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Beste,
Uw behandelende geneesheer heeft u een slaaponderzoek aanbevolen. U
heeft wellicht nog vragen. In deze brochure proberen we u al een aantal
antwoorden te geven.

WAT IS EEN POLYSOMNOGRAFIE?
Een polysomnografie is een onderzoek waarbij verschillende functies
gemeten worden tijdens de slaap. Deze functies zijn: hersenactiviteit,
spieractiviteit, oogbewegingen, zuurstofgehalte in het bloed, hartritme en
controle op eventuele ademhalingsstilstanden(apneu’s).

HOE VERLOOPT EEN
SLAAPONDERZOEK?
Op de avond van uw opname komt u rond 19.30 uur naar het ziekenhuis.
Breng zeker uw identiteitskaart mee.
Meld u aan via één van de e-kiosken, u krijgt een volgnummer dat wordt
geprojecteerd op de tv-schermen in de wachtzaal aan de inschrijving.
Na uw inschrijving wordt u doorverwezen naar het slaapcentrum op A101.
De verpleegkundige van de afdeling zal u naar uw kamer begeleiden.
U geeft de vragenlijst, die u op voorhand kreeg en invulde af, aan de
verpleegkundige.
Tussen 21.15 en 23.00 uur plaatst de verpleegkundige alle elektroden en
banden. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het uur dat u wil
gaan slapen.
De verpleegkundige sluit volgende zaken aan :
• Elektroden op het hoofd en aangezicht. Hier worden de verschillende
slaapstadia geanalyseerd.
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• Een band ter hoogte van de borstkas en buik. Er is continue een borst- of
buikademhaling aanwezig.
• Twee enkelbanden (beensensoren). Maakt u veel bewegingen met de
benen en voeten tijdens de slaap?
• Een zuurstofmeter op de vinger. Controle naar het zuurstofgehalte in het
bloed.
• Een neusbril. Om ademhalingsstilstanden vast te stellen.
Het aanbrengen en het verwijderen van de elektrodes is niet pijnlijk en
gebeurt met producten die, volgens de standaardprocedure, internationaal
erkend zijn.
Na het aansluiten kan u nog wat tv-kijken, lezen of gebruik maken van het
internet (vraag bij de opname naar jouw gebruikersnaam en paswoord).
U dooft zelf de lichten. ’s Nachts kan u altijd opstaan om naar het toilet te
gaan.
Gelieve uw gsm/smartphone volledig uit te zetten, om interferentie te
vermijden.
Vanaf 6.15 uur zal een verpleegkundige u wekken en de apparatuur
verwijderen. Wij vragen u om dit niet zelf te doen omdat de
registratieapparatuur zeer gevoelig en kostbaar is.
Na de slaaptest krijgt u van de verpleegkundige een bon voor een gratis
ontbijt. Deze kan u gebruiken in de cafetaria (vanaf 7 uur op een werkdag en
vanaf 10 uur op een feestdag). Na 8 uur mag u het ziekenhuis verlaten.
Het resultaat wordt enkele weken later aan uw huisarts bezorgd. Die zal
u, zo nodig, verwijzen om het resultaat te bespreken en een eventuele
behandeling op te starten.
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KAN DE MEETAPPARATUUR ER VOOR
ZORGEN DAT IK SLECHT SLAAP?
Verbazend genoeg slapen de meesten mensen redelijk goed tot goed
tijdens het slaaponderzoek. De electroden worden zo bevestigd dat u
zich kan draaien en bewegen tijdens de slaap. Het vraagt soms enige
aanpassing en misschien slaapt u niet perfect.
Om medische redenen zal u op een éénpersoonskamer liggen.
Als u graag met uw persoonlijk hoofdkussen slaapt, mag u dit gerust
meebrengen. Vergeet bovendien niet dat dit geen test is maar een
momentopname.

MAG IK MEDICATIE NEMEN VOOR HET
SLAAPONDERZOEK?
Medicatie kan uw slaap beïnvloeden. Bespreek dit zeker vooraf met uw
behandelend arts.
Breng uw thuismedicatie mee naar het ziekenhuis.
Denk er ook aan dat het belangrijk is geen alcohol- of cafeïnehoudende
dranken (koffie, cola, bepaalde soorten thee en energiedranken) te
gebruiken de dag van de opname.
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IS ER EEN CAMERA AANWEZIG IN DE
KAMER?
Ja, op meerdere kamers is een camera aanwezig. Camerabeelden zorgen
voor een nog betere interpretatie van uw slaapprobleem. Mocht u dit niet
willen, gelieve dit aan uw arts en verpleegkundige van het slaaplabo te
vermelden. De beelden worden vernietigd 1 maand na uw slaaponderzoek.

MOET IK ZELF ZORGEN VOOR EEN
TOILETTAS?
Ja, op de kamer zijn er geen handdoeken noch verzorgingsproducten
aanwezig.

DE DOKTER BEVEELT ME EEN MSLTONDERZOEK AAN. WAT IS DIT EN HOE
VERLOOPT HET ONDERZOEK?
Een MLST-onderzoek of ‘dutjestest’ is een aanvullende test om
slaperigheid te onderzoeken. Tijdens dit onderzoek worden de
hersenactiviteit, de oogbewegingen en de spierspanning onderzocht.
U wordt ’s avonds opgenomen voor een gewoon slaaponderzoek zoals
hiervoor uitgelegd. ’s Morgens kunt u zich wat opfrissen, douchen kan pas
na de ‘dutjestest’.
De test start twee uur na het ontwaken. De verpleegkundige zal u vragen
om terug te gaan slapen en dit gedurende 20 minuten. Na die 20 minuten
wordt u terug wakker gemaakt. Na 2 uur gaat u terug voor 20 minuten
slapen. Dit gaat zo door tot u 4 à 6 inslaappogingen hebt ondergaan.
Het is belangrijk dat u zich overgeeft aan de slaap. U krijgt een middagmaal
en eventueel een avondmaal op de kamer.
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NOG VRAGEN?
Met vragen over de onderzoeken kunt u uiteraard de verpleegkundige van
het slaaplabo aanspreken.
Voor medische vragen staan de artsen ter uwer beschikking.
Slaaponderzoek
AZ Maria Middelares
Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent
Tel.: 09 246 46 46
Artsen
Dienst longziekten
Dr. J. Lamont
Dr. A. Carlier
09 246 84 00
Dienst neurologie
Dr. I. Aers
09 246 77 00
Dienst Neus-, keel- en oorziekten
Dr. D. Verschueren
09 246 83 00
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NOTITIES
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NOTITIES

10/

AZ Maria Middelares heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter
algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt geenszins het artsenconsult.
Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Maria Middelares,
personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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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

