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Slaaponderzoek bij u thuis 

(polysomnografie)

Binnenkort krijgt u een slaaponderzoek (een 
‘polysomnografie’). In deze folder leest u meer over dit 
onderzoek.
 
We gaan onderzoeken of er slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen 
zijn zoals slaapapneu. Daarvoor meten we onder andere het 
snurken, uw ademhaling en het zuurstofgehalte in uw bloed.
 
In de meeste gevallen wordt dit onderzoek bij u thuis uitgevoerd. 
In een enkel geval vindt het onderzoek plaats tijdens een opname 
in het ziekenhuis. Deze informatiefolder geeft u informatie over 
slaapregistratie bij u thuis. U slaapt dan thuis met apparatuur van het 
ziekenhuis.
 



4

Voorbereiding thuis
Lees de onderstaande instructies goed door en volg deze op. Zonder 
deze voorbereidingen, kan het onderzoek niet plaatsvinden.
 
□ Voorkom dat u onderweg naar het ziekenhuis gaat transpireren.
 
□ Gebruik op de dag van aansluiten geen gezichtscrème.
 
□ Gebruik op de dag van aansluiten geen gel of wax in uw haar.
 
□ Kom op de dag van aansluiten met gewassen en droog haar naar de 
afdeling Longfunctie.
 
□ Voor heren: U dient zich vóór het aansluiten van de apparatuur thuis 
te scheren.
 
□ Neem een schone pyjamajas, nachtjapon of t-shirt met lange of korte 
mouwen mee. Let op: geen hemd! In dit shirt kunt u ’s nachts slapen. 
Het is om hygiënische redenen niet mogelijk om tijdens het onderzoek 
met een ontbloot bovenlichaam te slapen. 
 
□ Draag een iets ruimere blouse of vest, zodat er geen kleding over het 
hoofd aangetrokken hoeft te worden.
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Het aansluiten van de apparatuur in het 
ziekenhuis
 
U meldt zich op de afgesproken tijd op de polikliniek Longgeneeskunde. 
De longfunctieanalist sluit de apparatuur bij u aan en geeft u de nodige 
uitleg. De afspraak duurt ongeveer 30 minuten.
 
We plaatsen:
•	 Banden om uw borst en buik (over uw shirt), die de borst- en 

buikbeweging registreren.
•	 Slangetje(s) onder uw neus, die uw ademhaling registreren. Deze 

slangetjes mogen weer af als u naar huis gaat. ’s Avonds plaatst u ze 
zelf weer terug. Dit oefenen we eerst met u.

•	 Elektroden (dopjes) en draden op uw hoofd, rond uw ogen, onder 
uw kin en/of op uw scheenbeen. Hiermee meten we of u diep slaapt, 
licht slaapt, droomt of wakker bent.

•	 Een sensor aan een van uw vingers. De sensor meet de zuurstof in 
uw bloed.

•	 Afhankelijk van uw klachten kan het zijn dat we nog andere sensoren 
plaatsen.

 
Voordat u naar huis gaat, controleren we de signalen en stellen we de 
apparatuur in.
 
Het apparaat start en stopt automatisch met registreren. U hoeft het 
apparaat dus niet aan of uit te zetten.
 
U kunt de apparatuur onder een vest, blouse of jas dragen en zelf met 
de auto naar huis rijden.
 
Om te voorkomen dat de apparatuur verschuift, dient u deze dag niet 
veel meer te doen.
 



6

U bent weer thuis
Om de apparatuur op de juiste plek te houden, gelden de volgende 
aandachtspunten:
 
□ Voorkom dat u gaat transpireren, spant u zich niet teveel in.
 
□ Zorg ervoor dat de apparatuur niet nat wordt.
 
□ Laat niemand aan de apparatuur komen.
 
□ Maak na de insteltijd van de apparatuur geen gebruik meer van uw 
mobiele telefoon.
 
U gaat slapen
U gaat op de voor u gebruikelijke tijd naar bed. Dit tijdstip heeft u al 
afgesproken met degene die bij u de apparatuur heeft aangebracht en 
ingesteld.
 
Neem de handleiding in de koffer nog een keer door om de laatste 
handelingen uit te voeren.
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De volgende ochtend
De volgende morgen haalt u zelf de apparatuur los zoals aangegeven op 
de handleiding in de koffer. De draden en sensoren zullen door elkaar 
zitten. Dat is niet erg. 
Laat de draden aan het apparaat zitten. 
De apparatuur moet de volgende dag terug worden gebracht tussen 
08.00 en 09.00 uur op de polikliniek Longgeneeskunde. Indien dit in 
het weekend valt kan de apparatuur gedurende de hele dag op de 
verpleegafdeling Longgeneeskunde worden afgegeven. 
 
Evaluatie
U krijgt een kort evaluatieformulier mee. U vult hierop in hoe u de nacht 
heeft ervaren en eventuele bijzonderheden.
 
De uitslag
Tijdens het volgende bezoek bespreekt de longarts of physician 
assistant met u de resultaten van het onderzoek en de eventuele 
behandelingsmogelijkheden.
 
Verhinderd
Wij verzoeken u vriendelijk en dringend om op tijd te komen. Bij 
verhindering worden wij graag tijdig op de hoogte gesteld, zodat een 
andere patiënt in uw plaats kan worden geholpen.
 
Opleidingsziekenhuis
Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden 
tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen 
en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met 
opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat 
uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door 
een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding 
tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. 
Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in 
opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. 
Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in 
opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan op 
werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur contact op met de polikliniek 
Longgeneeskunde.
 
Contactgegevens
Catharina Ziekenhuis
040 - 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
 
Polikliniek Longgeneeskunde
040 - 239 56 00
 
Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling 
Longgeneeskunde vindt u op 
www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde
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Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: 
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief


