
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
SLAAP- & SNURKCENTRUM  

 

 
FRANCISCUS GASTHUIS 

 



 
Inhoudsopgave 
 

ALGEMEEN ...................................................................... 3 
Centrale intake ................................................................ 3 
Zelftest .......................................................................... 3 
SLAAPSTOORNISSEN ........................................................ 4 

Snurken ....................................................................... 4 
Slaapapneu syndroom (ademstops) .................................. 5 
1. Obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) .................... 5 
2. Centraal slaapapneu syndroom (CSAS) ........................ 6 
1&2. Combinatie van OSAS en CSAS ................................. 6 
Overmatige slaperigheid (hypersomnie)............................. 7 
Slapeloosheid (insomnie) ................................................ 7 
Slaapaanvallen (narcolepsie) ........................................... 8 
Abnormale verschijnselen tijdens slaap (parasomnie) .......... 9 
Verstoring van het dag-/nachtritme .................................. 9 
Restless Legs Syndroom (RLS) ......................................... 9 

ONDERZOEKEN ............................................................... 10 
Polysomnografisch onderzoek (Neurologie) ....................... 10 
Slaapendoscopie, onderzoek onder narcose ....................... 11 
(Keel-, Neus- en Oorheelkunde) ...................................... 11 
Polygrafie (Longziekten) ................................................. 11 

Vragen .......................................................................... 11 
Voorlichting .................................................................... 12 



 3 

ALGEMEEN  
 

In het Slaap- & Snurkcentrum in Franciscus Gasthuis kunt u 
terecht bij een multidisciplinair team van specialisten. De 
samenwerkende afdelingen Keel-, Neus- & Oorheelkunde, 
Longziekten en Neurologie onderzoeken uw slaap- en/of 
snurkproblemen en stellen een advies ter behandeling voor. Zij 
werken samen met psychologen van GGZ-Delfland. 
 
Deze specialisten hebben al vele jaren ervaring met diagnostiek 
bij en behandeling van patiënten met slaapproblemen in welke 
vorm dan ook. Per jaar worden meer dan 500 

slaaponderzoeken verricht. 
 
U vindt in deze folder informatie over de verschillende 
slaapstoornissen, onderzoeken en behandelingen.  
 

Centrale intake 
De intake vindt plaats via een centraal punt: de polikliniek 
Neurologie & Neurochirurgie in Franciscus Gasthuis. Via deze 
polikliniek verloopt het eerste contact, zij regelen ook de 
afspraken bij de specialisten voor u. De onderzoeken worden zo 
goed op elkaar afgestemd. 

  
Telefoonnummer: 010 - 461 6166 

Website: www.sfg.nl/slaapensnurkcentrum   

 

Zelftest 
Om een indruk te krijgen of u slaapproblemen heeft die voor 
onderzoek en behandeling in aanmerking komen, kunt u de 
zelftest ‘slaperigheid’ doen. Deze vindt u op 
www.sfg.nl/slaapensnurkcentrum onder het kopje ‘zelftest’. 
Nadat u deze zelftest heeft ingevuld, kunt u het resultaat 
afdrukken en deze meenemen naar uw huisarts om een 

eventuele doorverwijzing te vragen*. 
 
*U kunt alleen bij ons Slaap– & Snurkcentrum worden 
behandeld met een doorverwijzing van uw huisarts. Vraag bij 
uw zorgverzekeraar of een behandeling wordt vergoed. 

 

http://www.sfg.nl/slaapensnurkcentrum
http://www.sfg.nl/slaapensnurkcentrum


 4 

SLAAPSTOORNISSEN 
 
Gemiddeld dertig procent van alle volwassenen heeft last van 
slaap- en snurkproblemen. We spreken meestal pas van echte 
(chronische) slaap- en/of snurkproblemen, als u ten minste drie 
keer per week, langer dan drie weken last heeft. Omdat dit 
probleem meerdere oorzaken kan hebben, kunt u in ons Slaap- 
& Snurkcentrum terecht bij een multidisciplinair team van 
specialisten.  
 
