
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

SLAAPNASOPHARYNGOSCOPIE 
(onderzoek van de keel- en neusholte)
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Binnenkort wordt u een dag opgenomen in het ziekenhuis voor een slaap- 
nasopharyngoscopie.

In deze folder leest u over slaapstoornissen, het onderzoek en hoe u zich hier-
op kunt voorbereiden. De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u 
heeft met uw arts. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek 
KNO als u vragen heeft. Lees deze folder goed door.
 
WAT IS EEN SLAAPNASOPHARYNSCOPIE? 
Een slaapnasopharynscopie is een onderzoek van de keel- en neusholte met 
een lange, dunne flexibele kijker. Tijdens het onderzoek slaapt u. U krijgt een 
korte narcose (verdoving).
 
WAAROM KRIJGT U DIT ONDERZOEK? 
U bent in het ziekenhuis geweest omdat u een slaapstoornis heeft, bijvoor-
beeld snurken of adempauzes tijdens het slapen (slaapapneu). Dit onderzoek 
is nodig om te achterhalen waarom u snurkt en waarom u last heeft van adem-
pauzes tijdens uw slaap. Uw arts kan dan bepalen welke behandeling voor u 
het beste is.

WAAROM SNURKT U? 
Normaal zorgen de spieren van de keelholte ervoor dat de keel open blijft 
tijdens de slaap. Als deze spieren minder actief zijn, kunt u gaan snurken. De 
slijmvliezen en/of de huig in uw keelholte gaan dan trillen, waardoor het snurk-
geluid ontstaat. U kunt ook gaan snurken als u een te lange huig of vergrote 
keel- /tongamandelen heeft. 
Als uw keelholte zich nog sterker vernauwt en de luchtweg dichtvalt, treedt er 
een adempauze op (apneu). U stopt dan even met ademhalen tijdens de slaap.

VOOR HET ONDERZOEK
De klachten treden op tijdens uw slaap. De anesthesist zal u daarom met een 
korte narcose laten slapen. De anesthesist is de medisch specialist die de ver-
doving voor de operatie verzorgt. Omdat u onder narcose gaat, krijgt u een op-
roep voor een preoperatieve screening (POS). Dit 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 toch 
rekening houden met slaperigheid. U mag niet zelf naar huis rijden.
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HET SLAAPONDERZOEK 
• U krijgt een infuus in de arm voor de narcose.
• De KNO-arts brengt een dunne, flexibele kijker (scoop) in uw neus  

waarmee hij of zij de binnenkant van uw neus- en keelholte kan bekijken. 
• De narcose wordt toegediend via het infuus in de arm. 
• Tijdens de narcose kijkt de KNO-arts met de scoop waar uw snurkge-

luiden vandaan komen. Ook kijkt hij of zij waar de luchtweg dichtvalt 
(apneu). 

DUUR VAN HET ONDERZOEK
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

NA HET ONDERZOEK 
U verblijft na de ingreep kort op de dagbehandeling. Na ongeveer één à twee 
uur mag u weer naar huis.

VERVOER NAAR HUIS 
U mag niet autorijden na dit onderzoek. Daarom is het prettig als een familielid 
of kennis u ophaalt. Hij of zij kan een rolstoel meenemen bij de ingang van het 
ziekenhuis. Ook mag u 24 uur lang geen zware machines bedienen of gebrui-
ken.

DE UITSLAG 
U krijgt de uitslag van het onderzoek binnen één tot twee weken van de KNO-
arts. Hij of zij zal adviseren wat de beste behandeling is voor uw  
snurkprobleem, bijvoorbeeld:

• Een snurkbeugel (MRA). De snurkbeugel draagt u tijdens de slaap en deze 
duwt uw onderkaak een paar millimeter naar voren. Dit kan het snurken 
en/of de ademstops tegengaan. De snurkbeugel is uitneembaar. 

• Ook kan de KNO-arts kiezen voor een operatie. Tijdens deze ingreep kan 
hij of zij bijvoorbeeld uw huig en/of keelamandelen verwijderen. De KNO-
arts bespreekt de voor- en nadelen hiervan met u.

• Tijdens het onderzoek bekijkt de KNO-arts ook of een ‘chinlift’ mogelijk 
is. Een chinlift is een operatie waarbij de onderkaak naar voren wordt 
geduwd. Dit kan het snurken en/of de adempauzes (apneu) tegengaan. 
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VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de polikliniek KNO geven u graag meer informatie.

AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de 
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDE (KNO) 
 0344-674058 

van maandag tot en met vrijdag van ‘s ochtends 08.30-12.00 en ‘s middags 
van 13.00-16.30 uur. 

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende huisarts.
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AANTEKENINGEN
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Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl


