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Slaap- en
snurkproblemen

Informatiefolder over onderzoek, behandeling en begeleiding

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar het Maasstad Ziekenhuis in
verband met uw slaapproblemen. Via deze folder willen wij u informeren
over de stappen die u in het Maasstad Ziekenhuis gaat doorlopen
en indien er een diagnose OSAS is vastgesteld, wat de mogelijke
behandelrichtingen zijn. Wij adviseren u deze informatie goed door te
lezen. Om een afspraak in te plannen voor een slaaponderzoek, neemt u
contact op met de OSAS-assistent op (010) 291 30 06.
1. Wat zijn slaap- en snurkproblemen?
Als u in de ochtend niet uitgerust wakker wordt en/of overdag slaperig
bent, kunt u last hebben van een slaapprobleem. Het kan dan lastig
zijn om de aandacht overdag bij werk, opleiding en het verkeer te
houden. Soms snurken mensen met een slaapprobleem luid en veel.
Dit kan vervelend zijn voor de persoon zelf, maar net zo vervelend voor
eventuele (bed)partners of huisgenoten. Een veelvoorkomende oorzaak
van slaap- en snurkproblemen is het Obstructief Slaap Apneu Syndroom
(OSAS).
Wat is OSAS?
Iemand met OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom) heeft tijdens
het slapen periodes waarin hij/zij stopt met ademhalen of onvoldoende
diep ademhaalt. Hierbij daalt het zuurstofgehalte in het bloed. Het
lichaam reageert hierop met extra ademprikkels en een snelle hartslag.
Dit kan ervoor zorgen dat u een verminderde nachtrust heeft. OSAS
wordt veroorzaakt door het samenvallen van het bovenste deel van de
luchtweg tijdens de slaap.
Klachten van OSAS
U kunt last hebben van een of meer van de volgende klachten:
−− (Luid) snurken
−− Ademstops
−− Onrustig slapen, wakker schrikken
−− Ochtendhoofdpijn
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−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Droge mond of pijnlijke keel bij het ontwaken
Vaak moeten plassen gedurende de nacht
Depressiviteit
Slaperigheid overdag
Prikkelbaarheid
Vergeetachtigheid en/of concentratieproblemen
Rusteloze benen

Gevolgen van OSAS op de lange termijn
Ten gevolgen van het nachtelijke zuurstoftekort kunnen op de lange
termijn vitale organen, zoals het hart en de hersenen beschadigen.
Ook het risico op een hoge bloeddruk neemt sterk toe. Gelukkig is de
aandoening OSAS vaak goed te behandelen.
2. Vaststellen of u OSAS heeft
Om te bepalen of u aan OSAS leidt, moet er een slaaponderzoek
(polygrafie) worden gedaan. Om de diagnose zo snel mogelijk vast te
stellen heeft uw huisarts het slaaponderzoek bij ons in het Maasstad
Ziekenhuis aangevraagd. Zonder dat u eerst een arts heeft gezien
wordt bij ons op de functieafdeling het slaaponderzoek ingepland en
uitgevoerd. Hier vragen wij u ter plekken een vragenlijst in te vullen met
aanvullende informatie.
Vervolgens beoordeelt de longarts of neuroloog in combinatie met
de vragenlijst, de uitkomst van het onderzoek. Heeft u geen OSAS,
dan wordt uw huisarts op de hoogte gesteld en kijkt u samen met uw
huisarts naar mogelijke vervolgstappen. Pas als bij u de diagnose OSAS
is vastgesteld en er een behandeling nodig is, wordt er een afspraak bij
een specialist ingepland.
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Slaaponderzoek (polygrafie)
Door middel van een polygrafie krijgt de neuroloog of longarts een
globale indruk van uw slaappatroon en wordt onderzocht of er sprake
is van ademstilstand tijdens het slapen. Voor dit onderzoek wordt er in
het ziekenhuis, een kastje bij u aangesloten. U moet hier 1 nacht mee
slapen. Het kastje wordt door middel van banden om uw bovenlichaam
en sensoren op uw arm en benen bevestigd. Meer informatie hierover is
te vinden in de aparte flyer.
3. Behandeling
Is er bij u de diagnose OSAS vastgesteld, dan wordt er afhankelijk van
uw klachten, medische voorgeschiedenis en uitslagen bepaald bij welk
specialisme u onder behandeling gaat. U kunt te maken krijgen met de
volgende specialisten:
−− KNO-arts
−− Neuroloog
−− Longarts
−− Kaakchirurg
Samen met uw specialist gaat u in gesprek om eventuele verdere
diagnostiek en behandelmogelijkheden te bespreken. De specialisten
van het Maasstad Ziekenhuis bieden u een of meerdere van
onderstaande behandelmethoden aan. Het betekent niet dat u alle
behandelmethoden voorgeschreven krijgt.
Algemene tips om uw levensstijl aan te passen (‘leefstijladvies’)
Voor patiënten met OSAS is het belangrijk om algemene maatregelen te
treffen. Zeker als u lichte OSAS heeft, kunt u door deze tips uw klachten
vaak aanzienlijk verminderen. Het gaat om maatregelen als:
−− Afvallen indien u te zwaar bent
−− Geen alcohol meer drinken in de avond
−− Stoppen met roken
−− Geen slaapmiddelen gebruiken
−− Mandibulair repositie-apparaat (MRA)
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Een MRA is een soort nachtbeugel die over de tanden geschoven wordt.
Deze houdt de onderkaak naar voren tijdens het slapen, waardoor de
tong de ademhaling niet meer kan blokkeren. De keelholte krijgt zo
meer ruimte. Een MRA wordt op maat gemaakt door de kaakchirurg van
het Maasstad Ziekenhuis.
CPAP therapie
Deze behandeling geeft verbetering zonder operatief ingrijpen. Bij
ernstige vormen van OSAS, is dit momenteel de behandelmogelijkheid
die de voorkeur heeft. CPAP staat voor Continuous Positive Airway
Pressure (continue positieve luchtwegdruk). CPAP is een apparaat dat
u thuis zelf kunt gebruiken. Via een slang en een masker op uw neus
en/of mond blaast het apparaat lucht in uw luchtwegen onder een
aanblijvende druk. Hierdoor blijft u ’s nachts gewoon doorademen.
Aan het begin van de CPAP behandeling krijgt u de apparatuur eerst
een paar maanden op proef; dit heet ‘proefplaatsing’. U blijft onder
behandeling bij de neuroloog of longarts. U wordt uitvoerig begeleid
in het instellen en gebruiken van de CPAP apparatuur door de CPAP
specialist. Het behandelteam in het Maasstad Ziekenhuis heeft veel
ervaring opgebouwd met de behandeling van OSAS-klachten middels
CPAP.
Operatieve behandeling
Indien er het vermoeden bestaat dat er een obstructie zit het bovenste
gedeelte van de luchtweg, kan er bij de KNO-arts een slaapendoscopie
worden afgesproken. Bij dit onderzoek bekijkt de KNO-arts de
binnenkant van de neus en keel met behulp van een scoop; een flexibel
kijkbuisje van vier millimeter in doorsnee met een lampje erin.
Het doel van het onderzoek is de oorzaak van de slaap- en/of
snurkklachten te achterhalen. Dit onderzoek vindt plaats onder een
lichte narcose. De KNO-arts dient samen met de anesthesioloog een
slaapmiddel via een infuus toe, met behulp van bewakingsapparatuur.
5

