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Inzicht in je slaap
Zelf de CPAP uitlezen met SleepyHead



Apneuvereniging

De Apneuvereniging vindt het een 
principieel recht van alle apneu patiënten 
om zelf de gegevens van hun cpap uit te 

kunnen lezen.

Waarom?

Stelling:

Het geeft direct inzicht in uw therapie…



Waarom uitlezen?

In de CPAP opgeslagen informatie, zoals:
• gebruiksduur, compliantie (therapietrouw);
• ontwikkeling en voortgang van de behandeling;
• apneus: soorten, tijdsduur, clustering;
• ademhaling: frequentie, snelheid, hoeveelheid;
• lekkage: bedoeld en onbedoeld, hoeveelheid, tijdsduur;
• snurken: mondlekkage, ernst;
• instellingen: drukken, ramp, ademhulp.

Wat heb je daaraan? 
• geeft je een actieve rol in je eigen therapie;
• jezelf monitoren, analyseren wat er aan de hand is;
• misschien een verklaring vinden voor hoe je je voelt.

Wat krijg je te zien?



Waarom uitlezen?

• verandert dat andere masker de kwaliteit van mijn slaap? 
• wat doet die (nieuwe) medicatie? 
• maakt het verschil of ik eerder naar bed ga?
• moet ik het drinken van koffie stoppen na 14 of 19 uur?
• komt het doordat ik te laat heb gegeten?
• waardoor zie ik clusters aan het eind van de nacht?
• wat is het effect van de stand van de bevochtiger?
• ik heb de hele nacht niet geslapen …

En zo kunt u zelf nog veel meer vragen bedenken…

Analyseren



Uitlezen

op scherm van apparaat:
• maar enkele gegevens;
• beperkte periode.

in uitleesprogramma:
• uitgebreide weergave van gegevens;
• over lange periode;
• grafieken;
• statistieken;
• meer informatie met meer detail.

Gegevens bekijken



Programma’s

MERK PROGRAMMA

Philips Respironics Encore

Resmed ResScan

Fisher & Paykel InfoSmart

DeVilbiss SmartLink

Terughoudendheid of zelfs verbod op vrije uitgifte:

– is meestal bedoeld voor professionals;

– aanschaf is soms duur of omslachtig;

– installatie is soms ingewikkeld;

– angst voor overmatige reactie, ongerustheid;

– biedt mogelijkheid tot het wijzigen van instellingen.

Elk merk heeft een eigen programma



Beste oplossing

• De ApneuVereniging vindt SleepyHead de “meest bruikbare 
oplossing” voor het bijhouden van de slaapkwaliteit;

• focus op het interpreteren van de CPAP behandeling;
• “open-source”;

Samenwerking bij bestuderen, aanpassen en verbeteren van de software

• “cross-platform”;
Beschikbaar voor alle systeemplatformen (Linux, Mac en Windows)

• “freeware”;
Gratis Nederlandstalig programma 

• geschreven door een Australische apneu-patiënt: 
Mark Watkins (alias: JediMark).

SleepyHead



De beperkingen

• software is nu bij versie 1.0.0-beta-2

Het wordt waarschijnlijk niet verder ontwikkeld 

• bruikbaar met de volgende apparaten met SD card:

• ResMed S9 Series en AirSense/AirCurve (niet de S8);
• Respironics System One (PRS1/60 Series);
• Respironics DreamStation (niet de RemStar);
• Fisher & Paykel ICON (helaas geen waveforms);
• DeVilbiss Sleepcube (beperkt).

• en met de zuurstof-desaturatie meters:
• Contec CMS50 Oximeters;
• ResMed S9 Oximeter Attachment.

• en met de iPhone-app SomnoPose (voor diagnose van POSAS)

Het programma is eigenlijk wel af…



Download: SleepyHead.be



Download: SleepyHead.be



Taakverdeling

• Promotie en vraagbaak Arie Klerk

Algemene voorlichting over gebruik van het programma, 
documentatie, vertaling.

• Handleiding op Apneu-Forum Ruud Hondema

Vraagbaak, hulp op afstand.

• Interpretatie van de gegevens KennisCentrum Techniek!

Het belangrijkste: wat betekenen die getallen en statistieken? En 
vooral: wat is het verband met hoe ik me voel…

Wat doet de ApneuVereniging?



Welkom



Statistiek



Dagoverzicht



Overzicht



CSR uitvergroot



Verkouden: Hoesten!



Respironics System One



ResMed S9



F&P ICON



Weinmann SomnoSoft



Apneuforum

VRAAGBAAK

Op het Apneuforum vindt u een 
actuele handleiding van het 
programma

Ook is daar een “Overzicht van 
gebruikte termen en begrippen” 
te vinden.

Stuur een email naar:
klerk@apneuvereniging.nl
voor het stellen van vragen



En dan nu:
demo, vragen

en discussie

EINDE

Veel plezier met 

SleepyHead,

en… slaap beter! 

klerk@apneuvereniging.nl




