
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Slaaponderzoek



SLAAPONDERZOEK

U ondergaat weldra een slaaponderzoek of 
polysomnografie in ons ziekenhuis.
Dit is een onderzoek waarbij men uw slaappatroon en 
manier van ademen ‘s nachts bestudeert.

Tijdens uw slaap worden volgende functies 
geregistreerd:
• De borst- en buikademhaling.     
• De mond- en neusademhaling.      
• Het zuurstofgehalte in uw bloed.
• Snurkgeluid.                                                
• In welke houding u slaapt.          
• Beenbewegingen.                                             
• De elektrische activiteit van het hart (ECG).
• De elektrische activiteit van de hersenen (EEG).
• De elektrische activiteit van de spieren (EMG).

Hiervoor verblijft u 1 nacht op onze afdeling in een 
privékamer, zonder meerprijs.



MEEBRENGEN

• Identiteitskaart                        
• Eventuele verzekeringsdocumenten
• Toiletgerief, shampoo, handdoek
• Tweedelige slaapkledij              
• Eventuele thuismedicatie

Om de elektroden goed te laten hechten, moet de 
huid voldoende ontvet zijn: hoofd, gezicht en lichaam 
moeten dus goed gewassen zijn.

Dames: geen cosmetica gebruiken en heren: grondig 
scheren. Bij een volle baard worden de elektroden op 
een andere plaats aangebracht.

OPNAME

• De dag van het onderzoek wordt u om 15u30 of 
om 19u (afhankelijk van de dag) in het ziekenhuis 
verwacht en schrijft u zich in.

• U wordt naar uw kamer doorverwezen.                                       
• Indien er nog geen longfunctieonderzoek gebeurd 

is zal dat die dag nog plaatsvinden.
• Op uw kamer zal de verpleegkundige de sensoren 

en elektroden aanbrengen.



VERLOOP

• Het aanbrengen van de elektroden is pijnloos. Deze 
worden zo bevestigd dat ze niet hinderen tijdens de 
slaap; de meeste mensen slapen zelfs goed!

• Er worden elektroden bevestigd op het hoofd 
en aangezicht om te bepalen wanneer en hoe 
diep je slaapt, op de borst om het hartritme te 
volgen, op de benen voor het registreren van 
onwillekeurige bewegingen die de slaap soms 
kunnen verstoren, rond de vinger voor het meten 
van het zuurstofgehalte in het bloed.

• De ademhaling wordt gemeten ter hoogte van 
neus en mond en door middel van rekbanden 
rond borst en buik. Een microfoontje zal eventuele 
snurkgeluiden registreren.                 

• Er is een camera die videobeelden maakt van de 
slaap die kunnen helpen bij de analyse van het 
slaaponderzoek. Deze beelden worden achteraf 
vernietigd.

• U gaat slapen rond 22u - 22u30 , de registratie moet 
minstens 8 uur duren.                        

• U mag ‘s nachts normaal bewegen en comfortabel 
liggen in de houding die u wenst.



VOLGENDE DAG

• ‘s Morgens wordt u om 8u gewekt en kan u zich 
douchen en ontbijten.

• U krijgt nog een NKO- onderzoek (neus-keel-oren), 
dit hoort bij het slaaponderzoek.

• Nadat u een afspraak hebt gemaakt op het 
secretariaat longziekten om de resultaten van het 
onderzoek te bespreken kan u naar huis.

BENT U ONVERWACHT VERHINDERD

Gelieve ons 24 uur op voorhand te verwittigen.
Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om ons te 
contacteren.

CONTACT

Secretariaat longziekten,  tel.  012 39 70 11
Verantwoordelijke slaaponderzoek,
Vera Vervliet,   tel.   0472/76 60 82

LONGARTSEN SLAAPONDERZOEK

Dr. Bjorn Dieriks                           
Dr. Hares Saljuki                                       
Dr. Karolien Vanhove



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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