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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding  
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) worden jaarlijks ongeveer 180 pacemakers 

geïmplanteerd van 4 verschillende firma’s. Deze pacemakers beschikken over een 

arsenaal van diagnostische en therapeutische functies. Veel hiervan worden 

routinematig toegepast terwijl andere functies onderbelicht blijven. Eén van deze 

onderbelichte functies betreft het meten van het aantal gestoorde ademhalingscycli 

(zie paragraaf 3.1). Deze functie is aanwezig bij de typen Symphony (DR2550 en 

SR2550) en Reply van de firma Sorin, welke in het JBZ worden toegepast (De firma 

Sorin heeft in 2001 de Franse pacemaker firma ELA overgenomen en is vanaf eind 

2015 onderdeel van LivaNova). In dit verslag wordt verder alleen gerefereerd aan de 

merknaam Sorin). Deze pacemaker is bij ruim 200 patiënten van het JBZ 

geïmplanteerd. Deze situatie roept de vraag op in hoeverre deze data van belang 

kunnen zijn voor verder onderzoek en diagnostiek van deze patiënten.  

 

De pacemaker van de patiënt wordt, indien er geen bijzonderheden zijn, jaarlijks 

gecontroleerd. Bij elke controle produceert de pacemaker een diversiteit aan data. 

De Sorin pacemaker heeft de mogelijkheid om het aantal ademhalingscycli en 

gestoorde ademhalingscycli te meten. Met deze data wordt in het JBZ momenteel 

nog niets gedaan. De pacemaker geeft het aantal respiratoire cycli, het aantal 

gestoorde respiratoire cycli en het aantal gestoorde respiratoire cycli langer dan tien 

seconden aan. Deze informatie kan mogelijk wijzen op de aanwezigheid van de 

aandoening slaapapneu. Deze constatering roept de vraag op of deze data niet 

waardevol gebruikt kan worden. Is deze ongebruikte data mogelijk klinisch relevant? 

Doen we de patiënten met deze pacemakers mogelijk tekort in de behandeling door 

deze data ongebruikt te laten?  

 

Kortom: Is deze ongebruikte data belangrijk en zo ja kunnen we deze data dan 

waardevol inzetten in ons ziekenhuis ten bate van onze patiënten? 

 

1.2 Probleemformulering 
Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om een advies te kunnen geven over het gebruik van 

informatie betreffende gestoorde ademhalingscycli, gemeten middels de Sorin 

pacemaker, binnen de cardiologie in het JBZ. Deze data kan mogelijk zorgen voor 

een betere diagnostiek.  

 

Doelgroep  

Dit rapport is in eerste instantie geschreven voor cardiologen en pacemaker technici. 

Omdat slaapapneu een multidisciplinaire aandoening is, kunnen bij klinisch relevante 

gestoorde ademhalingen, ook longartsen, neurologen en KNO- artsen 

geïnteresseerd zijn in de resultaten van dit onderzoek. 
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Hoofdvraag 

Zijn de data van gestoorde ademhalingscycli, gemeten middels de Sorin-pacemaker, 

klinisch relevant en zo ja, kunnen de medisch specialisten van het JBZ deze 

waardevol inzetten om te komen tot een betere diagnostiek? 

 

Deelgebieden 

De te onderzoeken deelgebieden zijn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen per deelgebied 

 

Slaapapneu: 

1. Komt slaapapneu vaker voor bij pacemakerpatiënten in vergelijking tot niet 

pacemakerdragers? 

 

Patiënt: 

2. Is het mogelijk door middel van een vragenlijst naar klachten slaapapneu vast 

te stellen?  

 

Pacemaker: 

3. Is het mogelijk met een pacemaker betrouwbaar (specifiek en sensitief) 

slaapapneu te registreren? 

 

JBZ: 

4. Komt de prevalentie van slaapapneu bij pacemakerpatiënten van het JBZ 

overeen met de waarde die in de literatuur gegeven wordt?  

 

 

 
 

Pacemaker 

 

JBZ 

Slaapapneu Patiënt 
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1.3 Aanpak/ leeswijzer 

De opbouw van het rapport is als volgt ingedeeld. In het volgende hoofdstuk, 

hoofdstuk 2, wordt het onderzoeksontwerp, bestaande uit het onderzoeksmodel en 

het technisch ontwerp, nader toegelicht. Hiermee wordt duidelijk gemaakt welke 

mogelijkheden gebruikt zijn, onderzoeksmethoden en technieken, om aan de 

doelstelling te kunnen voldoen.  

 

In hoofdstuk 3 wordt het kader van de theorie geschetst waarin de belangrijkste 

begrippen uit de probleemstelling en de relevante wetenschappelijke literatuur over 

dit onderwerp worden besproken.  

 

In hoofdstuk 4 volgt het praktijkonderzoek. Hierin worden resultaten van de enquête, 

research van de data uit de pacemaker, gegevens uit het patiëntendossier en een 

korte stage in het betreffende werkveld gepresenteerd en geanalyseerd.  

 

Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies getrokken door de theorie te koppelen 

aan de praktijkresultaten. Aansluitend wordt een advies gegeven.  

Na deze hoofdstukken volgen de bijlagen en de literatuur lijst. 
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2. Onderzoeksontwerp 

2.1 Onderzoek model en verwoording van het onderzoeksmodel 

Onderzoek model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwoording van het onderzoek model 

Een bestudering van de vier deelgebieden door middel van een data-analyse, 

bestudering van de literatuur, enquête, patiëntendossier, gesprekken en stage 

leveren informatie over de klinische relevantie van de niet gebruikte data. Hierdoor is 

het mogelijk een advies te vormen over het gebruik van de tot nu toe niet gebruikte 

data, gestoorde ademhalingen.  

 

 

 

 

Patiënt 

 

 

Pacemaker 

 

 

JBZ 

 

Analyse 

resultaten 

 

 

Analyse 

resultaten 

 

 

Analyse 

resultaten 

 

 

Analyse 

resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies 

 

Slaapapneu 

 

 

 

 
- Data 

analyse 
 
 

- Literatuur 
 
 

- Enquête 
 

- Patiënten-
dossier 

 
 
- Stage 
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2.2 Technisch ontwerp 
Methode  

Dit onderzoek heeft beoogd inzicht te verkrijgen in de klinische relevantie van data 

betreffende gestoorde ademhalingen, gemeten door middel van een pacemaker, 

zodat een antwoord kan worden gevonden op de vraag, hoe deze data 

geïnterpreteerd kunnen worden. De hoofdvraag en deelvragen, zoals in hoofdstuk 1 

geformuleerd, worden met behulp van kwantitatief en kwalitatief desk- en 

fieldresearch beantwoord.  

 

Deskresearch bestond uit literatuurstudie op gebied van pacemakers en slaapapneu 

en het analyseren van patiëntengegevens die aanwezig zijn in het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis. Tevens is er via het patiëntendossier onderzocht of er patiënten zijn die 

de diagnose slaapapneu reeds hebben ontvangen of bekend zijn binnen het slaap-

waakcentrum.  

 

Fieldresearch bestond uit het inventariseren van de gestoorde ademhalingen die zijn 

opgeslagen in de pacemakerprogrammer, gesprekken met een cardioloog, longarts, 

klinisch fysicus en collega pacemakerlaboranten, en een patiëntenenquête om 

inzicht te verkrijgen in het klachtenpatroon van de deze patiënten.  

 

Beschrijving onderzoek  

Om tot een advies te komen over het gebruik van data betreffende gestoorde 

ademhalingen moet eerst de relevantie van deze data worden aangetoond. Daarom 

wordt het onderzoek als volgt opgepakt: 

 Het selecteren van alle pacemakerpatiënten met een Sorin pacemaker uit de 

patiëntendatabase van de pacemakerafdeling in het JBZ; 

 Van alle patiënten met een Sorin pacemaker de betreffende patiëntendossiers 

bekijken om vast te stellen of er patiënten zijn waarbij ooit onderzoek is 

gedaan naar slaapapneu; 

 Het samenstellen van een onderzoeksgroep voor het afnemen van een 

patiëntenquête en het verzamelen van data uit de pacemakerprogrammers. 

De voor dit onderzoek relevante parameters zijn het aantal geregistreerde 

ademhalingscycli, het aantal ademhalingsstoornissen (hypopneus) en het 

aantal ademhalingsstoornissen > 10 s (apneus). De patiënte enquête wordt 

gebruikt om inzicht te verkrijgen in het klachtenpatroon van de patiënten. 

Enkel de patiënten geboren na 1940 worden geïncludeerd. De reden hiervoor 

is om mensen ouder dan 75 jaar niet met de enquête te belasten en voor het 

opvragen van de data uit de pacemakerprogrammers, de onderzoeksgroep 

compact te houden;  

 Het bekijken van overeenkomsten tussen het aantal opgeslagen gestoorde 

ademhalingen en klachten van de patiënt zoals aangegeven in de 

patiëntenenquête; 
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 Het doen van literatuurstudie om inzicht te krijgen in slaapapneu, pacemakers 

en invloed van slaapapneu op het hart;  

 

Om medisch ethische redenen en uit het oogpunt van kosten is het in het kader van 

dit onderzoek niet mogelijk om bij patiënten een poly(somno)grafie (P(S)G, gouden 

standaard voor het diagnosticeren van slaapapneu, uit te voeren. Als alternatief is er 

voor gekozen om enerzijds patiënten te includeren voor een enquête met analyse 

van pacemakerdata en anderzijds alle patiëntendossiers van patiënten met een Sorin 

pacemaker te bekijken om te zien of patiënten eerder een P(S)G hebben gehad.  

 

Gegevens verkregen middels een enquête gehouden onder de patiëntengroep 

Doel van de enquête is het vaststellen of patiënten met een hoog aantal gestoorde 

ademhalingen klachten hebben die mogelijk kunnen wijzen op slaapapneu. Voor de 

enquête zijn er verschillende vragenlijsten beschikbaar als screening voor het 

identificeren van patiënten met mogelijk slaapapneu. Binnen het JBZ wordt er 

gebruik gemaakt van drie vragenlijsten. Het is belangrijk te weten dat deze 

vragenlijsten alleen gebruikt kunnen worden als een hulpmiddel voor een screening 

en ze niet daadwerkelijk de diagnose slaapapneu kunnen vaststellen. Voor het 

vaststellen van de diagnose slaapapneu moet er altijd een P(S)G worden uitgevoerd. 

In het JBZ zijn de volgende vragenlijsten in omloop: 

 

- De Epworth slaperigheid schaal (ESS) 

De ESS is een eenvoudige zelftest (geen diagnosticum) om de slaperigheid en de 

neiging in slaap te vallen te bepalen. Het is een zeer korte vragenlijst die alleen 

vaststelt hoe slaperig iemand overdag is.  

 

-  Berlijn Quest 

De Berlijn Quest is op zich een geschikte vragenlijst voor het detecteren van SAS. 

De vragenlijst bevat 10 vragen over drie categorieën te weten: snurken, bovenmatige 

slaperigheid overdag en eventuele geschiedenis van hoge bloeddruk of overgewicht. 

De patiënt beantwoorden vragen inzake alle drie de categorieën. Het analyseren van 

de antwoorden wordt uitgevoerd door een arts. 

 

- Intake vragenlijst Slaap-Waak Centrum (SWC) 

De SWC-vragenlijst is een uitgebreide vragenlijst die door het slaap-waakcentrum 

wordt gebruikt. De vragenlijst wordt normaal gesproken gebruikt voor de intake. De 

vragenlijst is een uitgebreide vragenlijst die niet alleen gericht is op slaapapneu, 

maar ook op andere slaapstoornissen. Het gebruik van de intake vragenlijst geeft 

een beter inzicht in een eventueel slaapprobleem, dit geeft de mogelijkheid om te 

onderscheiden waar de slaperigheid zijn oorsprong vindt. 

Voor dit onderzoek is gekozen voor de intake vragenlijst SWC. Uit gesprekken met 

vertegenwoordigers van het slaapwaak centrum en onderzoekdeskundige van het 

JBZ (dr. van Eck persoonlijke mededeling, juli 2014) is voor de enquête de intake 
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vragenlijst SWC gekozen. De gedachte hierachter is dat deze vragenlijst 

beïnvloeding van de patiënt zoveel mogelijk voorkomt doordat de vragen minder zijn 

gericht op alleen klachten van slaapapneu. Alvorens de vragenlijst naar betreffende 

patiëntengroep te versturen is toestemming gevraagd aan de Medische Ethische 

ToetsingsCommissie (M.E.T.C.). Hierdoor worden mogelijke conflicten op ethisch 

gebied voorkomen en kan aan de patiënt de garantie worden gegeven dat het 

ziekenhuis achter de enquête staat (zie bijlage 3). 

Voor de enquête is de gehele vragenlijst van het SWC gebruikt er zijn geen vragen 

weggelaten (zie bijlage 1). Toegevoegde vragen o.a. betreffende medicijngebruik zijn 

niet meegenomen bij de uitwerking. 

 

De stappen die voor het houden van de enquête zijn gemaakt zijn: 

 

- selecteren onderzoeksvragen voor enquête; 

- controle bij Medisch Ethische Toetsing Commissie; 

- uitzetten van enquête; 

- respons verwerken; 

- vragenlijsten controleren op betrouwbaarheid en volledigheid. 

 

Bestuderen van de patiëntendossiers 

De mogelijkheid bestaat dat pacemakerpatiënten al eerder een onderzoek naar 

slaapapneu hebben gehad. Daarom worden alle patiënten met een Sorin pacemaker 

binnen het JBZ gecontroleerd op de mogelijkheid dat zij onderzocht zijn op 

slaapapneu. Wanneer dit het geval is dan kunnen de resultaten van het 

dossieronderzoek worden vergeleken met de geregistreerde hypopneus en apneus 

uit de pacemaker. 
 

Data verkregen met de pacemakerprogrammer 

Om de gegevens uit de pacemakers te kunnen halen en de pacemakers te kunnen 

programmeren zijn programmers nodig. Elk merk pacemaker heeft een eigen 

programmer. De firma Sorin heeft als programmer de Sorin Orchestra plus. De 

programmers maken gebruik van een radiofrequente (RF) kop waarmee de 

pacemaker kan worden uitgelezen. 

 

Literatuur 

Aan de hand van een literatuurstudie zijn vooral de deelgebieden slaapapneu, 

patiënt en pacemaker bestudeert. Om de centrale vraag te beantwoorden is het 

nodig om de term slaapapneu en de relevantie van het opsporen van slaapapneu 

(voor pacemakerpatiënten) duidelijk te krijgen. Tevens is bekeken of er eerder 

onderzoek is verricht naar een pacemaker die gestoorde ademhalingen detecteert. 

Om de juiste literatuur te vinden is internet gebruikt. Vooral Google Scholar en 

Pubmed zijn hierbij erg nuttig geweest. Internet is ideaal om verwijzingen en 
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abstracten te vinden. Voor de juiste publicaties en boeken is gebruik gemaakt van de 

medische bibliotheek binnen het JBZ.  

 

Stage 

Een korte stage op het slaap-waakcentrum in het JBZ heeft inzicht gegeven in de 

verschillende onderzoeken naar slaapapneu. Door inzicht te verkrijgen in het 

omvangrijke en bewerkelijke onderzoek naar slaapapneu, wordt het duidelijk wat er 

nodig is om de diagnose slaapapneu te kunnen stellen.  
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3. Theorie 

 

Voor een goede analyse van de praktijk wordt eerst het kader van de theorie 

geschetst. In dit hoofdstuk wordt de relevante informatie gepresenteerd die nauw 

aansluit bij de deelvragen en uiteindelijk bij de hoofdvraag. 

Dit hoofdstuk behandelt de achtergrond van slaapapneu, de relatie tussen 

slaapapneu en functioneren van het hart, meting van slaapapneu middels een 

pacemaker en het belang van het meten van slaapapneu bij pacemaker patiënten. 

 

3.1 Vormen van gestoorde ademhaling [1] 

Slaapapneu 

Slaapapneu is een stilstand van de ademhaling tijdens de slaapperiode. Er is sprake 

van slaapapneu wanneer deze stilstand tien seconden of meer bedraagt en vaker 

dan vijf keer per uur optreedt. Indien de slaapapneus gepaard gaan met klachten 

zoals slaperigheid overdag, extreme vermoeidheid, concentratieverlies dan spreekt 

men van een slaapapneu-syndroom.  

 

Hypopneu 

Afgezien van de slaapapneu komen er ook hypopneus voor. Bij een hypopneu wordt 

wel lucht ingeademd maar aanzienlijk minder dan normaal. De luchtdoorstroming 

bedraagt in dat geval 30 tot 90% van de normale waarde. Men spreekt dan ook wel 

van een bijna stilstand van de ademhaling.  

 

Apneu-hypopneu-index (AHI) 

De ernst van de aandoening slaapapneu wordt meestal aangeduid met de apneu-

hypopneu-index (AHI). Deze is gedefinieerd op basis van het gemiddelde aantal 

apneus en hypopneus per uur slaap (tabel 1). 

 

Tabel 1  

AHI-index 

AHI Licht (beginnend) Matig Ernstig 

Aantal apneus/ 

hypopneus  

5-15 15-30 >30 

 

De slaapapneus zijn, afhankelijk van de oorzaak, in twee categorieën te verdelen. 

- Voor een mechanische oorzaak de OSAS/ POSAS (obstructieve-

slaapapneusyndroom en positieafhankelijke obstructieve-

slaapapneusyndroom) 

- Voor een neurale oorzaak de CSA/ CSAS (Centrale slaap apneu/ Centrale-

slaapapneu syndroom) 

- Een combinatie is ook mogelijk.  
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Definitie OSAS 

Voor de definitie van OSAS (en verwante respiratoire slaap gerelateerde 

aandoeningen) wordt wereldwijd gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de 

A.A.S.M. (American Academy of Sleep Medicine) gepubliceerd in 1999. Deze zijn 

ook overgenomen in de Richtlijn voor OSAS (2009). Voor dit onderzoek is er geen 

reden om hiervan af te wijken en daarom is deze in zijn geheel overgenomen.  

 

 

 

 

 

 

OSAS is gedefinieerd als een aandoening met klachten van overmatige slaperigheid overdag en 

door middel van poly(somno)grafie (PG of PSG) vastgestelde respiratoire events van het 

obstructieve of gemengde type die de klachten van de patiënt verklaren. Het betreft nadrukkelijk 

een combinatie van een afwijkende poly(somno)grafie én klachten; de individuele patiënt 

verdacht voor OSAS moet dan ook voldoen aan het onderstaande criterium A of B, plus C.  

 

A: Overmatige slaperigheid overdag, niet anders verklaard  

 

B: Twee of meer van onderstaande klachten welke niet verklaard door iets anders (stokkende 

ademhaling, herhaald wakker schrikken, niet verfrissende slaap, vermoeidheid overdag of 

concentratieverlies)  

 

C: Meer dan vijf respiratoire obstructieve events / uur nachtelijke slaap 

 

De ernst van OSAS is gedefinieerd op basis van slaperigheid en AHI, waarbij de zwaarste optie 

geldt:  

Slaperigheid *) 

 licht, in slaap vallen bij weinig aandacht (veelal thuis, in monotone situaties, bijv. tv kijken); 

 matig, in slaap vallen bij  nodige aandacht (veelal buitenshuis, bijv. vergaderen); 

 ernstig, in slaap vallen bij grote aandacht (veelal gevaarlijke situaties, bijv. autorijden). 

 

AHI  

 licht, 5-15 apneu/hypopneu/uur;  

 matig, 15-30 apneu/hypopneu/uur; 

 ernstig, >30 apneu/hypopneu/uur. 

 

*) De klachten van slaperigheid kunnen niet worden verklaard door:  

• slaaptekort  

• slapeloosheid  

• periodic limb movement syndrome (PLMS)  

• narcolepsie  

• idiopathische hypersomnie  

• hypoventilatie  

• medicatie  

• hyperventilatie  

• paniekstoornis  

• andere geestelijke- of lichamelijke aandoeningen  
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Definitie CSAS [3] 

CSA/ CSAS is een minder vaak voorkomende variant van slaapapneu. Deze 

aandoening wordt niet veroorzaakt door een blokkering van de luchtwegen maar 

door het tijdelijke wegvallen, langer dan tien seconden, van neurale activatie van de 

ademhalingspieren. Deze hangt meestal samen met hartfalen. De keelholte is hierbij 

normaal doorgankelijk voor lucht. Wanneer er sprake is van de aanwezigheid van 

centrale apneus in het polysomnografie (PSG) spreekt men van Centraal Slaap 

Apneu (CSA). Indien er ook sprake is van klachten wordt de term Centrale Slaap 

Apneu Syndroom (CSAS) gebruikt. Ook de ernst van CSA/ CSAS wordt via de AHI 

aangegeven maar de grens is daarbij niet goed gedefinieerd. Over het algemeen 

wordt voor de diagnose CSA/CSAS een AHI groter dan vijf per uur met minimaal 

50% centrale apneus aangehouden.  

Bij beide vormen, zowel obstructief als centraal, komen ook hypopneus voor  

 

OSAS/CSAS en hypopneu zijn van veel factoren afhankelijk en omvatten een zeer 

complex kennisgebied. Hierbij valt onder andere te denken aan neurobiologisch en 

fysiologische afwijkingen, de energie metabolisatie en bijvoorbeeld het 

immuunsysteem. Het gaat in het kader van dit onderzoek te ver om hier verder op in 

te gaan. In het kader van dit onderzoek wordt, indien onderscheid niet relevant is 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de term slaapapneu of slaapapneusyndroom 

(SAS), voor zowel de obstructieve als de centrale variant. 

 

3.2 Diagnose van slaapapneu  

Volgens de richtlijn OSAS (2009) is de gouden standaard voor het diagnosticeren 

van slaapapneu een polysomnografie (PSG) of een polygrafie (PG). Via deze 

registraties worden diverse lichaamsfuncties tijdens de slaap gemeten om de 

hoeveelheid en kwaliteit van de slaap te beoordelen.  

 

Polysomnografie (PSG) 

Bij een PSG worden middels een slaapregistratie diverse lichaamsfuncties gemeten 

om de hoeveelheid en kwaliteit van de slaap te kunnen beoordelen.  

De lichaamsfuncties die worden gemeten zijn:  

- hersenactiviteit (EEG: elektro-encefalografie)  

- oogbewegingen (EOG: elektro-oculografie) 

- ademhaling (buik en borst)  

- luchtstroom bij het in- en uitademen  

- hartritme  

- spieractiviteit in kin en benen  

- zuurstofsaturatie (Oxygen Desaturation Index - ODI) 

- snurkgeluiden  

- lichaamshouding  
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Polygrafie (PG) 

Een PG is een polysomnografie zonder EEG, oogbewegingen, spieractiviteiten, 

snurkgeluiden en eventuele lichaamshouding. De PG concentreert zich derhalve op 

de ademhalingsbewegingen van de borst en de buik, de luchtstroom door de neus, 

de hartslag en de zuurstofsaturatie. Een polygrafie wordt voornamelijk gebruikt voor 

het opsporen van slaapapneusyndroom en ter controle van de behandeling van deze 

aandoening.  

 

Bij beide onderzoeken worden de verschillende elektroden en sensoren verbonden 

met een recorder. De recorder registreert de metingen. De ernst van de aandoening 

wordt aangeduid met de apneu-hypopneu-index (AHI).  

 

3.3 Invloed van slaapapneu op de hartfunctie 
Er is al veel onderzoek gedaan naar het verband tussen SAS en cardiovasculaire 

ziekten. In een literatuurstudie betreffende dit thema (Butt et.al., 2010) is een selectie 

gemaakt van verschillende studies over associaties tussen OSAS en 

cardiovasculaire aandoeningen. Hierin wordt beschreven dat de associatie tussen 

OSAS en cardiovasculaire ziekten al enige decennia bekend is maar dat de 

oorzaken van onderliggende pathofysiologische mechanismen pas recent zijn 

ontdekt. Systemische inflammatie, hypoxemie, oxidatieve stress, metabole 

disregulatie en hypercoagulabiliteit worden genoemd als oorzaken van het ontstaan 

van aan slaapstoornis gerelateerde cardiovasculaire ziekten. Deze, en hun 

onderliggende relatie, zijn in figuur 1 opgenomen en weergegeven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een wetenschappelijke verklaring, geschreven in opdracht van de American Heart 

Association (AHA) en de American College of Cardiology Foundation (ACCF) is 

Cardiovascular disorders 

Sleep apnea 

Oxidative 

stress 

Endothelial 

dysfunction 

Metabolic 

dysfunction 

Coagulo-

pathy 

Autonomic 

dysfunction 

Inflamm

ation 

Hypoxia 

Figuur 1 Relatie tussen SAS en cardiovasculaire ziekten gebaseerd op het schema uit het 

artikel van Butt et al. 
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vastgelegd dat bij populatie gebaseerde epidemiologische studies en observaties 

van patiënten met slaapapneu consequent is aangetoond dat de prevalentie van 

hypertensie, type II diabetes, hart- en vaatziekten en beroerte tot wel 2 tot 3 keer 

hoger is in vergelijking tot mensen zonder slaapapneu (Sommers et al.). Hieruit 

kunnen we concluderen dat slaapapneu wel degelijk invloed heeft op het hart.  

 

3.4 Het meten van (gestoorde) ademhalingen door een pacemaker 

In de Sorin pacemakers zit een duale sensor functie genaamd Twin-trace, deze 

registreert ademminuut volume en beweging. De ademminuutvolume meting (MV) 

vindt plaats middels een impedantiemeting van de thorax. De impedantie van de 

thorax stijgt bij inademing en daalt bij uitademing. Tevens kan de impedantie variëren 

bij beweging, contracties van het hart, myopotentialen en bij bepaalde houdingen van 

het lichaam. Een goede filter is nodig om de elementen die behoren bij de 

ademhaling te onderscheiden.  

 

De amplitude en de periode van elke ademhalingscyclus worden gemeten met 

behulp van een elektrisch stroompje tussen de pacemaker en de elektrode tip ter 

grootte van 320 µA met een duur van 5 µs bij een frequentie van 8 Hz (elke 125 ms). 

De gemeten spanning tussen pacemaker en tip reflecteert de impedantie 

veranderingen (zie figuur 2). 

 

 
Figuur 2 Schema impedantiemeting minuutvolume 

 

Door de impedantie veranderingen kunnen er afwijkende ademhalingspatronen, 

zoals apneu en hypopneu, worden vastgesteld. Figuur 3 en figuur 4 demonstreren 

zo’n registratie.  
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Figuur 3 registratie apneu 

 

3.5 Eerder onderzoek naar de betrouwbaarheid van de ademhalingsmeting  

De eerste pacemaker bij Sorin die de mogelijkheid had om gestoorde ademhalingen 

te meten was de Talent pacemaker. De Talent pacemaker had een uitgebreid 

slaapapneu histogram die SRDM (sleep respiratory disturbance monitoring) werd 

genoemd (zie figuur 5).  

 

 
Figuur 3 SRDM - P. Defaye et al 2004 

 

In 2004 is door P. Defaye et al., een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om via 

deze manier van monitoren, slaapapneu bij patiënten te diagnosticeren. 

Bij tweeënveertig patiënten met een pacemakerindicatie of behoefte aan 

synchronisatie therapie, werd een Talent pacemaker geïmplanteerd. Al deze 

patiënten kregen een maand na implantatie van de Talent een PSG, zo kon de data 

uit de pacemaker worden vergeleken met de data van de PSG. Uit dit onderzoek 

komt naar voren dat de SRDM-functie niet betrouwbaar genoeg is om patiënten te 

diagnosticeren voor slaapapneu maar dat het prima gebruikt kan worden voor 

screening. Het geeft een unieke kans, volgens Defaye, om de associatie tussen 

aritmie en verstoringen van de ademhaling tijdens de slaap vast te stellen. Hierbij 

moet wel worden vermeld dat het onderzoek werd gesponsord door Ela Medical. Ela 

Medical werd in 2001 overgenomen door Sorin.  

 

In de opvolger van de Talent, de Symphony en de opvolger van de Symphony, de 

Reply, is de SRDM-monitor uit de Talent niet gehandhaafd. De opvolger van de 

Figuur 4 registratie hypopneu 
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SRDM-functie koppelt gestoorde ademhalingen niet meer aan een slaapperiode en 

toont de data niet in een grafiek.  

 

De Symphony en de Reply registreren in AiDA (automatic data analysis) onder de 

kop algorithms het volgende:  

 

- Total number of respiratory cycles 

- Number of disturbed respiratory cycles 

- Number of Resp. cycles > 10 seconds 

 

De pacemaker registreert het aantal ademhalingen, het aantal gestoorde 

ademhalingen langer dan 10 seconden (hypopneus) en het aantal adempauzes 

langer dan 10 seconde (apneus) maar telt niet verder dan 65.535 keer. Zijn er meer 

gestoorde ademhalingen, dan worden deze niet meer geteld en verschijnt een “>”- 

teken. De pacemaker begint met tellen na een periodieke controle en gaat hiermee 

door tot de volgende periodieke controle en maakt geen onderscheid tussen dag en 

nacht. 

 

De reden voor het niet handhaven van de SRDM-monitor is niet duidelijk. Volgens 

Sorin is de monitor niet gehandhaafd omdat er geen interesse bestond vanuit de 

cardiologie (dhr. W. Kammeijer persoonlijke mededeling, nov.2014).  

 

In juni 2013 heeft Sorin een nieuw type pacemaker, de Reply 200, gelanceerd. Dit 

nieuwe type heeft opnieuw een slaapapneu detectie monitor, de SAM (Sleep Apnea 

Monitoring). De SAM is uitgerust met een nieuw algoritme. Volgens de DREAM-

studie (Pascal Defaye et al., 2014) kan dit SAM-algoritme gebruikt worden om 

slaapapneu op te sporen. De DREAM-studie is eveneens gesponsord door Sorin 

CRM SAS. 

 

Naast Sorin heeft ook de fabrikant Boston Scientific een pacemaker ontwikkeld die 

artsen moet helpen om slaapapneu te identificeren. De Boston pacemaker waarin de 

slaapapneu detectie zit wordt de VITALIO genoemd en de slaapapneu detectie, de 

AP Scan technologie. Omdat de Sorin Reply 200 en de Boston VITALIO niet worden 

geïmplanteerd in het JBZ, en hierdoor data die nodig is voor dit onderzoek ontbreekt, 

worden deze pacemakers niet meegenomen in dit onderzoek.  

 

3.6 Prevalentie van SAS 

Prevalentie van SAS bij algehele populatie 

Volgens Verbraeken, et al., (2013), komen ademhalingsproblemen gerelateerd aan 

slaap voor bij 24 % van de mannen en 9% van de vrouwen tussen de 30 en 60 jaar 

en nemen de slaapapneus boven de 60 jaar niet veel meer toe. Hij verwijst hierbij 

naar de studie van Young et al., (1993). In 2002 concluderen Young et al. dat de 

prevalentie van slaapapneu boven de 60 jaar ongeveer 50% is bij mensen zonder 

pacemaker.  
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Prevalentie SAS bij pacemaker patiënten 

Fietze et al., (2000) includeerde 192 pacemakerpatiënten, met een gemiddelde 

leeftijd van 62 ± 12 jaar. Bij deze pacemakerpatiënten werd door middel van een 

draagbaar screening apparaat (de MESAM IV) bekeken of er sprake was van 

slaapapneu. De MESAM IV onderzoekt hartfrequentie, snurken en saturatie met de 

pulse-oximeter en verzamelt geen informatie over hersenactiviteit of airflow, zoals bij 

PSG wel gebeurt. Hierdoor is het mogelijk dat hypopneus worden gemist. Fietze 

komt tot een prevalentie van 32.3 % bij AHI > 10 per uur of prevalentie van 47,9% bij 

AHI van > 5 per uur. Fietze vergeleek de resultaten met patiënten van vergelijkbare 

leeftijd zonder pacemaker. De conclusie van Fietze is dat er geen verschil is in het 

voorkomen van slaapapneu bij patiënten in vergelijkbare leeftijd, met of zonder 

pacemaker.  

 

Uit onderzoek van Garrigue et al. (2007) blijkt dat slaapapneu vaker voorkomt bij 

patiënten met een pacemaker. Volgens dit onderzoek onder 98 pacemaker patiënten 

is de prevalentie van SAS 59 %, vastgesteld door middel van een PSG-onderzoek. 

De gemiddelde leeftijd van de onderzochte proefpersonen is 64 ± 8 jaar. Hierbij is 

uitgegaan van een AHI > 10 per uur als criterium voor slaapapneu, indien de 

gebruikelijke AHI > 5 per uur was aangehouden dan was het percentage hoger 

uitgevallen. Een verklaring voor de hoge prevalentie van slaapapneu bij 

pacemakerdragers zou zijn dat door hypoxemie tijdens de ademstops de vagale 

tonus toeneemt met een AV-block of sinusknoop disfunctie als gevolg. Aan de 

andere kant is bekend dat slaapapneu een hoge prevalentie heeft in patiënten met 

hartfalen en worden pacemakerimplantaties altijd uitgevoerd bij patiënten met een 

symptomatische bradycardie. Een hoge prevalentie kan dus wel worden verwacht.  
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4. Empirie 

 

In dit hoofdstuk wordt het theoretische model uit het vorige hoofdstuk gebruikt om 

inzicht te verkrijgen in de apneu metingen van de besproken pacemakers. Belangrijk 

om te weten is of de plethysmografische impedantie methode (van de pacemaker) 

betrouwbaar is en of er aanwijzingen zijn dat bij de groep pacemakerpatiënten 

slaapapneu onvoldoende wordt onderkend, en bijgevolg deze aandoening wordt 

onderbehandeld. Om hier inzicht in te kunnen krijgen, is de data (gestoorde) 

ademhalingen geanalyseerd en is er door middel van een patiëntenenquête 

geprobeerd om het bestaan van klachten, die mogelijk kunnen wijzen op SAS, in 

kaart te brengen. Daarnaast is de mogelijkheid dat patiënten eerder zijn 

gediagnosticeerd voor SAS bekeken door een screening van het patiëntendossier.  

 

4.1 Onderzoeksgegevens 

4.1.1 Pacemaker patiënten selectie 

Er is een selectie gemaakt van de patiënten met een (Sorin) pacemaker waarmee 

een (gestoorde) ademhaling kan worden geregistreerd.  

 

Sorin heeft de afgelopen jaren verschillende typen pacemakers gemaakt. In het JBZ 

werden de typen Neway, Talent, Symphony of Reply geïmplanteerd. Er zijn geen 

patiënten meer in het bezit van een werkende Talent pacemaker. Er is maar één 

patiënt binnen het JBZ met een Neway pacemaker. De Talent en Neway zijn oude 

typen pacemakers en worden al lang niet meer geïmplanteerd in het JBZ. De 

Symphony wordt niet meer geïmplanteerd in het JBZ sinds 2010. Er zijn nog veel 

patiënten in bezit van deze pacemaker en er vinden nog regelmatig follow-ups plaats 

van het type Symphony pacemaker. Op dit moment wordt nog regelmatig het type 

Reply geïmplanteerd en gecontroleerd. Om genoeg bruikbare data te hebben voor dit 

onderzoek is gebruik gemaakt van de typen Symphony DR2550/ SR2550 

(geïmplanteerd tot 2010, 153 patiënten) en Reply DR en SR (geïmplanteerd na 2010, 

108 patiënten) van de firma Sorin. Hiermee komt het totaal aantal patiënten met een 

potentieel geschikte Sorin pacemaker op 261 patiënten.  

 

Voor de patiëntenenquête is er een onderzoeksgroep van 64 patiënten geïncludeerd. 

Deze onderzoeksgroep bestaat uit 29 vrouwen en 35 mannen. Hiervan hebben 29 

patiënten een Symphony en 35 patiënten een Reply. Behoudens de 

patiëntenenquête zijn van de pacemakers van deze patiënten ook de voor dit 

onderzoek relevante gegevens vastgelegd.  
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4.1.2 Enquête en berekening van de apneu score 

Vóór het versturen van de patiënten enquête waren twee patiënten overleden. 

Daarom is de enquête met begeleidende brief (zie bijlage 2) verstuurd naar 62 van 

de 64 geïncludeerde patiënten. Er kwam een respons van 43 patiënten (67%). Van 

de 43 responders gaven 11 patiënten aan geen enkele klacht te hebben en zij zijn 

verder gegaan naar vraag 9. In totaal is er voor 32 patiënten een apneu score 

berekend.  

 

Voor de beoordeling van de vragenlijst wordt in het slaap-waakcentrum gebruik 

gemaakt van de Parameters Analyse en Beoordeling Slaap Waak Centrum 

(PABSWC, zie bijlage 4). Zo wordt de ernst van de SAS beoordeeld op AHI, 

slaperigheid, risicoprofiel en snurken. Na een gesprek met de longarts (dr. Macken 

persoonlijke mededeling, maart 2015) over de interpretatie van de patiëntenenquête 

blijkt dat de vragenlijst die is verstuurd niet geschikt is om een betrouwbaar 

cijfermatig inzicht te krijgen in de mate van gestoorde ademhalingen en de klachten. 

