
OSA-patiënt 

in dagbehandeling

Anna Panasewicz, MSc

Anesthesioloog 

Albert Schweitzer Ziekenhuis



(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

n.v.t.

Disclosure belangen spreker



Wat is obstructief slaapapneu = OSA?

• Regelmatige ademstops
tijdens het slapen

• Door het ontspannen van 
tong- en keelspieren



OSA-patiënt

• 100 miljoen volwassen wereldwijd

• Stijgende prevalentie door obesitaspandemie

• Overdag moe, slaperig of minder geconcentreerd

• ‘s Nachts insomnie, snurken en/of ademstops, 

snakkend naar adem ontwaken, benauwdheid,   
verstikkingsgevoel

• Meerderheid geen vastgestelde diagnose



(onbehandeld) OSA en 
co-morbiditeiten

• hypertensie

• stemmingsstoornis

• cognitieve disfunctie

• coronaire hartziekte

• hartfalen

• atriumfibrillatie

• CVA

• type 2-diabetes mellitus

• moeilijke luchtweg



Kaplan-Meier Estimates of Modified Primary Composite Outcome of Death, Myocardial Infarction, 
Congestive Heart Failure, Thromboembolism, New Atrial Fibrillation, and Stroke at 30 Days After
Surgery
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eFigure 1.  Kaplan-Meier Estimates of Modified Primary Composite Outcome of Death, 

Myocardial Infarction, Congestive Heart Failure, Thromboembolism, New Atrial Fibrillation, 

and Stroke at 30 Days After Surgery 

 
 

Shaded areas represent 95% confidence intervals 

OSA indicates obstructive sleep apnea 

 

 

Chan M.T.V. JAMA 2019 



Multidisciplinaire richtlijn: 
Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen

• Alle volwassen chirurgische patiënten moeten gescreend worden op 
het risico voor OSA 

• Screeningsvragenlijsten zoals STOP-BANG kunnen gebruikt worden 
om patiënten met een verhoogd risico op OSA te identificeren.



STOP-BANG

• Snore: Snurken Luid (luider dan praten of luid genoeg om door gesloten deuren te 
horen) 

• Tired: moeheid of slaperigheid overdag  

• Observed: ademstops tijdens de slaap 

• Pressure: hoge bloeddruk

• BMI: > 35kg/m2 

• Age: > 50 jaar oud 

• Neck: nekomvang > 43cm (man) > 41 (vrouw) 

• Gender: man 



STOP-BANG



OSA en anesthesie

• Overweeg preoperatief te starten met CPAP bij patiënten met een verhoogd 
risico op OSA of bewezen OSA zonder behandeling. 

• Gebruik bij voorkeur pre- en postoperatief het eigen CPAP-apparaat of de eigen 
MRA bij patiënten waarbij de OSA effectief wordt behandeld. 

• Beperk gebruik van sedativa, opiaten en/of spierverslappers.



En welke OSA-patiënt mag in DB?

• Hangt af van:
• postoperatieve opiaatbehoefte, 

• i.c.m. apneu-hypopneu index (AHI), 

• co-morbiditeit, 

• type ingreep, 

• adequate CPAP-gebruik. 

• Overweeg bij patiënten met OSA en een AHI>30 of het risico op OSA met een 

AHI>30 en postoperatief gebruik van opioïden postoperatieve 

saturatiebewaking op PACU of afdeling.



IC/PACU

UPPP? Neuschirurgie of 
KNO-ingreep met neustampons?

Adequaat CPAP postop mogelijk?

Postoperatieve

opioïden?

DB/afdeling zonder SaO2-
bewaking

Nee Ja

AHI>30?
Nee

Ja

Ja

Gewone afdeling met SaO2-
bewaking

Nee
Ja

Nee

Ja

Nee

ASA 4?
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