
Bas Op de Coul, KNO-arts 

Uitgerust wakker worden, zelfs met OSAS! 
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Snurken en Apneu / OSAS 

 

• Apneu; onderbreken luchtstroom (>10 sec) 

• OSAS;  

- obstructief slaap apneu syndroom 

- Samen met heftig snurken en forse bewegingsonrust 



 
Belang 

 

• Korte termijn; 

- Niet uitgerust opstaan 

- Sociaal vaak hinderlijk 

• Lange termijn; 

- Mindere kwaliteit van leven 

- Mentaal dysfunctioneren 

- Hart- en vaatlijden 



 
Prevalentie OSAS 

    

   2018  

 

300 000 – 500 000 patiënten 
 (man:vrouw=4:1) 



 
 
Wetenschappelijk onderzoek 

 

 

• Aannemelijk dat OSAS leidt tot beperkingen geheugen, 
concentratie en alertheid (2) 

• Aannemelijk dat OSAS leidt somberheid (3) 

• Aannemelijk dat OSAS onafhankelijke risicofactor voor 
hoge bloeddruk (2) 

• Aannemelijk dat OSAS de kans verhoogd op 
cardiovasculaire ziekte en sterfte (2) 
 



 
Plan van aanpak 

• Duidelijk krijgen snurken versus apneu 
• Epworth sleeping scale 
• Polysomnografie 
• Slaapnasopharyngoscopie 
• Behandeling 

 



 
Epworth Sleeping Scale 
 



 
Polysomnografie (ambulant) 

Meting: 
Zuurstof in bloed 
EEG (en ECG) 
Nasale/ orale luchtstroom 
Lichaamsbewegingen 
Ademhalings pogingen 
 

 



 
Polysomnografie 

 



 
Apneu/Hypopneu Index 

• Licht  5-15 

• Matig  15-30 

• Ernstig  >30 

 

    Alle patiënten die een onderzoek hebben gehad worden 
wekelijks beoordeeld in MDO door KNF, neuroloog, 
longarts en KNO-arts 



 

 

Slaapnasopharyngoscopie 

• Vroeger alle patiënten via 
SWC 

• Nu alleen pt tot AHI 30  
• Heeft resultaten van 

behandeling verbeterd 
• Nadeel; moeilijk te 

valideren door inter- en 
intra- observer variabiliteit 
en mandibulaire lift ook 
niet te standaardiseren 

 



 
Video slaapscopie velopharyngeale flutter 

 



 
 Video slaapscopie inzakking tongbasis  



 
Behandeling 

• Slaaphygiëne 
• CPAP 
• MRA 
• Night Balance 
• Chirurgisch 



 
Slaaphygiëne 

• Gewicht 

• Alcohol 

• Medicatie 

• Roken 

• Houding 



 
 
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 

 

 

 

• Indicatie voor ernstige OSAS 



 
Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) 

 

Wetenschappelijk bewijs 
(proefschrift Hoekema 2004); 
• MRA significant beter 

resultaat dan UPPP 
• MRA conform UPPP wbt 

slaperigheid overdag 
• Na een jaar Pts meer 

tevreden met UPPP 
• Resultaten conform CPAP 

AHI<30 
• Pts meer tevreden over MRA 



 
MRA indicaties 

• Lichte en matige OSAS 

• Geen OSAS maar wel snurken door inzakken 
tongbasis 

• Minimaal enkele tanden van het ondergebit 
(of implantaten) 

• Kwaliteit gebit 



Night Balance – Sleep Position Trainer  

• Lichte en matig ernstige OSAS 
• Rugligging 10-90 % 
• AHI in zijligging minder dan 10 
• AHI in rugligging 2 maal zo hoog als in overige posities 



 
Chirurgisch 

 

 

• Lichte en matige OSAS 

• ‘gewoon snurken’ 

• Afhankelijk van locatie van vernauwing 



 
Neustussenschot correctie 

Aanbeveling werkgroep 
CBO; 
• Zeer terughoudend als 

behandeling van OSAS 
• Optie indien CPAP niet 

wordt verdragen 
• Pts met matig/ernstige 

OSAS die voor een 
septum correctie gaan  
met tamponade, post-
op behandelen met 
CPAP zolang tampons in 
situ 

  



 
UPPP (icm tonsillectomie) 

Aanbeveling werkgroep 
CBO; 
• Goede optie voor lichte 

tot matige OSAS mits 
bewezen 
velopharyngeale 
obstructie 

• Terughoudendheid bij 
ernstige OSAS 

• Terughoudendheid bij 
BMI > 30 



 
Tongsuspensie 



 
Tongbasis reductie 



 
Hyoid-Thyroid-Pexie (tongbeen aan strottehoofd) 

http://www.osasurgery.com/images/Hyoid1LG.jpg
http://www.osasurgery.com/images/Hyoid2LG.jpg


 
Operatie onderkaak 
BIMAX- Bimaxillaire osteotomie 
 

http://jada.ada.org/content/vol133/issue11/images/large/1489fig4.jpeg


 
‘Pacemaker’- Inspire; stimulatie van 
de nervus hypolglossus 

• Indicaties 

• AHI >30 en <50 

• BMI < 32 

• Falen van CPAP en andere alternatieven 

• Slaapscopie ; geen sprake van collaps op 
verhemelte nivo 

• Enkel in gespecialiseerde centra 



 
 
 
 
Eenmaal behandeld 
altijd opnieuw testen bij patiënten 
met AHI >15 

 



Vragen? 

31 


