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Longgeneeskunde 
 

OSAS / Slaapapneu en snurken 
 

Informatie en behandelingsmogelijkheden 
 

Inleiding 
 

Hoe ontstaat snurken? 
De bovenste luchtweg bestaat uit weefsel en spieren van verhemelte, amandelen, 
huig en tong. Van nature kan de doorgang beperkt zijn. Door leeftijd worden weefsel 
en spieren slapper. Door overgewicht ontstaat vetafzetting. Bij het in slaap vallen 
ontspannen spieren zich. Weefsel en tong zakken naar achter. Door een nauwere 
doorgang ontstaat het geluid wat snurken wordt genoemd. Wanneer de keelholte 
zich geheel afsluit dan wordt dat een apneu genoemd.  
 

Wat is een slaapapneu? 
Apneu betekent ademstilstand. Slaapapneu betekent dat zich tijdens de slaap 
ademstilstanden voordoen. Er zijn twee verschillende vormen te onderscheiden het 
obstructieve slaapapneu en het centrale slaapapneu: 

 Bij een obstructief apneu vindt er een obstructie / afsluiting in de bovenste 
luchtwegen plaats. We noemen dit het Obstructieve SlaapApneu Syndroom, 
afgekort OSAS. 

 Bij een centraal slaapapneu worden er onvoldoende signalen afgegeven door de 
hersenen aan het ademhalingsstelsel. Hierdoor vindt er niet de juiste prikkel plaats 
naar het middenrif en ademhalingsspieren, waardoor een ademstilstand ontstaat. 
We noemen dit een Centraal SlaapApneu Syndroom, afgekort CSAS. 

Van een slaapapneu wordt gesproken als een ademstilstand 10 seconden of langer 
duurt. Wanneer er meer dan 5 apneus per uur plaats vinden, kan het schadelijk zijn 
voor je lichaam. Om de juiste diagnose te stellen, zal in overleg met de specialist een 
slaaponderzoek uitgevoerd gaan worden. Afhankelijk hiervan kan de ernst van het 
slaapapneu beoordeeld worden. 
 

Veel voorkomende klachten   

 Ademstilstanden 

 Zwaar snurken 

 Wakker schrikken (met verstikkingsgevoel) 

 Ochtendhoofdpijn 

 Slaperigheid overdag 

 Vermoeidheid overdag 

 Pijn in de gewrichten 

 Concentratie verlies 

 Vergeetachtigheid 
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 Nachtzweten 

 Moeite met wakker blijven in de auto 

 Beklemmend gevoel op de borst 

 Hyperventilatie  

 Angstdromen 

 Prikkelbaar, kort lontje 

 Onrustige benen 

 Nachtelijk plassen 

 Seksuele problemen 

 Hoge bloeddruk 

 Depressiviteit 
 

Wat kunnen de gevolgen zijn op langere termijn ? 
Door de ademstilstanden treden zuurstoftekorten op in de bloedvaten en de 
weefsels. Dit heeft gevolgen voor de hersenen, het hart en de andere organen. 
Hierdoor kan het risico van een verhoogde bloeddruk sterk toenemen evenals het 
risico van een hart-, of herseninfarct. Mensen met een (onbehandeld) slaapapneu 
hebben 20% meer risico om deze schade op te lopen. 
 
Slaapapneu en verstoring van slaapkwaliteit 
Een gezond slaappatroon is erg belangrijk  om overdag goed te kunnen functioneren. 
Helaas raakt dit slaappatroon ernstig verstoord, wanneer iemand enkele malen per 
nacht een ademstilstand heeft. Wanneer er een apneu optreedt geven de hersenen 
als het ware een wekreactie, waardoor mensen bewust of onbewust wakker worden. 
Hierdoor komt een apneupatiënt niet of nauwelijks in de diepe slaap. Juist deze fase 
van slaap is belangrijk, omdat in deze fase het lichamelijk herstel plaats vindt. Ook de 
droomslaap raakt vaak verstoord, wat gevolgen heeft voor de gemoedstoestand 
overdag. Tijdens de droomslaap worden de psychische gebeurtenissen van de dag 
verwerkt.  
 

Hoe kan een slaapapneu behandeld worden? 
Om schadelijke gevolgen van het slaapapneusyndroom te beperken is het 
noodzakelijk om dit te behandelen. Er zijn verschillende manieren om een 
slaapapneu te behandelen. 
 

 Leefregels   

 Vermijd alcohol vanaf twee uur voor het slapen gaan. 

 Vermijd ’s avonds het gebruik van koffie, thee en cola. 

 Stop met roken. 

 Streef naar een goed lichaamsgewicht, door gezond te eten en voldoende te  
bewegen.  

 Zorg voor een regelmatig leefpatroon, waarbij slaapmiddelen en kalmerende 
middelen niet of zeer beperkt worden gebruikt. 

 Gebruik geen zware maaltijd voor het slapen gaan. 

 Vermijd eventuele klachten van zuurbranden door met een extra hoofdkussen te 
slapen.  

 Slaaphouding aanpassen, door op de zij te slapen en rugligging te vermijden. 
 

 
Dit is een repositie beugel, ook wel MRA genoemd. Dit is een beugel die speciaal op 
maat gemaakt wordt door de tandarts. Deze trekt de onderkaak naar voren waardoor 
afsluiting van de luchtpijp minder waarschijnlijk wordt. 
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Dit is alleen bij de lichtere vormen van OSAS een oplossing. Deze behandeling is 
alleen mogelijk als u nog in het bezit bent van eigen tanden of implantaten.  
 

 
CPAP (luchtdrukpomp) is de afkorting van Continuous Positive Airway Pressure. 
Deze therapie zorgt ervoor dat een positieve luchtdruk de luchtweg open houdt. U 
hebt daarbij een masker op uw neus of neus en mond. Dit masker is via een slang 
aangesloten op een soort compressor, waardoor de positieve luchtdruk door uw neus 
of neus/mond naar binnen wordt geblazen. Hierdoor blijven de luchtwegen open. 
 
 

 
Dit is een operatieve ingreep.   
De KNO arts verwijdert hierbij de amandelen, de huig en overtollige weke delen ter 
hoogte van het gehemelte. Hierdoor ontstaat er meer ruimte achter in de keel, 
waardoor de luchtweg niet meer geblokkeerd raakt. 
 

Vragen 
 
Heeft u na het lezen van deze folder of tijdens uw behandeling nog vragen dan kunt 
u contact opnemen met  
 
OSAS verpleegkundigen 
 (0478) 52 27 70 (voor beide locaties) 
 osas@viecuri.nl 
 
OSAS poli  
Locatie Venlo Locatie Venray 
routenummer 61 routenummer 41 
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