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SLAAP APNEU  
HEDEN EN TOEKOMST  
BEHANDELING 



Onderwerpen 
 
Wat is OSAS 
 
Hoe tot diagnose te komen 
 
Behandeling traditioneel 
 
Behandeling nieuw 



2000 Start slaapneu onderzoek en behandeling 
 
2008 Start multidisciplinair slaapapneu onderzoek 
 
2010 One-Stop Slaap Apneu straat 1e in Nederland 
 
2010 Uitbreiding met Polysomnografie onderzoek 
 
2014 Samenwerking OZG-UMCG basiszorg-complex 
 
 
 

Historie OZG OSAS/Slaapstoornissen 



KNO (KNO artsen) 
 
LONGGENEESKUNDE (longartsen, verpleegkundig specialisten, 
longfunctie) 
 
NEUROLOGIE (Neurologen, KNF) 
 
TANDHEELKUNDE (gecertificeerde tandartsen) 
 
PSYCHOLOGIE (Psychologen) 
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Wat is OSAS ? 







Overgewicht 
Anatomisch afwijkingen 
Erfelijkheid (25%) 
Actief roken 
Verstopte neus 



Polygrafie 







Lichte OSAS AHI 5-15 

Matig OSAS AHI 15-30 

Ernstig OSAS AHI >30 



Behandeling 



Algemeen 

Gewicht verminderen 
Alcohol beperken 
Stop roken 
Geen versuffende medicatie 



MRA 

KNO  

HOUDING 

 

CPAP 

BIPAP 

 

Huidig 



Sleep Position 
Trainer 

Ongeveer de helft (56%) van alle patiënten met het Obstructieve Slaap Apneu Syndroom (OSAS)  

heeft een positieafhankelijk OSAS (POSAS), waar de AHI rug > 2x AHI overigen.  

Dit is voornamelijk het geval bij licht of matig OSAS. 





SLEEP BREATHING PHYSIOLOGY AND DISORDERS 

• 

ORIGINAL ARTICLE 

Durability of treatment effects of the Sleep Position Trainer versus 

oral appliance therapy in positional OSA: 12-month follow-up 

of a randomized controlled trial 

Maurits H.T.deRuiter   2017 

 

Sleep Breath 

DOI 10.1007/s11325-017-1568-4 







MRA 
Bij mild tot matig OSAS 
Goede neuspassage noodzakelijk 
Goede gebitstatus 
Controle nadien nodig 
Op maat gemaakt 
 
 



(NEUS)chirurgie 







Meest voorkomend: UPPP, andere ingrepen mogelijk 

Bij een UPPP (uvolo-palato-pharyngo-plastiek) worden de  

tonsillen plus een reepje van het verhemelte  

en de huig verwijderd 



CPAP 



Bijwerkingen CPAP 

Maskerlekkage 
Maskerallergie 
Verstopte neus 
Droge mond 
Druk intolerantie 
Hoofdpijn 
Opboeren 
Condensatie slangen 
Geluid 
Verlies intimiteit 



Typen beademingen 

CPAP 
APAP 
BiPAP 



Nieuwe 
ontwikkelingen 



e-health 

Monitoring effect via apps 



TELEGRAAF 2014 

Nieuwe aanpak slaapapneu 

 

10 jan. 2014 in BINNENLAND 

 

Patiënten met matige tot ernstige slaapapneu kunnen  

baat hebben bij een geïmplanteerd systeem dat de  

tongzenuw stimuleert tijdens de slaap. 



Hypoglossus zenuw stimulatie 
 
 
 
 
 
STAR studie 2014 NEYM (126 patienten 1 jaar)  
 
 





Bij wie? 
CPAP faalt 
BMI < 32 
Matig tot ernstig OSAS (max AHI 65) 
 



 

 

   

Potential Adverse Events 

Possible adverse effects include, but are not limited to, the following patient related 

conditions: 

 • Damage to blood vessels in the vicinity of implant 

 • Excessive bleeding 

 • Nerve trauma or damage 

 • Allergic and/or rejection response to the implanted materials 

 • Infection 

 • Local irritation, seroma, hematoma, erosion, or swelling 

 • Persistent pain, numbness, or inflammation at the implant site 

 • Discomfort from the stimulation 

 • Tongue movement restrictions, irritation resulting from tongue abrasions on preexisting 

sharp or broken teeth 

 • Tongue soreness or weakness 

 • Problems with swallowing or speaking 

 • Undesirable change in stimulation over time, possibly related to tissue changes around the 

electrode(s), shifts in electrode position, loose electrical connections, or lead fractures 

 • Fibrosis to the extent that it makes it difficult to remove the system without damaging 

surrounding structures 

 • Dry mouth 

 • Other acute symptoms (ie, headaches, coughing, choking, dysphasia, and speech related 

events) 

 • Insomnia 



Resultaten 



Conclusie: 
 

Goede diagnose erg belangrijk 

Behandeling op maat vaak effectief 

Monitoring effect en aanpassen  

Nieuwere therapie bij kleine groep 



VRAGEN??? 



De longgeneeskunde in Noordoost-Groningen 
(www.lmng.nl) 


