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OBSTRUCTIEF SLAAPAPNEU  

 
Wat is apneu?  
 

Apneu is een periode waarin de ademhaling (tijdelijk) stilvalt.  
Er bestaan 2 soorten apneu 
o Centraal apneu: er komt geen signaal vanuit de hersenen. 
o Obstructief apneu: de ademhaling blokkeert door het 

dichtvallen van de bovenste luchtwegen (keel). 
 

OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom) is obstructief slaapapneu 
met slaperigheid overdag. 
o Door de ademhalingsstop schiet u telkens kort wakker (3 seconden 

of langer), maar daar bent u zich meestal niet van bewust. 
o Uw slaap is verstoord, u bereikt uw diepe slaap niet. 

 
Wat zijn de mogelijke gevolgen van OSAS voor het dagelijks leven?  
 

 U bent ’s morgens niet uitgeslapen 

 U valt overdag makkelijk in slaap 

 Verkeersongevallen door oververmoeidheid 

 Concentratieverlies 

 Geheugenproblemen 

 
Wat zijn de mogelijke gevolgen van OSAS op de gezondheid?  
 

 Hoge bloeddruk 

 Hartritmestoornissen 

 Hartinfarct 

 Herseninfarct 

 Diabetes 
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CPAP-BEHANDELING 

 
Wat is CPAP? 
 

CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure (voortdurende 
positieve druk in de luchtwegen). Een CPAP-apparaat blaast continu 
lucht in uw luchtwegen om ze open te houden.  

 
Waarom moet ik een CPAP-apparaat gebruiken? 
 

Bij iemand met apneu, is er bij het inademen negatieve druk in de 
luchtwegen, waardoor de keel makkelijker dichtvalt. 
Bij gebruik van een CPAP-apparaat, blijft de druk in de luchtwegen 
positief. De keel blijft open. 

 
Wanneer moet ik mijn CPAP-apparaat gebruiken? 
 

U dient het CPAP-apparaat iedere nacht te gebruiken, gedurende de 
volledige nacht. Anders is de behandeling niet effectief. 

 
Moet ik het CPAP-apparaat de rest van mijn leven gebruiken?  
 

Ja, want het gebruik van het apparaat is een behandeling, geen 
genezing. Als u stopt met het apparaat te gebruiken, komen de 
symptomen dadelijk terug: 
o snurken 
o apneu 
o vermoeidheid 

Bij sommige mildere vormen kan u het slaapapneu wel oplossen, 
bijvoorbeeld door te vermageren. 
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Vanaf wanneer ondervind ik effect van de behandeling? 
 

 De meeste mensen merken binnen de week al een effect. 

 Als u veel slaapachterstand hebt, duurt het iets langer voor het 
effect maximaal is. 

 Uw lichaam moet zich soms wat aanpassen. Geef de 
behandeling daarom tijd en zet door. Na 4 weken zou er een 
duidelijke verbetering moeten zijn. 

 
 
MIJN CPAP-APPARAAT 

 
Hoe zet ik het apparaat aan of uit? 
 

De aan- en uitknop is een grote knop bovenaan het apparaat. 

 
Waarvoor dient de ‘Ramp’-functie op het apparaat? 
 

De Ramp-functie vertrekt van een lage druk en gaat langzaam naar 
de behandelingsdruk. 
De Ramp-functie is geprogrammeerd in het CPAP-apparaat. Een 
verpleegkundige stelt deze voor u in. U hoeft zelf niets te activeren. 

 
 

Waar zet ik mijn CPAP-apparaat? 
 

Zo dicht mogelijk bij uw bed. 
 
Roken en het CPAP-apparaat 

 

Opgelet: de Ramp-tijd telt niet mee in de gebruiksuren. 

Nicotine kan het toestel onherstelbaar beschadigen! 

In de ruimte waar u het CPAP-apparaat gebruikt of bewaart, mag 

daarom nooit gerookt worden. 
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Hoe onderhoud ik mijn CPAP-apparaat? 
 

Reinig de stoffilter wekelijks: 
o Neem de filter uit het apparaat. 
o Klop of blaas het stof eruit. 
o Plaats de filter voor gebruik terug in het apparaat. 

Verwijder het SD-kaartje nooit uit het toestel. 