Daarom is er in samenspraak met de klinisch fysicus van het JBZ (dr. Maas 

persoonlijke mededeling, januari 2016) een beoordelingssysteem opgesteld dat is 

gebaseerd op de PABSWC. Het beoordelingssysteem is niet gevalideerd en verder 

enkel gebaseerd op het theoretisch model, redelijkheid en intuïtie. Om die reden 

wordt de aanpak hier gedetailleerd toegelicht. 

 

Allereerst is de volgende onderverdeling gemaakt (gewichtsfactoren, zie tabel 2).

  

Tabel 2 Gewichtsfactoren scorecard SAS 

Groepen Score 

Risicoprofiel 10 

Slaperigheid 30 

Snurken 30 

Apneu 30 

 

In de hierboven genoemde onderverdeling is door middel van het toekennen van een 

scorecard getracht de waarschijnlijkheid van SAS uit de gegeven antwoorden te 

destilleren. Maximaal kan 100 gescoord worden. Hoe hoger de score des te groter 

de waarschijnlijkheid dat de patiënt SAS heeft. Daar de gehele onderzoeksgroep al 

voldoet aan het risicoprofiel hartziekten is het risicoprofiel niet onderscheidend. Het 

risicoprofiel in deze patiënten enquête is daarom alleen gebaseerd op BMI, roken en 

drinken. Om die reden zijn er aan het risicoprofiel minder punten toegekend.  
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Tabel 3 Risicoprofiel 

BMI < 25 25 – 30 > 30 

Score 0 3 5 

Roken Nooit Voordien Actief 

Score 0 2 3 

Drinken < 2 glazen per dag 2 – 4 glazen per dag > 4 glazen per dag 

Score 0 1 2 

 

De score voor slaperigheid is gebaseerd op klachten van de patiënt tijdens de waak 

periode (zie bijlage 5, tabel A). Indien naar waarheid ingevuld dan kan deze score als 

een belangrijke indicator gebruikt worden. Een hoge score op slaperigheid wil niet 

altijd zeggen dat er een hoge kans op SAS is. Slaperigheid kan ook door niet SAS-

achtige slaapstoornissen worden veroorzaakt. De patiëntenenquête geeft de 

mogelijkheid om ook slaperigheid met een niet SAS-oorsprong vast te stellen (zie 

bijlage 5, tabel B). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen narcolepsie (zie bijlage 

5, tabel C), parasomnie (zie bijlage 5, tabel D), primaire insomnia (zie bijlage 5, tabel 

E) of periodic limb movement disorder (PLMD) zie bijlage 5, tabel F). Om de 

betrouwbaarheid van slaperigheid als indicator van SAS te vergroten wordt de score 

voor niet SAS-gerelateerde slaapstoornissen (maximaal 30) van de 

slaperigheidsscore afgetrokken. Bij een negatief resultaat wordt de totaalscore op nul 

gesteld.  

 

De score voor snurken is significant in geval van OSAS. Bevestiging door zowel de 

patiënt als diens partner dragen in gelijke mate bij aan de score (zie bijlage 5, tabel 

G). 

 

Het stoppen van de ademhaling gedurende de nacht is een sterke indicator voor de 

aanwezigheid van slaapapneus, vooral als deze worden bevestigd door eventuele 

partner (zie bijlage 5, Tabel H). Tevens vind je in bijlage 5, tabel I tot en met K, de 

berekende scores en de correcties. In laatste tabel van bijlage 5 (tabel L) is de 

totaalscore van de patiënten enquête met gecorrigeerde slaperigheid voor 32 

pacemakerdragers opgenomen. 

 

4.1.3 Registratie van de pacemakerdata 

De pacemaker data worden tijdens de pacemakercontrole opgeslagen in de 

programmer en zijn achteraf ten behoeve van het onderzoek uitgelezen.  

 

De periode tussen twee controles is meestal een jaar, maar dit kan ook frequenter 

zijn. Hierdoor is de tijd tussen de controles niet altijd gelijk. Om de data goed te 

kunnen vergelijken zijn de verschillende parameters genormeerd op het gemiddeld 

aantal per minuut (ademhalingscycli) en aantal per dag (hypopneus en apneus).  

 

De ernst van de aandoening slaapapneu wordt meestal aangeduid met de apneu-

hypopneu-index (AHI), en deze is gedefinieerd op basis van het gemiddelde aantal 
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apneus en hypopneus per uur slaap. Zoals eerder vermeld discrimineert de 

registratie van de pacemaker inzake hypopneu en apneu niet tussen dag en nacht en 

wordt er geen rekening gehouden met waak-/slaapcycli. Daarom is er gekozen om 

het aantal hypopneu en apneu perioden te middelen naar een dagwaarde. Om de 

AHI te kunnen berekenen zijn een tweetal veronderstellingen gemaakt. Als eerste 

wordt het niet aannemelijk verondersteld dat indien men niet slaapt de ademhaling 

bewust meer dan 10 seconden wordt gestaakt. Bijgevolg wordt het gemiddelde 

aantal hypopneus en apneus per dag geïnterpreteerd als een directe maat voor het 

aantal hypopneus en apneus tijdens slaap. Het aantal uren slaap per dag van de 

patiënten uit de onderzoeksgroep is echter niet bekend. Om toch een schatting te 

kunnen maken van het wel of niet aanwezig zijn van SAS zijn de grenswaarden 

berekend op basis van 6 uren en 8 uren slaap per dag. Voor dit onderzoek is 8 uur 

slaap aangehouden. In tabel 6 zijn de waardes en tevens de apneu score die voor dit 

onderzoek is toegekend weergegeven. Deze zijn weergegeven in tabel 4.  

 
Tabel 4 AHI-index voor 6 en 8 uren slaap. 

  
 

De registratie van gestoorde ademhalingen kent een maximum van 65.535. Hierdoor 

is in een aantal gevallen het aantal behaalde gestoorde ademhalingen niet exact vast 

te leggen en kan enkel gesproken worden van een minimum. 

 

Bij de onderzoeksgroep is er over een periode van 2 jaar, twee keer de opgeslagen 

data uit de programmer gehaald. Zo kunnen twee periodes met elkaar vergeleken en 

beoordeeld worden. Deze data zijn ondergebracht in een onderzoeksdatabase.  

 

4.1.4 Slaap-waakcentrum in het JBZ 

Via een korte stage bij het slaap-waakcentrum werd bekeken hoe de routing en 

onderzoeksmogelijkheden zijn bij slaapapneu. Daarnaast volgde een gesprek met 

een longarts die verbonden is aan het slaap waakcentrum van het JBZ. 

Het slaap-waakcentrum is opgericht omdat slaapapneu vaak niet werd 

gediagnosticeerd. Er ontbraken duidelijke afspraken over taken en 

verantwoordelijkheden tussen de verschillende disciplines, die leidde tot slechte 

onderlinge afstemming. Voor de eerstelijnszorg was de keuze naar welke specialist 

door te verwijzen bij klachten van hypersomnie moeilijk. Bovengenoemde 

overwegingen waren voor de neurologen, KNO-artsen en longartsen binnen het 

Jeroen Bosch Ziekenhuis de reden om een multidisciplinaire samenwerking aan te 

gaan. Daarom heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis sinds 2003 een slaap-

AHI Geen Licht Matig Ernstig

Apneus per < 5 5 - 15 15 - 30 > 30

Uren slaap

6 < 30 30 - 90 90 - 180 > 180

8 < 40 40 - 120 120 - 240 > 240

Score 0 1 2 3

AHI-index
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waakcentrum. Naast de samenwerkende disciplines kan zo nodig een psycholoog en 

tandheelkundig specialist worden ingeschakeld. Tevens werken er laboranten 

Klinische Neurofysiologie (KNF), longfunctieanalisten en een gespecialiseerde 

OSAS-verpleegkundige.  

 

De patiënten worden doorverwezen door huisartsen of specialisten. Aan de hand van 

de resultaten van de onderzoeken wordt de patiënt vanuit de KNF-afdeling verwezen 

naar de neuroloog, longarts en/of KNO-arts. De longarts beoordeelt patiënten met 

apneu of ademhaling gerelateerde klachten en behandelt deze patiënten. Zo nodig 

stelt hij de patiënt in op CPAP/BiPAP. Het verschil tussen CPAP/BiPAP is niet 

relevant voor dit onderzoek. 

 

Cardiologie ontbreekt bij deze multidisciplinaire samenwerking. Desalniettemin speelt 

hartfalen volgens de literatuur een rol bij de CSAS. De OSAS-patiënt is vaak man 

met een hoog BMI, welke weer risicofactoren zijn voor hypertensie en diabetes welke 

vervolgens weer belangrijke risicofactoren zijn voor hart- en vaatziekten.  

 

4.2 Onderzoeksresultaten 

4.2.1 Patiëntenenquête 

In figuur 6 is door middel van een histogram aangegeven hoe de 43 responders 

gescoord hebben voor het risico van slaapapneu. Hierbij zijn de 11 patiënten die 

hebben aangegeven geen klachten te hebben meegenomen met score 0. Patiënten 

waarbij licht OSAS gediagnosticeerd is (patiënten 14 en 18) scoren in de analyse van 

de patiëntenenquête respectievelijk 24 en 30 punten. Bij patiënt 14 zien we dat er 

mogelijk een neurologische oorzaak is voor de slaapapneus terwijl patiënt 18 geen 

klachten betreffende slaperigheid of snurken aangeeft, maar wel maximaal scoort op 

apneu. Patiënt 15 waarbij na PSG-onderzoek geen SAS was gediagnosticeerd valt in 

de patiëntengroep van 11 patiënten die geen klachten hebben aangegeven. Hierdoor 

kan je aanhouden dat bij een score > 20 de mogelijkheid bestaat dat er SAS 

aanwezig is. Uit de groep van 43 patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld betreft 

dit 21 patiënten, dit is een percentage van 49%.  

 

 
Figuur 4. Slaapapneu risico score voor 43 patiënten zoals berekend uit de patiëntenenquête. 
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4.2.2 Data uit de pacemaker van geïncludeerde onderzoeksgroep 

Het bewerkte resultaat van de data verkregen uit de Symphony en Reply 

pacemakers van de geïncludeerde onderzoeksgroep is opgenomen in de tabel van 

bijlage 6. De waarden die vanuit de programmer worden uitgelezen betreffen 

cumulatieve waarden over de duur van de periode. Deze bedraagt onder normale 

omstandigheden ongeveer een jaar maar kan variëren van enkele weken tot 12 

maanden. Om de waarden onderling te kunnen vergelijken zijn deze teruggerekend 

naar het aantal ademhalingen (teugen) per minuut en het aantal hypopneus en 

apneus per dag. Wat hierbij opvalt is dat voor sommige patiënten extreem hoge 

ademhalingsfrequenties worden geregistreerd (>25 teugen per minuut). De 

fysiologische normwaarde voor het aantal teugen per minuut bedraagt voor 

volwassenen 12 tot 18 teugen per minuut.  

 

Voor een aantal hypopneu en apneu registraties is de teller binnen de registratie 

periode volgelopen. De geregistreerde waarde is in dit geval een minimumwaarde. 

Dit is in de tabel aangegeven door de betreffende cel een donkerder accent te 

geven. Het vollopen van de teller is met name bij de Symphony registraties 

voorgekomen namelijk 32 maal bij de Symphony en slechts een maal bij de Reply.  

 

4.2.3. Patiënten met een PSG-onderzoek 

Na bestudering van het patiëntendossier van de 261 patiënten met een Symphony 

(153) of Reply (108) pacemaker blijkt dat er bij 16 patiënten een PSG-onderzoek 

heeft plaats gevonden. De overige 245 patiënten zijn niet onderzocht op SAS en zijn 

niet bekend bij het slaap-waakcentrum.  

 

De pacemakerregistratie van de 8 Symphony patiënten laat voor 6 patiënten hoge 

AHI-waarden (25 tot 50) zien terwijl bij deze patiënten middels PSG-onderzoek enkel 

licht OSAS of zelfs geen SAS kon worden vastgesteld. Bij 1 patiënt, bij wie de 

pacemaker een lage AHI-waarde (1e periode 7,3 en 2e periode 11,5 n.b. na starten 

met CPAP) liet zien, werd met het PSG-onderzoek ernstig OSAS aangetoond (AHI 

48). Een andere patiënt werd behandeld met BiPAP en hierbij werd met de 

pacemaker een AHI-waarde van 32 geregistreerd.  

