Poliklinisch Slaapapneuonderzoek onder diepe
sedatie

Binnenkort ondergaat u een poliklinisch Slaapapneu-onderzoek onder diepe
sedatie. Deze folder geeft informatie over het onderzoek, de voorbereiding
en de periode na het onderzoek.

Slaapapneu-onderzoek onder sedatie
Tijdens een Slaapapneu-onderzoek, kijkt de KNO-arts of er een blokkade is die de
oorzaak kan zijn van uw snurk-/slaapproblemen.
De sedatiespecialist brengt u met medicatie via een infuusnaaldje in de hand
kortdurend in slaap. Doordat u gaat slapen is het onderzoek minder belastend.
Sedatie wordt ook wel “roesje of slaapmiddel” genoemd. Deze slaperigheid treedt
direct na toediening op.
Tijdens deze slaap inspecteert de KNO-arts met behulp van een fiberscoop de
neus- en keelholte. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Het onderzoek
vindt plaats op een poliklinische verrichtingenkamer.
Voor- en nadelen
Een voordeel is dat u, in tegenstelling tot algehele narcose, niet hoeft te worden
beademd. Uw reflexen blijven intact, waardoor het risico op complicaties
bijvoorbeeld door verslikken, kleiner is dan bij narcose.
Een nadeel is dat u door de sedatie oppervlakkiger gaat ademhalen. Daarom
krijgt u tijdens onderzoek zuurstof toegediend via een slangetje in uw neus.
Bijzondere omstandigheden
In sommige gevallen, zoals bij een slechte hart- en/of longfunctie, kan de KNOarts die het onderzoek uitvoert, besluiten af te zien van toediening van sedatie
vanwege het risico op complicaties. Hij kan dan besluiten het onderzoek op de
operatiekamer te doen.

Voorbereiding
Invullen van de sedatie-vragenlijst
Als de arts samen met u besloten heeft een Slaapapneu onderzoek te doen onder
sedatie dan krijgt u met de oproepbrief een sedatievragenlijst thuisgestuurd. De
lijst kunt u thuis invullen. Deze lijst brengt u op de dag van onderzoek zo volledig
mogelijk ingevuld mee naar het ziekenhuis.

1

Medicatie op dag van onderzoek
•
Medicatie die u thuis gebruikt neemt u gewoon in met een slokje water. U
kunt gerust uw tanden poetsen.
Overige voorbereiding
•
U mag geen horloge en sieraden dragen.
•
Neem geen waardevolle spullen mee.
•
Het is verstandig bril of contactlenzen veilig op te bergen.
•
Een hoorapparaat kunt u in houden.
•
Gebruik geen make-up of nagellak; het is belangrijk dat de verpleegkundige
de natuurlijke kleur van uw huid en nagels kan beoordelen.
Begeleiding
Vanwege de sedatie mag u na het onderzoek niet zelf naar huis rijden. Regel
daarom iemand die u veilig thuis kan brengen.
Uw begeleider kan met u meelopen naar de afdeling en kan daarna weer naar
huis gaan of op u te wachten in de ontvangsthal. De verpleegkundige spreekt met
u af of belt met uw begeleider wanneer u weer opgehaald mag worden.

Nuchter
De sedatieprocedure kan alleen plaatsvinden als u nuchter bent. Als nu niet
nuchter bent volgens onderstaand schema gaat het onderzoek niet door!!
Dat u nuchter bent is belangrijk om te voorkómen dat tijdens de sedatie de inhoud
uit uw maag via uw slokdarm in uw luchtpijp, en zo in uw longen terechtkomt.

