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Wetenschappelijke bewijsvoering:

De aanbevelingen uit deze richtlijn zijn voor zover mogelijk gebaseerd op 

bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. 

Richtlijn 2009

Diagnostiek en behandeling van het 

obstructieveslaapapneusyndroom bij 

volwassenen 



Anamnese, consult en onderzoek

Richtlijn NVTS 2009:

Voordat een patiënt met een MRA wordt behandeld:

- dient er een schriftelijke medische anamnese afgenomen te zijn.

- moeten de occlusie en de conditie van het gebit, parodontium en 
kaakgewricht door een inhoudsdeskundige tandarts of 
tandartsspecialist zijn onderzocht.

- dient een panoramische röntgenopname gediagnosticeerd te zijn.



Indicatiestelling

Richtlijn NVTS:

- De patiënt dient na kno-onderzoek van de bovenste luchtweg en 
poly(somno)grafie door een inhoudsdeskundige arts voor MRA-
behandeling van OSAS te zijn verwezen.

- Een MRA kan worden overwogen als primaire interventie bij de 
behandeling van patiënten met lichte tot matige vormen van OSAS 
(AHI ≤30).

- In geval van een ernstige vorm van OSAS of beperkingen in de 
gebitsituatie van de patiënt, moet behandeling met een MRA vooral 
als een secundaire interventie worden gezien.



Communicatie met patiënt 

en andere behandelaars

- De patiënt krijgt algemene mondelinge en schriftelijke informatie over de oorzaken en 
risico‟s, diagnostiek en behandelingsmogelijkheden van het 
obstructieveslaapapneusyndroom.

De patiënt krijgt mondelinge en schriftelijke informatie over de mogelijkheden en 
prognose van een MRA-behandeling, de risico‟s, complicaties, bijwerkingen en 
compliantie, de wijze van vervaardiging en behandeling van de apparatuur, de 
gewenningsperiode, de nazorg, de kosten en de communicatie met verwijzer, 
huisarts, tandarts en eventuele andere betrokken medici.

De verwijzer, huisarts, tandarts en eventuele andere betrokken zorgverleners krijgen 
een verslag van het consult en worden na de gewenningsperiode schriftelijk over de 
behandelingseffecten geïnformeerd.

De patiënt krijgt bij behandeling met een MRA mondelinge en schriftelijke instructies 
over het plaatsen, verwijderen, reinigen en gebruik van de apparatuur.

De patiënt krijgt mondelinge en schriftelijke informatie over hoe te handelen bij 
ongebruikelijke of aanhoudende klachten en bij vormveranderingen van het gebit na 
uitgebreide tandheelkundige ingrepen.

- De zorgverlener laat de patiënt voorafgaande aan het vervaardigen van een MRA een 
informed consent ondertekenen.



Nazorg

Richtlijn NVTS 2009

Indien de AHI voor behandeling >15 was, moet het effect van de 
behandeling met een MRA met poly(somno)grafie worden 
gecontroleerd.

De (neven)effecten van een MRA-behandeling moeten met regelmatige 
intervallen door een inhoudsdeskundige arts en tandarts of 
tandartsspecialist gecontroleerd worden.



EEN SNELLE UPDATE



Wat is slaap





Kenmerken slaap 

vlgs.Henri Pieron 1913
“le probleme physiologique du sommeil” 

 Slaap is periodiek noodzakelijk

 Slaap heeft een ritme, relatief onafhankelijk van 

externe condities

 Complete interruptie van sensorische en motorische 

functies die het brein verbinden met de omgeving



 weinig beweging

 een stereotype houding

 verminderde reactie op stimuli

 reversibel

Kenmerken slaap



Wat is de functie van slaap?



 Energie besparen

 Bescherming

 Detoxificatie

 Reparatie en restauratie

 Evolutietheorie - voedsel schaars

Hypothesen



Slaap architectuur



Slaap stadia

 Non-REM slaap 75 -85 %

 REM slaap 15 -25 %



- Non-REM:  “orthodoxe” slaap

 regelmatig

 afwezigheid fysieke activiteit

- REM:  “paradoxe” slaap

 rapid eye movements (REM)

 onregelmatige hartslag/ ademhaling/ 

bloeddruk

 erecties

 dromen

Slaap stadia



Non-REM slaap

fase 1. TRANSITIONELE PHASE        5-10 %

2. LICHTE SLAAP                       30-50 %

3. DELTA LANGZAME GOLVEN    10 %

4. DIEPE SLAAP                              10 %

3 + 4 = “Slow-Wave Sleep” (SWS) samen 5-25%



Slow-Wave Sleep

 Spieren ontspannen

 wel lichamelijke activiteit 

parasympatisch stelsel overheerst:

hartslag

bloeddruk

gastro-intestinaal systeem: motiliteit 

 in fase 4 het moeilijkst te wekken

 iedere 20 minuten positieverandering

(Stadium 3 en 4)



REM SLAAP:

• DROOM STADIUM

• ALLE SPIEREN IN ATONIE M.U.V. DE 

SPIEREN VAN HET OOG EN HET DIAFRAGMA

Verhoogde hersenactiviteit

Maximale spierontspanning
Parodoxale slaap 

=REM slaap



“Normaal”

 Ongeveer 5 à 6 cycli per nacht

 Non-REM/ REM wisselen elkaar af

 In cycli van ongeveer 90 min.