 

In de figuur 7a en 7b zijn de AHI-waarden van het PSG-onderzoek en de 

pacemakerregistratie van 8 Reply patiënten grafisch weergegeven. De correlatie 

tussen het PSG-onderzoek en de pacemakerregistratie bedraagt respectievelijk 0,70 

in de 1e periode en 0,73 in de 2e periode. Er is onderscheid gemaakt in patiënten 

zonder CPAP(blauw) en patiënten die behandeld worden met CPAP (paars). Bij de 

patiënten met CPAP is de AHI-index aangehouden die is gemeten met het CPAP-

apparaat (zover bekend) en niet de (hogere) AHI-waarde van het PSG-onderzoek. 

Hierdoor zijn er bij gebruik van CPAP wat onzekere waarden zoals; hoe is de 

therapietrouw en hoe betrouwbaar is de AHI-meting gemeten door het CPAP-

apparaat? Wanneer de CPAP-patiënten worden weggelaten valt de correlatie hoger 
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uit. Respectievelijk 0,82 in de 1e periode en 0,97 in de 2e periode. In bijlage 7 is een 

overzicht van alle patiënten met PSG-onderzoek weergegeven.  

 

 
Figuur 7a  

AHI van PSG afgezet tegen AHI geregistreerd met Reply 

over 1
e
 periode. Correlatiecoëfficiënt 0,70 

 

4.3 Analyse 

4.3.1 Aantal teugen per minuut 
Om de betrouwbaarheid van de data te beoordelen zijn de meetresultaten van 

verschillende parameters over 2 periodes met elkaar vergeleken. Het gemiddeld 

aantal ademhalingen per minuut zoals geregistreerd door de Symphony pacemakers 

ligt zowel voor de eerste periode als de tweede periode rond de 18 ademhalingen 

per minuut (respectievelijk 17,4 ± 3,1 en 17,7 ± 3,3 teugen/min). De meetwaarden 

van de eerste en tweede periode laten een goede correlatie (0,79) zien. Dit geeft aan 

dat de metingen consistent zijn. Tevens valt het gemiddeld aantal ademhalingen per 

minuut binnen de normaalwaarden voor de ademhalingsfrequentie (tussen 12-18 

p.m. normaalwaarde die worden gebruikt binnen het JBZ). Er is sprake van één 

zogenaamde uitbijter zijnde een patiënt met een gemiddelde ademhalingsfrequentie 

van 29 teugen/min).  

 

Het gemiddelde aantal ademhalingen per minuut van de Reply ligt beduidend hoger. 

Zowel bij de eerste als de tweede periode ligt het gemiddelde aantal ademhalingen 

per minuut op 22 (respectievelijk 21,9 ± 3,5 en 22,6 ± 3,8). Dit aantal ligt boven de 

normaalwaarde van de ademhalingsfrequentie. Bovendien telt de groep 11 patiënten 

waarbij een ademhalingsfrequentie van meer dan 25 teugen per minuut wordt 

geregistreerd. Desondanks zien we voor de Reply een hoge correlatie index van 0,84 

wat betekent dat de meetwaarden consistent zijn. De patiënten 52 en 61 vormen een 

uitzondering op deze regel. Bij hen wordt een onwaarschijnlijke verhoging van 

ademhalingsfrequentie geregistreerd (respectievelijk van 13 naar 26 en van 14 naar 

23 teugen/min). Deze waarnemingen wijzen in de richting van artefacten en 

problemen met het algoritme voor de registratie van ademhalingscycli.  
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Figuur 7b 

 AHI van PSG afgezet tegen AHI geregistreerd met 

Reply over 2
e
 periode. Correlatiecoëfficiënt 0,73 
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4.3.2 Apneus en hypopneus zoals geregistreerd door de pacemakers 

Om een idee te krijgen van de betrouwbaarheid van de apneu en hypopneu 

registratie zijn de geregistreerde waarden gemeten in beide perioden tegen elkaar 

uitgezet. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen registraties van de Symphony 

pacemakers en die van de Reply pacemakers. Het resultaat is grafisch weergegeven 

in figuur 8a-d. De correlatie van de Symphony apneu data valt lager uit dan die van 

de Reply (figuren 8a en 8b). Bij de Symphony zijn er 11 patiënten per periode die het 

maximaal aantal van 65.535 scoren. Indien in beide periodes het maximaal aantal 

van 65.535 wordt gescoord (verzadigen door vollopen van de teller) maar de eerste 

periode veel langer of korter is dan de tweede periode dan heb je een groot verschil 

in aantal apneus per dag. Indien je deze uitbijters wegneemt dan wordt de 

correlatiecoëfficiënt: 0,79. Bij de Reply zijn er maar twee uitbijters. De reden van 

deze uitbijters is het grote verschil van de tijdsduur tussen eerste en tweede periode. 

De eerste periode was voor beide uitbijters maar 1 dag. Het betrof in beide gevallen 

een nieuw geplaatste pacemaker die de dag erna werd gecontroleerd. Bij beide was 

het aantal apneus de dag na implantatie hoog. De tweede periode was bij beide veel 

langer en na het omrekenen van het aantal apneus per dag kreeg je bij beide een 

lage score. Indien je deze twee uitbijters weglaat heb je een correlatie van 0,98. De 

correlatie van door Symphony en Reply geregistreerde hypopneus is grafisch 

weergegeven in de figuren 8c en 8d. De Symphony hypopneu scoort een correlatie 

van 0,60. Naast 4 gevallen van verzadiging in de eerste periode en 6 gevallen in de 

tweede periode zitten er sowieso meer verschillen tussen eerste en tweede periode 

in geval van Symphony registraties. De Reply daarentegen scoort met een correlatie 

van 0,98 uitstekend.  
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Figuur 8a  

Gemiddeld aantal apneus per dag gedurende periode 

1 en periode 2. Correlatiecoëfficiënt 0,66, na correctie 

voor verzadiging 0,79. 

 

Figuur 8b  

Gemiddeld aantal apneus per dag gedurende periode 1 

en periode 2. Correlatiecoëfficiënt 0,79, na correctie 

voor te korte meetperiode 0,98. 
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De tabel in bijlage 6 laat de totalen van de hypopneus en apneus zien van de eerste 

en tweede periode. Om de AHI-score te berekenen zijn de totalen van hypopneus en 

apneus van beide periodes bij elkaar opgeteld en gedeeld door 2. Op deze waarden 

zijn de criteria van tabel 4 voor een slaapperiode van 8 uur toegepast om een AHI-

score toe te kennen aan de onderzoeksdata uit de pacemaker. We hebben hiermee 

voor 43 patiënten zowel een AHI-score als een score uit de patiënten enquête 

verkregen. 

 

Symphony 

Wat opvalt, is dat de Symphony, evenals bij het onderzoek naar patiënten waarbij een 

PSG is uitgevoerd (4.2.3), een veel hogere AHI-scores registreert dan de Reply. Bij de 

patiëntengroep met een Symphony scoren 18 patiënten op ernstig SAS (62%), 8 

patiënten op matig slaapapneu (28%), van deze 8 patiënten is er 1 patiënt (nr.18) met 

een minimumaantal apneus i.v.m. het bereiken van het maximale aantal apneus van 

65.535, dus indien de teller had doorgelopen had deze patiënt ook ernstig kunnen 

scoren. Er scoren 3 patiënten licht (7%) en is er 1 patiënt die geen SAS scoort (3%).  

 

Reply 

De Reply patiëntengroep geeft in vergelijking met de Symphony groep een veel lagere 

AHI-score. Op ernstig SAS scoren 3 patiënten (9%). Tevens scoren er 5 patiënten op 

matig (14%). Er vallen 13 patiënten in de score licht SAS (37%) en voor 14 patiënten 

geldt, geen SAS (40%).  

 

Figuur 8c 

Gemiddeld aantal hypopneus per dag gedurende 

periode 1 en periode 2. Correlatiecoëfficiënt 0,60. 

Figuur 8d  

Gemiddeld aantal hypopneus per dag gedurende 

periode 1 en periode 2. Correlatiecoëfficiënt 0,98. 
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4.3.3 Patiënten enquête score versus AHI 

In figuur 9 is de relatie tussen de score van de patiënten enquête en AHI-score die is 

berekend uit de pacemakergegevens grafisch weergegeven. Omdat de gemiddelde 

AHI-score van patiënten met een Symphony nogal afwijkt van die met een Reply 

pacemaker zijn beide subgroepen in de grafiek van figuur 9 duidelijk onderscheiden. 

Wat opvalt, is dat de hoge AHI-score bij de Symphony pacemaker patiënten geen 

enkele relatie lijkt te hebben te hebben met de klachten die in de patiënten enquête 

zijn gescoord.  De Reply lijkt het hier veel beter te doen. Patiënt 36 en 60 hebben de 

hoogste score voor wat betreft de patiënten enquête en behoren ook tot de groep 

Reply dragers met een hogere AHI-score. 

 

 
 

Figuur 9. De risicoscore van de patiënten enquête uitgezet tegen de door de Symphony en Reply pacemakers 

geregistreerde AHI. De per patiënt gevonden waarden zijn opgenomen in de tabel van bijlage 6.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

 

5.1 Conclusies 

De conclusies worden gebaseerd op de literatuur en de resultaten van de empirie en 

worden verwerkt in de volgorde van de deelvragen. Als laatste wordt antwoord 

gegeven op de hoofdvraag.  

 

Deelvragen: 

 

1. Is het mogelijk met een pacemaker betrouwbaar (specifiek en sensitief) 

slaapapneu te registreren?  

 

Om de betrouwbaarheid van de registratie van ademhalingsstoornissen te kunnen 

vaststellen is eerst gekeken naar de consistentie van de metingen. Dit is gedaan door 

de geregistreerde waarden van slaapapneu en hypopneu over twee opeenvolgende 

perioden van ongeveer een jaar met elkaar te vergelijken. Het resultaat van dit 

onderzoek is weergegeven in de figuren 8a t/m 8d en deze laten een relatief hoge 

correlatie zien tussen de waarden voor beide perioden. De Reply scoort hierbij beter 

(hogere correlatie) dan de Symphony.  

 

Figuur 9 laat zien dat de Symphony groep erg hoog scoort op slaapapneu. Bijna de 

gehele groep (90%) scoort matig tot ernstig slaapapneu. Slechts 1 patiënt scoort geen 

slaapapneu maar heeft wel een hoge uitslag van de patiëntenenquête. Van de groep 

van 153 Symphony-patiënten is bij 8 patiënten een PSG uitgevoerd. De PSG uitslagen 

komen niet overeen met de door de pacemaker geregistreerde slaapstoornissen. De 

conclusie die uit de resultaten getrokken kan worden is dat de Symphony laag scoort 

op specificiteit (zowel vals negatieve als vals positieve uitkomsten) De conclusie luidt 

dan ook dat de geregistreerde slaapstoornissen van de Symphony niet betrouwbaar 

zijn. 

 

Voor de Reply laat figuur 9 zien dat de Reply groep gemiddeld scoort op slaapapneu. 

Van deze groep scoort 40% geen slaapapneu. De 2 patiënten die matig slaapapneu 

scoren hebben ook een hoge enquêtescore. Van de groep van 108 Reply patiënten is 

bij 8 patiënten een PSG uitgevoerd. De PSG uitslagen komen voor een belangrijk deel 

overeen met de door de pacemaker geregistreerde slaapstoornissen. De conclusie die 

uit deze resultaten getrokken kan worden is dat hierbij sprake is van een hoge 

specificiteit (hoge correlatiecoëfficiënt). 

 

Samenvattend mag geconcludeerd worden dat de impedantiemetingen van de Reply 

gebruikt kunnen worden voor screening voor slaapapneu wat niet het geval is voor de 

impedantiemetingen van de Symphony. 
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2. Is het mogelijk, door middel van een vragenlijst naar klachten, slaapapneu vast 

te stellen?  

 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat een goede detectie met alleen een vragenlijst 

niet specifiek is. Een belangrijke aanwijzing is gegeven in figuur 9 waarbij een viertal 

Reply patiënten met een enquêtescore > 20 in de AHI-categorie 0 valt. Daarnaast 

vallen 4 Reply patiënten met een enquêtescore < 20 in de AHI-categorie 1. Er is hierbij 

alleen gekeken naar de Reply pacemaker omdat de resultaten van de Symphony niet 

betrouwbaar zijn. Dat detectie via een vragenlijst naar klachten niet optimaal werkt 

wordt bevestigd door de literatuur waarin wordt gesteld dat slaapapneu niet altijd 

klachten geeft. Alleen indien gesproken wordt over een syndroom dan zijn er klachten 

aanwezig.  

