
Osas

VAN KLACHTEN TOT DIAGNOSE 
MET DE WATCHPAT 
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DE KLACHTEN
U bent bij uw huisarts of specialist geweest, omdat u klachten heeft die kun-
nen passen bij Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS), oftewel nachtelijke 
ademstops. Dit ontstaat door een tijdelijke afsluiting in de luchtwegen terwijl u 
slaapt. Dit gebeurt dan meerdere malen per uur.

Klachten die kunnen passen bij OSAS zijn o.a.:
• Hard snurken
• Vermoeidheid
• Overdag in slaap vallen
• Hoofdpijn na het wakker worden
• Prikkelbaarheid
• Concentratieverlies

BELANGRIJK
Over het algemeen wordt er als eerst een slaaponderzoek uitgevoerd en vult 
u de daarbij behorende vragenlijsten in. Nadat het onderzoek beoordeeld is 
door onze longfunctieanalisten, krijgt u een uitnodiging voor een consult bij de 
longarts en/of de OSAS-verpleegkundige. 

DE ONDERZOEKEN
U krijgt een vragenlijst en een slaapdagboek meegestuurd. We vragen deze
thuis in te vullen en mee te nemen naar uw volgende bezoek op de poli Long-
geneeskunde. Let u op dat u de voor- en achterkant van de vragenlijst invult?

Om de diagnose te kunnen stellen, is een slaapregistratie nodig. Dit houdt in 
dat u gedurende een nacht wordt aangesloten aan een apparaat, dat tijdens 
uw slaap een aantal waarden meet.

Voor de registratie sluit u een aantal sensoren aan:
• U krijgt een sensor op uw vinger, die het zuurstofgehalte in uw bloed meet 

Voor een goede meting is het belangrijk dat u geen nagellak of gelnagels 
draagt.

• Ter hoogte van uw keel komt een kleine microfoon om ademgeluiden te 
meten.

• Een apparaatje om uw pols registreert alle metingen.
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In de afsprakenbrief staat wanneer en waar u het apparaat komt ophalen. U 
heeft nog géén afspraak met de longarts en/of OSAS-verpleegkundige. Deze 
volgt 2 tot 4 weken na de slaapregistratie. 

U slaapt gewoon thuis met het apparaat. U sluit het apparaat zelf aan vlak voor 
het slapen. Instructie voor het aansluiten ontvangt u bij het ophalen van het 
apparaat. U gaat op uw eigen tijd naar bed en u mag in de houding slapen die 
u gewend bent. Het is belangrijk dat uw eventuele partner u deze nacht niet 
wakker maakt of aanstoot als u snurkt of een ademstop heeft. 

De volgende ochtend koppelt u de apparatuur zelf af. Op de volgende werkdag 
levert u het apparaat tussen 8.15 en 8.45 uur in op de poli Longgeneeskunde.

DE UITSLAG
Als alle gegevens zijn verwerkt, krijgt u na 2-4 weken een (telefonische) 
afspraak bij de OSAS-verpleegkundige en/of longarts voor de uitslag van het 
slaaponderzoek en de uitleg over eventuele aanvullende onderzoeken en 
behandeling.

VRAGEN
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met de 

POLIKLINIEK LONGGENEESKUNDE
 0344 674908. 

Zo nodig overlegt de polikliniek-assistente met de OSAS-verpleegkundige. 
U kunt ook mailen naar osas@zrt.nl. 

De OSAS verpleegkundige is alleen op maandag en dinsdag aanwezig, dus op 
overige dagen kan een reactie op uw mail enige dagen op zich laten wachten. 



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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