 “Slow-Wave Sleep”: vooral in de vroege slaapcycli

 REM slaap vooral later in de cycli



- REM slaap 25 %

- Non-REM slaap 75 %

Normale slaap



Afname fase 4 bij ouder worden

20 jr    40 jr    60 jr   80 jr   100 jr                  

Fase 4

min/dag

133

66

33

100



REM: - pasgeborene 50%

- volwassene 20% 

non-REM: - stadium 3-4 vervangen door 1-2



Wat kunnen we meten



Slaapstadia worden bepaald mbv

Elekro Encephalo Gram (EEG)
bij slaapstudie als onderdeel van een

Polysomnogram (PSG)



PSG- kanalen

 EOG 2x (electrooculogram)

 EEG 2-8 (electroencefalogram)

 EMG kin (electromyogram)

 EMG benen 2-4

 ECG (electrocardiogram)

 thermistor flow

 borst en buik banden

 oesophagus druk

 microfoon en video

 oximetrie, transcutane CO2 meting



EEG/ EOG/ EMG



EEG

EEG

Nasale druk flow

Thermistor flow

Snurken

Borst band

Buikband

AROUSAL



Voor 1950: slaap is gebrek aan prikkels

Nu: actief proces

GEHEUGEN          SLAAP



Slaap komt in het gehele dierenrijk voor!

Zoogdieren: - slaapcycli non-REM/REM 

- gewicht , meer slaap

- prooi- vs. roofdieren

1.9 uur

7.0 uur

12.5 uur

13.5 uur

19.9 uur



Reptielen/ vissen/ amfibieën: - geen REM

Dolfijnen:

slaap waak

Vogels: - zeer korte slaapcycli (non-REM 2.5 min., REM 9 s.)

- geen tonus verlies EMG



Ontwikkeling slaap

Leeftijd: - pasgeborene 16-18 uur
- 3-5 jaar 10-12 uur
- volwassene 6-8 uur
- ouderen slaapefficiëntie ↓



Variatie in slaapbehoefte

in 1910 gemiddeld 9 uur slaap                  in 1996 gemiddeld 7 uur slaap



1879 
Edison:

de gloeilamp



Slaapstoornissen



600.000 kilo slaaptabletten in amerika per jaar

29 % slaapproblemen 3x / week gedurende 

een maand

19 % ook nog “Excessive Daytime 

Sleepiness”

Prevalence of insomnia in survey of 12778 adults in France

Damien Leger, Christain Guilleminault e.a.

journal of sleep research vol 9 number 1 maart 2000

Slaapstoornissen



Mogelijke oorzaken insomnia

 hyperthyrioidie

 artritis

 chronisch nierlijden

 chronische 

longziekten

 hartfalen

 reflux oesophagitis

 neurologische ziekten

 alcohol

 cafeïne

 CNS stimulanten

 Bèta-blokkers

 bronchodilatoren

 calcium kanaal blokkers

 corticosteroïden

 antidepressiva



International Classification of Sleep 

Disorders (ICSD)

1. Dyssomnieën = Dyssomnias

2. Parasomnieën (parasomnias)

3. Slaapstoornissen geassocieerd met 

medische/psychiatrische stoornissen

4. Proposed sleep disorders

Er zijn 88 
geclassificeerde 
slaapstoornissen



1. Dyssomniën

A. Intrinsieke slaapstoornis
2.  Insomnia (idiopatic insomnia) = slapeloosheid

3.  Narcolepsie 

5.  Hypersomnia 

8.  Obstructief slaapapneu syndroom 

9.  Centraal slaapapenu syndroom 

11. Periodieke bewegingen tijdens de slaap 

12. Rusteloze benen syndroom (restless legs syndrome)

B. Extrinsieke slaapstoornis
2, Vanuit de omgeving bepaalde slaapstoornis 

6. Onvoldoende slaapdiscipline

slaapstoornissen door voeding, alcohol, medicijnen

C. Circadiane ritme slaapstoornis

1. Jetlagsyndroom 

2. Ploegendienstslaapstoornis 



2. Parasomniën

2.A. Ontwaakstoornis 

1. Verward ontwaken 

2. Slaapwandelen 

3. Pavor nocturnus  =paniek

2.B. Slaap-waakovergangsstoornis 

1, Jactatio capitis (corporis) 

2, Slaapschokken 

3, Praten tijdens slaap

4.Nachtelijke beenkrampen 

2.C. Parasomnieën gewoonlijk geassocieerd met REM-slaap

1. Nachtmerries 

2. Slaapafhankelijke erectiestoornis

2.D. Andere parasomnieën 

1. Bruxisme

2. Bedwateren 

6. Primair snurken 

7. Slaapapneu op zuigelingenleeftijd 

8. Congenitaal centraal hypoventilatie syndroom 

9. Wiegedood 



Prevalentie van slaapstoornissen:

 OSAS 2- 4% (vgl: diabetes= 3%)

 CSAS 0.2 %

 Periodic Leg Movement Syndroom (PMLS) 5-30 %

 primair snurken 25-50 %

 insomnia 15-30 %

 narcolepsie: 0.01 %



De oorzaak van snurken en slaapapneu



Ronchopathie = snurken:

overwegend inspiratoir geluid (>40 dB), uitsluitend tijdens slaap 

door eenieder herkend, 

a.g.v. onvolledige obstructie 

bovenste luchtweg

Geluid van de ademhaling bij normale slaap: 17-26 dB

het geluid wordt geproduceerd door de zachte weefsels van de 

pharynx, 

dat vibreert tijdens de inademing



Snurken

Pathofysiologie :
 turbulentie van de luchtstroom op niveau van de 

velopharyngeale sfincter. De weke delen vibreren waaraan de 

mm tensor en levator palatini, de uvula en de m constrictor 

pharyngeus meedoen. 

 de tongbasis

 de supraglottis (epiglottis)



Epidemiologie

- snurken komt op alle leeftijden voor

- habitueel snurken 
 kinderen: 7-10%

 mannen: 9-24%

 vrouwen: 4-14%

- incidenteel snurken
 mannen: 30-71%

 vrouwen: 51%



60% mannen > 60 jr. snurken

40% vrouwen > 60 jr. snurken





Boeing El Al maakt meeste herrie:

“Op 28 januari landde de uit Tel Aviv 

Afkomstige Boeing 747 op de Aalsmeerbaan

Een geluidmeetpost in Aalsmeer registreerde 

daarbij het kwartaalrecord van 98.6 decibel”

Haarlems Dagblad  12 februari 1999



• beschadigingsgrens

• varkens tijdens voederen

Luidheid



• sociale impact

• lokale klachten

• klachten overdag?

