
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECTIE BOVENSTE LUCHTWEGEN ONDER 
NARCOSE 

SLAAPSCOPIE 
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Inleiding 
Uw keel-, neus- en oorarts heeft in verband met uw 
snurkklachten een inspectie van de bovenste luchtwegen onder 
narcose voor u afgesproken. In deze folder leest u hierover 
meer informatie. 
 

Snurken 
Snurken komt vaak voor en wordt veelal veroorzaakt door 
trillingen van weefsel van de bovenste luchtwegen. De mate 
van trillingen en de plaats waar dit optreedt, bepaalt het 
geluidsniveau. Veel bijkomende zaken kunnen het snurken 
veroorzaken of verergeren, zoals overgewicht en overmatig 
alcoholgebruik.  
 
Ook een verstopte neus, vergrote keelamandelen en het 
uitzakken van de tong, maar ook een lange huig of een slap 
strottenklepje kunnen de boosdoener zijn. De inspectie onder 
narcose hebben we in het Franciscus Gasthuis ontwikkeld om te 
kijken waar precies het probleem zit, zodat een eventuele 
behandeling meer kans van slagen heeft.  
 
Het in slaap helemaal stoppen met ademhalen, obstructieve 
apneu’s of OSAS genoemd, wordt hier buiten beschouwing 

gelaten. Dit dient op een andere manier te worden onderzocht, 
middels een zogenaamde polysomnografie. 
 

Voorbereiding op de ingreep 
Als u onder algehele narcose wordt gebracht, moet u eerst 
worden gezien door de anesthesist bij de preoperatieve 
screening. Na het intakegesprek op de polikliniek Keel-, Neus- 
en Oorheelkunde hoort u waar u naar toe moet voor deze 
screening. 
 

Voor de behandeling 
U dient zich op de afgesproken plaats en tijd te melden. U 
wordt verzocht een begeleider mee te nemen, omdat u zelf niet 
aan het verkeer mag deelnemen na de ingreep. Het is 
belangrijk dat u nuchter bent. Dit wil zeggen dat u zes uur vóór 
de inspectie in narcose helemaal niets mag eten of drinken. Dit 
is in verband met het risico van overgeven, waarbij u kunt 



stikken door braaksel in de longen. U krijgt een infuus, 

waardoor het slaapmiddel wordt toegediend. 

 

Inspectie van de bovenste luchtwegen 
Door het infuus wordt via een pomp het slaapmiddel 
toegediend. Dit gebeurt net zolang tot een vrijwel natuurlijke 
slaap intreedt. U ligt in de houding in bed waarin u thuis ook 
meestal slaapt.  
 
Op het moment van slapen kijkt uw keel-, neus- en oorarts met 
een minuscuul fibercameraatje via de neus naar de plek waar 
het snurken ontstaat. Dit is goed te zien, omdat op deze plek 
de trillingen ontstaan. Ook wordt gekeken of met het iets naar 
voren brengen van de onderkaak het snurken vermindert. 
Direct daarna ontwaakt u. De hele procedure duurt ongeveer 
een kwartier.  
 

Resultaten 
Na de inspectie onder narcose, komt uw KNO-arts bij u langs 
om de bevindingen met u te bespreken of u krijgt een afspraak 
om de bevindingen telefonisch te bespreken. Uit de inspectie 
onder narcose volgt in de regel een behandelingsvoorstel. Er 
wordt een verslag van de inspectie onder narcose gemaakt. 
 

Weer naar huis 
Direct na de inspectie kunt u weer naar huis. Door de 
toepassing van het slaapmiddel bent u niet in staat zelf naar 
huis te rijden. Zorg daarom dat iemand u naar huis brengt.  
 

Complicaties 
De inspectie onder narcose is geen operatieve ingreep en 
complicaties komen bijna niet voor. Een complicatie zou kunnen 
optreden door een allergische reactie op het toegediende 
middel.  

 
Zeldzaam is een ontstoken bloedvat na het inbrengen van het 
infuus.  
 

 

 



Vragen 
Bij andere onvoorziene omstandigheden is 24 uur een keel-, 
neus- en oorarts bereikbaar via telefoonnummer 010 – 461 
6161. Voor vragen tijdens kantooruren kunt u bij de 
medewerkers van de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde 
terecht op telefoonnummer 010 – 461 6222. 
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