
 1 

 

Longgeneeskunde 
 

Slaapregistratie thuis 
 

Polysomnografie 
 
Inleiding 
U heeft in overleg met uw behandelend arts besloten een slaapregistratie 
(polysomnografie) te laten doen. Dit is een onderzoek naar mogelijk snurken en/of 
slaapapneu (OSAS= Obstructief Slaap Apneu Syndroom).  
Uw behandelend arts heeft u al geïnformeerd over dit onderzoek. Hier kunt u alles 
rustig nalezen. Ook leest u welke voorbereidingen nodig zijn voor het onderzoek en 
wat u moet meenemen naar het ziekenhuis. 
 

Polysomnografie 
 
Wat is een polysomnografie? 
Poly betekent meerdere, somno betekent tijdens de slaap en grafie betekent 
registratie. Bij de slaapregistratie worden meerdere lichaamsfuncties gemeten.  
 

Voorbereiding 
Voor het onderzoek moet u thuis enkele zaken doen: 

 U dient thuis uw haren te wassen, zodat deze schoon en droog zijn voor het 
onderzoek. Wij vragen u daarom dringend geen haarlak, versteviging, olie, gel of 
crème te gebruiken. Voor een goede registratie mag het haar niet vet zijn. 

 Gelieve geen dagcrème te gebruiken, omdat dit de meting kan verstoren. 

 Voor een betrouwbare meting van het zuurstofgehalte is het van belang dat u 
tenminste 1 vinger vrij heeft van nagellak en / of gelnagel. 

 U dient een (oud) T-shirt / pyjama mee te nemen of al aan te hebben, waarop 
met pleisters de apparatuur bevestigd kan worden. (U kunt het T-shirt gedurende 
het onderzoek niet uittrekken). Voor dames; een makkelijk zittende BH die ‘s 
nachts aan kan blijven, indien wenselijk. 

 Optioneel kunt u een muts of pet meenemen om het hoofd te bedekken wanneer 
u het ziekenhuis verlaat. 

 
Meenemen naar het ziekenhuis 

 Wilt u bij uw komst naar het ziekenhuis uw ziekenhuispas en een geldig 
identiteitsbewijs niet vergeten? 

 Als u gebruik maakt van een CPAP / APAP neem dan de slang en het masker 
mee, tenzij anders afgesproken. 

 Eventueel een muts of pet om de elektroden op het hoofd te bedekken, wanneer u 
het ziekenhuis verlaat. 
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Medicijnen 
Indien u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken, tenzij anders 
afgesproken met uw arts. 

 

Het onderzoek 
 
Melden op de OSAS poli 
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de OSAS poli. 
 
Aansluiten registratiemateriaal 
De OSAS-verpleegkundige sluit het registratiemateriaal aan en geeft u uitleg en 
instructie, waarna u met het registratiekastje en de geplakte elektroden op het hoofd 
en gezicht naar huis gaat om er vervolgens ’s nachts mee te slapen.  
 
De meting 
Tot het moment dat u gaat slapen kunt u vrij blijven bewegen, echter met enige 
beperking. Let op dat de elektroden en het registratiekastje niet nat worden. 
 

Uw ademhaling wordt gemeten met behulp van elastieken banden en een 
neusbrilletje . Verder wordt de ademhaling beweging vanuit borst en buik gemeten 
door middel van twee elastieken banden. Een sensor om uw vinger meet het 
zuurstofgehalte in het bloed en de hartslag. 
 

Het registratiekastje, dat u met klittenband om uw middel draagt, is verbonden met 7 
elektroden die in het gezicht geplakt zijn en 7 elektroden die op het hoofd zijn geplakt 
en slaat gedurende de nacht de gegevens op. Daarnaast registreert het 
opnamekastje eventuele bewegingen en uw bedhouding tijdens de slaap.  
 
De apparatuur wordt volledig op uw lichaam aangesloten. Dit houdt in dat u vrij kunt 
bewegen en dat het geen probleem is om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. De 
OSAS verpleegkundige plakt de elektroden met behulp van pasta op het hoofd en 
gelaat en zal deze extra fixeren met pleisters. De registratie gaat om 22.00 uur 
automatisch van start, echter gaat u pas slapen naar eigen wens  en behoefte. 
 

 

Apparatuur nodig voor het onderzoek  



 3 

Na het onderzoek 
De volgende ochtend is de registratie om 07:30 uur afgelopen.  
U kunt de meetapparatuur zelf verwijderen. De OSAS verpleegkundige zal een flesje 
aceton met watjes meegeven waarmee de pleisters / elektroden losgeweekt kunnen 
worden. Restjes pasta die op het hoofd achter blijven kunnen met shampoo onder de 
douche verwijderd worden. 
 

Afgekoppelde apparatuur kunt u inleveren op beide locaties 

 Locatie Venlo van maandag t/m vrijdag 
Vanaf 6.30 uur tot 8.00 uur receptie hoofdingang 
Vanaf 8.00 uur tot uiterlijk 9.00 uur OSAS poli, routenummer 61 

 

 Locatie Venray 
 

Vanaf 7.00 uur tot 9.00 uur receptie hoofdingang  
Vanaf 8.00 uur tot uiterlijk 9.00 uur OSAS poli, routenummer 41 

 

Controle afspraak en uitslag 
U krijgt de uitslag van het slaaponderzoek tijdens een controle afspraak bij uw 
longarts en/of KNO arts. Deze afspraak is/wordt voor u gemaakt. 
 

Afmelden 
Als u uw afspraak niet kunt nakomen vragen wij u dit tijdig door te geven. Een andere 
patiënt kan dan worden opgeroepen en u kunt een nieuwe afspraak maken. 
 

Pendelbus 
Als u geen eigen vervoer heeft en u woont in de regio Venlo/Venray/Horst dan kunt u 
gebruik maken van een pendelbus tussen de locaties Venlo en Venray. Hiervoor 
betaalt u een kleine vergoeding. De actuele rijtijden vindt u op: 
www.viecuri.nl. 
 

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 
routenummer 61   
 
Locatie Venray 
routenummer 41 
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VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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