
C-PAP therapie
Continuous Positive Airway Pressure
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OBSTRUCTIEVE SLAAPAPNEU
Bij het inademen ontstaat er een negatieve druk in onze Iuchtwegen. Dit kan leiden tot een
verminderde of afgesioten doorgang in onze bovenste Iuchtwegen voorai bu het siapen, de
obstructieve siaapapneu. Dit met ais beiangrijkste gevolg een vermindering van het
zuurstofgehaite in het bioed.

C-PAP ALS OPLOSSING
C-PAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure (Continue Positieve Luchtwegdruk). Door via
het C-PAP apparaat actief iucht in de Iuchtwegen te biazen biilft de druk in de iuchtwegen positief
en hierdoor biijft de Iuchtweg open.

C-PAP METHODE:
Er wordt een masker op het gezicht gepiaatst, meestai op de neus, dat met een siang verbonden
is aan een kleine compressor. Gaatjes in het masker iaten toe om uit te ademen en het
uitgeademde kooizuurgas uit het masker te verwijderen.
Bij deze behandeiing adem le voliedig zeif en even diep ais anders, alieen biijft de bovenste
iuchtweg beter open. De iucht die het apparaat in je iongen biaast, is gewone kameriucht, zonder
extra zuurstof.

C-PAP EFFECTEN:
C-PAP is een chronische behandeling, geen genezing. Dat betekent dat het apparaat ievensiang
iedere nacht en best gedurende de voiledige nacht gebruikt moet worden. Het voordeel is dat het
onmiddeliijk werkt en de patiénfen zich snel beter voelen.
Doordat de iuchtdruk in uw iuchfwegen positief blijft,verdwijnen de apneus en hypopneus. Het
zuurstofgehaite in het bioed zakt niet meer en u hoeft niet meer te vechten voor adem. Zo krijgt u
terug een normale en gezonde siaap, waardoor u zich tijdens de dag fiffer voeit.
Het verhoogd risico op ernstige gezondheidsprobiemen zoais verhoogde bioeddruk, hartinfarct of
hartfalen, herseninfarct, suikerziekte en zeifs vervroegd overiijden, vermindert terug naar een
niveau aisof u geen siaapapneu zou hebben.
Spi jtig genoeg heeft de C-PAP-behandeling geen effect op andere factoren die deze
gezondheidsprobiemen kunnen geven. Rookstop, een normaai iichaamsgewicht, gezonde voeding
en voidoende lichaamsbeweging biijven even beiangrijk.
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MOGELIJKE PROBLEMEN C-PAP-THERAP1E:
Anders dan bij medicatie heeft deze therapie geen biijvende bijwerkingen. Toch kunnen er wat
probiemen of ongemakken optreden, die meestai snei en gemakkelijk op te iossen zijn. U kunt
ons hiervoor aitijd contacteren tijdens de kantooruren op 011 31 65 28.

- Neusklachten
Een verstopte of iopende nous is één van de meestvoorkomende kiachten. Onze neusslijmvliezen
zijn de iicht verhoogde druic en droge iuchtstroom niet gewoon. Bij veel patiènten komen deze
kiachten voor tildens de eerste weken van de behandeiing, om dan spontaan te verdwijnen.
Echter, de meest voorkomende oorzaak is een te koude kamertemperatuur. Deze moet minimaai
1 8° C zijn en dit gedurende de ganse nacht. In een onverwarmde kamer siapen, of met open
raam, is voor de meeste CPAP-patiènten niet meer mogeiijk.
- Maskerproblemeri
De meeste maskerprobiemen ontstaan door een siecht passend masker of door verkeerd
gebruik. Ais het masker siecht aansiuit, kan dit iekken. Hierdoor daait de druk en moet de pomp
harder werken. Dit kan geiuidshinder geven.
Lekken naar de ogen kunnen een oogviiesontsteking geven(conjunctivitis). Dit moet aitijd
verhoipen worden.
Bij snordragers is een iicht iek ter hoogte van de snor soms onvermijdeiijk.
Een iichte roodheid ter hoogte van het masker komt ‘s morgens soms voor, maar dit moet snei
verdwijnen. Langdurige roodheid of zeifs drukwondjes ter hoogte van de neusbrug, wijzen altijd
op verkeerd gebruik van het masker, namelijk het te strak aanspannen. Wij werken met de
iaatste nieuwe maskers, die siechts een zeer iichte druk nodig hebben om iekvrij te zijn. Onze
verpieegkundigen zuiien u het juiste gebruik van het masker aanieren, aarzei niet om terug te
komen ais dit niet goed iukt.
Ook het gebruik van zalven, crèmes of cosmetica onder het masker kan irritatie en uitsiag geven.
Dit moet aitijd vermeden worden.
Onze maskers zijn aiiemaai voiledig iatexvrij, aiiergische reacties op de gebruikte materiaien zijn
zeer zeldzaam.
- Claustrofobie
Sommige mensen hebben in het begin een ciaustrofobisch gevoei bij de behandeiing. Dit kan de
ademhaiing extra verstoren. Wij hebben verschiiiende zeer kieine maskers en zoeken met u naar
het meest aangename aiternatief.



OPSTART C-PAP-THERAPIE
Voor het opstarten van de behandeling dient u langs te komen in het medisch centrum want
iedere opstart is maatwerk. Wij gaan voor u op zoek naar het meest geschikte masker en de luiste
instellingen van het CPAP-apparaat
Doarna mag u met uw toestel en het masker naar huis en kunt u voortaan thuis met het toestel
siapen.
Indien u thuis hulp nodig hebt bij de behandeling, taai- of andere communicatieprobiemen hebt,
dan mag er altijd een begeleidend persoon(partner of andere) bij de uitIeg aanwezig zi~n

KOSTPR1JS:
In tegensteiling tot de meeste gespeciaIiseerde centra werk het Medisch Centrum Anima niet met
een huur- maor wel met een aankoopformuIe. Aangezien de huidige moderne apparaten
minstens 10 en wellicht 20 jaar dienst kunnen doen en tevens geen onderhoud vergen, bespaart u
hiermee op termijn. Voor de voliedige opstart door een gespeciaIiseerd team én aanschaf van aile
individueel aangepaste apparaten betaalt u een vaste som.

UW AFSPRAAK
in Medisch Centrum Anima

DATUM EN UUR: .../.../... om .....u.

Voor meer info en/of vragen, neem even contact op met onze site
manager

+32(0)11316528
Iinde.buntinx@anima-alken.be