• Grappig maar…..

Gevolgen snurken

BRUSSEL 7 febr. 2009 - Een 76-jarige vrouw 
uit Brussel heeft haar man gewurgd 
omdat hij onophoudelijk hard snurkte. 
''Ik was het beu'', zei de vrouw na haar 
daad om elf uur 's avonds. 

De vrouw waarschuwde zelf het personeel van 
het bejaardenhuis waarin het paar woonde. 
Het personeel was verbaasd over haar 
actie. De directrice beschreef het stel als 
''erg actief en een voorbeeld van 
huwelijkstrouw''.

De hoogbejaarde vrouw is inmiddels opgesloten 
in de Brusselse vrouwengevangenis. Ze zal 
zich normaal gesproken moeten 
verantwoorden voor de jury van de 
rechtbank op verdenking van doodslag.



Slaap apneu = ademstilstand tijdens de slaap



Obstructief Slaapapneusyndroom (OSAS)

- 1980 Pickwick papers

- 1910 Pickwick Syndroom



Apneu:

Complete afwezigheid van oronasale flow 

gedurende langer dan 10 sec.







normaal apneu patient



Doorsnede upper airway



Verschil waak/ slaap



Meer dan 20 spieren in de bovenste luchtweg:

 Spieren van zachte gehemelte

 Spieren van de tong

 Spieren van het hyoid

 Spieren van de posterolaterale wand van de pharynx





Symptomen bij slaap apneu

Nevenverschijnselen

Vaak wakker

Nachtelijk zweten

Nocturie

Opstaan met hoofdpijn

Concentratiegebrek

Verminderde libido

Prikkelbaar

Depressief

Hoofdsymptomen

Snurken

Apneu‟s

Vermoeidheid overdag



Diagnostiek – slaapcentrum



Richtlijn 2009:

De patiënt dient na

kno-onderzoek van de bovenste luchtweg 

en 

poly(somno)grafie 

door een inhoudsdeskundige arts voor MRA-behandeling van OSAS 
te zijn verwezen.

Polysomnografie

• Ambulante monitoring

• Overnachten in slaapcentrum
KNO onderzoek

Slaapendoscopie



Gedurende de nacht

Of 

24 uur

polygrafie polysomnografie

Poly(somno)grafie



Apneu



Hypopneu:

Vermindering van oronasale flow gedurende te 

minste 10 seconden met een daling van de 

oxyhemoglobine saturatie van meer dan 4 %



Hypopneu



AROUSAL:

Een kortstondige en oppervlakkige corticale, 

autonome en motorische activatie in de 

afwezigheid van bewustzijn 



Arousal



Slaap gerelateerde ademhalings-stoornissen:

Met obstructies van de luchtweg:
• “obstructief snurken” = UARS = Upper Airway Resistence Syndrom

• OSAS

Zonder obstructies van de luchtweg:
• Hypoventilatie: primair-alveolair

secundair-musculoskelettaal

neurologisch

cerebraal

cardiaal

• CSAS



OSA = obstruktief slaap apneu 

SAS                    Gemengd

CSA = centraal slaap apneu



Obstructief slaap apneu:

afwezigheid van lucht stroom ten gevolge van het 

dichtklappen (apneu) of sterk verminderde 

doorgankelijkheid ( hypopneu) van de bovenste 

luchtweg, waarbij de patiënt wel probeert te 

ademen!



Obstructief slaap apneu



Centraal slaap apneu:

afwezigheid van lucht stroom, waarbij 

de patiënt niet probeert te ademen!



Centraal slaap apneu



OSA = obstruktief slaap apneu 

SAS                    Gemengd

CSA = centraal slaap apneu



Gemengd slaap apneu



Slaap apneu syndroom:

Obstructief : can’t breathe

Centraal: won’t breathe



WANNEER IS ER SPRAKE  SAS:

AHI >5



WAAROM STIKT MEN NIET ?

Obstructieve apneu

Hypoxaemie

Arousal

Einde van de obstructie

Herstel van de ademhaling



Anatomie bovenste luchtweg 

Dilatoire keelspier compensatie

slaap

Slaap met tonus verlies 

dilatoire keelspieren 

Kleiner longvolume

overdag

Flow 

obstructie

Hypoxie, Hypercapnie, 

Neg. thoracale drukken
Arousal en        

non-arousal 

gemedieerde 

dilatoire keelspier 

activiteit toename Stimulatie Ventilatie (CO2)

Flow       

herstel

Waarom tijdens slaap en 

waarom repeterend?

Slaap-

fragmentatie



- Poly(somno)grafie:

Apneu-Hypopneu Index;

AHI >5

- OSAS klachten: • Epworth Sleepiness Scale

Diagnostiek



92



AHI > 5

OSA

18% F                           

7%   M

2% F     

4% M

9% F 

24% M

- Excessive Daytime Sleepiness

- gaspen, telkens wakker, niet-verfrissende 

slaap, vermoeid overdag, concentratie 

verlies

Geen andere verklaring!