Nuchter beleid
Tot laatste 6 uur voor
opnametijd

Niets meer eten, alleen nog
water drinkenen/of heldere
appelsap drinken

Tot laatste 2 uur voor
opnametijd

Ook niets meer drinken

Op de dag van operatie geen alcohol gebruiken, niet roken en geen kauwgom
gebruiken!
Als u zich niet houdt aan bovenstaande instructies, kan de operatie niet
doorgaan.
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Het verloop van de opname, onderzoek en ontslag uit het ziekenhuis
Op de dag van onderzoek meldt u zich bij de Receptie (hoofdingang) van het
ziekenhuis waar bij bureau Opname uw gegevens worden gecontroleerd.
LET OP: niet bij het Afsprakenbureau!
Bezoek ASP (Apotheek Service Punt)
Daarna bezoekt u het ASP en wordt uw (eventuele) medicatie met u
doorgenomen. Neemt u al uw medicatie mee, ook uw pufjes.
Intake voor het onderzoek op de dag van opname
Na het bezoek aan het ASP neemt u plaats in de wachtkamer bij de
verrichtingenkamers op de eerste etage (route 69). Ongeveer 30 tot 45 minuten
voor het onderzoek heeft u een gesprek met de doktersassistente van de KNO.
Zij vertelt u alles over het onderzoek en neemt tijdens dit gesprek de sedatievragenlijst nog een keer met u door. Uw eventuele eerdere ervaringen met
sedatie en/of anesthesie graag hierbij vermelden.

Het onderzoek en laatste check
Direct voor het onderzoek heeft u een gesprek met de sedatie specialist. Hij/zij
neemt samen met u de vragenlijst door en geeft informatie over de sedatie. Als u
nog vragen heeft over de sedatie kunt u deze uiteraard direct stellen.
De sedatiespecialist brengt een klein infuusnaaldje in een ader op uw hand of in
uw arm. Op een van uw vingers krijgt u een zacht knijpertje voor de controle van
de bloedstroomen het zuurstofgehalte in uw bloed. Tenslotte krijgt u in één van de
neusgaten een slangetje waardoor u extra zuurstof krijgt.
Nadat u bent aangesloten op de bewakingsapparatuur, kan de sedatieprocedure
starten. Het slaapmiddel krijgt u toegediend via het infuusnaaldje. De KNO-arts
doet het onderzoek en tijdens de gehele procedure houden wij u goed in de
gaten.
De uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens een controlebezoek bij de KNO-arts.
De afspraak hiervoor staat in de oproepbrief, die u heeft ontvangen voor het
onderzoek.
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Complicaties en bijwerkingen
Grote risico’s en complicaties ten gevolge van de sedatie komen zelden voor,
maar zijn nooit volledig uit te sluiten. Daarom informeren wij u over alle
complicaties die zouden kunnen voorkomen.
 Tijdens sedatie kan vermindering van ademhaling, ademstilstand,
bloeddrukdaling en/of te diepe sedatie voorkomen.
 Het inspuiten van het slaapmiddel kan iets pijnlijk zijn in de arm. Deze pijn is
van korte duur.
 Braken - waarbij de maaginhoud in de longen terecht komt – komt zeer zelden
voor.
 Misselijkheid kan optreden als bijwerking van verschillende medicijnen. Door
de lage doseringen die toegepast worden, komt misselijkheid echter zelden
voor.

Na het onderzoek
Na het onderzoek haalt een verpleegkundige van de afdeling Dagbehandeling u
op. Daar kunt u uitslapen van de sedatie totdat het slaapmiddel volledig
uitgewerkt is en u zich weer goed voelt. Ook zullen de verpleegkundigen enkele
controles uitvoeren.
Als de controles goed zijn zal de verpleegkundige aangeven dat u weer mag eten
en drinken. De verpleegkundige belt tussentijds met uw contactpersoon om de tijd
af te spreken waarop hij/zij u kan ophalen.

Ontslag
Naar huis
Meestal mag u na één tot twee uur naar huis, tenzij de arts anders met u heeft
afgesproken. Voordat u naar huis gaat zal een verpleegkundige het infuusnaaldje
verwijderen.
Let op
Door de slaapmedicatie (sedatie) kunt u minder snel reageren. Daarom wordt u
de eerste 24 uur na het onderzoek afgeraden om:
•
actief deel te nemen aan het verkeer;
•
gevaarlijke machines te bedienen;
•
belangrijke beslissingen te nemen;
•
alcoholische dranken te gebruiken.
Het is belangrijk dat er thuis iemand toezicht houdt tot 23.00 uur.
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Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de polikliniek KNO te bereiken op werkdagen van 8.3016.30 uur, telefoonnummer 0187-607128.
Bij spoed buiten kantooruren:
•
Binnen 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis, met de Spoed Eisende Hulp
(SEH), telefoonnummer 0187-607293.
•
Daarna met de huisartsenpost (HAP).
Meer informatie kunt u vinden op de website van het ziekenhuis:
www.vanweelbethesda.nl

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 bij het secretariaat
KNO, telefoonnummer 0187-607230 of 607128

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.
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