
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HOUDINGSTHERAPIE VOOR SNURKEN EN 
SLAAPAPNEU 

KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDE (KNO) 
 
 
 



Als slaapapneu of snurken voornamelijk optreedt in rugligging, 
dan is het belangrijk om rugligging gedurende de nacht te 
verminderen. Met behulp van onderstaande methoden kunt u 
rugligging tegengaan. Deze behandelingen worden niet 
vergoed. Daarom vindt u achter elke methode een indicatie van 
de kosten. 
 

Eenvoudige maatregelen 
In uw pyjama, slaapshirt of aan een band bevestigt u aan de 
rugzijde een tot drie tennisballen. U kunt natuurlijk ook andere 

materialen gebruiken. Op uw rug liggen wordt onprettig zodat u 
vanzelf op uw zij gaat slapen. Andere maatregelen zijn slapen 
met een (gevulde) rugzak of een heuptas die u op uw rug 
draagt. Daarnaast kunt u een kussen in de rug plaatsen om 
draaien naar uw zij te voorkomen. Het nadeel hiervan is dat 
omdraaien onprettig is, matig draagcomfort, mogelijk 
schouderklachten door veel op een zij liggen of rugpijn als u 
toch op uw rug ligt. 
 

Kosten: vrijwel nihil. 

 

Snore trainer 
De snore trainer is een app die er voor zorgt dat uw 
smartphone gaat trillen als u op uw rug ligt. De smartphone 
dient u op uw borst te dragen in een elastische band of in een 
zak van een elastisch shirt. Studies naar de effectiviteit van 
deze app worden momenteel verricht, daarom zijn er nog geen 
resultaten bekend.  

 
Kosten: deze app kost ongeveer drie euro (zowel voor Iphone 
als een Android telefoon) 
 

Snore breaker 
De Snore breaker is een band met een trilapparaatje. Wanneer 
u op de rug ligt, geeft de Snore Breaker na dertig seconden een 
lichte trilling en een zacht zoemend geluid af. Deze trilling 
veroorzaakt een lichte irritatie en dat is voldoende om u te 

laten draaien naar uw zij of buik, maar onvoldoende om u 
wakker te maken. Zodra u draait wordt de snore breaker 
gedeactiveerd en stopt deze meteen met trillen.  



Kosten: Het apparaat is onder andere verkrijgbaar via de 
webshop van Vivisol (www.cpap.nl -> overige producten -> 
snurken). Vraag aan uw zorgverzekeraar of u een vergoeding 
krijgt voor de aanschaf van de Snore breaker. 
  

Night balance 
De Night balance is een band met een trilapparaat dat ook een 
microcomputer bevat en aan te sluiten is op uw computer. Het 
is uitgebreid in te stellen en volledig uitleesbaar op de 
computer. Dit apparaat heeft de bedoeling u te leren niet op de 

rug te slapen en begint ook pas te werken als u slaapt. U kunt 
daardoor wel op uw rug inslapen. Het apparaat is verkrijgbaar 
via www.nightbalance.com en kan alleen worden aangevraagd 
via uw behandelend KNO-arts.  
 

Vragen 
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Dan kunt u 
contact opnemen met de polikliniek KNO: 
 

 Franciscus Gasthuis 

Op werkdagen, via telefoonnummer 010 – 461 6231. 
 

 Franciscus Vlietland 

Op werkdagen, via telefoonnummer 010 – 893 0000. 
 
 Franciscus Willemsplein 

Op werkdagen, via telefoonnummer 010 – 404 3407. 
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