
  

 

SAP 4263 

Slaaponderzoek 

Informatiebrochure voor patiënten 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

 

 

U wordt op ...../......./......... in Az Damiaan verwacht voor een slaaponderzoek op  

ZE 230. U dient hiervoor van 20.00u tot de volgende dag 08.00u opgenomen te 

worden.  

 

Mogen wij u vragen om direct nadat u met uw arts een datum voor het onderzoek hebt 
vastgelegd, u te laten inschrijven via de dienst inschrijvingen op het gelijkvloers. Daar 
zal uw identiteitskaart worden gevraagd.  

 

De avond van het onderzoek kunt u zich aanmelden via de spoedgevallendienst. Een 
verpleegkundige van de zorgeenheid zal u komen afhalen en u begeleiden naar uw  
kamer. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Hoe verloopt een slaaponderzoek? 

Dr. Desmet, internist-pneumoloog, is de verantwoordelijke arts voor de slaap-

registratie. Een slaaponderzoek omhelst het opnemen van de ademhaling t.h.v. de buik, 

de neus en de borstkas. Gelijktijdig worden het hartritme, het zuurstofgehalte, de 

bewegingen van de kin- en de oogspieren en de hersenactiviteit (beoordeling van de 

slaap) gedurende acht uren gevolgd. 

 
Om dit alles te kunnen registreren worden er twaalf klevertjes op uw hoofd  

aangebracht. Dit is noodzakelijk om de verschillende parameters te kunnen volgen  

gedurende de nacht. 

 
Normaal wordt de registratie om 06.30u gestopt en kunt u, na het ontbijt en na het 

vastleggen van een nieuwe afspraak bij de dokter, het ziekenhuis verlaten. 

 

Wat brengt u mee? 

 Nachtkledij 

 Toiletgerief 

 Verwijsbrief arts 

 Thuismedicatie.  

 
Voor het slaaponderzoek hoeft u NIET nuchter te zijn. Het avondmaal neemt u thuis 

daar dit niet voorzien is bij de avondlijke opname. Door de eigenheid van het 

onderzoek zijn we genoodzaakt om u in een eenpersoonskamer op te nemen.  

U betaalt echter slechts de prijs van een  gemeenschappelijke kamer. 

 

 

 

 

 



  

 

Aandacht 

Indien u wegens onvoorziene omstandigheden, op de afgesproken avond niet kan 
komen, gelieve minstens 24 uur op voorhand te verwittigen op het nummer: 

 

 059 41 63 00: zorgeenheid 230 

of 

 059 41 40 47: opnamecoördinator 

 

Bereikbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeergelegenheid 

U kunt de wagen in de parkeertoren parkeren. De meest actuele info rond de  

parkeertarieven zijn terug te vinden op https://azdamiaan.be/nl/naar-het-ziekenhuis/

bereikbaarheid. 

 

 

https://azdamiaan.be/nl/naar-het-ziekenhuis/bereikbaarheid
https://azdamiaan.be/nl/naar-het-ziekenhuis/bereikbaarheid


  

 

Het team 

Wij wensen u een rustige nacht en een aangenaam verblijf in ons ziekenhuis. 

 

Dr. Desmet:  

verantwoordelijke arts, internist-pneumoloog  

 

Dr. …………………………………………………………………………….. 

aanvragende arts 

 

De verpleegkundigen van het slaaplabo en van zorgeenheid 230.  
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© Az Damiaan vzw, september  2019. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 

Az Damiaan vzw 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende  

Tel. +32 (0)59 41 40 40 

 

Fax +32 (0)59 41 40 20 

info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 


