Is slaapapneu
onschuldig?
Nee, wanneer u dit niet laat behandelen
heeft u een verhoogd risico op:
• hart- en vaatziekten;
• diabetes of suikerziekte;
• depressie;
• relatieproblemen;
• enz.

Nog vragen?
Aarzel dan niet en contacteer de arts of verpleegkundige voor verdere informatie.
Tel.: 09 246 84 00
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Volg ons ook op:

Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent
Tel.: 09 246 46 46 - Fax: 09 246 96 59
info@azmmsj.be – www.mariamiddelares.be

SLAAPKLINIEK

Er is bij u OSAS (obstructief slaapapneu
syndroom) vastgesteld.

Wat is slaapapneu?
Slaapapneu (medische naam: OSAS) is een
vaak voorkomende “slaapstoornis”, die aan
het licht komt na een slaaponderzoek.
Men kan pas spreken van slaapapneu
wanneer iemand tijdens de slaap minstens
5 keer per uur en telkens langer dan 10
seconden stopt met ademen.
Iedereen kan slaapapneu krijgen, ongeacht
leeftijd of lichaamsbouw. Niet alleen
zwaarlijvige personen kunnen slaapapneu
krijgen.
Deze aandoening wordt veel sneller
opgemerkt door uw partner en/of kinderen
dan door uzelf.
U zal waarschijnlijk volgende symptomen
herkennen:
• u voelt zich overdag heel moe;
• u heeft moeite om zich te concentreren;
• u bent prikkelbaar;
• u heeft hoofdpijn bij het ontwaken;
• u moet tijdens de nacht verschillende
keren opstaan om te plassen;
• u kunt overal in slaap vallen.
Patiënten zijn zich vaak zelf niet bewust
van het feit dat ze snurken of stoppen met
ademen.

Wat veroorzaakt de
ademhalingsstilstand?
Vaak voorkomende oorzaken zijn vergrote
amandelen, de tong die achterover valt,
dikke korte nek en overgewicht. Hierdoor
kan de keelholte afgesloten worden.
Tijdens die blokkade komt er geen verse
lucht naar de longen. De hersenen krijgen
een signaal dat het lichaam in zuurstofnood
komt en je wordt wakker (al dan niet
bewust). Bij het ontwaken komt de keelholte
weer vrij, soms met een luide snurk.
Juist omdat u verschillende keren per nacht
wakker wordt komt u zelden in een diepe
slaap. Het is echter juist in die diepe slaap
dat uw lichaam recupereert van de vorige
dag.

Behandelingsmethoden
Er bestaan, afhankelijk van de ernst
van het slaapapneu, verschillende
behandelingsmethoden. Het is de arts die u
een bepaalde behandeling zal aanraden.
• Mandibulair Repositie Apparaat (MRA
beugel): dit is een op maat gemaakte
beugel (door tandarts) die er voor zorgt dat
de kin naar voor wordt getrokken. De tong
gaat als gevolg minder snel naar achter
vallen. Na goedkeuring van de adviserend
geneesheer kan een deel van de beugel
worden terugbetaald.
• Een operatie uitgevoerd door een neuskeel- en oorarts.
• CPAP-toestel: dit toestel kan u vergelijken
met een “medische” compressor. Deze
blaast lucht onder een bepaalde druk in
een masker die ervoor zorgt dat de ademhalingsstilstanden verdwijnen.

De behandelende arts zal samen met u de
mogelijkheden overlopen.

