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SlaapApneu

• Slaapapneu = meerdere ademstops tijdens slaap (>5/uur)
 Slaapverstoring en/of desaturaties

• 2 vormen:
• Obstructief slaapapneu (OSA)

• Obstructie bovenste luchtweg

• Centraal slaapapneu (CSA)
• Gestoorde ademregulatie



Obstructief SlaapApneu (OSA)

• Herhaalde obstructie 
bovenste luchtweg

• Meest voorkomende vorm van 
slaapapneu

• Symptomen:
Snurken
Vermoeidheid
Ochtendhoofdpijn
Beperking cognitief functioneren
…

Afbeelding: https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-q-and-a-diagnosing-sleep-apnea/



Obstructief SlaapApneu (OSA)

• Vaak meerdere comorbiditeiten, o.a.:

• Cardiovasculair: hypertensie, coronairlijden, ritmest, CVA

• Respiratoir: astma, COPD

• Metabool: DM, dyslipidemie, reflux



Obstructief SlaapApneu (OSA)

• Risicofactoren:
• Geslacht (man), leeftijd, Roken, Alcohol



Obstructief SlaapApneu (OSA)

• Risicofactoren:
• Geslacht (man), leeftijd, Roken, Alcohol

• Nauwe mond/keelholte (tonsillen, macroglossie)
• Mallampati score:

Afbeeldingen: Lemyze and Favory. Am Fam Physician 82.6 (2010)
https://sites.google.com/site/rmhicucredentialing/endotracheal-intubation/airway-assessment/mallampati-score 



Obstructief SlaapApneu (OSA)

• Risicofactoren:
• Geslacht (man), leeftijd, Roken, Alcohol

• Nauwe mond/keelholte (tonsillen, macroglossie)

• Retrognathie

Afbeelding: Zancanella et al. Braz J Otorhinolaryngol 80.1 (2014)



Obstructief SlaapApneu (OSA)

• Risicofactoren:
• Geslacht (man), leeftijd, Roken, Alcohol

• Nauwe mond/keelholte (tonsillen, macroglossie)

• Retrognathie

• Overgewicht



Bron: https://www.stateofobesity.org/adult-obesity/ 
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Obstructief SlaapApneu (OSA)

 Risicofactoren OSA alom aanwezig

• Prevalentie OSA (bij middelbare leeftijd):
• Populatiestudie Zwitserland*:

• Mannen: 49%
• Vrouwen: 23%

• Geschat voor Nederland**:
• 29% - 49% (afhankelijk van definitie)

 2.5 – 4 miljoen patiënten!

* Heinzer et al. Lancet Respir Med 3.4 (2015)
** Benjafield et al. Lancet Respir Med 7.8 (2019)



Centraal SlaapApneu (CSA)

• Instabiele ademregulatie, apneus door wegvallen ademdrive

• Meestal (zeker bij cardiale pathologie) in periodiek patroon met 
afwisselende hyperpneu en apneu (Cheyne-Stokes)



Centraal SlaapApneu (CSA)

• Komt veel minder voor dan OSA (+/- 5% van alle slaapapneu)

• Vaak asymptomatisch

• Oorzaken:
• Cardiaal (hartfalen, AF, …) 
• Neurologisch (CVA, neuromotor disease, …)
• Medicamenteus geïnduceerd
• …



Diagnose

• Gouden standaard: klinische polysomnografie (PSG)
• EEG / EOG / EMG
• Oronasale flow
• Abdomen / Thorax beweging
• Oximetrie
• Positie
• Video / Geluid
• (PtCO2)
• (Intraoesophagale druk)

Afbeelding: http://bozwell.co.uk/poly.html



Diagnose

• Apneu: >90% afname flow gedurende >10 seconden

• Hypopneu: 30-90% afname flow gedurende >10 seconden 
+ >3% desaturatie en/of arousal

• “Ernst” slaapapneu: Apneu-Hypopneu Index (AHI)
= aantal apneus + hypopneus per uur slaap:

< 5: normaal
5-15: mild
15-30: matig
>30: ernstig



Diagnose

• Klinische PSG is erg kostbaar en tijdsintensief
 Niet haalbaar voor alle verdenking slaapapneu
 Bij hoge verdenking OSA / CSA volstaat polygrafie (PG):