U ademt tijdens de operatie zelfstandig. De slaapendoscopie vindt
overdag plaats op de dagbehandeling en duurt ongeveer tien minuten.
In totaal duurt het ziekenhuisbezoek ongeveer drie uur; daarna kunt u
gewoon weer naar huis.
Om te bepalen of en hoe u verdoofd mag worden, dient u eerst langs
te komen bij de preoperatieve screening van de anesthesioloog. Let
op: voor de slaapendoscopie moet u nuchter zijn (u mag niet hebben
gegeten of gedronken). Ook kunt na afloop van het onderzoek niet
zelf naar huis rijden met de auto. Omdat het Maasstad Ziekenhuis een
opleidingsziekenhuis is, is het mogelijk dat een arts in opleiding mee
opereert. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit vooraf aangeven
aan de behandeld arts.
Indien de KNO-arts tijdens de slaapendoscopie een vernauwing in
het bovenste deel van de luchtweg heeft vastgesteld, dan behoort
een operatie van het neus-, keel- of kaakgebied tot een van de
mogelijkheden. Voorbeelden van ingrepen die de KNO-arts kan
verrichten zijn: verwijderen van een blokkade in de neus, verstijven van
de achterkant van de tong of verplaatsen van de onderste tongspier.
Ook kan de kaakchirurg besluiten een operatie te verrichten waarbij
de onderkaak naar voren wordt geplaatst om meer ruimte in de keel
te creëren. Het behandelteam in het Maasstad Ziekenhuis heeft veel
ervaring opgebouwd met een operatieve behandeling bij OSAS
klachten.
4. Begeleiding
Naast de informatie en ondersteuning die u vanuit een of meerdere
van de specialisten van het OSAS-behandelteam ontvangt, zijn er in het
Maasstad Ziekenhuis twee OSAS-assistenten aangesteld. Hieronder leest
u wat zij voor u kunnen betekenen.
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OSAS-consulent
De OSAS-assistenten in het Maasstad Ziekenhuis zijn er om u als patiënt
met slaap- en/of snurkproblemen te begeleiden. Ook uw partner of
huisgenoten kunnen met vragen bij haar terecht. De OSAS-assistenten
blijven uw vraagbaak gedurende uw behandeling en controleafspraken
in het Maasstad Ziekenhuis. Tijdens een behandeling in het ziekenhuis
kan er veel op u afkomen. Misschien heeft u behoefte aan hulp om de
diagnose te verwerken of te leren omgaan met de gevolgen van OSAS.
Het is in deze gevallen belangrijk om te weten bij wie u moet zijn voor
extra informatie en advies. De assistenten hebben expertise op de
volgende onderwerpen:
−− Algemene slaap- en snurkklachten, onderzoek en
behandelingsmogelijkheden
−− Leefstijladvies
−− Slaap- en snurkproblemen en uw relaties
−− Slaap- en snurkproblemen en uw werk/opleiding
−− Slaap- en snurkproblemen en uw rijgeschiktheid
De OSAS-assistenten overleggen altijd met uw behandeld specialist.
Iedereen die slaap- en snurkproblemen of OSAS heeft en in het
Maasstad Ziekenhuis wordt behandeld, kan terecht bij de OSASassistenten. Zij bevinden zich op de polikliniek Neurologie en houden,
behalve op donderdag, elke dag een spreekuur. Zij zijn op deze dagen
tussen 11.30 en 12.00 uur bereikbaar voor al uw vragen via (010) 291 30
06.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21

T: (010) 291 19 11
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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