 

3. Komt slaapapneu vaker voor bij pacemakerpatiënten in vergelijking tot niet 

pacemakerdragers? 

 

Indien we naar de empirie van dit onderzoek kijken kan niet bevestigd worden dat 

slaapapneu vaker voorkomt bij pacemakerpatiënten in vergelijking tot niet 

pacemakerdragers omdat er geen onderzoek is gedaan bij niet pacemakerdragers. 

Indien we uitgaan van de literatuur en het onderzoek van Garrigue et al. (2007) juist is, 

lijkt het erop dat slaapapneu bij pacemakerpatiënten vaker voorkomt. Daarnaast zijn 

de specifieke klachten van de patiënten met een slaapapneu syndroom (SAS) zoals 

vermoeidheid, slaperigheid, weinig inspanningsvermogen, concentratieverlies vaak 

dezelfde klachten als bij patiënten met een pacemaker. Hierdoor is de kans groot dat 

de diagnose slaapapneu vaak niet gesteld wordt bij pacemaker patiënten.  

 

4. Komt de prevalentie van slaapapneu bij pacemakerpatiënten van het JBZ 

overeen met de waarde die in de literatuur gegeven wordt?  

 

In de empirie van dit onderzoek kan niet bevestigd worden dat de prevalentie bij 

pacemakerpatiënten hoog is. Bij de patiëntengroep van 261 patiënten is slechts bij 16 

patiënten een PSG-onderzoek uitgevoerd. Hiervan zijn er 13 patiënten 

gediagnosticeerd met SAS, dit is een percentage van 5% en dat ligt veel lager dan de 

in de literatuur vermelde waarden. De prevalentie onder de Reply patiëntengroep 

bedraagt 60% wat overeen komt met het resultaat van Garrigue die uitkwam op een 

prevalentie van 59%. Hij rekende wel met een AHI > 10 per uur als grenswaarde. 

Indien de 60% score op enige mate van slaapapneu voor de Reply dragers correct is 

dan is er onder deze patiëntengroep, en vermoedelijk onder de gehele populatie van 

pacemakerdragers, sprake van niet opgespoorde slaapapneu. 
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Hoofdvraag 

 

Zijn de data van gestoorde ademhalingscycli, gemeten met de Sorin-pacemaker, 

klinisch relevant en zo ja, kunnen de medisch specialisten van het JBZ deze 

waardevol inzetten om te komen tot een betere diagnostiek? 

 

De verschillen in betrouwbaarheid van het meten van gestoorde ademhalingscycli 

tussen de Symphony en de Reply is bijvangst maar wel belangrijk om te weten. De 

data gemeten met de Symphony pacemaker is niet betrouwbaar genoeg om klinisch 

relevant te zijn. Het algoritme in de pacemaker is niet in staat om specifiek op 

slaapapneu te screenen. Dit in tegenstelling tot de Reply. De data gemeten met de 

Reply pacemaker kan, mits omgerekend naar een AHI-score of een dagwaarde, 

gebruikt worden om te screenen op slaapapneu. De data is niet specifiek genoeg om 

slaapapneu vast te stellen, hiervoor moet een P(S)G worden uitgevoerd. De data kan 

zeker door de cardioloog gebruikt worden om bij (vermoeidheidsklachten van) de 

pacemakerpatiënt ook eens aan slaapapneu te denken.  

 

5.2 Aanbevelingen 

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de Reply pacemaker gebruikt kan 

worden voor screening naar slaapapneu. Daarom wordt aanbevolen om de data 

gestoorde ademhalingen van de Reply, indien afwijkend, te presenteren aan de 

cardioloog.  

 

Daarnaast komt in dit onderzoek naar voren dat de prevalentie van slaapapneu onder 

de pacemakerpatiënten in het JBZ laag is. De mogelijkheid dat slaapapneu binnen de 

cardiologie wordt gemist is zeker aanwezig. Het advies is om een nieuw onderzoek te 

starten of om een werkgroep op te richten die zich gaat richten op slaapapneu onder 

pacemakerpatiënten. De reden hiervoor is dat pacemaker patiënten die aan niet 

gediagnosticeerd slaapapneu lijden bij een juiste diagnose, behandeld kunnen 

worden. Het resultaat van een vroegtijdige diagnose en behandeling van slaapapneu 

zou minder medicatie, lagere belasting van het hart (door stimulatie) en minder co 

morbiditeit betekenen. Binnen het slaap-waakcentrum in het JBZ heerst al een 

multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende specialismen. Cardiologie 

ontbreekt hierbij nog. Een nauwere samenwerking van cardiologie met het slaap-

waakcentrum kan ervoor zorgen dat slaapapneu eerder ontdekt wordt bij 

pacemakerpatiënten. 

 

 

 

 

  



- 35 - 

 

6. Literatuurlijst 

 

1. Informatieboekje slaapapneu, Academisch Slaapcentrum CIRO, 2012, 

Slaapapneu Vereniging (http://www.ciro-horn.nl/wordpress/wp-

content/uploads/2011/05/Infoboekje-slaapapneu-compleet-mei-2012-CS2.pdf) 

 

2. Richtlijn diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom 

bij volwassenen, M.M.M. Eijsvogel, R.J. Schimsheimer, P.J.E. Vos, N. de Vries, 

C.J.I. Raats en R. Trooster, 2009, CBO 

 

3. Apneu Magazine, Centraal Slaap Apneu Syndroom Kliniek, Pathyofysiologie en 

therapie (maart 2011) apneuvereniging eindredactie: dr. K.W. van Kralingen, dr. 

A.W. de Weerd, dr. P.J. Wijkstra 

 

4. Apneuvereniging, website bekeken op 7-1-2015 

http://www.apneuvereniging.nl/cpap/de-behandeling/cpap/de-cpap 

 

5. Butt M, Dwivedi G, Khair O, Lip GYH. Obstructive sleep Apnea and 

cardiovascular disease. Int J Cardiol. 2010 feb 18;139(1):7-16. 

Doi:10.1016/j.ijcard.2009.05.021. Epub 2009 Jun 7 

 

6. Sommers VK, White DP, Amin R, Abraham WT, Costa F, Culebras A, Daniels 

S, Floras JS, Hunt CE, Olson LJ, Pickering TG, Russell R, Woo M, Young T. 

Sleep Apnea and cardiovascular disease: an America Heart 

Association/American College of Cardiology Foundation scientific statement. 

Circulation 2008;118:1080-1111 

 

7. Defaye P, Pepin JL, Poezevara Y, Mabo P, Murgatroyd F, Lévy P, Garrique S. 

Automatic recognition of abnormal respiratory events during sleep by a 

pacemaker transthoracic impedance sensor. J.cardiovasc electrophysiol 

2004;15:1034-1040 

 

8. Defaye P, de la Cruz I, Martí-Almor J, Villuendas R, Bru P, Sénéchal J, 

Tamisier R, Pépin JL. A pacemaker transthoracic impedance sensor with an 

advanced algorithm to identify severe sleep Apnea: The DREAM European 

study 2014;02-011 

 

9. Garrigue S, Pepin JL, Defaye P, Murgatroyd F, Poezevara Y, Clémenty J, Lévy 

P. High prevalence of sleepapneau syndrome in patients with long-termpacing: 

The European Multicenter Polysomnographic Study. Circulation 

2007;115:1703-1709 

 

http://www.ciro-horn.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/Infoboekje-slaapapneu-compleet-mei-2012-CS2.pdf
http://www.ciro-horn.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/Infoboekje-slaapapneu-compleet-mei-2012-CS2.pdf
http://www.apneuvereniging.nl/cpap/de-behandeling/cpap/de-cpap


- 36 - 

 

10. Fietze I, Rottig J, Quispe-Bravo S. Riedel F, Witte J, Baumann G, Witt C. Sleep 

apnea syndrome in patients with cardiac pacemaker. Respiration 2000;67:268-

271 

 

11. Verbraeken, J., Buyse, B., Hamburger, H., van Kasteel, V., van Steenwijk, R. 

(2013). Uitgeverij ACCO. Leerboek Slaap & Slaapstoornissen . Leuven. ISBN 

978-90-334-8924-2 

 

12. Young, T. , Palta,M., Dempsey, J.,Skatrud, J., Weber, S. & Badr, s.(1993).The 

occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. New 

England Journal of Medicine, 328 (17), 1230-1235. 

doi/pdf/10.1056/NEJM199304293281704  

 

13. Young, T., Shahar, E., Nieto, J., Redline, S., Newman, A., B., Gottlieb, D. J., 

Walsleben,J.A., …Samet, J.M. (2002). Predictors of Sleep-Disorderd Breathing 

In Community- Dwelling Adults. The Sleep Heart Health Study. Arch Intern 

Med.162:893-900. doi:10.1001/archinte.162.8.893 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 37 - 

 

Bijlage 1  

De patiënten enquête (de SWC-intake) + score 

 

1. Cliënt nummer:   

 
1. Heeft u klachten? 

 

Ja   Indien u ja heeft aangekruist ga dan verder met vraag 2 

Nee  Indien u nee heeft aangekruist ga dan verder met vraag 9 

 
2. Van welke klachten heeft u last? 

 

2.  Niet Soms Regelmatig Vaak Altijd  

Snurken      

’s Nachts kortdurend stoppen met ademhalen      

Duizeligheid      

Overdag makkelijk in slaap vallen      

Moeilijk kunnen concentreren/onthouden      

Moeite met inslapen      

Moeite met doorslapen, vaak wakker worden      

Vermoeid wakker worden      

Moeite met wakker worden      

Algemene moeheid      

Moeite met inspannen      

 

 
Hierna gaan we specifiek verder op bepaalde klachten die u heeft. 
Omcirkel het juiste antwoord. 

 

3. Slapen 
 

5 Heeft u moeite met inslapen Ja Nee Soms 

5 Ligt u vaak nog na te denken of malen uw gedachten Ja Nee Soms 

5 Wordt u vaak wakker Ja Nee Soms 

5 Hoe vaak wordt u wakker op een nacht 0-5 5-10 10-15 >15 

 Kunt u een oorzaak benoemen Ja * Nee Weet niet 

  * Evt. oorzaak:  

  

5 Heeft u vaak vervelende dromen of nachtmerries Ja Nee Soms  

5 Heeft u last van slaapwandelen  Ja Nee Soms  

5 Heeft u last van tandenknarsen Ja Nee Soms  

5 Heeft u last van hoofdbonken Ja Nee Soms  

 Heeft u meer slaap nodig per nacht dan ongeveer 8 uur Ja Nee   

 Zo ja, hoeveel uur heeft u per nacht dan ongeveer nodig 8-9 9-10 10-11 >12 
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4. Slaperigheid overdag 
 

5 Bent u vaak slaperig overdag  Ja Nee Soms 

5 Op welk moment treden de klachten op of zijn ze het sterkst Ochtend Middag Avond 

2 Treden de klachten op tijdens rust, zoals zitten op de bank Ja Nee Soms 

3 Treden de klachten op tijdens een rustige activiteit, zoals TV 
kijken 

Ja Nee Soms 

5 Treden de klachten op tijdens een sociale activiteit, zoals een 
vergadering 

Ja Nee Soms 

5 Treden de klachten op tijdens een geconcentreerde activiteit, 
zoals een auto besturen, gesprekken voeren 

Ja Nee Soms 

5 Wanneer u overdag in slaap valt, gaat het dan om op geen 
enkele manier tegen te houden slaap 

Ja Nee Soms 

 

5. Snurken 
 

15 Heeft u last van snurken Ja Nee Soms Weet Niet 

 Wordt u wakker van uw gesnurk Ja Nee Soms 

 Snurkt u in bepaalde houdingen meer Ja Nee Soms 

 Wanneer snurkt u het meest Op zij Op rug Op buik 

15 Wordt een ander wakker van uw gesnurk  Ja Nee Soms N.v.t. 

15 Stopt uw ademhaling kortdurend tijdens de nacht Ja Nee Soms Weet Niet 

15 Merkt u dit zelf of geeft iemand anders dit aan?  Zelf ander niet N.v.t. 

 Kunt u goed door uw neus ademen Ja Nee Soms 

 Slaapt u met uw mond open Ja Nee Soms Weet Niet 

 

6. Reacties  
  

5 Ervaart u bij bepaalde emoties, met name bij lachen, boosheid of 
schrikken, wel eens kortdurende slappe spieren, waarbij u 
daadwerkelijk door de benen zakt of waarbij uw hoofd eventjes knikt 

