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U heeft met uw longarts afgesproken dat u een slaaponderzoek 

ondergaat. In overleg met uw arts wordt bepaald of u thuis kan slapen of 

dat u hiervoor een nacht in het ziekenhuis blijft. Hoe moet u zich 

voorbereiden? Hoe gaat het onderzoek? Dat en meer leest u in deze 

folder. 

 

Uw afspraak 

U heeft een afspraak voor het slaaponderzoek. 

 

 Thuis slapen 
 

Als met u is afgesproken dat u thuis slaapt, staat in de brief met uw uitnodiging voor dit 

onderzoek hoe laat u zich moet melden op de functieafdeling (op de eerste etage). 

 

Neem een T-shirt mee waarin u die avond ook kunt slapen. 

 

In het ziekenhuis wordt de draagbare recorder voor u afgesteld en bevestigd. Het is daarom 

belangrijk dat u een shirt draagt waarin u ook kunt slapen.  

U krijgt verder uitleg hoe u de saturatiemeter (een dopje op de vinger) en de neuscanule 

thuis om moet doen. Daarna gaat u met de recorder om naar huis. 

 

Voordat u gaat slapen doet u de saturatiemeter op de vinger en de canule op de neus. Het 

apparaat begint automatisch te meten en hoeft niet aan of uit gezet te worden.  

De volgende ochtend koppelt u de recorder los en levert deze met de bevestigingsbanden 

tussen 08.00 en 10.00 uur weer in op de functieafdeling. 

 

  



 

 

 
 
 In het ziekenhuis slapen 
 

Als met u is afgesproken dat u een nachtje in het ziekenhuis slaapt, verblijft u een nacht op 

verpleegafdeling B8 (longgeneeskunde). Soms heeft u na het slaaponderzoek ook een 

afspraak voor een longfunctieonderzoek. Het aangekruiste onderzoek is op u van 

toepassing. 

 
 Slaaponderzoek 

Wanneer:  

Hoe laat: Wij verwachten u tussen 20.00 en 21.00 uur bij de balie op verpleegafdeling 

B8. De volgende dag vertrekt u rond 8.30 uur van de afdeling. 

Waar: Verpleegafdeling B8, Longgeneeskunde. De afdeling vindt u op de 8e etage en 

is bereikbaar via de liften aan het einde van de Lichtstraat. 

 

 
 Longfunctieonderzoek 

Wanneer:  

 

Hoe laat: 

 

 

 

Waar: 

 

Longfunctieafdeling (via centrale hal, 1e etage - B1, Functieafdeling) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als u niet kunt komen 
Als u de afspraak moet afzeggen, verzoeken wij u dit minimaal één week van tevoren te 

doen bij de polikliniek Longgeneeskunde. Een andere patiënt kan dan in uw plaats komen. 

 

Wat is een slaaponderzoek? 

Een slaaponderzoek noemen we ook polygrafie of polysomnografie. We onderzoeken 

hiermee of u slaapapneu heeft. Dit is een slaapstoornis waarbij mensen tijdens hun slaap 

korte perioden geen adem halen. Meer informatie over slaapapneu kunt u vinden bij de 

medische informatie op onze website www.olvg.nl/longgeneeskunde. 

 

Tijdens de slaap meten we: 

 ademhaling 

 hartslag 

 zuurstofgehalte in het bloed 

 snurken 

 lichaamshouding 

 

We leggen de gegevens vast via een draagbare recorder. U draagt deze tijdens het 

slaaponderzoek om het lichaam. Er zijn draadjes aan verbonden om bovenstaande te 

kunnen meten. De recorder heeft een kleine geheugenkaart. 

 

Belangrijk: voorbereiding thuis 
 Gebruikt u medicijnen? Neem dan gewoon uw medicatie in, tenzij anders is afgesproken 

met de arts. 

 Drink op de dag van het onderzoek maximaal 3 kopjes/glazen koffie, thee of cola. 

 Neem pyjama, kamerjas, sloffen, iets te lezen en eventueel een eigen hoofdkussen mee. 

 

Voorbereiding op de afdeling 
Op de afdeling ontvangt u een vragenlijst. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen. Deze 

vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in uw klachten. 

 

Het onderzoek 

 Om de ademhaling te meten, plaatst de verpleegkundige banden om uw buik en borst. 

Om de banden goed te bevestigen is het belangrijk dat tijdens de nacht een shirt draagt. 

 U krijgt ook een sensor op de vinger waarmee we het zuurstofgehalte in het bloed en uw 

hartslag meten. 

 Een klein slangetje op uw neus meet of u snurkt 

 U gaat slapen zoals u gewend bent. De volgende ochtend maakt de verpleegkundige de 

apparatuur los. 

 De recorder waarmee wij uw slaapgedrag registreren, mag niet nat worden. Tijdens het 

onderzoek is douchen daarom niet mogelijk. 
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Na het onderzoek 

 De verpleegkundige maakt de apparatuur los waarna u zich kunt douchen en aankleden. 

 Omstreeks 8.00 uur wordt het ontbijt geserveerd. Hierna verlaat u de afdeling. Wij vragen 

u zich af te melden bij de balie van afdeling B8. 

 Als u nog een longfunctieonderzoek heeft, gaat u na het ontbijt naar de 

longfunctieafdeling. 

 U kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten. 

 

De uitslag 
De longarts beoordeelt het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de resultaten tijdens 

een polikliniekafspraak. U heeft hiervoor een afspraak ongeveer 2 weken na het onderzoek. 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/longgeneeskunde 

 

 

Contact  
verpleegafdeling Longgeneeskunde, locatie Oost 

T 020 599 28 30 (24 uur per dag) 

E longgeneeskunde@olvg.nl 

B8 

 

Slaapcentrum, locatie West  

T 020 510 87 47 (werkdagen  8.15 – 16.15 uur) 

Route 4 

 

Slaapcentrum, locatie Oost 

T 020 599 30 40 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

route 04 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  
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