 
 
MASKER MET HOOFDBAND 

 
Waarom een masker? 
 

Ieder mens heeft een unieke neus en dus zijn verschillende vormen 
van maskers nodig. 
De verpleegkundige bekijkt samen met u welk soort masker voor u 
het meest geschikt is. 

 
Hoe zet ik mijn masker op? 

 

Moet mijn masker spannen? 
 

Het masker mag nooit spannen. 
Trek de banden zo licht mogelijk aan, net genoeg zodat er geen 
luchtlekken zijn. Als u de banden harder aantrekt, komen er plooien 
in de rand van het masker, wat zorgt voor: 
o meer lekkage 
o kans op huidletsels 
o snellere slijtage. 

➡  Tip: markeer de plaats van de banden bij een goed ingesteld   
masker. Zo kan u ze na de reiniging makkelijk 
terugplaatsen. 

➡  Tip: gaat u ’s nachts naar het toilet, laat dan uw masker aan 
en ontkoppel de luchtslang van het apparaat. 
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Hoe onderhoud ik mijn masker en hoofdband? 
 

 Neusstuk: elke dag afspoelen met lauw water en 2 à 3x/week 
met water en zeep  

 Hoofdband: 1 keer per maand afspoelen met water en zeep OF 
op 30°C in de wasmachine in een netje voor delicate was.  
Mag NIET in de droogkast. 

 Was enkel met de vingers, gebruik geen schuursponsje. 

 Laat verder drogen aan de lucht ( nooit in de zon of op de 
verwarming.) 

 
LUCHTSLANG 
 

Hoe bevestig ik de luchtslang? 
 

De luchtslang heeft 2 dezelfde uiteinden: 
o 1 om aan te sluiten op het masker 
o 1 om aan te sluiten op het CPAP-apparaat 

 

De mogelijkheid bestaat voor een verwarmde luchtslang, deze is wel 
zelf aan te kopen. De verwarmde luchtslang heeft 2 verschillende 
uiteinden voor het masker en het CPAP-apparaat. 
 

Hoe onderhoud ik de (verwarmde) luchtslang? 
 

 Reinig wekelijks. 

 Reinig de luchtslang in warm water met een mild 
reinigingsmiddel (bijvoorbeeld neutrale handzeep). 

 Spoel de luchtslang goed door en laat hem drogen uit de buurt 
van direct zonlicht en/of warmte door deze over een stoel te 
hangen. Zo kan het overtollige water zich verwijderen. 

 Als de luchtslang droog is, kan u hem weer aansluiten. 
 

 

➡ Tip: reinig het materiaal ’s morgens, dan is het ’s avonds droog. 
 

➡ Tip: reinig de luchtslang ’s morgens, dan is hij ’s avonds droog. 
➡ Tip: controleer de luchtslang tijdens het reinigen op scheurtjes. 
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BEVOCHTIGINGAPPARAAT (INDIEN VAN TOEPASSING) 

 
Wie krijgt een bevochtigingsapparaat bij de start van de 
behandeling? 
 

 Mensen met chronische neusobstructieklachten 

 Mensen met bepaalde allergieën 
 

Wie krijgt later eventueel een bevochtigingsapparaat? 
 

Als u bij het gebruik van het CPAP-apparaat blijvend volgende 
klachten hebt: 
o verstopte neus 
o neusverkoudheid 
o lopende neus 
o droge neus en keel 

Deze klachten komen vaak voor bij het begin van de behandeling, 
maar moeten na een tijd (4 weken) verdwijnen. 

 

Hoe stel ik de bevochtiging in? 
 

De Climateline is een verwarmde slang die voor de gewenste 
temperatuur zorgt. 
Climateline AUTO is de standaardinstelling om de therapie te 
optimaliseren. Deze instelling wordt op voorhand ingesteld. 
Temperatuur en vochtigheidsniveau worden automatisch geregeld. 
 

 
Hoe vul ik het bevochtigingsapparaat? 
 

Neem het reservoir uit het apparaat voor het vullen. Vul nooit hoger 
dan de markering. 

 
Waarmee vul ik het bevochtigingsapparaat? 
 

