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Academisch slaapcentrum CIRO 

Cliënteninformatie voor slaaponderzoek 
 

Geachte heer/mevrouw, 

U bent aangemeld voor klinisch slaaponderzoek om op te helderen of bij u sprake is van 

een mogelijk ernstig slaapprobleem. U heeft misschien vragen zoals: 

 

1. Wanneer moet ik in het slaapcentrum zijn? 

2. Wat moet ik mee brengen? 

3. Wat moet ik doen als ik voor het onderzoek ziek wordt? 

4. Wie begeleidt en verzorgt mij? 

5. Waar slaap ik? 

6. Wat gebeurt er in het slaapcentrum met mij? 

7. Wanneer ontvang ik de uitslag van mijn onderzoek? 

8. Hoe lang moet ik blijven? 

9. Hoe gaat het verder na het onderzoek? 

 

Dit zijn enkele vragen, die wij graag voordat u naar ons komt, willen beantwoorden. Op deze 

wijze kunt u uw verblijf in het slaapcentrum ontspannen beginnen. 

 

1. Wanneer moet ik in het slaapcentrum zijn? 

Om 18.00 uur wordt u verwacht op het slaapcentrum. U dient van te voren thuis te eten. 

 

2. Wat moet ik mee brengen? 

Breng uw normale slaapspullen zoals uw tandenborstel enz. mee. Het is heel belangrijk, dat 

u uw eigen medicatie meebrengt. Schrijf uw medicatie op of breng de doosjes mee, zodat u 

deze in kunt vullen op onze vragenlijst. Alle medicijnen die u thuis neemt, kunt u gewoon 

blijven gebruiken. Gelieve geen nagellak of kunstnagels of haar-versteviging. Het is 

verstandig iets mee te nemen om de tijd door te brengen (b.v. een leesboek), omdat u niet 

de hele tijd bezig zult zijn. 

 

3. Wat moet ik doen als ik ziek word? 

Als u voor het gepland slaaponderzoek ziek wordt, vragen wij u het onderzoek te verzetten. 

Belt u in dat geval naar 0475 - 587 680. Als u ziek bent, kan een eventuele slaapstoornis 

namelijk erger zijn. Ook een simpele 

verkoudheid kan de beoordeling van de slaapregistratie beïnvloeden en zelfs verergeren. 

 

4. Wie begeleidt en verzorgt mij? 

U wordt door de verpleegkundige van onze afdeling deskundig verzorgd. 

 

5. Waar slaap ik? 

U slaapt in een eenpersoonskamer, zodat uw slaap zo veel mogelijk ongestoord is. Als u een 

favoriet kussen heeft, kunt u deze mee brengen. U heeft een eigen badkamer en tv op uw 

kamer. Het gebruik van een GSM is toegestaan totdat de meting start. 
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6. Wat gebeurt in het slaapcentrum met mij? 

De eerste nacht is een diagnose nacht, d.w.z. dat wij met het resultaat van dit onderzoek en 

met de informatie, die wij uit gesprekken met u te weten gekomen zijn, willen bepalen of er 

sprake is van een slaapstoornis. Voordat u gaat slapen zullen wij een aantal sensoren / 

elektroden op uw hoofd, gezicht, borst en benen plakken. Er worden ook elastische banden 

om uw borst en buik en een sensor aan een vinger gedaan. Deze sensoren verzamelen 

informatie en, laten zien of u slaapt, hoe u slaapt en of er problemen tijdens de slaap 

optreden. Ze doen geen pijn. Er staat geen stroom op. Plakken van sensoren begint tussen 

18.30 en 20.30u. De meting zelf begint tussen 22.30 en 23.30u. De verpleegkundige 

controleert gedurende de nacht of alles goed gaat (video). Als u 's nachts door iets wordt 

gestoord dan vragen wij u dit te melden. U kunt zich ’s nachts draaien zoals u wilt. U kunt ‘s 

nachts van het toilet gebruik maken. Aan en afkoppelen van de meetapparatuur is geen 

enkel probleem. 

Tussen 6.00 en 6.30u de volgende ochtend worden de sensoren eraf gehaald. Daarna kunt u 

gaan douchen. 

Tussen 7.30 en 8.00u krijgt u het ontbijt aangeboden in het restaurant. Omdat op deze 

afdeling longpatiënten verblijven voor een revalidatie mogen parfum en aftershave niet 

worden gebruikt. Gelieve hier rekening mee te houden. 

 

7. Wanneer ontvang ik de uitslag van mijn onderzoek? 

Na het wassen/douchen en ontbijten vinden er in de loop van de ochtend aanvullende 

onderzoeken plaats, zoals longfunctie (blaastest), ecg (hartfilmpje) en bloedprik terwijl uw 

slaaponderzoek wordt geanalyseerd. 

 

8. Hoe lang moet ik blijven? 

Tegen de middag kunt u naar huis gaan. U dient er rekening mee te houden dat u tot 

ongeveer 12.00 uur aanwezig bent in het slaapcentrum.  

 

9. Hoe gaat het daarna verder? 

Indien er geen sprake is van een slaapstoornis vinden behandelingen in de zin van slapen 

gedragsadvies, gewichtsreductie, KNO behandeling of orthodontistische behandelingen 

plaats. Indien er wel sprake is van een slaapstoornis worden met u eventuele behandeling en 

alternatieven besproken, zoals: 

• behandeling met een masker. 

• operatieve behandeling. 

 

Als een behandeling met een masker voor u het beste is, wordt een vervolgafspraak voor 

een tweede nachtelijke meting gepland, waarbij u met het masker en nog een keer met de 

sensoren dient te slapen. Na de tweede nachtelijke meting wordt in overleg met u de 

definitieve behandeling bepaald. 

Als een operatieve behandeling wordt voorgesteld, wordt u door ons naar een chirurg 

doorverwezen. In een latere fase onderzoeken wij het resultaat van de behandeling 

nogmaals in het slaapcentrum. 
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Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze brochure nog 

vragen hebben, dan kunt u ons deze gerust stellen. 

 

Telefoonnummer 

0475 - 587 680 

 

Bezoekadres 

CIRO 

Expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen 

Hornerheide 1 

6085 NM Horn 

 

Postadres 

Postbus 4009 

6080 AA Haelen 

 

www.ciro-horn.nl 

info@ciro-horn.nl 


