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SLAAPT U SLECHT?  BLIJF NIET BIJ DE PAKKEN ZITTEN 

-
Multidisciplinair slaaplabo spoort slaapstoornis op en zoekt juiste oplossing

“Patiënt lijdt onder slaapstoornis, maar vaak ook de partner”

Iedereen heeft al eens een slechte nacht. Dit is niet erg. Als 
u echter nachtenlang slecht slaapt en uw dagelijks functio-
neren verstoord geraakt, kan een slaaponderzoek een diag-
nose van uw slaapproblemen stellen. Het is het begin van 
een oplossing.

“Patiënten komen bij ons op raadpleging op verwijzing van hun 
huisarts, een specialist of op eigen initiatief,” vertelt dr. Kathleen 
Schoovaerts. “Soms hebben ze zelf last van een slechte slaap, 
maar even vaak is het hun omgeving die eronder lijdt. Het is geen 
pretje als je partner zwaar snurkt.

In het slaaplabo zoeken we naar de oorzaak. De patiënt komt ’s 
avonds naar het ziekenhuis en brengt hier de nacht door. Tijdens 
zijn slaap meten we tal van parameters: de hersenactiviteit, de 
ademhaling, het hartritme, de zuurstofsaturatie enzovoort. Met 
een microfoontje meten we zelfs het snurken.”

Oorzaken en oplossingen

“De meest voorkomende slaapstoornis is obstructief slaapapneu, 
waarbij de luchtweg of de keel volledig of gedeeltelijk wordt af-
gesloten. Daardoor wordt de patiënt om de haverklap wakker, 
soms zelfs zonder het te beseffen. De klachten bij slaapapneu zijn 
wisselend: wakker schieten, niet uitgeslapen zijn overdag, ontwa-
ken met hoofdpijn en vooral snurken.

Een mogelijke oorzaak is overgewicht, maar er kunnen ook an-
dere dingen spelen. Soms is er sprake van een anatomische ver-
nauwing in de keel.
Een dieet kan helpen, maar ook het vermijden van alcohol ’s 
avonds. Verder kan een CPAP soelaas brengen. CPAP staat voor 
‘continuous positive airway pressure’. Het is een masker dat de 
patiënt opzet om tijdens de slaap de luchtwegen open te houden 
door een voortdurende lichte luchtdruk. In een aantal gevallen 
is een nachtbeugel (MRA of mandibulair repositie apparaat) een 
alternatief.

V.l.n.r.:  Peggy De Smedt, Hanne Raets, Mira Minnebo,
dr. Werner Temmeman en dr. Kathleen Schoovaerts



MULTIDISCIPLINAIR SLAAPLABO

Slaapverpleegkundige bewaakt de monitors

Cindy Van Laethem is een van de zes slaapverpleeg-
kundigen. Zij werken altijd ’s nachts. Ofwel in het 
slaaplabo, ofwel in het mobiel team. Het slaaplabo 
is elke nacht actief, telkens met drie patiënten.
 
“In het slaaplabo komen de patiënten rond 19.30 
uur aan,” vertelt Cindy Van Laethem. “Zodra mijn 
nachtdienst begint, ga ik kennismaken en begin ik 
de apparatuur aan te schakelen. Er zijn een hoop 
kabeltjes en apparaten die aangesloten moeten 
worden voor de monitoring. Toch kunnen de pa-
tiënten vrij bewegen. De meeste mensen vinden 
het bevreemdend en vrezen dat ze niet goed zullen 
slapen met al die kabeltjes. Maar dat valt meestal 
goed mee.

De hele nacht houd ik de monitors in het oog. 
Als er een kabeltje loskomt, breng ik dat weer in 
orde. De rest van de tijd doe ik een eerste analyse 
en codering van de gegevens van de patiënten van 
de nacht ervoor. Die dossiers worden dan verder 
opgevolgd door de arts. Tegen 6 uur ’s morgens 
schakelen we de apparatuur af en kan de patiënt 
terug naar huis.”
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Wat de precieze oorzaak en de geschikte behandeling is, bespre-
ken we in het multidisciplinaire team met longartsen, neurologen, 
neus-keel-oor-artsen, de stomatoloog en de psychologe,” zegt 
dr. Schoovaerts.

Slapeloosheid

Soms is er niet zozeer sprake van een lichamelijke oorzaak, maar 
spelen eerder psychische of gedragsmatige factoren een rol. Som-
mige mensen liggen elke nacht uren wakker. “85% van de tijd in 
bed zou je moeten slapen,” zegt psychologe Hanne Raets. “Wie 
langer dan 15% wakker ligt én daar overdag last van ondervindt, 
lijdt aan slapeloosheid.”

In dit geval kan een individueel of groepstraject een oplossing 
bieden. “Tijdens de sessies gaan we aan de slag met het slaappa-
troon. We vragen deelnemers om in een slaapdagboek bij te hou-
den hoe elke nacht verloopt en hoeveel uur ze denken geslapen 
te hebben. Vervolgens proberen we de tijd in bed te beperken tot 
het aantal uur dat iemand effectief slaapt. Wie 8 uur in bed ligt 

maar hiervan slechts 5,5 uur slaapt, zal zo de eerste week slechts 
6 uur in bed mogen blijven. De bedoeling is niet om minder te 
slapen maar om het wakker liggen te weren. Je lichaam moet 
leren de tijd in bed efficiënt te gebruiken. Zodra je 85% effectief 
slaapt, gaan we de tijd in bed verlengen. Zo gaan we stap voor 
stap verder.

Naast het optimaliseren van het slaappatroon proberen we tot 
een goede afbouw van spanningen te komen. Dit doen we met 
adviezen rond dagindeling, piekeren, afleidings- en relaxatieoe-
feningen.

80% van wie aan slapeloosheid lijdt, kunnen we helpen. Blijft 
de slapeloosheid toch duren, dan zoeken we verder naar onder-
liggende problemen. Te veel stress of een burn-out kan ook een 
oorzaak zijn. Dan werken we daarop verder.”

Meer weten over de groepstherapie voor slapeloosheid? Bekijk 
de korte infofilms met Hanne Raets op www.youtube.com/azsint-
blasius.

Het volledige team van 
het slaaplabo

Pneumologen
•  Dr. Werner Temmerman
•  Dr. Kathleen Schoovaerts 

Neuroloog
•  Dr. Regilio Oedit

Neus-keel-oor-arts
•  Dr. Raf Jacobs

Stomatoloog
•  Dr. Marc Dom

Psychologe
•  Hanne Raets

Slaapverpleegkundigen
•  Cindy Van Laethem
•  Celesta Bessems
•  Peggy De Smedt
•  Mira Minnebo
•  Maghaly Van Den Bossche
•  Elsy Biebaut