- Nasale flow
- Abdomen / thorax beweging
- Oximetrie
- Positie
- (Geluid)

 Geen beoordeling slaap / arousals / overige slaapstoornissen 
• NB: volgens AASM niet valide bij comorbiditeiten…*

* Kapur et al. J Clin Sleep Med 13.3 (2017)



Diagnose – voorbeeld OSA

Nasale flow

Thorax beweging

Abdomen beweging

SpO2



Diagnose – voorbeeld CSA

Nasale flow

Thorax beweging

Abdomen beweging

SpO2



Behandeling

• OSA:
• Afhankelijk van AHI / risicofactoren

• CPAP gouden standaard 
• MRA / positietherapie / chirurgie 

/ … 
• Leefstijlaanpassingen

• CSA:
• Onderliggende oorzaak optimaal 

behandelen
• Evt. CPAP / andere modi PAP



Behandeling

• Wie te behandelen?
NL richtlijn, behandel als:

• Symptomatisch
en/of

• Ernstig OSA (ODI-4% > 30/uur)
en/of

• Relevante comorbiditeiten

* https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/osa_bij_volwassenen/startpagina_-
_obstructief_slaapapneu_osa.html

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/osa_bij_volwassenen/startpagina_-_obstructief_slaapapneu_osa.html


Slaapapneu en AF

• Beide relatief veel voorkomend
 per definitie overlap
• Belangrijke onderlinge risicofactoren

• AF  CSA
• OSA  AF



OSA en AF

• Sleep Heart Health Study
• Populatie studie, gesplitst in Hoog risico OSA (AHI>30) en 

normaal (AHI < 5)
• Prevalentie AF:

• Normaal (N=338): 0,9%
• Hoog risico OSA (N=228): 4,8%
 Unadjusted OR: 5,77 (95%BI 1,56-20,52)

Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, BMI, hartfalen:
OR 4,02 (1,03-15,74)

* Mehra et al. Am J Resp Crit Care Med 173 (2006)



OSA en AF

• Prevalentie OSA binnen AF populatie:
• Geen definitieve data
• Beschikbare data: 25 – 75% (afhankelijk subpopulatie en 

definities)

* o.a.: Stevenson et al. Eur Heart J 29.13 (2008)
Costa et al. Heart 101.16 (2015)



OSA en AF

• Effect OSA op behandeling:
Eerste data (Kanagala et al, 2003)*:

– 79 patiënten met AF voor cardioversie
• 39 OSA (12 adequaat CPAP)

• Opnieuw AF binnen 1 jr:
• Geen OSA: 53%
• OSA met CPAP: 42%
• Onbehandeld OSA:82%

* Kanaga et al. Circulation 107 (2003)



OSA en AF

• Effect OSA op behandeling:
Meta-analyse falen ablatie*
6 studies, N=3995

• Overall: met OSA 25% grotere kans terugkeer AF (RR 1,25 
(95%BI 1,08-1,45)

* Ng et al. Am J Cardiol 108.1 (2011)



OSA en AF
• Mechanisme*:

* Hohl et al. Curr Cardiol Rev 10.4 (2014)



OSA en AF

• OSA lijkt dus belangrijke risicofactor voor AF

• Onbehandeld OSA lijkt uitkomsten AF behandeling te beperken

 Screenen op OSA?

• Iedereen PSG niet haalbaar
• Vragenlijsten?



OSA en AF

* Ng et al. Am J Cardiol 108.1 (2011)



OSA en AF

• Alleen gebruik vragenlijst (in dit geval Berlin-Q) geen goede indicator 
hoger risico falen behandeling

• PG (in plaats van PSG) mogelijk wel bruikbaar*

• Waarschijnlijk combi vragenlijst, oximetrie, P(S)G meest efficiënt

• NB: voorlopig P(S)G nodig voor onderscheid OSA en CSA!

* Geen data, expert opinions.: Linz et al. JAMA Cardiol 3.6 (2018)
Mehra et al. Chest 154.5 (2018)



Conclusies

• OSA komt veel voor, goed te behandelen

• OSA geeft via acute en chronische effecten hoger risico op AF

• AF risico voor CSA 

• Onbehandeld OSA beperkt waarschijnlijk effect AF therapie

• Screening: vragenlijst, oximetrie

• Altijd P(S)G nodig om onderscheid OSA / CSA te maken



Vragen?
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