≥ 2



AHI:

• Mild: 5-15 

• Matig:15-30

• Ernstig: > 30

Hypersomnolentie:

• Licht: monotone situaties

• Matig: activiteiten waarvoor enige aandacht nodig is

• Ernstig: eten, praten, autorijden

De zwaarste optie in 

de combinatie geldt!

Indeling naar ernst



Continuum of Sleep Disordered Breathing

Normal Non-

sleepy

snorer

Sleepy

Snorer

(UARS)

Obstructive

Sleep Apnea

syndrome



Spectrum

snurken OSAS



• overgewicht

• medicijngebruik

• alcohol en roken

Etiologie

Multicausaal:   

• hormonaal ♂
• middelbare leeftijd

• intoxicaties 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://apotheekmulkens.apotheek.org/images/cms/apotheekmulkens/pillen_002.jpg&imgrefurl=http://apotheekmulkens.apotheek.org/index.php?pId=2233&usg=__6LK9GzhRJSyVsjzBzA4bUHUz5eo=&h=1346&w=1063&sz=1042&hl=nl&start=9&tbnid=SOIXL0PN1DDJMM:&tbnh=150&tbnw=118&prev=/images?q=pillen&gbv=2&hl=nl


significant meer OSAS 

mannen > 43 cm

vrouwen  > 38 cm

Nekomvang



• vergrote tonsillen/ adenoïd

• verlengd palatum molle

• prominente pharynxbogen

• macroglossie 

• vergrote conchae

• neuspoliepen

- Weke delen morfologie:



mogelijke oorzaken: skeletale morfologie

• retro-/micrognathie

• hoog verhemelte

• septumdeviatie

snurken en apneu

http://pictures.doccheck.com/photos/6/a/ef76f85f6c_m.jpg


Anatomische balans bovenste  

luchtweg doorgankelijkheid



Epidemiologie

- Bij ♂ 2-8 x vaker

- USA: ♀ 2% / ♂ 4%

- Nederland: ~1% ♂ ouder dan 35 jaar 

• verschuiving leeftijdsopbouw!

• toename overgewicht!



Obesity Trends Among U.S. Adults

<10%         10%-14%         15-19%         20%     

1995



Obesity Trends* Among U.S. Adults

BRFSS, 2008

(*BMI ≥30, or ~ 30 lbs. overweight for 5’ 4” person)

No Data          <10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%          25%–29%           ≥30%



In de USA

7-10 miljoen mensen die aan de 

minimum criteria voldoen van 

OSAS (AHI > 5)

38000 doden/jaar

3 miljard materiele schade/jaar

85% niet gediagnosticeerd



Bij snurken:

primaire verwijzing naar de KNO-arts voor 

diagnostiek van de bovenste luchtwegen

en indikatiestelling voor eventueel aanvullend 

onderzoek (PSG)



Bij verdenking OSAS: 

Bij klachten van cognitief disfunctioneren en slaperigheid 

vaak primaire verwijzing naar neuroloog of longarts.



CPAP therapie



nCPAP

NASAL CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE

DIT IS DE GOUDEN STANDAARD,

BIJNA 100 % EFFECTIEF!!





cpap





Effect CPAP



0 cm H2O                15 cm H2O



CPAP

+



Verschillende soorten CPAP

 CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

 CPAP met bevochtiger

 biPAP (drukaanpassing bij in- en uitademen)

 Auto-CPAP (automatische drukregeling: houding etc.)

 OPAP (oral pressure appliance)_

62 % heeft een standaard cpap

18 % een bi level

16 % een auto cpap

4 % anders
(apneuvereniging 2004)





Wettelijke bepalingen voor

verstrekking CPAP (CBO):

 klinische relevante OSAS: hypersomnolent, 
concentratiestoornissen, stemmingstoornissen

 polysomnografie: AHI > 15 (AI > 10)

 nastreven aanvullende conservatieve maatregelen:

gewichtsreductie, verbeteren slaaphygiene, verbeteren 
neusdoorgankelijkheid

 succesvolle proefplaatsing



Problemen bij CPAP:

 Psychosociale problemen

 Problemen met de CPAP machine

 Effecten op Upper airway

 Problemen met het masker



MOGELIJKE NEVENEFFECTEN MASKER

 INFECTIES VAN DE NEUS

 GEÏRRITEERDE HUID

 DISCOMFORT

 SOMS BIJ BENODIGDE HOGE DRUK 

OOGINFECTIES

 LAGE THERAPIETROUW (COMPLIANCE)

 DRUKPLAATSEN

 ONAANGENAME GEUR MASKER

 CLAUSTROFOBIE





587,990 potential apneics on Gulf 

Coast

Awake In America replaces apnea

equipment destroyed in hurricane

http://www.awakeinamerica.org/Katrina/Donations.shtml


- problemen:• masker

• congestie

• luchtlekkage

therapietrouw!

CPAP



THERAPIE OPTIES

 LIFE-STYLE VERANDERINGEN

 FARMACOLOGISCH

 CHIRURGISCH 

 CPAP

 BEHANDELING MET Oral Appliance



10 manieren om beter te slapen

 blijf 7 uur in bed en sta altijd 

op dezelfde tijd op

 geen cafeïne na 16.00 uur

 aerobics in de middag of 

vroege avond

 niet eten, roken of 

alcoholische dranken voor 

het naar bed gaan

 drink 's avonds kruidenthee

 geen spannende dingen vlak 

voor het naar bed gaan

 neem een warm bad

 maak je slaapkamer donker

 luister naar de radio ipv TV

 een tukje tussen 12 en 4



MANDIBULAIR REPOSITIE

APPARAAT



MRA (mandibular reposition appliance)

MAS (mandibular advancement splint)

OA (oral appliance)

UPS (Unterkiefer protrusion splint)



Heiberg-Esmarch manipulation

Heiberg in 1874

Esmarch in 1877

Description:
A simple manipulation that can save life by keeping the respiratory passage open 

in faints, collapse, unconsciousness, anaesthetic episodes etc. 
The head is tilted backward and the lower jaw is pushed forward, so that the lower 

row of teeth is in front of the upper row and the respiratory passage is opened. 