Gebruik geen leidingwater. Gebruik: 
o gedemineraliseerd water (van de apotheker, niet van een 

strijkijzer) 

Dit is altijd in samenspraak met de arts en/of verpleegkundige. 
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o kraantjeswater 20 minuten gekookt en dan afgekoeld 
o flessenwater (blauwe flessen SPA Reine, bevatten het minste 

kalk en mineralen). 
 

Hoe onderhoud ik het bevochtigingsapparaat? 
 

In stilstaand warm water kunnen ziektekiemen en schimmels 
kweken. Reinig het reservoir daarom elke 2 dagen grondig: 
o Leeg het reservoir en reinig met de hand in lauw water met wat 

afwasmiddel. 
o Spoel het reservoir goed en laat drogen. 
o Vul het reservoir met vers water. 

Bij kalkaanslag: laat 30 minuten weken in warm azijnwater en spoel 
goed na. 
 
ALGEMENE VRAGEN 

 
Wat doen bij huidirritatie onder het masker? 
 

 Span uw masker niet te strak aan. 

 Gebruik geen cosmetica (crèmes, lotion) onder het masker. 

 Was en droog uw gezicht goed voor het slapengaan. 

 
Wat doen bij huidletsels? 
 

Huidletsels zijn altijd het gevolg van een verkeerd gebruik, meestal 
door te hard aanspannen. 

 

Hoe warm moet mijn slaapkamer zijn? 
 

 In een koude slaapkamer is de lucht die in uw neus blaast al 
snel te koud en te droog. Dat zorgt voor een verstopte of 

Het water in het reservoir moet dagelijks volledig vervangen 

worden. 
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lopende neus en soms zelfs voor neusbloedingen en 
luchtwegproblemen. 

 Een te warme slaapkamer zorgt voor een droge neus en keel. 

 Ideaal is een temperatuur van 18°C of iets meer. 

 Soms is het voldoende om de slaapkamerdeur open te zetten 
om een goede temperatuur te bekomen. 

 Met open raam slapen is enkel mogelijk tijdens de warme 
zomermaanden. 

 

 
Wat doen bij een acute verkoudheid of een verstopte neus?  
 

Vraag aan uw huisarts of apotheker een neusspray voor kortdurend 
gebruik. 
Soms is het enkele dagen niet mogelijk om het CPAP-apparaat te 
gebruiken. 
 

 
OP REIS 

 
Vliegreizen 
 

Een CPAP-apparaat mag in de handbagage. U krijgt van ons een 
(meertalig) douane-attest voor het inchecken bij vliegreizen. Zorg dat 
u deze verklaring altijd bij uw apparaat hebt als u op reis gaat. 
 

Wat neem ik mee? 
 

 Neem altijd uw CPAP-apparaat en toebehoren mee. 

 Soms zijn een verloopstekker en verlengkabel nodig. 

 Het apparaat schakelt automatisch over tussen 110 en 220 volt 
AC. 

 
 
 
 



11 
 

IN HET ZIEKENHUIS 

 
Ik word opgenomen in het ziekenhuis 
 

 Neem altijd uw CPAP-apparaat mee bij een ziekenhuisopname. 

 Slaap ook in het ziekenhuis met uw CPAP-apparaat. 

 Zuurstoftoediening vervangt het gebruik van uw CPAP-apparaat 
niet. Het aansluiten van extra zuurstof op uw masker is altijd 
mogelijk met een tussenstuk. 

 Vertel uw behandelende arts voor uw opname dat u een  
CPAP-apparaat gebruikt. 

 

Ik word geopereerd 
 

 Vertel op voorhand aan de chirurg en de anesthesist dat u een 
CPAP-apparaat gebruikt. 

 Neem het CPAP-apparaat mee naar het operatiekwartier. Het  
kan vlak na de operatie gebruikt worden in de ontwaakkamer. 

 Als u een CPAP-apparaat gebruikt, zal u na een operatie met 
narcose normaal een nacht ter observatie in de ontwaakzaal of 
op de dienst intensieve zorg blijven. 

 
CONVENTIE 

 
Wat is de conventie? 
 

Als u lijdt aan ernstig slaapapneu, betaalt uw ziekenfonds een deel 
van de kosten van de behandeling terug. 
Het ziekenhuis regelt de aanvraag voor terugbetaling. 

 
Wat krijg ik gratis? 
 