De meest bekende slaapstoornissen zijn:  
 snurken; 

 slaapapneu syndroom (ademstops); 
 overmatige slaperigheid (hypersomnie); 
 slapeloosheid (insomnie);  
 slaapaanvallen (narcolepsie); 
 abnormale verschijnselen tijdens slaap (parasomnie); 
 verstoring van het dag-/nachtritme; 
 Restless Legs Syndroom. 

 

Snurken 
Snurken wil zeggen dat u bij het ademhalen tijdens het slapen 
een zagend, ruisend of brommend geluid maakt. Dit ontstaat 

door een vernauwing in de luchtweg tussen de neusingang en 
stembanden. 
 
Oorzaken 
Bij mensen die snurken is de neusholte soms te nauw, maar 
meestal gaat het om een vernauwing achter de huig of het 
gebied in de keelholte achter de tong. Hierdoor wordt het 
zachte gehemelte met de huig, tong en wanden van uw 
keelholte naar elkaar toe gezogen en gaan deze trillen. Dit 
veroorzaakt het snurkgeluid. 
 
Voorkomen 
Met bepaalde maatregelen kunt u proberen het snurken te 
verminderen:  
 Gebruik geen zware maaltijd of alcohol vlak voor het slapen; 
 Bereik een goed lichaamsgewicht door gezond te eten en 

voldoende te bewegen; 
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 Zorg voor een regelmatig leefpatroon zonder slaapmiddelen 

of kalmerende middelen; 
 Indien van toepassing: stop met roken.  
 

Slaapapneu syndroom (ademstops)  
Tijdens uw slaap kunt u last hebben van ademstops (apneu’s). 
Apneu’s zijn ademstilstanden die langer dan tien seconden 
duren. Iedereen kan hier wel eens last van hebben. Als u elke 
nacht meerdere malen dergelijke ademstops heeft, dan spreken 
we van een slaapapneu syndroom.  
 
Symptomen 

De volgende symptomen komen voor bij slaapapneu syndroom: 
 snurken;  
 ademstops (veelal door uw partner opgemerkt);  
 wakker schrikken met verstikkingsgevoelens; 
 ochtendhoofdpijn;  
 droge mond of pijnlijke keel bij het ontwaken; 
 slaperigheid overdag;  
 moeheid overdag;  
 prikkelbaarheid;  
 concentratie- en geheugenproblemen.  
 

Oorzaken en vormen 
De oorzaak van ademstops kan verschillend zijn. Op grond 
daarvan worden drie vormen van slaapapneu syndromen 
onderscheiden. Deze worden hieronder beschreven. 
 

1. Obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) 
Het Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) komt voor bij 
één tot vijf procent van de volwassenen en wordt veroorzaakt 
door een afsluiting (obstructie) van de ademweg. De afsluiting 
kan worden veroorzaakt door het uitzakken van het zachte 
weefsel in de wand van uw keelholte, door het naar achteren 

zakken van de tong of door andere zachte, afsluitende delen in 
de keelholte. Door deze afsluiting wordt de ademweerstand 
verhoogd en vindt minder of zelfs geen transport van lucht naar 
de longen plaats. Gedeeltelijke afsluiting van de keelholte 
veroorzaakt een turbulentie van de luchtstroom, die het weke 
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verhemelte en andere structuren aan het trillen brengt. Dit leidt 

tot snurken.  
Indien bij het snurken de luchtverplaatsing naar uw longen 
afneemt, spreken we van hypopneu. Bij totale afwezigheid van 
luchtverplaatsing spreken we van een apneu. Zowel apneu's als 
hypopneu's kunnen aanleiding geven tot zuurstofgebrek in het 
bloed. 
 

2. Centraal slaapapneu syndroom (CSAS) 
Het Centraal Slaapapneu Syndroom (CSAS) wordt veroorzaakt 
door een falen van de hersenen in het geven van impulsen naar 
de ademhalingsspieren. Daardoor heeft u geen 

ademhalingsbewegingen. De keelholte is hierbij normaal 
doorgankelijk voor lucht.  
 