In fact, a few years before Esmarch or Heiberg, Joseph T. Clover had described the jaw 
thrust in minute detail in an 1868 lecture to London dentists. 

He emphasized its importance to anesthetists in later articles in 1871 and 1874 



M.R.A.

de M.R.A.

“Mandibulair Repositie Apparaat”



BOIL and BITE appliance

• One size fits all

• Niet instelbaar

• Weinig retentie

• Compliance laag



Am J Respir Crit Care Med. 2008 Jul 15;178(2):197-202. Epub 2007 Aug 2.

Comparison of a custom-made and a thermoplastic oral appliance for the treatment of mild sleep 

apnea.
Vanderveken OM, Devolder A, Marklund M, Boudewyns AN, Braem MJ, Okkerse W, Verbraecken JA, Franklin KA, De Backer 

WA, Van de Heyning PH.

Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Antwerp University Hospital, University of Antwerp, Wilrijkstraat 

10, BE-2650 Edegem, Belgium. Olivier.Vanderveken@telenet.be

CONCLUSIONS: 

In this study, a custom-made device turned out to be more effective 

than a thermoplastic device in the treatment of sleep-disordered 

breathing. 

Our results suggest that the thermoplastic device cannot be 

recommended as a therapeutic option nor can it be used as a 

screening tool to find good candidates for mandibular advancement 

therapy.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Vanderveken OM"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Vanderveken OM"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Vanderveken OM"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Devolder A"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Epworth Sleepiness scale: 

 
0 = er is geen kans dat ik wegdommel 

1 = er is een geringe kans dat ik wegdommel 

2 = er is een matige kans dat ik wegdommel 

3 = er is een grote kans dat ik wegdommel 

 

 

Situatie 
Kans op indommelen, 

0-3 

 0 1 2 3 

Wanneer ik zit te lezen 

     

Wanneer ik tv kijk 

     

Wanneer ik me in een publieke omgeving bevind (bijvoorbeeld 

schouwburg of vergadering) 

 
    

Wanneer ik een uur lang zonder onderbreking als passagier in een 

auto zit 

 
    

Wanneer ik´s middags even ga liggen rusten als de omstandigheden 

het toelaten 

 
    

Wanneer ik met iemand zit te praten 

     

Wanneer ik op mijn gemak zit na een lunch zonder alcohol 

     

Wanneer ik in de auto zit, terwijl ik enkele minuten stilsta in het 

verkeer 

 
    

 
 

  
 

1e onderzoek

behandeling



geen M.R.A.

contra-indicaties voor MRA

• slechte en ongezonde 

gebitssituatie

• minder dan 8 à 10 goede 

elementen per kaak

• zware 

kaakgewrichtsklachten

• OSAS > 30

• (volledig) edentaat (?)



klachten

“bijwerkingen” MRA

kaakpijn (tijdelijk posterieur beet in de ochtend) 

blijvende gezonde gebitssituatie vereist

soms kleine veranderingen

• tandstandverandering (o.a. Overbite en Overjet)

• kleine occlusale veranderingen 



de oplossing

MRA patiënten zeggen

• “ik slaap goed en ben eindelijk uitgerust” 

• “mijn lichamelijke klachten zijn afgenomen, ik voel gezonder”  

• “dokter, volgens mij leef ik nu langer” 

• “pret in bed“





Klinische behandeling: stap voor stap



De vervaardiging van het MRA:

 Medische anamnese :
ASA score, slaap-anamnese, ESS, bedpartner questionaire

 Tandheelkundig klinisch onderzoek : 
parodontologisch , caviteiten, mobiliteit van de elementen, fistels 

mondhygiene, interdentale en intermaxillaire relatie etc.

 Röntgen onderzoek : 

OPT

 Gnathologisch functie onderzoek:
onderzoek van Temporo-Mandibulair- Gewrichten

onderzoek van musculatuur van hals /hoofd

 Vervaardigen van MRA

 Evaluatie



Anamnese

Snurken:
 frequentie

 Volume

 Aanwijzingen voor apneus/ gasping

 effect op de slaap van anderen



Slaperigheid overdag
 verfrist of niet bij ontwaken

 effect op dagelijkse activiteiten

 cognitive problemen

 auto ongelukken of bijna ongelukken tijdens het rijden

Anamnese



Kwaliteit van de slaap:
 hoe vaak wakker per nacht?

 benauwd wakker worden

 geobserveerde apneus

Positie tijdens de slaap:
 snurken in alle standen of alleen op de rug?

Anamnese



Additionele Informatie:
 uren slaap per nacht

 hypertensie

 ochtend hoofdpijn

 zure smaak in de mond bij ontwaken

 droge mond

 TMD symptomen

 bruxisme

 gewichtsverandering

 verstopte neus

Anamnese



Historie van eerdere slaapstoornissen:

 eerdere slaapstoornissen

 eerdere onderzoeken ( PSG etc.)