Ja Nee Soms 

 Wanneer bovenstaande gebeurt, kunt u dan alles normaal horen Ja Nee Soms 

5 Heeft u wel eens bij het inslapen of bij het wakker worden het gevoel 
dat u uw armen en/of benen helemaal niet kunt bewegen 

Ja Nee Soms 

5 Valt u meestal binnen enkele minuten in slaap  Ja Nee Soms 

5 Heeft u wel eens bij het inslapen of bij het wakker worden extreem 
droomachtige belevenissen 

Ja Nee Soms 
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7. Rusteloze benen 
 

 
 

8. Zijn er nog andere klachten? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Gebruikt u medicijnen. Zo ja welke?  
 

 

Medicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Heeft u last van vervelende en onbehaaglijke, 
kriebelende, tintelende of brandende sensaties in de 
benen 

Ja Nee Soms 

5 Heeft u dan sterk de behoeft om uw benen te bewegen Ja Nee Soms 

5 Worden de klachten / sensaties minder als u de benen 
beweegt 

Ja Nee Soms 

5 Treden de klachten op tijdens rust, bijvoorbeeld tijdens 
zitten of liggen 

Ja Nee Soms 

 Op welk moment treden deze klachten op of zijn ze het 
sterkst 

Ochtend Middag Avond Nacht 
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10. Heeft u last van onderstaande aandoeningen 
 

 

 Ja Nee Weet Niet 

Hart-, vaat-, longlijden bij uzelf     

Hart-, vaat-, longlijden in de familie     

Suikerziekte (Diabetes Mellitus)    

Hoge bloeddruk    

Hartritmestoornissen    

Indien bekend welke:  

 
 

11. Algemene vragen  
 

 

Gewicht in kilo’s kg 

Lengte in cm cm 

Rookgedrag  Nooit Voordien Actief 

Alcohol gebruik Dagelijks …. glazen Wekelijks .... glazen Zelden tot nooit 

 
 

12. Wilt u nog iets toevoegen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
De vragenlijst is klaar. U kunt deze nu opsturen in de meegestuurde antwoordenvelop. 
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Bijlage 2 

Begeleidend schrijven bij de patiëntenenquête. 

 
 
 
 
’s-Hertogenbosch, 11-03-2014 
 
 
Geachte «geslacht» «voorletter» «Tussenvoegsel» «Achternaam» 
 
Als medewerkster van de Functieafdeling Cardiologie van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis (JBZ) benader ik u voor deelname aan een schriftelijke enquête. Dit 
onderzoek doe ik in het kader van mijn afstuderen als pacemaker-laborante. Het 
onderzoek vindt plaats met toestemming van het JBZ en met inachtneming van de 
wetgeving op gebied van privacy van patiëntgegevens.  
 
Ik doe onderzoek naar aanhoudende klachten na implantatie van een pacemaker. U 
kunt hierbij denken aan duizeligheid, vermoeidheid, moeite met inspanning etc. Ook 
als er géén klachten zijn is dit van belang voor mijn onderzoek. 
 
Middels een gericht onderzoek onder een grote groep mensen met een pacemaker 
breng ik de diverse klachten in kaart. Het doel is om met dat overzicht de kwaliteit van 
de zorg verder te verbeteren. Deelname wordt daarom zeer op prijs gesteld. 
 
Bijgevoegde vragenlijst mag u thuis invullen. U hoeft dus niet naar het ziekenhuis te 
komen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. De resultaten 
worden anoniem verwerkt. De uitkomsten van deze vragenlijst worden niet ingezet 
voor uw behandeling. Gelieve de ingevulde vragenlijst te retourneren middels 
bijgevoegde portvrije antwoordenvelop. 
 
Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om contact met mij op te 
nemen via telefoonnummer 073 - 553 22 21 of per e-mail via a.d.sande@jbz.nl. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Alia van de Sande  
Functieafdeling Cardiologie 

 
gebouw B | verdieping 1  
telefoon (073) 553 22 21 |  email a.d.sande@jbz.nl  
postadres Postbus 90153 | 5200 ME | 's-Hertogenbosch | bezoekadres Henri 
Dunantstraat 1 | 5223 GZ | ’s-Hertogenbosch 
  

mailto:a.d.sande@jbz.nl
mailto:a.d.sande@jbz.nl
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Bijlage 3 

Klinisch protocol t.b.v. beoordeling door M.E.T.C. 

 

04 Clinical protocol on organizing and analyzing data PMSA.  

Version 5.5, dd 01-10-2014  

 

The Pacemaker-SleepApnea study, on the clinical relevance of pacemaker bulk data 

on breathing cycles in predicting the presence of sleep-apnea syndrome.    

 

Principal Investigators:  Alia van de Sande. 

 

Coordinating Institution:  Jeroen Bosch Hospital, ‘s-Hertogenbosch, the Netherlands   

 

Clinical Study Manager:  Alia van de Sande.   

Contact address:   a.vandesande@jbz.nl   

Planned Start Date:   01-11-2014   

 

This protocol is confidential information and is intended solely for the guidance of the 

clinical investigation. This protocol may not be disclosed  

to parties not associated with the clinical investigation or used for any purpose without 

the written informed consent of an investigator. 

  

Confidential  

04 Clinical protocol on organizing and analyzing data PMSA.  

Version 5.5, dd 01-10-2014  

 

1. Background  

1.1. Pacemaker therapy.  

Heart beats are generated by electrical impulses being transmitted through the heart 

muscles and through various nodes. Signals originate from the "pacemaker" of the 

heart called the sinoatrial node (SA). "These electrical impulses take care of heart 

muscle synchronization and hence blood pumping." [1] After the signal is generated by 

the SA node, the signal is then transmitted to the atrioventricular node (AV), the area 

responsible for the contraction of the ventricles. The impulse is delayed slightly at this 

node in order to allow the atria to fully contract, maximizing the efficiency of the heart. 

After passing through the AV node, the impulse travels to the bundle of His and the 

Purkinje fibers. These two areas are responsible for the contraction of the ventricles. 

When any of these pathways are interrupted or damaged, cardiologists may implant 

an artificial pacemaker into the body so that it can cause a damaged heart to beat 

normally. Symptoms that may indicate the need of a pacemaker include light-

headedness, fatigue, fainting, and chest pain. These are all indications of a slow heart 

rate due to the lower amount of blood being pumped through to the rest of the body.   
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Each year, pacemaker therapy is prescribed to approximately 900,000 persons 

worldwide. Current pacemaker devices treat bradyarrhythmias, tachyarrhythmias and 

heart failure, and in some cases, are combined with implantable defibrillators. These 

devices that maintain synchrony between atria and ventricles are preferred because 

they maintain the increased contribution of atrial contraction to ventricular filling 

necessary. In general, rate-responsive devices are preferred because they more 

closely simulate the physiologic function of the sinus node. Permanent pacemakers 

are implanted in adults primarily for the treatment of sinus node dysfunction, acquired 

atrioventricular block, and certain fascicular blocks. They also are effective in the 

prevention and treatment of certain tachyarrhythmias and forms of neurocardiogenic 

syncope. Biventricular pacing (resynchronization therapy) recently has been shown to 

be an effective treatment for advanced heart failure in patients with major 

intraventricular conduction effects, predominately left bundle branch block. Many 

studies have documented that pacemaker therapy can reduce symptoms, improve 

quality of life and, in certain patient populations, improve survival.   

Since the first permanent pacemaker was implanted in 1958, device therapy has 

continued to grow. It is estimated that more 900,000 pacemakers are implanted 

worldwide. The indications for pacemaker therapy have expanded in the past 45 years 

and now include the treatment of bradyarrhythmias and  the electrical therapy of 

tachyarrhythmias, certain types of syncope, and advanced heart failure. Device 

technology also has evolved from simple single-chamber, fixed-rate pacemakers to 

multichamber, rate-responsive (to meet physiologic needs) units capable of pacing, 

cardioversion, and defibrillation. In specific populations, clinical studies have 

demonstrated improvement of patient survival with the use of these implantable 

devices. The decision to implant a pacemaker usually is based on symptoms of a 

bradyarrhythmia or tachyarrhythmia in the setting of heart disease. Symptomatic 

bradycardia is the most common indication. It has been defined as a “documented 

bradyarrhythmia that is directly responsible for the development of the clinical 

manifestations of frank syncope or near syncope, transient dizziness or light-

headedness, and confusional states resulting from cerebral hypoperfusion and 

attributable to low heart rates.”1 Other symptoms that may result from severe 

bradycardia include fatigue, reduced exercise capacity, and frank congestive heart 

failure. Physiologic sinus bradycardia, which can occur in highly trained athletes, must 

be excluded and should not be confused with pathologic bradyarrhythmias.   

04 Clinical protocol on organizing and analyzing data PMSA.  

 

PM data.  

Once or twice a year, patients must visit the cardiologist's office in order to make sure 

the device is working properly. At each visit, the pacemaker technician places the 

interrogator over the pacemaker, which proceeds to send the stored data to the 

interrogator. This information is vital to ensuring that the pacemaker is operating 

effectively and under the right settings. The data from the interrogation is also useful if 

the patient switches cardiologists since all of the settings and past data are available 

for the patient as a print out.  
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pacemaker technicians undergo specific training to evaluate and use the devices that 

interrogate and program pacemakers. Companies provide training sessions to teach 

technicians the intricacies of the specific pacemakers and programmers. Each 

company has "their own name for similar features."   

The pacemaker stores data such as pacings per day, average ventricle rates, activity 

level, and heart rate variability. These are also represented in graphical form.  

Abnormally high rates are also stored with EGM segments so that the pacemaker 

technicians can analyze them and adjust settings if necessary. The report also lets the 

pacemaker technicians know the status of the battery and the leads, to ensure they 

are functioning correctly and do not need to be replaced. Projected battery longevity is 

important to know so that the device can be replaced in a non-emergency situation. It 

also allows the pacemaker technicians to deduce whether the device is functioning 

properly based on the amount of energy it is using. Rate histograms are also stored 

and reported. These measure how often there is an AS/VS received and how often an 

AP or VP was delivered to the heart.  

 

1.2. Sleep-Disordered Breathing.   

Sleep-disordered breathing is broadly divided into obstructive sleep apnea and central 

sleep apnea (CSA) and increasingly has been recognized as an important factor in the 

development of several cardiovascular conditions. Obstructive sleep apnea, the most 

common form in the general population, is characterized by collapse of the upper 

airways. CSA is thought to be the result of intermittent alteration of the respiratory 

drive and hyperventilation (Cheyne-Stokes respiration) and is frequently seen in heart 

failure patients, perhaps as a result of pulmonary edema. The prevalence of sleep-

disordered breathing may reach up to 50% in advanced heart failure patients, and it 

may be responsible for worsening heart failure. Although treatment of obstructive 

sleep apnea has been well established, management of CSA is less well defined. CSA 

has been linked to worse prognosis in heart failure, but it is still debated whether this 

finding is a reflection of underlying cardiac pathology or whether the diagnosis carries 

independent adverse prognostic implications. Optimal specific treatment for CSA is 

being debated, but it is well established that treatment of heart failure (by medical 

therapy, diuresis, or biventricular pacing improves CSA, and worsened heart failure is 

associated with increased CSA. This, diagnosis and monitoring may help to assess 

future treatments and allow identification of worsening heart failure.   

 

Sleep-disordered breathing remains underdiagnosed in part because the availability of 

a standard diagnostic modality (clinical polysomnography) remains suboptimal. Recent 

work with impedance-based minute ventilation sensors in cardiac devices has shown 

promise in the diagnosis of moderate to severe sleep apnea. Early results suggest that 

automated detection of sleep apnea with a commercially available pacemaker may 

also be feasible and may be useful for diagnosis or perhaps evaluation of therapy 

efficacy. Although the preliminary data are very promising, subsequent randomized 

studies will need to examine the accuracy of the algorithm and assess whether 

enhanced diagnosis and treatment would change outcomes.   
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1.3. Sleep Apnea Questionnaires  

Sleep Apnea Syndrom (OSA)  

 There are several OSA questionnaires available as screening tools to identify patients 

at risk for obstructive breathing in sleep. There are three common questionnaires 

available that vary in the number of questions asked and the time required for medical 

staff to either administer or analyze the results. It is important to remember that these 

questionnaires are screening tools only and cannot replace a thorough history and 

physical or objective sleep laboratory evaluation.  

