In Nederland zijn er zo’n 500.000
mensen met een serieus slaapapneu.
Hiervan hebben er minimaal 420.000
klachten, zonder adequate
behandeling.

Ben jij je
slaapapneu
beu?

Ervaar jij…
Overgewicht?

&

Snurken?

En heb jij last van…

Rusteloze slaap

Slaperigheid

Vergeetachtigheid

Prikkelbaarheid

Depressie

Concentratieverlies

Lees dan deze brochure

Wat is slaapapneu?
In Nederland zijn er zo’n 500.000 mensen met
een serieus slaapapneu. Hiervan zijn er ongeveer
80.000 onder behandeling bij een specialist. Dat
betekent dat er minimaal 420.000 met klachten
rondlopen, zonder adequate behandeling.
Snurkers
Er zijn naar schatting in Nederland méér dan 1 miljoen
ernstige snurkers. Voor de omgeving kan dit vervelend zijn,
maar de snurker zelf ondervindt geen nadelige, lichamelijke
gevolgen. De ademhaling wordt hierbij niet belemmerd.
Ademstops
Dit kan wel als er tijdens het snurken sprake is van
volledige ademstops. Zo’n ademstop noemen we een
apneu (a-pneu = geen lucht). We noemen het een apneu
als er tijdens de slaap een ademstilstand is van tien
seconden of meer.
Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS)
Het grote verschil tussen snurken en slaapapneu is dat
snurken vooral een sociaal probleem is, waarvan de
partner last kan hebben. Als een apneu te vaak voorkomt,
heeft dit tot gevolg dat de slaap verstoord kan worden. De
ademstilstanden zorgen voor een daling van het
zuurstofgehalte in het lichaam. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan.
Bij meer dan vijf apneus per uur en klachten, spreken we
van obstructief slaapapneu syndroom (OSAS).

Wat zijn de
verschijnselen
Verschijnselen ’s nachts Verschijnselen overdag
• Zwaar snurken

• Slaperigheid

• Ademstilstanden

• Zomaar in slaap vallen

• Wakker schrikken met

• Vergeetachtig

verstikkingsgevoelens
• Nachtzweten
• Regelmatig uit bed

moeten om te plassen
• Droge mond bij het

ontwaken Verminderde
zin in seks en/of
impotentie.

• Grote vermoeidheid
• Hoge bloeddruk
• Concentratieverlies
• Vergeetachtigheid
• Stemmingswisselingen
• Pijn in de gewrichten
• Ochtendhoofdpijn
• Aankomen

Niet iedereen heeft al deze verschijnselen
Zijn er zes of meer punten waarin u zich herkent?
Dan is de kans groot dat deze verschijnselen komen
door slaapapneu.
Constateert
uw partner dat u regelmatig
ademstops heeft?
Neem dan contact op met
uw huisarts.

Wat zijn de
oorzaken?
Klassieke risicofactoren voor
slaapapneu zijn bijvoorbeeld gewicht,
leeftijd, geslacht, roken en
alcoholgebruik en medicijngebruik.
Wanneer de spieren verslappen tijdens
de slaap, ontstaat het snurken. Lucht
die ingeademd wordt laat de huig en/
of keelwand trillen.
Overgewicht
De nauwere ruimte in de keelholte kan
veroorzaakt worden door overgewicht. Hierdoor
neemt de hoeveelheid weefsel in de keel toe.
Uit onderzoek is gebleken dat het aantal
apneu's gemiddeld met 3% toeneemt voor elke
1% toename in lichaamsgewicht. In de praktijk
blijkt slechts 5% van de mensen met OSAS en
overgewicht in staat te zijn af te vallen naar een
gezonder gewicht en dit gewicht te kunnen
handhaven. Een ontregelde insuline- en
hormoonhuishouding en gebrek aan energie
bemoeilijken het afvallen voor mensen met
OSAS.
Alcohol, roken en medicijn gebruik
Omdat spierverslapping tot snurken leidt, is het
duidelijk dat alcoholgebruik ook een negatief
eﬀect op snurken kan hebben, net als het
gebruik van bepaalde medicijnen. Het onrustige
slapen door Apneu kan dus niet met
slaapmiddelen worden onderdrukt. Het
verergert de Apneu juist.

Daarnaast speelt roken ook een grote rol.
Hierdoor ontstaat irritatie en zwelling van de
slijmvliezen in de neus en keel.
Leeftijd
Bij ouder worden treedt spierverslapping ook
op, daardoor hebben veel ouderen last van
overmatig snurken. OSAS komt het meest voor
boven de 50 jaar.
Aangeboren
Een aangeboren terugstand van de onderkaak,
een aangeboren lange en slappe huig, een
grote neus- en/of keelamandelen kunnen ook
zorgen voor vernauwing in de keelholte.

