Ze is 
moeder van twee kinderen en oma van drie kleinkinderen. Ze werkte op kantoor en 
als docente, deed vrijwilligerswerk. Op haar 40ste  kreeg ze last van onverklaarde 
klachten die pas na jaren verklaard werden door de diagnose Apneu. Ineke Custers 
heeft zelf veel gehad aan GAAP (Gezondheidsaanpak bij Apneu). 
 
Covertekst :‘Ineke Custers had jarenlang last van onverklaarbare klachten en extreme 
vermoeidheid tot ze de diagnose apneu kreeg. Daarmee begon voor haar de reis in de 
onbekende wereld van apneu. Toen had ze graag geleerd van de ervaringen van 
anderen. Omdat zo’n ervaringsverhaal er nog niet was, schreef ze het zelf. Met dit 
boek wil Ineke meer bekendheid geven aan apneu zodat anderen het sneller 
herkennen. Daarnaast wil ze met haar verhaal apneupatiënten graag een hart onder 
de riem steken.’ Zie ook: https://www.apneupatient.nl/over-mij/  
 
Wat viel op:  
Hoe lang het duurde voordat bij Ineke Custers de diagnose matige Apneu werd 
gesteld. 
Hoe onbekend de gevolgen van  Apneu zijn en welke effecten Apneu op de 
gezondheid kan hebben. Een klein, leerzaam boekje. 
 
Citaten:  
Pag.10-11: ‘Jarenlang had ik allerlei onverklaarbare klachten. Zeven jaar geleden 
kreeg ik de diagnose apneu. … Terugkijkend heeft het 16 jaar geduurd voor ik de 
diagnose apneu kreeg. Ik gunanderen een snellere diagnose,  want het is belangrijk zo 
vlug mogelijk met de behandeling te beginnen. Alleen zo kan de schade die apneu 
aanricht beperkt worden.’ 
 
Pag. 48: ‘Een van de vervelendste verschijnselen van apneu vond ik zelf het wakker 
worden met een ‘wattenhoofd’…. Het aantal apneupatiënten dat ooit een diagnose 
burn-out kreeg, is niet te tellen.’ 
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Pag.102-108: ‘GAAP staat voor Gezondheidsaanpak bij Apneu. Dit dekt precies de 
lading. …Inmiddels zijn we enkele jaren verder en weet ik dat GAAP een leven kan 
veranderen. Wauw! Precies waar ik het voor deed.’ 
 
Inzien:  
https://www.uitgeverijdialoog.nl/component/zoo/item/snurker-word-wakker 
 
Recensies/Extra: 
https://www.bol.com/nl/p/snurker-word-wakker/9300000011467595/  
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