Historie van eerdere behandelingen

 Educatie / dieet / alcohol consumptie

 CPAP

 Chirurgie

 Oral Appliances

Anamnese



Tandheelkundig onderzoek

Dentale/ occlusale relatie:
 overbite and overjet

 Angle classificatie

 positie van de middenlijn

 slijtfacetten

 occlusale contactpunten

 diastemen



Conditie van de dentitie

“Vuistregel”: 

8-10 goede 

elementen per kaak



Parodontale Conditie:
 Gingivale Recessie

 Pockets

 Mobiliteit

Tandheelkundig onderzoek



Parodontale afwijkingen



Oropharyngeale weefsels:
 grootte van de tong

 “scalloping” van de  tong

 lengte van het palatum molle

 grootte van de uvula

 tonsillen

Tandheelkundig onderzoek



Forse tong



“Scalloping” van de tong



Tonsillen



Palatum molle en uvula



Indeling volgens Mallampati

Palatum molle

Uvula

Tonsillen

Dorsale pharinxwand



Gnathologisch functie onderzoek

Bewegingsmogelijkheden:
 maximale mondopening actief   >40mm

 end-feel

 links en rechts laterale beweging >7 mm

 proale beweging >8 mm





Gewricht palpatie van lateraal



Gewrichtspalpatie van dorsaal



Bewegingspatroon

 Geen recht openingspatroon

 Beperkte links of rechts laterotrusie

 Beperkte proale beweging

 Beperkte maximale mondopening

Gewrichtgeluiden

 Knappen

 Crepiteren



Knappen:

kort geluid op een bepaald punt van de openings 

en/of sluiting beweging



Crepiteren:

Diffuus, “grintpad” geluid                

gedurende een bepaald traject van de            

openings- en/of sluitingsbeweging

duidt op -itis of -osis



57 % van de populatie heeft      

gewrichtgeluiden 

Gewrichtsgeluiden zijn ook binnen het 

individu variabel;

dus is de diagnostische waarde beperkt



Discus luxatie

met reductie



Discus luxatie

zonder reductie



Bewegings beperking:

 musculair

 artrogeen

 gemengd

 extra-artrogeen



Onderzoek musculatuur:

 mm. masseter

 mm. temporalis

 mm temporalis aanhechting aan

processus coronoideus

 mm. sterno-cleido-mastoideus

 mm. pterygoideus lateralis 

 cervicale musculatuur













Musculus pterygoideus lateralis

Alleen functioneel te testen

niet te palperen !!





m. masseter



m. temporalis



Aanhechting m. temporalis



m. sternocleidomastoideus



Bij aanwezigheid “trigger points”

Denk aan myogene problemen

en onderzoek parafuncties!!



Parafuncties





Bruxisme



Bruxisme:

3.4 – 4.8 % OSAS

Ipv 1.4 % in de totale populatie

vnl. in fase 1 en 2

Bij wisselen van slaap fase



Registreren:
Medische anamnese

Tandheelkundig onderzoek

Gnathologisch onderzoek

Parodontaal onderzoek

Röntgenonderzoek (OPT)

Tonen MRA typen



INFORMED

CONSENT



Wat is nodig voor vervaardiging      

van de Somnodent?

 perfecte afdrukken van de onder en bovenkaak

 registratie met George Gauge van maximale proale 

bewegingsmogelijkheid in millimeters

• Futar beetregistratie op 50-60% proaal

• Bij Somnodent:  5 mm intermaxillaire ruimte bij de 

laatste molaren.



AFDRUKKEN VOOR SOMNODENT



Tips & Tricks bij Alginaat



ColorChange  (fast set)

• 5 dagen dimensioneel stabiel

• 3 funktionele kleurveranderingen

• 2 maal uit te gieten

• Zeer hoge elasticiteit en scheursterkte

Alginaatafdrukken t.b.v. MRA



Scheursterkte bij alginaat

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Cavex Impressional

CavexColorChange

Cavex Orthotrace

CA37

Kromopan

GC Aroma

Hydrogum

Tulip

Blueprint

Jeltrate

Min.0.38 N/mm



Tips & Tricks afdrukname



Werkwijze alginaat

1. Zorg dat er voldoende alginaat in de bewaardoos zit

2. Roer het poeder goed los met een spatel

3. Vul de maatlepel (niet aandrukken)

4. Strijk de maatlepel langs de afstrijkrand 

Of…strijk met de 

rechte zijde v/d 

mengspatel, de 

maatlepel af.

Alginaat tips & tricks



30 sec. krachtig spatelen 8-12 sec. mengen

Zoveel mogelijk lucht eruit 

spatelen -> gladde massa

Mengt homogeen glad                   

en volledig luchtbelvrij

Mengen alginaat



Uithardingsreactie alginaat

Uitgieten? Strooi eerst gipspoeder in de afdruk en spoel 

dit weg met water. Hierna afdruk uitgieten in gips.

ADVIES

Verwantschap alginaat en gips:

• Alginaat -> CaSO4 met 2 moleculen kristalwater

• Gips -> CaSO4 met ½ molecuul kristalwater

Daarom: krachtig en lang genoeg mengen!

Alginaat tips & tricks



Wat is er nu fout gegaan…
Alginaat tips & tricks

1. Consistentie is te dun

2. Te langzaam hard

3. Luchtbellen in alginaatmengsel

1. Teveel water

Te weinig poeder

2. Te koud water 

Teveel  water 

Expiratiedatum  bereikt

3. Niet krachtig genoeg gemengd

Niet lang genoeg gemengd



• Patiënt tanden laten poetsen 

• Patiënt gerust stellen, informeren en zeggen dat hij mag slikken

• Mond spoelen voor het nemen van de afdruk

• Bij droge lippen Vaseline

• Indien brackets : dichtsmeren met utilitywas of uitblokwas

Voorbereidingen
Alginaat tips & tricks



Maak altijd een volledige afdruk

Lepel moet star en onbuigzaam zijn

Lepel moet alle elementen omvatten

Gebruik adhesive bij weinig/geen retentie

GC/COE

Afdruklepels: advies

√ x √Х

√



Goede afdruk ?Nee !!!