Geslacht
Het geslacht speelt ook een rol. Volgens
bevolkingsonderzoek komt OSAS het meest
voor bij mannen boven de 50 jaar. Een
verklaring hiervoor kan zijn dat hormonale
invloeden die een eﬀect hebben op de
bovensteluchtwegspieren en op de kans van
luchtwegobstructie, verschillen in vetverdeling,
en geslachtsverschillen in de structuur en
functie van de keel. Ook hebben mannen meer
kans op symptomen als luid snurken. Bij
vrouwen komt het vaker voor wanneer zij in de
overgang zitten. Zij vertonen vaak minder
typische symptomen zoals: insomnie,
vermoeidheid, ochtendhoofdpijn en depressie.

Wat is een gezond
gewicht?
Bereken nu jouw BMI (Body Mass Index).
Bereken of jouw gewicht in verhouding tot je lengte
gezond is. Je kunt dit gebruiken als een handige
richtlijn.*
Deel je gewicht (in kilo’s) door het kwadraat van je
lengte (in meters). De uitkomst hiervan is je BMI.
Als voorbeeld nemen we iemand van 70 kg en een
lengte van 1,70 m.

Gewicht (70 kg)

Wat betekent mijn BMI-score?
= BMI van 24,2

Lengte² (1.70 x 1.70)

*De BMI is minder betrouwbaar voor ouderen, topsporters, zwangere
vrouwen, kinderen en volwassenen met een lengte van minder dan 1,50
meter. Ook wegen spieren 20% meer dan vet. Hierdoor kan het zijn dat
een gespierd iemand meer weegt dan zou mogen volgens de BMIschaal. In zulke gevallen is het aan te raden niet alleen af te gaan op de
BMI, maar ook het vetpercentage, de spiermassa en de tailleomvang te
berekenen.

Lager dan 18,5

Ondergewicht

Tussen de 18,5 en 24,9

Gezond gewicht

Tussen de 25 en 29,9

Overgewicht

30 of hoger

Obesitas

Wat zijn de
gevolgen?
Beginverschijnselen
Slaapapneu begint vaak met vage klachten zoals snel
vermoeid zijn, je niet lekker voelen en prikkelbaar zijn.
Ook concentratieverlies en geheugenstoringen kunnen
voorkomen. Daarnaast kan apneu leiden tot
prikkelbaarheid en plotselinge woedeaanvallen.
Obesitas
Ook kan slaapapneu een oorzaak zijn van obesitas. Door
het slaaptekort ontstaat oververmoeidheid, het lichaam
reageert op vermoeidheid met een hongergevoel om het
gebrek aan energie, het tekort aan “suikers” op te vangen.
Iemand die door slaaptekort oververmoeid is, gaat vaak
om de verkeerde redenen meer (tussendoor) eten. Maar
ook door het zuurstoftekort raakt de insulinehuishouding
ontregeld, hierdoor worden “suikers” niet verbrand, maar
afgezet als vet.
Hart- en vaatziekten
Ook is er verhoogde kans op hart- vaatziekten door slecht
slapen en 60% meer kans op hoge bloeddruk. Er is meer
kans op hartritmestoornissen, pijn op de borst,
stoornissen aan de kransslagader, angina pectoris, CVA of
beroertes. Daarnaast is de kans dat iemand met hart- en
vaatziekten slaapproblemen of apneu heeft 90%. Mensen
met hartritmestoornissen hebben zo’n 70–80% kans dat
ze ook slaapapneu hebben.

Wist je dat!
er mogelijk ernstige gevolgen zijn bij
onbehandeld OSA? Zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hartinfarct
Beroerte
Hoge bloeddruk
Impotentie
Relatieproblemen
Depressie
Hart- en vaatziekten
Verhoogd risico op ongelukken (autorijden)

Ervaringen
Het verhaal van Frank
https://www.mmc.nl/longgeneeskunde/ervaringsverhaal-slaapcentrum/

“Overgewicht verergert de klachten van slaapapneu. Toen ik in maart 2013 in MMC op de weegschaal ging
staan, dacht ik: nu is het afgelopen. Inmiddels ben ik al twintig kilo afgevallen en ik ben nog steeds super
gemotiveerd. Mede dankzij Máxima MC. Mijn longarts heeft me aangespoord om door te gaan en was zelfs
verbaasd van het resultaat. Dat doet je echt goed.”

Het verhaal van Madelene
https://www.welenzijn.nl/ervaringen/slaapapneu/slaapapneu-03-06-19-p6705-nl.html

“En toen besloot ik ‘het’ te gaan doen. All the way. Zonder een keer te smokkelen. Want als je begint ben ik
zo iemand die voor goud gaat, smokkelen is jezelf voor de gek houden. Ik ben de hele periode kritisch
gebleven en vragen blijven stellen, maar Maaike die me begeleidde gaf voortdurend goede antwoorden en
adviezen. Ik heb eerst twee maanden de WEZ therapie gedaan, daarna voelde ik me al beter en was ik 12kg
afgevallen. En wat belangrijker was, mijn lichaamssamenstelling was veranderd, waardoor de slaapapneu al
leek te zijn verminderd. Ik ben inmiddels twee maanden ‘klaar’, 21 kg afgevallen, voel me fit en gezond, en het
allerbelangrijkste, ik slaap weer als een roos zonder te snurken.”