1&2. Combinatie van OSAS en CSAS 
Bij een combinatie van OSAS en CSAS veroorzaakt zowel een 
afsluiting van de ademweg als een falen in het prikkelen van de 
ademhalingsspieren apneu’s. 
 
Risicofactoren 
Er bestaan risicofactoren voor het ontstaan van het slaapapneu 
syndroom. Hierbij kunt u denken aan: 
 overgewicht;  
 genetische aanleg;  
 bepaalde slaaphouding (rugligging);  
 neus- en keelobstructie (amandelen, poliepen);  
 vergrote nekomvang;  
 aangezichtsvervormingen;  
 snurken (snurken is niet alleen een symptoom, maar ook een 

risicofactor voor het slaapapneu syndroom). 
 
Hart- en vaatziekten 
Het slaapapneu syndroom wordt algemeen beschouwd als een 

risicofactor voor hart- en vaatziekten. De onderbrekingen in de 
ademhaling veroorzaken namelijk een zuurstoftekort in het 
hart, de hersenen en andere organen. Op lange termijn kan dit 
leiden tot hoge bloeddruk, hartklachten of een beroerte.  
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Overmatige slaperigheid (hypersomnie) 
Als u overdag erg slaperig bent, dan kunt u last hebben van 
hypersomnie. Bij hypersomnie heeft u dagelijks terugkerende 
en meerdere perioden van slaperigheid. Dit kan uw dagelijks 
leven negatief beïnvloeden. U bent moe en gedeprimeerd en 
heeft vaak hoofdpijn. Hierdoor kan bijvoorbeeld autorijden 
onmogelijk worden en valt u in slaap tijdens het werk. 
 
Oorzaken 
De oorzaken van hypersomnie kunnen zijn: 
 Andere slaapstoornissen, zoals slaapapneu syndroom, 

narcolepsie of insomnie; 

 Uzelf te weinig slaap gunnen; 
 Bijwerkingen van een geneesmiddel; 
 Psychische aandoeningen, zoals angst of depressie. 
 

Slapeloosheid (insomnie) 
Er zijn veel mensen die slecht slapen. Als u gedurende een 
langere periode moeilijk in slaap kunt vallen en ’s nachts slecht 
slaapt, kunt u last hebben van slapeloosheid. 
 
Symptomen 
De voornaamste klachten die u heeft, zijn: 
 moeite hebben met inslapen; 
 niet goed kunnen doorslapen; 
 niet uitgerust zijn na de slaap.  
Als u last heeft van insomnie, dan ligt u vaak uren wakker, te 
draaien en te piekeren. Wat u ook doet, u komt slecht in slaap. 
De volgende dag bent u erg moe, snel prikkelbaar en versuft. 
Doordat u zo moe bent, probeert u soms overdag bij te slapen, 
wat dan weer slapeloosheid ‘s nachts als gevolg heeft. 
 
Vormen 
Er zijn verschillende soorten vormen van slapeloosheid. 

Slapeloosheid kan te maken hebben met inslapen, doorslapen 
of en combinatie van beide vormen. Het is belangrijk dat u 
samen met uw arts de oorzaak vaststelt, zodat de beste 
behandeling kan worden voorgeschreven. 
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Oorzaken 

Er kunnen meerdere oorzaken zijn waarom u ‘s nachts slecht 
slaapt:  
 Gemoedstoestand 

Opwinding, ruzie, stress, verdriet of zorgen. 
 Lichamelijke kwalen 

Pijnlijke gewrichten, onregelmatige hartslag, brandend 
maagzuur of overmatig transpireren. 

 Geluiden van buitenaf 
Straatlawaai of vliegtuigverkeer. 

 Overige factoren 
Oud of slecht bed, te benauwde slaapkamer, huilende 
kinderen of snurkende partner. 