Mist achterste 

molaren, door 

te korte lepel

Bemoeilijkt occlusiebepaling

=> Risico foute occlusie



• Lepel zoveel mogelijk in 1 beweging vullen (voorkomt luchtbellen)

• Alginaat verspreiden in de lepel (voorzijde veel alginaat)

• Alginaat gladstrijken met een vochtige vinger (voorkomt luchtbellen)

Afdruklepel vullen
Alginaat tips & tricks



• Strijk alginaat voor op kritieke plaatsen 

waar eenvoudig luchtbellen ontstaan. 

B.v. bij fissuren, palatum, omslagplooi

• Werk na het voorstrijken snel                               

i.v.m. verschil in uitharding        

(in de mond gaat het sneller dan buiten de mond!)

Wel of niet voorstrijken...?
Alginaat tips & tricks



Bovenlepel gaat niet uit de mond…
Alginaat tips & tricks

Tips & tricks – met de “A-lijn”

1. De lepel stevig aandrukken ter hoogte van de A-lijn -> lepel los

2. Patiënt met dichtgeknepen neus laten snuiten -> lepel los

3. Patiënt “Aaahh” laten zeggen -> lepel los

1. Wang stevig opzij trekken, korte 

beweging - lepel uit de mond

2. Buccaal met beide wijsvingers een 

draaiende beweging maken



Afdruk niet goed gelukt…
Alginaat tips & tricks

1. Luchtbellen op occlusale vlak

2. Uitscheuren of loslaten 

alginaatafdruk van de lepel

3. Uitscheuren interdentale ruimten

4. Afdruk plaatselijk doorgedrukt

1. Mond niet gespoeld van tevoren, 

Afdruk niet glad gemaakt met 

een vochtig vinger

2. Te weinig mechanische retentie 

Geen adhesive gebruikt 

Afdruk verkeerd bewaard

3. Te grote ondersnijdingen, 

Niet uitgeblokt met was

4. Te stevig aangedrukt 

Te dun aangemaakt 

Lepel scheef in de mond gezet

Lepel te klein



Juweel van een afdruk...? 

Luchtbellen in de alginaatafdruk geven GIPSPARELS           

op het gips. Gevolg: occlusie probleem!

Tips & Tricks

1. Mond spoelen voor de afdrukname

2. Krachtig en lang genoeg spatelen

3. Afdruk gladstrijken met een vochtige vinger

4. Evt. voorstrijken in de mond

Alginaat tips & tricks



Na de afdruk…



• Spoel de afdruk onder de 

stromende kraan

• Schud overtollig water eraf 

(op de hand afslaan), maar laat 

het oppervlak vochtig.

• Blaas nooit droog !!!

Afdruk spoelen
Alginaat tips & tricks



• Voldoende hoge omslagplooi

• Goede afvorming palatinaal, linguaal en  omslagplooi                                          

• Geen luchtbellen (in omslagplooi, palatum, linguaal en occlusaal)

• Alle elementen erin

• Materiaal niet losgelaten van lepel

• Goed gecentreerd

• Niet doorgedrukt

• Niet bewogen (rare veeg, vloeilijn, trapje in tand,                                       

oneffenheden die er niet zijn, te spitsige tanden)

• Afdruk niet gescheurd

Controleren afdruk
Alginaat tips & tricks



Desinfecteren

Beslist niet langer dan 15 minuten.                  

Blijf erbij!!!

Alginaat tips & tricks



Spoel de afdruk onder de 

stromende kraan

• Schud overtollig water eraf 

(op de hand afslaan), maar           

laat het oppervlak vochtig.

• Blaas nooit droog !!!

Afdruk nogmaals spoelen
Alginaat tips & tricks



GOED!

Vulstof diatomeeënaarde

• 2/3 van het afdrukmateriaal

• Geeft “body”

• Waterabsorptie (spons effect)

DAAROM…                                                           

bewaren in 100% relatieve vochtigheid!!!

Bewaren/verzenden
Alginaat tips & tricks

X

Géén tissues

Géén extra water

Géén watten



Bewaren/verzenden

Houd hydrofiele en hydrofobe afdrukken gescheiden

(dus geen “natte” en “niet-natte” afdrukken in 1 zak)

Vervorming ???

=> Siliconen- en polyetherafdrukken: droog bewaren

=> Alginaatafdrukken: in 100% relatieve vochtigheid bewaren

Alginaat tips & tricks



DR. PETER T. GEORGE

(Born June 1929)

World and Olympic Weightlifting Champion. 

At his retirement, Dr. Peter T. George had scored more points in world competition than any other 

weightlifter in the sport's history.

He was world champion five times, runner-up twice and held national, world and Olympic records in three 

body weight classes. He won Olympic gold at Helsinki in 1952, silver at London in 1948 and Melbourne in 

1956. 

George was selected to coach the 1980 U.S. Olympic Weightlifting Team, which did not compete due to the 

U.S. boycott of the Moscow Games. 

In 1996 at the Atlanta Games, he was honored as one of America's "100 Golden Olympians." 

Dr. George was in the private practice of orthodontics and served on the faculty of the University of 

Hawai`i John A. Burns School of Medicine. 



WERELDPRIMEUR



SOMNODENT MRA

WEBSITE:

http://www.apneupagina.nl/

tandartsen_start.swf



PRAKTICUM:

- GEORGE GAUCHE REGISTRATIE

- KAUWMUSCULATUUR

- DUPLICEREN BOVENPROTHESE



SOMNODENT MRA

normale mondopening

spreken, drinken, hoesten, lachen

lippen gesloten

traploos instelbaar

klinisch bewezen werkzaam

individueel vervaardigd

Flex: unieke zachte basis=prima 

retentie, stand- en 

occlusieveranderingen  



Vervaardiging van de SomnoDent® MRA



Surveyen en uitblokken van de modellen



Vervaardiging duplicaatmodellen

Dieptrek folie om ruimte te creëren

Dieptrekfolie vast kleven met was



Inzepen van de modellen

Inbedden van de 

modellen in de cuvet

Isoleren voor het aanbrengen van gips in de 

cuvet.



Cuvetten in een heetwaterbad Verwijderen van de dieptrekfolie



Stomen van de modellen en cuvetten
Isoleren van het model



Separatiefolie aanbrengen en cuvet sluiten

Aanbrengen van SMH BFlexTM* zachte 

warmtepolymeer

Cuvetten persen met minstens 2 bar 

*SMH BFlexTM is a unique patented material owned by SomnoMed and SMH Biomaterial AG 



Warmte polymerisatie in waterbadNapersen  cuvetten 



Cuvetten openen en voorzichtig verwijderen van het gipsbed



De SMH BFlexTM Basis, worden getrimd en gereinigd



Vervaardigen van “occlusievlak”, controle 
in articulator

Modellen monteren in articulator 

De Somnodent MRA wordt over de basis gestrooid



Afwerken, polijsten en reinigen

Monteren van de schroeven



Kwaliteitscontrole van de SomnoDent aan de 

hand van een checklist op 24 punten



PLAATSEN

Eerst bovenkaak

dan onderkaak

Controleren beet links + rechts

Mediaanlijn ?



PLAATSEN

Controle pasvorm

Corrigeren met scherpe frees en 
rubber

Zelfde procedure bij latere 
correcties 



PLAATSEN

Instructie reiniging en bewaren

Uitleg titreren

Bijttrainer

Controle afspraak



In patiëntenrecord noteren:

- Ordernummer

- Unieke Somnodent 
nummer



TITRATIE

Bij aflevering: 2mm

0,5 mm terug                5 mm proaal 

1 kwartslag = 0,1 mm

Nadat u goed aan het dragen van de Somnodent bent gewend kunt u 1x per week 5 
kwartslagen aan de schroef in de pijlrichting draaien (=0,5 mm)

Herhaal dit wekelijks totdat het snurken is verdwenen of op een acceptabel niveau is. 

Maximaal 5 mm



CONTROLE AFSPRAAK

4 weken na plaatsen

Bent u aan de Somnodent gewend ?

Elke nacht gedragen ?

Is het snurken afgenomen ?

Beter doorgeslapen ?

Nachtelijk urineren ?

„s morgens meer gerust ?

Vermoeidheid overdag?

Hoe ver is het slot naar voren ingesteld (meten-noteren) ?

Hoe lang duurt het voordat „s morgens de beet weer normaal is ?

Controle reiniging Somnodent



Juiste instelling ?

Snurken belangrijke graadmeter

Apnealink = Micromesam



NETWERK

Terugrapportage verwijzer

•Altijd bij apneupatiënten voor controle 
polysomnografie

•Snurkers direct na bereiken acceptabel niveau

Contacten onderhouden met:

Longartsen

KNO – artsen

Neurologen



Multidisciplinair

slaapstoornis 

team

kno-artsneuroloog

longarts

diëtist
geschoolde

tandarts

geschoolde

mond/kaakchirurg



NOOIT BEHANDELEN ZONDER 

DIAGNOSE

Achter iedere snurker kan een apneupatiënt schuilen



Rol tandartsen bij slaapstoornissen

95% van patiënten met een slaapstoornis zijn niet 
gediagnosticeerd

Tandartsen kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen

Anamnestisch patiënten filteren en voor verdere diagnostiek 
doorverwijzen.

Stel 3 vragen……………………………….

wachtkamerlectuur



FINANCIËN



Kosten behandeling middels MRA
UPT 

C 22 Medische anamnese 19,47

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. behandelplan 92,23

X21 OPT 61,49

G71 Mandibulair repositie appararaat 256,21
-------------+

Totaal honorarium             429,40

Somnodent techniekkosten 598,00
-------------+

Totaal 1027,40

vanaf 3 maanden na plaatsen:

G72 Controlebezoek 25,62

G73 Reparatie MRA met afdruk 40,99



Bij OSAS en AHI>5  

altijd machtiging aanvragen

Een copie van de slaapstudie / verwijsbrief   bijvoegen

Kan met formulier aanvraag medische hulpmiddelen



Bij- en nascholing tandheelkundige 

slaapgeneeskunde



2e congres Nieuwegein

16 april 2010

ZORG VOOR GOEDE SLAAP

Deze “1ste MRA cursus der Lage Landen” wil DE 
GENEESKUNDE EN DE TANDHEELKUNDE 
samenbrengen om een beter wederzijds inzicht te 
krijgen in de MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK van 
snurken en OSAS. De cursus richt zich tot iedereen 
met een specifieke interesse in de tandheelkundige 
ondersteuning bij de behandeling van SNURKEN EN 
OSAS. 

De doelgroep bestaat dus uit NKO/KNO-artsen, tandartsen, 
MKA-artsen & kaakchirurgen en orthodontisten. De 
cursus omvat naast lezingen en discussies, ook 
werkgroepen en interactieve sessies rond 
SLAAPENDOSCOPIE als vooronderzoek en het 
TITRATIEPROTOCOL van tweedelige, aanpasbare 
MRA protheses.



BEDANKT VOOR UW AANDACHT !




