Slaaponderzoek
Polysomnografie
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Wat betekent polysomnografie?
Polysomnografie betekent Iefterlijk ‘het registreren van talrijke (“poly”) signalen
(“grafie”) tijdens de slaap (“somno”)’.
Het doel is om volgende parameters te onderzoeken:
1) wanneer en hoe lang u slaapt uitgedrukt in parameters zoals ‘tijd tot insiapen’,
‘tijd wakker na inslapen’, ‘totale slaaptijd’ etc.
2) hoe diep u slaapt en of u droomslaap (REM) heeft
3) hoe u ademt tijdens de slaap uitgedrukt in apneu en hypopneu index
4) uw bewegingen tijdens de slaap voor de detectie van onder andere het rusteloze
benen syndroom
5) uw harislag (EKG) en zuurstofsaturatie tijdens de slaap
Het bestuderen van deze gegevens helpt de arts een diagnose van uw slaap- of
waakstoornis te stellen.
Voor dit onderzoek moet u een nacht in het onderzoekscentrum verblijven.
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MEDISCH CENTRUM ANIMA:
EEN RIZIV ERKEN D SLAAPCENTRUM
Het ambulant medisch centrum Anima heeft een door de overheid volledig
erkend slaapcentrum. Gedeeltelijke terugbetaling van het slaaponderzoek of
polysomnografie (PSG) is rechtstreeks via uw mutualiteit voorzien op basis van
de erkenning van onze hoofdarts, Dr.Erik Buntinx (RIZIV nr: 1/72007/71/780).
PRAKTISCHE INFO
VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK:
1. Was uw haor voor u naar het medisch centrum Anima komt. Breng nadien geen
conditioner, gel of haarlak aan. Draag geen juwelen.
2. Mannen: Scheer uw aangezicht grondig. AIs u een lange baard hebt, kunt u die laten
stoan. Een stoppelboard verhindert het aanbrengen van de elektroden op uw km.
3. Vrouwen: Verwijder uw mcike-up volledig. Make-up en crèmes verhinderen het
aanbrengen van de elektroden. De wijsvingers moeten volledig vrij zijn van nagellak of
kunstnagels.
DE DAG VAN HET SLAAPONDERZOEK
1 .Aankomst omstreeks 21 u
Na uw aankomst in het onderzoekscentrum, zal u een kamer en badkamer toegewezen
krijgen. Hierna mag u zich omkleden en klaarmaken om te gaan slapen.Vervolgens zullen
verschillende elektrodes op het hoofd bevestigd worden (zie volgende pagina).
2.Lichten uit omstreeks 22u
0m een goed beeld te krijgen van uw slaappatroon moet u minstens 8u proberen te
slapen. U zal gewekt worden rond 8u en de elektrodes zullen losgemaakt worden. Het is
noodzakelijk om te douchen en het haar te wassen om de resten van de gel waarmee de
elektrodes bevestigd worden, te verwijderen. Hiervoor kan u gebruik maken van de
badkamer. Indien gewenst kan u hierna nog ontbijten.
3.U kan rond 9u het onderzoekscentrum verlaten

C0NSULTATIE na het onderzoek: De resultaten zullen met u besproken worden tijdens een
consultatie bij Dr. Erik Buntinx en/of uw verwijzende arts, dit noargelang uw voorkeur.

NIET VERGETEN
1 .Siaapkledij
2.Toiletgerief, handdoeken en washandles. Shampoo,conditioner en een kam om de gel resten te
verwijderen. Mannen brengen eventueei scheergerief mee.
3. Kleverije van de ziekenkas
4.Uw gebruikelijke thuismedicatie voor de duur van uw verblijf.
5.Eventueel uw eigen hoofdkussen, ais u denkt dat u daar beter mee kunt siapen.

VEEL VOORKOMENDE VRAGEN
1. Zai ik wel kunnen slapen met ai deze sensoren?
De elektroden worden zo bevestigd dat u tijdens de slaap niet gehinderd wordt bij het draaien en het
bewegen. Het aanbrengen gebeurt met een soort gel en is pijnioos.
2. Wat ais ik naar het toilet moet?
U beit de verpleegkundige-siaaptechnoioog, die zal de nodige sensoren ioskoppelen zodat u normaal
naar het fouet kunt gaan.

WAT WORDT ER GEMETEN TIJDENS EEN SLAAPONDERZOEK?
EEG(elektro-encefalogram): Er worden elektroden op uw hoofd gekleefd. Zo worden de elektrische golven
van uw hersenen gemeten en kan bepaald worden of u slaapt, hoe diep u slaapt en of u droomslaap hebt.
-

EOG(elektro-oculogram): Er worden elektroden naast uw ogen gekleefd. Zo meten we uw
oogbewegingen, die helpen onder andere om droomslaap te meten.
-

EMG (elektromyogram): Met elektroden op uw km meten we de spierspanning. Dit helpt bij de bepaling
van de diepte van de slaap, de droomslaap en tandenknarsen.
-

ECG(elektrocardiogram): Met elektroden op uw borstkas wordt de regelmaat en de snelheid van uw
harîritme gemeten.

-

-

Luchtstroom: Met meterijes aan uw neus en mond meten we de Iuchtstroom die u in- en uitademt.

Ademha~ingsbewegingen: Met rekbanden rond uw borstkas en buik meten we uw
ademhalingsbewegingen.
-

Zuurstof in uw bloed: Het zuurstofgehalte in uw bloed wordt gemeten met een speciale elektrode op uw
vinger,die ook de polsslag registreert.
-

-

Snurken: een decibelmeter naast het bed Iegt het snurken vast.

-

Beenbewegingen: Sensoren aan uw benen registreren uw beenbewegingen.

Video: Uw slaap wordt gefilmd met twee videocamera’s met geluidsopname. Door het gebruik van
infraroodlicht kunnen we ook in het donker filmen. Deze opnames kunnen helpen bij de uiteindelijke
diagnose. Omwille van privacybescherming kunnen deze beelden enkel door de medewerkers van het
centrum bekeken worden
-
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