Test jezelf!
Hoevaak dommel jij weg?
0. Ik zal zeker niet indommelen of in slaap vallen.
1. Er is een kleine kans dat ik in slaap val.
2. In deze situatie zou ik wel eens in slaap kunnen
vallen.
3. Er is een grote kans dat ik in slaap val.
De ESS (Epworth Sleepiness Scale) is een eenvoudige
zelftest (geen diagnosticum) om de slaperigheid en de
neiging in slaap te vallen te bepalen.

Beoordeling
Overdag slaperigheid wordt
beoordeeld van normaal tot
afwĳkend

0-5

(Normaal) Lager dan normaal

6-10

(Normaal) Hoger dan normaal

11-12

(Te hoog) Mild afwijkend

13-15

(Te hoog) Gematigd afwijkend

16-24

(Te hoog) Ernstig afwijkend

Gebruik een App
MyFitnessPal is momenteel een van de meest populaire
calorietellers. Het volgt je gewicht en berekent een
aanbevolen dagelijkse calorie-inname. Het bevat ook een
goed ontworpen voedingsdagboek en een
trainingslogboek.

Download de App:

https://www.myfitnesspal.com/nl/

Gebruik
hulpmiddelen om
jouw doelen te
bereiken

Caloriën
De startpagina geeft een duidelijk beeld van hoeveel calorieën
je gedurende de dag hebt verbruikt. Bovendien toont het jouw
resterende aanbevolen inname en het aantal calorieën dat je
tijdens het sporten hebt verbrand.
Logboek en forums
Als je een Fitnesstracker gebruikt, kan MyFitnessPal
waarschijnlijk hiermee synchroniseren om de gegevens in het
trainingslogboek op te nemen. De app houdt jouw voortgang
bij voor jouw doelen en biedt chatforums met medegebruikers.
De forums bevatten gesprekken, recepten, tips en persoonlijke
succesverhalen.
Recepten
De voedingsdatabase van MyFitnessPal is zeer uitgebreid en
bevat meer dan 5 miljoen voedingsmiddelen. Je kunt ook
recepten downloaden van internet of aangepaste gerechten
maken.
Barcodescanner
De app slaat zelfs jouw favoriete maaltijden op zodat je daar
makkelijk bij kan. Bovendien kun je met de barcodescanner
van MyFitnessPal direct de voedingsinformatie van sommige
verpakte levensmiddelen invoeren.
Hoe ging het vandaag?
Elke dag wordt door middel van een cirkeldiagram
gepresenteerd, hoe jouw verdeling van koolhydraten, eiwitten
en vet is. Je kunt ook voor elke dag een notitie schrijven,
waarin wordt vastgelegd hoe het ging of hoe je je voelde.

Smart Base
Zou u partner graag door willen slapen wanneer u snurkt?
De Auping Connect app meet het geluidsvolume (dB) in jouw slaapkamer. Wanneer dit volume
overeenkomt met het volume van snurken zal je bed reageren door hoofdeind iets omhoog te
laten komen of je krijgt een liefdevol zetje, waardoor de ander gewoon kan doorslapen.
Hierdoor openen je luchtwegen zich zodat het snurken vermindert.
Naast de anti-snurkfunctie heeft de Auping Smart base nog meer voordelen zoals een slimme
wekker en eenvoudige bediening via je telefoon.

Wat kun jij doen?
Tips en advies
Bewust worden van het effect van
overgewicht op slaapapneu
Laat suiker bevattend voedsel en
snacks staan en sla de drie maaltĳden
(ontbĳt, lunch en diner) niet over,
hierdoor voorkom je dat je
tussendoortjes eet
Gebruik alle maaltĳden steeds op
dezelfde plaats en op vaste tĳden,
ergens anders eten of op een ander
moment van de dag eten wordt dan
ongewoon
Houd de App bĳ

Sporten! De meest effectieve manier
van sporten als je gewicht wilt verliezen
is krachttraining en high intensity
training zoals sprinten of crossfit

Een doel met een plan
Wacht niet tot morgen en begin vandaag nog

Mijn huidige BMI is

Ik wil afvallen omdat

Mijn kortetermijndoelen zijn

Mijn lange termijndoel is

_________________________

1. ___________________________

1. _____________________________

____________________________

2. ___________________________

2. _____________________________

____________________________

Mijn streefgewicht is

3. ___________________________

3. _____________________________

_________________________

4. ___________________________

4. _____________________________
5. _____________________________

Gemaak door Lisa Hermsen
SlaapXpert
www.SlaapXpert.nl

