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Binnenkort wordt u op locatie ETZ Elisabeth op de afdeling Longfunctie, route 22, verwacht voor een
polygrafie. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Het onderzoek
Bij een polygrafisch onderzoek worden verschillende signalen gemeten om de oorzaak te vinden voor
de verstoring van de ademhaling tijdens uw slaap.
Deze signalen worden gemeten met de volgende meetsensoren:
 2 elastische banden om uw borst en uw buik om uw ademhalingsbewegingen te registreren;
 een sensor op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te bepalen en uw hartslag te registreren;
 een luchtstroomcanule onder uw neus en voor uw mond om uw ademhaling en snurken te
registreren.
Alles wordt aangesloten op een draagbaar opnamekastje. Deze wordt met een band om uw taille
bevestigd.
Als u veel op uw buik slaapt moet u dat melden!
Voorbereiding
Het is de bedoeling dat u een passend T-shirt draagt (waarin u goed kan slapen) waarover de
apparatuur wordt bevestigd.
Als u gel-/ kunstnagels hebt, graag deze van 1 vinger laten verwijderen.
U kunt gewoon rondlopen en gaan slapen zoals u gewend bent. U mag niet douchen met de
meetsenoren om.

De procedure
Op ………………………..... dag, …….…………….20……... om …………….uur wordt u verwacht op de afdeling
Longfunctie.
De apparatuur wordt dan bevestigd. Na de bevestiging en een instructie mag u naar huis.
De volgende ochtend om ……………..uur wordt u weer verwacht op de afdeling Longfunctie om de
apparatuur te laten los koppelen.

Hoe komt u aan de uitslag?
1

De resultaten van het slaaponderzoek zullen bij een volgend bezoek aan de polikliniek of telefonisch
met uw specialist besproken worden.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht
zo snel mogelijk contact op te nemen met afdeling Longfunctie. In uw plaats kan dan een andere
patiënt geholpen worden. Als u wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder of na het onderzoek nog vragen hebt, kunt u op werkdagen tussen
09.00 uur en 16.30 uur contact opnemen met de afdeling Longfunctie. Telefoonnummer (013) 221 28
89.
Aan het begin van het onderzoek vertelt de longfunctie-analist wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat
moment nog vragen hebt, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Longziekten:

(013) 221 02 60
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Route 22

Longziekten, 43_1058 01-19
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