In bruikleen van het ziekenhuis: 
o CPAP-apparaat aangepast aan uw behandeling 
o aangepast masker 
o luchtslang 
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o draagtas 
o indien nodig een bevochtiger 

Het ziekenhuis zorgt voor herstel of vervanging bij defecten of 
slijtage. Probeer nooit uw apparaat of toebehoren zelf te herstellen. 
 

U kan op maandag en dinsdag van 09u00 tot 16u30 telefonisch 
terecht op het nummer 052 25 22 75.  
Op andere dagen neemt u contact met een onthaalmedewerker via 
052 25 20 11). Vraag naar uw behandelende arts. 
Ook via mail kan u contact opnemen: cpap@azsintblasius.be 

 
 

Wat moet ik zelf betalen? 
 

Er is een eigen bijdrage (REM-geld) van ongeveer 0,25 € per dag. U 
krijgt daarvoor maandelijks een factuur van het ziekenhuis. 
Als u dit wenst, kan u een domiciliëring aanvragen via 
debiteuren@azsintblasius.be. 

 
Waarom moet ik ieder jaar op controle? 
 

Uw aanvraag voor terugbetaling (conventie) moet eenmalig na 3 
maanden vernieuwd worden. Daarna jaarlijks. 
Er wordt nagegaan: 
o of de behandeling goed werkt; 
o of er aanpassingen aan de behandeling moeten gebeuren; 
o of u het toestel voldoende gebruikt (aan de hand van de 

tellerstand). 

 
Wat als ik mijn toestel onvoldoende gebruik? 
 

Onderzoek toont aan dat te kort en onregelmatig gebruik niet 
effectief is. Daarom beslisten de ziekenfondsen om de behandeling 
niet meer terug te betalen aan mensen die het apparaat te weinig 
gebruiken. De conventie wordt dan gestopt. 
Eenmalig is er een herkansing mogelijk van 3 maanden. 

mailto:debiteuren@azsintblasius.be.


13 
 

Wat als men mijn conventie stopt of weigert? 
 

 U moet uw CPAP-apparaat en toebehoren aan het ziekenhuis 
teruggeven. 

 De verdere behandeling is volledig op eigen kosten. 

 Opvolging en ondersteuning: de consultaties gebeuren op eigen 
initiatief. 

 
Hoe weet ik dat ik niet meer in orde ben met de conventie? 
 

Als u niet komt opdagen op een raadpleging zal ons secretariaat u 
telefonisch proberen te contacteren voor het maken van een nieuwe 
afspraak. Wanneer u niet meer op raadpleging wil komen, zal men de 
conventie stoppen. U dient dan het CPAP-apparaat en toebehoren in 
goede staat terug te bezorgen op de consultatie Pneumologie.  
Als dat niet gebeurt, dan worden de kosten van de aankoop van een 
nieuw toestel aan u door gefactureerd. 
 
Wat als ik niet meer in orde ben met mijn ziekenfonds of niet naar 
de controleraadplegingen kom? 
 

 Uw terugbetaling van de behandeling door het ziekenfonds 
wordt gestopt. 

 U kan, als u dat wenst, de behandeling verderzetten op eigen 
initiatief. De apparatuur en consultaties zijn dan volledig op 
eigen kosten. 

 
Wat als mijn CPAP-apparaat stuk gaat door verkeerd gebruik, slecht 
onderhoud, of als men vaststelt dat er door gerookt wordt in de 
ruimtes waar het apparaat gebruikt of bewaard wordt? 
 
Wanneer we kunnen aantonen dat u geen goede huisvader was voor 
uw toestel en materiaal,  dan kunnen we de volledige waarde van het 
materiaal aanrekenen. Als u in behandeling blijft en uw conventie in 
orde is, krijgt u nadien vervangmateriaal. 
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CONTACTINFO 

 
 

 

 

Voor inlichtingen over het gebruik van het toestel en problemen 

met de behandeling: 

- elke maandag en dinsdag van 09u30 tot 16u30  

- tel. 052 25 20 11 (onthaal) 

- e-mail: Cpap@azsintblasius.be 

Voor een afspraak of wijzigen van een afspraak: 

- - maandag tot vrijdag 08u00 tot 20u00 

- - zaterdag 09u00 tot 12u45 
 