 

Slaapaanvallen (narcolepsie) 
Als u last heeft van slaperigheid en plotselinge onbedwingbare 
slaapaanvallen, dan kan dat wijzen op narcolepsie. Narcolepsie 
is een zeldzame complexe aandoening en heeft gevolgen op 
alle aspecten van uw leven. Mensen met narcolepsie worden 
regelmatig ten onrechte als lui of ongeïnteresseerd aangezien. 
Het is belangrijk dat op tijd een goede diagnose wordt 
vastgesteld door een specialist. 
 

Symptomen 
De volgende symptomen kunnen voorkomen bij narcolepsie: 
 slaperigheid en slaapaanvallen overdag; 
 spierverslapping (kataplexie). Sommige patiënten krijgen 

korte spierverslappingen bij bepaalde emoties, zoals lachen, 
boosheid, een onverwachte ontmoeting of tijdens sport; 

 Verstoorde nachtelijke slaap. Veel heftige en (angstige) 
levensechte dromen of een te oppervlakkige en onrustige 
slaap met veelvuldig wakker worden; 

 Slaapverlamming. 
 

Oorzaken 
Het is inmiddels bekend dat narcolepsie een zeldzame 
chronische neurologische aandoening is. De precieze oorzaken 
zijn niet bekend. Het vermoeden bestaat dat erfelijke factoren 
en omgevingsinvloeden tot narcolepsie kunnen leiden. Wel 
blijkt dat 99 procent van de mensen die narcolepsie heeft, een 
bepaalde hersenstof niet meer aanmaakt. 
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Abnormale verschijnselen tijdens slaap 

(parasomnie) 
Als u abnormale verschijnselen of gedragingen tijdens uw slaap 
vertoont, dan kunt u last hebben van de aandoening 
parasomnie. Veel kinderen lijden hieraan. Een aantal 
voorbeelden van deze verschijnselen of gedragingen zijn: 
 bedplassen; 
 beenkrampen;  
 brandend maagzuur; 
 nachtelijke epileptische aanvallen; 
 nachtelijke verwardheid;  
 nachtmerries; 

 slaapwandelen; 
 tandenknarsen. 
 

Verstoring van het dag-/nachtritme 
Bij deze slaapstoornis heeft u een ontregeling van uw slaap, en 
is uw dag- en nachtritme niet in overeenstemming met wat bij 
u past. Deze ontregeling van het ritme komt vaak doordat u 
een langere periode op onregelmatige tijden naar bed gaat of 
opstaat. 
Oorzaken 
De volgende oorzaken kunnen voor een verstoring van het dag- 

en nachtritme zorgen: 
 jet lag;  
 werken in wissel- of ploegendiensten; 
 medicijn- of drugsgebruik. 
 

Restless Legs Syndroom (RLS) 
U kunt tijdens uw slaap last hebben van het Restless Legs 
Syndroom (RLS), oftewel rusteloze benen. Door een kriebelend 
of vervelend gevoel in uw benen (of andere ledematen) krijgt u 
de drang om te bewegen met uw benen. De klachten komen 
meestal ’s avonds en ’s nachts voor wanneer u in bed ligt. Het 

kan echter ook voorkomen als u aan een bureau werkt of op de 
bank televisie kijkt. 
 
Komen deze onrustige benen met name aan het begin van de 
nacht voor, zijn ze regelmatig en merkt u daar zelf niets van, 
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maar heeft uw partner last van uw beenbewegingen? Dan kan 

dat wijzen op PLMD (Periodic Limb Movement Disorder). 
 
Oorzaken 
De precieze oorzaak van het Restless Legs Syndroom is niet 
bekend. Men denkt dat het te maken heeft met een tekort aan 
een bepaalde stof die in de hersenen wordt aangemaakt door 
de zenuwcellen. 
 
Vormen 
Er zijn twee vormen van Restless Legs Syndroom: 
 Primaire vorm: de primaire vorm is geen gevolg van een 

andere ziekte of in verband met zwangerschap. 
 Secundaire vorm: de secundaire vorm van Restless Legs 

Syndroom wordt veroorzaakt door een andere chronische 
aandoening, zoals diabetes, nierziekten, ijzertekort, de ziekte 
van Parkinson of reuma.  

