Slaapregistratie in het ziekenhuis

Binnenkort wordt u voor één nacht opgenomen in het ziekenhuis in verband
met een slaapregistratie. Uw behandelend arts van de slaappoli heeft u
informatie gegeven omtrent het onderzoek. In deze folder kunt u het nog
eens nalezen.

Doel van het onderzoek
Tijdens een slaapregistratie registreert een apparaat uw slaappatroon. Het
apparaat legt het snurken en een eventuele ademstilstand vast. Op basis van
deze registratie kan de arts een eventuele behandeling voorstellen.

Voorbereiding
 We adviseren u comfortabele nachtkleding mee te nemen of een loszittend
T-shirt.
 U mag geen ringen om uw ringvinger dragen.
 We raden u aan om sieraden thuis te laten, dit met het oog op mogelijk
verlies.
 Uw nagels mogen niet gelakt zijn.
 Het is noodzakelijk dat lange nagels kort geknipt worden, met name de
ringvinger.
 Nuchter zijn is niet nodig.
Hoe gaat het onderzoek
Voor het onderzoek blijft u één nacht in het ziekenhuis. U meldt zich op de
afgesproken datum om 16.00 uur bij de receptie van het ziekenhuis
(hoofdingang). Het opnamebureau stuurt u door naar de juiste afdeling.
De assistente van de slaappoli sluit de slaapregistratie-apparatuur bij u aan. U
blijft aangesloten gedurende de rest van de dag en de nacht. De ervaring leert dat
patiënten gedurende de nacht geen hinder van het apparaat ondervinden.
Tijdens uw slaap maakt het apparaat een registratie van uw eventuele snurken,
ademstilstand (apneu’s) en zuurstofdalingen.
De volgende ochtend koppelt de verpleegkundige u los. De registratie wordt
verwerkt en beoordeeld door uw behandelend arts.
Ontslag
Over het algemeen mag u snel na het onderzoek naar huis. Dat wil zeggen:
omstreeks 8.00 uur, na eventueel een ontbijt. U kunt na het onderzoek uw
normale werkzaamheden weer hervatten.
Mogelijke complicaties
In de praktijk komen complicaties bij het onderzoek niet voor.
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Controle
Na het onderzoek komt u op de afgesproken datum op de slaappoli voor de
uitslag. Dan bespreekt de longarts en/of de KNO-arts het eventuele vervolgtraject
met u.

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden,
telefoonnummer. 0187-607128 of 0187-607196.

Vragen
Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft dan kunt u op
werkdagen tussen 09.00-13.00 uur en van 14.00-16.00 uur telefonisch contact
opnemen met:
 de KNO-poli, telefoonnummer: 0187-607128
 de longpoli, telefoonnummer 0187-607196.

Afspraak
Wij verwachten u voor de slaapregistratie op:
...................dag ......../…......./…......... om 16.00 uur
Op bovengenoemde datum kunt u zich melden bij de receptie via de hoofdingang.

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.

Slaapregistratie in het ziekenhuis
S09/02 25062015

2

