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SLAAPREGISTRATIE 
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Binnenkort wordt u verwacht op de longfunctieafdeling voor een slaap
registratie. U kunt op de afgesproken datum en tijd plaatsnemen in de  
wachtkamer. U hoeft zich niet te melden. Zodra u aan de beurt bent, wordt  
u opgehaald. 

De longfunctieafdeling van Ziekenhuis Rivierenland Tiel bevindt zich op de 
polikliniek Longgeneeskunde, volg route 6.

In deze folder leest u over de slaapregistratie en hoe u zich hierop kunt voor
bereiden. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Long
geneeskunde als u vragen heeft. Lees deze folder goed door.

WAAROM KRIJGT U EEN SLAAPREGISTRATIE? 
U krijgt de slaapregistratie om te controleren hoe vaak uw adem stokt 
(slaapapneu, OSAS). Hieronder is de slaapregistratie die u krijgt aangekruist. 
  Zes tot acht weken na het starten met een CPAPapparaat  

(Continuous Positive Airway Pressure). U slaapt dan met het CPAPapparaat.
 U heeft nog steeds klachten ondanks het gebruik van een CPAPapparaat. 

Tijdens het onderzoek wordt gecontroleerd of het CPAPapparaat nog goed 
werkt. U slaapt met het CPAPapparaat.

 Er wordt gekeken of uw adem stokt zonder het gebruik van een  
CPAPapparaat. 

 Er wordt gekeken of uw adem stokt als u een MRAsnurkbeugel gebruikt. 
 Als uw oude MRAsnurkbeugel vervangen moet worden. U krijgt dan een 

slaapregistratie zonder MRAsnurkbeugel.
 U krijgt een slaapregistratie zonder een MRAsnurkbeugel.
 Na een KNOingreep. Bijvoorbeeld na het verwijderen van de huig,  

de keelamandelen of na een neusoperatie. 
 Als u veel bent afgevallen. U krijgt dan een slaapregistratie zonder 

MRAsnurkbeugel of CPAPapparaat.
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HOE VERLOOPT DE SLAAPREGISTRATIE?
Neem uw CPAPapparaat (masker en slang) of MRAsnurkbeugel mee naar het 
ziekenhuis als u deze heeft. 
• Voor de slaapregistratie krijgt u een apparaatje om uw pols en een band om 

uw borst en uw buik. Ook krijgt u een zuurstofmeter op uw vinger en een 
meetapparaat op de pols. 

• Ook krijgt u een microfoontje ter hoogte van uw keel. Hiermee worden de 
ademgeluiden gemeten. 

• U gaat thuis slapen op uw eigen tijd, eventueel in combinatie met uw 
CPAPapparaat of MRAsnurkbeugel. 

• De volgende ochtend koppelt u de apparaten zelf af. 
• De apparaten kunt u tussen 08.15 en 08.45 uur terugbrengen bij de balie 

van Longgeneeskunde (route 6). 

VRAGEN
• Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust.  

De medewerkers van de polikliniek Longgeneeskunde geven u graag  
meer informatie.

• U kunt uw vragen ook per mail stellen via osas@zrt.nl.  
De OSASverpleegkundige is op maandag en dinsdag aanwezig. 

• U kunt op maandag en dinsdag telefonisch contact opnemen met de 
OSASverpleegkundige op  0344674908. 

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.

POLIKLINIEK LONGGENEESKUNDE 
 0344674908 

van maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.00 ’s ochtends 
en van 13.00-16.30 uur ‘s middags. 
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Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl


