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Programma 

Warming-up 
Hoe ontstaat OSAS? 
CBO-richtlijn 2009 
ADAPTE-proces 

2 



Warming-up 

Comedy 

http://www.youtube.com/watch?v=tETvf82TTGU


Wat is OSAS? 

Uitleg OSAS 

http://www.youtube.com/watch?v=ftr-VV0_WfY


Wat is OSAS? 

Videoclip OSAS 

http://www.youtube.com/watch?v=Wm-TZ-dO_rQ


Hoe ontstaat OSAS? 
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Collaps luchtwegen 

• Vacuüm 
• Zwaartekracht 
• Venturi effect 
• Wet van Bernoulli 



Vacuüm 

Vacuüm kan tot collaberen van de 
mondholte, keel en luchtwegen leiden 
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Zwaartekracht 

Kaak en tong zijn 
naar voren wanneer 
wakker. 
 
 
In slaap zijn spieren 
ontspannen en kan 
de tong naar 
achteren zakken. 
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Venturi effect 

Giovanni Battista 
Venturi 
 
Het zuigeffect dat 
optreedt wanneer 
gas of vloeistof door 
een vernauwing 
stromen. 
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Venturi effect 
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Wet van Bernoulli 

Daniel Bernoulli 
 
Een toename in de 
snelheid van een 
vloeistof of gas gaat 
gepaard met een 
verlaging van de 
druk. 
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Bernoulli principe 
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Verstuivers en 
carburateurs. 

Collaps buis met 
slappe wand. 

Elongatie van 
flexibel materiaal 
in buis. 



14 

Bernoulli principe 
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Bernoulli principe 



Predispositie obv anatomie 
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Elongatie van palatum en uvula bij een   
14-jarige met luchtwegobstructie. 



Sinds de prehistorie 
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Detail prehistorische 
schedel met wijd 
palatum en grote 
posterieure nasale 
apertuur. Hierdoor 
ontstaat veel ruimte 
tussen de pterigoid 
platen en een wijd 
begin van de 
luchtwegen. 



Een goede start… 
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Des te wijder het begin 
van de luchtweg, des te 
geringer de kans op 
collaberen van de 
luchtweg. 



Naar het heden 
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Detail van schedel uit 
de jaren veertig met 
hoog palatum en smalle 
maxillair boog. Hierdoor 
een nauw begin van de 
luchtweg met een 
verhoogd risico op 
collaberen van de 
luchtweg. 



Een slecht begin… 
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Des te nauwer het 
begin van de luchtweg, 
des te groter de kans 
op collaberen van de 
luchtweg. 
 
Een dun rietje drinkt 
lastiger dan een rietje 
van een milkshake 



Ortodontie 
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Vroege ortodontie gericht op een breder 
palatum leidt ook tot verbreding van de 
pterygoid platen 



Hypothese 

Prehistorische mens had geen OSAS 
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Prehistorische schedel 
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De prehistorische mens 
had een goede dentale 
occlusie en geen 
cariës. Verder kregen 
alle kinderen 
borstvoeding. Hierdoor 
had de schedel een 
ideale vorm en kwam 
OSAS niet voor. 



Hypothese 

Borstvoeding verlaagt de kans op OSAS 
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Flesvoeding en fopspeen 
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Wijd palatum en U-
vormige bovenkaak van 
volwassene die 
borstvoeding kreeg. 
 
Nauwe V-vormige 
bovenkaak van een 
volwassene die 
flesvoeding en een 
fopspeen kreeg. 



Borstvoeding 

Bij borstvoeding betere motoriek tong 
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CBO-richtlijn 2009 
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NVAB-richtlijn 2012 

De belangrijkste vernieuwingen: 
• Literatuuronderzoek met betrekking tot 

de arbeidsrelevante aspecten van 
OSAS is opnieuw is verricht 

• Aanvullend is er gekeken naar het 
effect van screening en 
therapeutische interventies bij 
werkenden 



Inhoud NVAB-richtlijn 

• Screening 
• Probleemoriëntatie en diagnose 
• Therapeutische interventies 
• Evaluatie en follow-up 
• Werken met OSAS 



Screening 

• Wanneer is er sprake van een 
verhoogd risico op OSAS? 

• Bij welke beroepen en functies speelt 
OSAS een rol? 

• Screenen op OSAS: wanneer en hoe? 



Wanneer is er sprake van een verhoogd 
risico op OSAS? 

• Snurken en ademstilstanden en/of  
• Overmatige slaperigheid of 

vermoeidheid overdag  
• Al dan niet in combinatie met 

adipositas, hypertensie, diabetes. 



Bij welke beroepen en functies speelt 
OSAS een rol? 
 
• Functies met monotone of eentonige 

werkzaamheden 
• Sedentair werk, een lage opleiding en 

een beneden modaal inkomen 
• OSAS is geen beroepsziekte of 

werkgerelateerde aandoening  
 



Screenen op OSAS: wanneer en hoe? 

• Functies met monotone of eentonige 
werkzaamheden en risico op een 
bedrijfsongeval 

• Bij bedrijven waar veel mensen met 
overgewicht, hart- en vaatziekten en 
type 2 diabetes werken 
 



Screeningshulpmiddelen 

• ESS 
• STOP-BANG 



Probleemoriëntatie en diagnose 

• Anamnese 
• Lichamelijk onderzoek 
• Diagnose 
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Definitie  

 A. Overmatige slaperigheid overdag 
   of 
 B. Minimaal twee van de volgende klachten 

Stokkende ademhaling 
Herhaald wakker schrikken 
Niet verfrissende slaap 
Vermoeidheid overdag 
Concentratieverlies  

   plus  
 C. Meer dan 5 respiratoire obstructieve events per 

uur  
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Epidemiologie 

Ndl:  
40.000 mannen, tweede helft beroepsleeftijd 
10.000 vrouwen  

HA: 
0,45% bij mannen van 35 jr en ouder 

Werknemers USA: 
   4% bij mannen; 2% bij vrouwen 
BA (schatting): 

Gemiddeld 5 tot 10 werknemers 
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Diagnostiek  

  Klinische symptomen  
   
  Slaapregistratie 
 
  Apneu-hyperpneu index = AHI 
 
  AHI 5 of hoger: OSAS 



Ernst OSAS 

Slaperigheid - in slaap vallen in situaties 
waarbij vereist is:  

• weinig aandacht (veelal thuis, in 
monotone situaties, bijv. tv kijken): 
licht 

• nodige aandacht (veelal buitenshuis, 
bijv. vergaderen): matig 

• grote aandacht (veelal gevaarlijke 
situaties, bijv. autorijden): ernstig. 



Ernst OSAS 

AHI: 
• 5-15: licht 
• 15-30: matig 
• >30: ernstig. 



Therapeutische interventies 

• Conservatieve en medicamenteuze 
therapie 

• Behandeling met mandibulair repositie 
apparaat 

• Chirurgische behandeling 
• Behandeling met CPAP 



Conservatieve en medicamenteuze 
therapie 

• gewichtsreductie 
• alcoholabstinentie in de avond 
• stoppen met roken 
• het vermijden van sederende 

medicatie 
• positietherapie indien sprake is van 

positieafhankelijk OSAS 





Behandeling met mandibulair repositie 
apparaat 

• lichte tot matige vormen van OSAS 
(AHI ≤ 30) 



Chirurgische behandeling 

• Neuspassage verbeterende 
operatieve therapie 

• Uvulopalatofaryngoplastiek 
• Hypofaryngeale chirurgie 
• Multilevelchirurgie 
• Kaakosteotomie 
• Tracheotomie 

 



Behandeling met CPAP 

• CPAP is de gouden standaard voor de 
behandeling van ernstig OSAS 



Evaluatie en follow-up 

• medische controles op 3 en 12 
maanden in het eerste jaar 

• daarna met medische controle alleen 
op indicatie 

• jaarlijks controle compliantie bij CPAP 
en MRA 



Werken met OSAS 

• Vroege verwijzing naar bedrijgfsarts 
met als doel functioneren te 
optimaliseren en te adviseren bij 
onbegrip op werkplek. 

• Niet behandelde OSAS in combinatie 
met cardiovasculaire risicofactoren en 
overgewicht is een contra-indicatie 
voor het werken in ploegendienst 
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OSAS en werk 

 Cognitieve beperkingen 
geheugen 
concentratie, vasthouden aandacht, alertheid  

 
 Functioneringsproblemen op werk 

 slaperigheid 
 concentratieproblemen 
 problemen aanleren nw taken en monotone 

taken 
 verminderde inspanningstolerantie 
 somberheid 
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OSAS en werk 

 Trainen: belastbaarheid verhogen  
 
 Gewichtsverlies 
 Gewichtscontrole 
 Roken  
 Alcohol 
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OSAS en werk 

RIJVAARDIGHEID 
• Auto rijden mag pas na minimaal 2 

maanden adequate behandeling (AHI 
< 15 en niet meer slaperig) 

• Beoordeling door andere dan eigen 
arts 

• Rijbewijs is maximaal 1 jaar geldig. 
Daarna opnieuw beoordeling 

• Als behandeling dan nog effectief is, 
rijbewijs voor 3 jaar 
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OSAS en werk 

RIJVAARDIGHEID 
• Vrachtauto en bus rijden mag pas na 

minimaal 3 maanden effectieve 
behandeling (AHI < 15 en niet meer 
slaperig) 

• Beoordeling door andere dan eigen arts 
• Rijbewijs maximaal 1 jaar geldig 
• Elk jaar moet opnieuw beoordeel worden 

of de behandeling nog effectief is 



Vragenlijsten 

ESS 
STOP-BANG 
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Hulpmiddelen 

• Slaapwaakkalender 
• Website CBO 
• Website Apneuvereniging 



ESS 



STOP-BANG 



Casus 1 

Man, 54 jaar, projectleider bij een grote 
gemeente, meldt zich ziek vanwege 
recidiverende ureineweginfecies. Hij 
wordt daarmee een aantal keren in het 
ziekenhuis opgenomen, behandeld 
met antibiotica en vanwege een residu 
na mictie met een catheter-a-
démeure. 



Casus 1 

Hij blijkt een prostaatcarcinoom te 
hebben. De uroloog geeft aan hem 
pas te kunnen opereren als de infectie 
volledig behandeld is. Vanwege 
recidief infecties duurt het 2 maanden 
alvorens hij voor een totale 
prostatectomie opgenomen wordt. 



Casus 1 

Tussen de opnames en infecties door 
werkt betrokkene zo goed en zo 
kwaad als het lukt, thuis. De CAD is 
inmiddels verwijderd, maar vanwege 
het residu moet betrokkene zich een 
paar keer per dag zelf catheteriseren. 
Hij is incontinent voor urine. Dat maakt 
samen met het catheteriseren dat het 
te omslachtig is, om naar het werk te 
gaan. 



Casus 1 

Tijdens de gesprekken met de 
bedrijfsarts vertelt betrokkene terloops 
dat hij thuis CPAP heeft vanwege een 
slaapapneusyndroom. Bij navragen 
blijkt hij dat net zo terloops aan de 
uroloog te hebben aangegeven. 



Casus 1 

De bedrijfsarts adviseert hem dringend 
bij het preoperatieve onderzoek te 
vertellen dat hij OSAS heeft (speciale 
maatregelen tijdens de anesthesie zijn 
immers nodig) en adviseert hem 
vooral de CPAP niet te vergeten mee 
te nemen tijdens de opname. 



Casus 1 

Postoperatief herstelt betrokkene 
redelijk snel. Er doen zich geen 
complicaties voor. Betrokkene kan 
relatief vlot re-integreren, daarbij wel 
gehinderd door persisterende lichte 
incontinentie voor urine. Hij kan 7 
maanden na ziekmelding, 5 maanden 
postoperatief, volledig hervatten. 



Vragen? 
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