 

ONDERZOEKEN 
 

Afhankelijk van uw symptomen worden één van onderstaande 
onderzoeksmethoden gebruikt. Daardoor kan een goede 
diagnose worden gesteld.  

 

Polysomnografisch onderzoek (Neurologie) 
Dit onderzoek vindt thuis plaats terwijl u slaapt. U krijgt ‘s 
middags in Franciscus Gasthuis plakkers (elektroden) op uw 
benen, borst, vinger, rond uw ogen en op uw hoofd. Terwijl u 
thuis slaapt, worden meerdere metingen uitgevoerd:  
 uw slaapdiepte;  
 slaapkwaliteit;  
 ademhalingspatroon;  
 snurken; 
 hartritme;  

 beenbewegingen; 
 zuurstofgehalte in het bloed.  
 
De volgende morgen komt u naar het ziekenhuis en worden de 
plakkers verwijderd. Dit onderzoek is voor patiënten die last 
hebben van snurken, nachtelijke adempauzes (apneu’s) of 
rusteloze benen (restless legs/PLMD).  
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Ook als u slaapproblemen heeft in de vorm van moeite met in- 

en doorslapen, kan dit onderzoek verricht worden. De uitslag 
van dit onderzoek krijgt u van de neuroloog op de polikliniek. 
 

Slaapendoscopie, onderzoek onder narcose  

(Keel-, Neus- en Oorheelkunde) 
Bij dit onderzoek wordt u met behulp van een slaapmiddel, dat 
via een infuus in de arm wordt toegediend, in slaap gebracht. 
Tijdens het slapen kijkt de KNO-arts met een flexibele 
endoscoop door uw neus in uw keel en beoordeelt waar het 
snurken precies ontstaat. De hele procedure duurt ongeveer 
een kwartier. U krijgt de uitslag van dit onderzoek op de 

polikliniek Keel-, Neus- & Oorheelkunde. 
 

Polygrafie (Longziekten) 
Om vast te stellen of u ademstops heeft tijdens uw slaap, 
ondergaat u een polygrafie. U wordt vroeg in de avond 
verwacht in Franciscus Gasthuis op de afdeling Longziekten. 
Tijdens een kort gesprek krijgt u voorlichting over de gang van 
zaken rondom het slaaponderzoek. De polygraaf is een 
instrument waarmee meerdere fysiologische reacties 
tegelijkertijd kunnen worden geregistreerd. De sensoren 
worden bij u bevestigd.  
 

U krijgt een elastieken band om uw borst en buik. De band 
meet de beweging van uw borst en buik tijdens de ademhaling. 
U krijgt een neusbrilletje op uw neus om uw ademhaling en 
snurkgeluiden te meten. Een sensor om uw vinger meet het 
zuurstofgehalte en uw polsslag. Bovendien krijgt u plakkers 
(elektroden) op uw hoofd geplakt voor het registeren van uw 
slaap.  
 
U gaat naar huis en naar bed op de tijd die u gewend bent. De 
volgende morgen komt u weer naar de afdeling Longziekten en 

worden de sensoren verwijderd. U krijgt de uitslag van dit 
onderzoek op de polikliniek Longziekten. 
 

Vragen  
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur telefonisch contact 
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opnemen met de polikliniek Neurologie & Neurochirurgie, via 

telefoonnummer 010 – 461 6166.  
 

 

Sint Franciscus Gasthuis 
T.a.v. Slaap– & Snurkcentrum  
Kleiweg 500 
3045 PM Rotterdam 
  
Website: www.sfg.nl/slaapensnurkcentrum   
 

 

Voorlichting 
 www.apneuvereniging.nl  

De ApneuVereniging is een patiëntenvereniging die de kennis 
over ademstops (slaapapneu’s) in Nederland wil verbeteren.  

 www.stichting-restless-legs.org  
De Stichting Restless Legs ondersteunt patiënten met  
onrustige benen 

 www.narcolepsie.nl 
Op deze website van de Nederlandse Vereniging voor 
Narcolepsie (NVN) vindt u informatie over slaapaanvallen 
(narcolepsie). 
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