
151813 07122015

Keel- neus en oorziekten
Slaapnasopharyngoscopie

Inleiding 
U bent recent in het ziekenhuis geweest in verband met 
slaapstoornissen, bijvoorbeeld snurken en/of nachtelijke 
adempauzes (Apneu). De Keel-, Neus- en Oorarts heeft u 
onderzocht op de polikliniek en zal binnenkort bij u een onderzoek 
(slaapnasopharyngoscopie) uitvoeren. Dit onderzoek vindt plaats 
op de operatiekamer. Deze folder geeft u meer informatie over 
slaapstoornissen. 

Wat is snurken
Snurken is een geluid dat wordt veroorzaakt door het trillen van de 
slijmvliezen en/of de huig, in de keelholte. Spontaan doet dit geluid 
zich enkel voor tijdens de slaap en meestal tijdens het inademen.

Waardoor treedt snurken op?
Onder normale omstandigheden zorgen de spieren van de keelholte 
ervoor dat de keelholte open blijft tijdens de slaap en er een normale 
doorgang is van de ingeademde lucht. Wanneer deze spieren minder 
actief zijn of er afwijkingen zijn in de structuur van de keelholte 
die de normale doorgang van de ingeademde lucht bemoeilijken 
(bijvoorbeeld een te lange huig of vergrote keel/tong amandelen), 
ontstaat er een trilling en treden snurkgeluiden op.

Wanneer de keelholte nog sterker vernauwt en de luchtweg dicht valt, 
treedt er een adempauze (apneu) op.

Wat is een slaapnasopharyngoscopie
U wordt binnenkort opgenomen voor een onderzoek dat slaap
nasopharyngoscopie genoemd wordt. Een slaap nasopharyngoscopie 
is een onderzoek van de neus en keelholte met behulp van een 
flexibele scoop. Een flexibele scoop is een lange, dunne en flexibele 
kijker waarmee via uw neus, de neus-keelholte bekeken wordt. 
Aangezien uw klachten optreden tijdens uw slaap, zal de anesthesist 
u met een korte narcose laten slapen. 



De narcose wordt toegediend via een infuus in de arm. Tijdens deze 
narcose zal de KNO-arts met de scoop kijken waar de snurkgeluiden 
vandaan komen of op welk niveau de luchtweg dichtvalt (apneu). Met 
deze informatie kan de KNO-arts u goed adviseren over het verdere 
beleid. Tijdens het onderzoek bekijkt de KNO-arts of het naar voren 
duwen van de onderkaak (chin lift) effect heeft op het snurken en/of 
de ademstops.

Wat u verder moet weten.
U krijgt een oproep van de pre-operatieve screening (POS). Het 
onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Er vindt alléén een inspectie 
plaats, waarvan u tijdens en ná de ingreep geen hinder of pijn 
zult hebben. Hoewel de narcose van korte duur is, moet u hier 
toch rekening mee houden. U verblijft na de ingreep kort op de 
dagbehandeling. Na ongeveer 1 à 2 uur mag u weer naar huis. In 
verband met de narcose mag u 24 uur lang geen zware machines 
bedienen of gebruiken. U mag dus ook geen auto rijden. Houdt u hier 
a.u.b. rekening mee.

Vervolg
Na het onderzoek krijgt u binnen 1 tot 2 weken een afspraak bij 
de KNO-arts om de bevindingen te bespreken. Afhankelijk van de 
bevindingen kan er gekozen worden voor een M.R.A. (Mandibulair 
Repositie Apparaat). Dit is een (uitneembare) beugel die u tijdens de 
slaap draagt en de onderkaak enkele millimeters naar voren duwt om 
het snurken en/of de ademstops op te lossen. Er kan ook gekozen 
worden voor een operatieve ingreep, bijvoorbeeld het verwijderen 
van de huig en/of keelamandelen. De KNO-arts bespreekt de voor-en 
nadelen hiervan met u.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek  
KNO (0344) 67 40 58.