 

The Epworth Sleepiness Scale (ESS) 

The ESS is a scale intended to measure daytime sleepiness that is measured by use 

of a very short questionnaire. This can be helpful in diagnosing sleep disorders. It was 

introduced in 1991 by Dr Murray Johns of Epworth Hospital in Melbourne, Australia. 

   

Berlin Questionnaire  

 The Berlin questionnaire contains 10 questions covering three categories including 1) 

snoring severity, 2) excessive daytime sleepiness, and 3) history of high blood 

pressure or obesity. The patient is instructed to answer questions to all three 

categories, but the physician or medical staff is needed to analyze the responses. If 

the individual scores positive in at least 2 of the 3 categories, the patient is found to be 

at a high risk for obstructive sleep apnea. However, if the patient scores positive in 

only one or none of the categories, then the patient is deemed to be at a low risk for 

OSA.  

   

The Intake Sleep Wake Centre (SWC) 

The SWC questionnaire is a very comprehensive questionnaire used by the JBZ SWC. 

Normally the questionnaire is used for intake. The questionnaire is a expanded 

questionnaire not only focused on sleep apnea but also on other sleeping disorders. 

We decided to use the intake questionnaire to get a better insight in the sleep problem. 

This gives us the ability to differentiate where the drowsiness find its origin. 

 

2. Study design  

Single center, prospective registry study.  

 

Primary Objective  

To test the correlation of PM data on Sleep disordered breathing and the actual 

prevalence of sleep disordered breathing assessed by standardized Sleep-Apnea 

questionnaires.   

 

Study population  

All patients with a Sorin Pacemakers, Reply en Symphony, both capable of delivering 

data on Sleep disordered breathing.   

 

Inclusion criteria  

https://en.wikipedia.org/wiki/Likert_Scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_disorder
https://en.wikipedia.org/wiki/Epworth_Hospital,_Richmond
https://en.wikipedia.org/wiki/Melbourne,_Australia
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Patients are eligible for the study if they meet the following inclusion criteria.  

1. age at least 18 years, year of birth after 1940;   

2. signed written informed consent.  

 

Exclusion criteria  

Patients are not eligible if they meet any of the following criteria.  

1. Unable to understand informed consent;  

2. Unable to fill out Sleep Apnea Questionnaires  

 

Study procedures   

Baseline visit (regular PM check-up visit):  

Sign informed consent.  

PM check-up and performing necessary adjustments according to general practice.  

Fill out Sleep Apnea Questionnaires.  

Data Collection  

  

The study CRFs (webpages) will be developed by the principal and coordinating 

investigators at the Jeroen Bosch Hospital using Research Manager® and will be 

internally available. The access to these pages will be provided to the medical 

personnel at the sites to record data obtained on each patient during the study. The 

investigator will be responsible to guarantee that information entered into the CRF is 

timely, complete and accurate. All entries must be legibly recorded in the electronic 

CRF.    

 

Records Retention  

Source documentation corresponding to all information contained in a patient’s CRF 

will be kept at the site or at a designated off-site storage facility. Source documentation 

will include, but is not limited to, laboratory reports, hospital and clinical records, and 

notes taken at patient’s visits that record the visit date, vital signs, physical findings, 

electrocardiograms, complications, and/or concomitant medications.  

The investigator will retain copies of the approved protocol, completed worksheets, 

informed consent documents, relevant source documents, and all other supporting 

documents related to the study for the maximum period of time permitted by the 

hospital.  

 

Protecting Confidentiality & Anonymity  

Collecting and linking identifying information (e.g., subjects' names) to subjects’ 

responses (e.g., questionnaire answers), will be perfomered in  a way that guarantees 

the utmost confidentiality of subject data, by:  

 Usage of study codes on data documents (e.g., completed questionnaire) instead of 

recording identifying information and keeping a separate document that links the study 

code to subjects’ identifying information locked in a separate location and restrict 

access to this document (e.g., only allowing primary investigators access);  Encrypting 

identifiable data;  Removing face sheets containing identifiers (e.g., names and 



- 47 - 

 

addresses) from survey instruments containing data after receiving from study 

participants;  Properly disposing, destroying, or deleting study data / documents;  Limit 

access to identifiable information;  Securely storing data documents within locked 

locations; and/or  Assigning security codes to computerized records.   

 

Data analysis  

Data are recorded on a predesigned CRF. SPSS for windows will be used for data 

analysis. All entries will be double checked for any possible feeding error. Cronbach α 

value will be used for assessment of internal reliability between responses to various 

questions or items in each category. Coefficients above 0.7 are generally regarded as 

acceptable, 0.8 and above are good and 0.9 and above are considered excellent. 

Categorical data are presented as frequency and percentage with 95% confidence 

interval (CI). The statistical significance is checked by chi-square test or Fisher exact 

test. Resampling with bootstrap will be used to calculate the CI of the likelihood ratios. 

A logistic regression procedure will be used to calculate the odds ratio and area under 

the receiver operating characteristic curve. Continuous data are presented as mean ± 

SD, and the Student test or analysis of variance is used to calculate the P value. P < 

0.05 is defined as significant. The SAS procedure Factor is used for factor analysis. 

The report from the principal components analysis with varimax rotations is presented. 

Factors with an eigenvalue greater than average are retained. Questions with factor 

loading of 0.3 or greater are chosen for interpretation of factors.   

 

Addendum   

Investigator’s Obligations  

The principles of ICH Harmonized Tripartite Guideline for GCP, and country 

regulations apply.  

Publications  

Individual publications, text for talks, abstracts of papers, poster presentations, and 

similar material regarding this study will be submitted to the study manager for review 

and comment before being published or shared with a third party.  

Study Management  

The administrative structure will include an Steering Committee. The Steering 

committee  will advice the executive committee regarding scientific issues in this 

setting. The committee will review proposed protocol amendments (if necessary), 

develop guidelines for publications and authorship, and be involved in manuscripts 

reporting the safety and efficacy data from the study and guarantee the 

accomplishment of the study objectives, data collection and description.   

Management of Protocol Amendments and Deviations  

With the exception of emergency situations, implementation of any change in the 

protocol that affects the safety of the patients, the scope of the investigation, or the 

scientific quality of the study will not be permitted until all of the following conditions 

have been met:  

1. The study manager and the steering committee have approved the protocol 

amendment.  
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2. The study manager has submitted the protocol change to the appropriate regulatory 

agency or agencies for their review and approval, if necessary.  

Implementation of changes that do not affect the safety of patients, the scope of the 

investigation, or the scientific quality of the study cannot be made until the protocol 

change is reviewed and approved by the study manager and the steering committee.  

In the event of any emergency, investigators shall institute any medical procedures 

that they deem appropriate. However, all such procedures must have written 

documentation.  

Protocol deviations will be identified and listed in a table that will be included in the 

final clinical study report.  

Adherence to Protocol  

This study will be conducted in accordance with ICH Good Clinical Practices (GCP), 

whose principles are contained in the US Code of Federal Regulations (Title 21, part 

50, 56, and 312) and in the Declaration of Helsinki (as amended October 1996 by the 

48th General Assembly, Somerset West, Republic of South Africa).  

The study will be conducted in the order that is described in this protocol, paying 

attention to the time schedule. Before the start of the study the local investigator will 

sign a contract in which adherence to protocol is stated 
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Bijlage 4 

Parameters Analyse en Beoordeling Slaap Waak Centrum  Jeroen Bosch 

Ziekenhuis -  Klinische Neurofysiologie 

 

 

Risicoprofiel: 

 

0 Geen hart-, vaat-, longlijden of DM bij patiënt, Niet in de naaste familie, geen 

roken of overgewicht  

1 Geen hart-, vaat-, longlijden of DM bij patiënt. Wel in de naaste familie of roken 

of overgewicht bij patiënt  

2 2 Hart-, vaat-,  longlijden of DM bij patiënt * Familie: 1ste en 2de graad (Ouder 

en kind is 1ste graad. Grootouder, broer of zus zijn 2de graad) Roken: actief, 

voordien of nooit  Pathologisch overgewicht: BMI>30 DM: Diabetes Mellitus   

 

Snurken:   

 

0  Neen  

1  Sociaal niet hinderlijk: alleenstaande, of geen hinder partner   

2 Sociaal hinderlijk: rust van partner wordt verstoord 

 

Apneu’s  

 

0  Neen  

1  Onbekend  

2  Ja    

Restless Legs / PLMD   

 

0  Neen  

1 Onbekend  

2  Ja    

 

Slaperigheid per activiteit:   

 

Licht    dutjes in omstandigheden die weinig aandacht vereisen zoals 

televisiekijken   

Matig   dutjes tijdens activiteiten die interfereren met sociale of 

beroepsactiviteiten zoals vergaderingen   

Ernstig   dutjes tijdens taken die veel aandacht vereisen zoals gesprekken, eten,                                    

autorijden   
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ESS: (wordt pas bij PSG ingevuld)   

 

0-8   normaal   

9-12  milde slaperigheid   

13-16 matige slaperigheid    

17-24 ernstige slaperigheid   

 

Soort onderzoek                                                                                      Type           

Klinische PolySomnoGrafie; longafdeling A 6 Noord                                       1 

Klinische PolySomnoGrafie; Neurologie C 7   2K 

Ambulante PolySomnoGrafie 2A 

Klinische MSLT, Kort verblijf C 3 of Dag beschouwend D 3                                 3 

Ambulante PolyGrafie                             4 

Ambulante ApneaLink   5 

Ambulante Actiwatch   6 

Geen slaaponderzoek 7 

 

 

 

Groep 1: Grote kans op enkel snurkproblematiek     

 Slaperigheid      Licht      type 4 onderzoek  

Geen              type 5 onderzoek   

 Risicoprofiel     0 of 1     type 7 onderzoek   

 Snurken      1 of 2   

 Apneu’s      0   

  

Groep 2: Grote kans op OSAS zonder complicaties     

 Slaperigheid      matig tot ernstig  type 4 onderzoek   

 Risicoprofiel     0 of 1   

 Snurken      0 of 1 of 2   

 Apneu’s      1 of 2   

 

Groep 3: Grote kans op OSAS met complicaties                         

 Slaperigheid      matig tot ernstig  type 1(op aanvr. specialist)   

 Risicoprofiel     1 of 2     type 2 onderzoek    

 Snurken      0 of 1 of 2   

 Apneu’s      1 of 2   

 

Groep 4: Grote kans op enkel PLMD - RLS    type 6 onderzoek   

 Beenbewegingen    1 of 2   

 Apneu’s      0 
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Groep 5: Alle andere verwijzingen  type 1 (op aanvr. specialist)  

type 2 onderzoek   

 

Groep 6: Gespecificeerde onderzoeken   

 OSAS met CPAP controle en risicoprofiel > 0  type 1 onderzoek   

 Herhaling onduidelijke uitslag type 3 onderzoek  type 1 (op aanvraag  

specialist)  

type 2 onderzoek 

 Herhaling meting na behandeling      type gespecificeerd 

door verwijzer  

 Kinderen             type gespecificeerd  

door verwijzer   

 

Groep 7: Grote kans op Narcolepsie      

 Narcolepsie             type 2 onderzoek,  

aansluitend gevolgd                                                                                        

type 3 onderzoek    

 

Groep 8: Patiënt is niet in te delen in voorgaande groepen   

 Nader overleg met neuroloog of longarts   

 

 

Uit het slaaponderzoek en klinische informatie volgt → Verwijzen voor oproep 

poli    

 

1. Enkel snurken    → Neuroloog Combinatiepoli met KNO  

 

 AHI       < 5   

 Slaperigheid    afwezig of licht   

 Risicoprofiel    0 of 1 

 Snurken     1 of 2   

 

 

2. Enkelvoudig licht tot matig OSAS  →   Neuroloog  Combinatiepoli met KNO    

 AHI       5-15  

 Slaperigheid    licht tot matig 

 Risicoprofiel    0 of 1 

 Snurken     0 of 1 of 2      
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3. Gecompliceerd licht tot matig OSAS  → MDO    

 AHI      > 15 

 Slaperigheid   licht, matig of ernstig 

 Risicoprofiel   0 of 1 of 2 

 Snurken    0 of 1 of 2   

 

4. Ernstig OSAS   → MDO    

 AHI      > 30 

 Slaperigheid   licht, matig of ernstig 

 Risicoprofiel   0 of 1 of 2 

 Snurken    0 of 1 of 2   

 

5. Diagnose andere slaapstoornis→ Neuroloog Evt. met Medisch Psycholoog   

 Parasomnie 

 Narcolepsie 

 Primaire insomnia 

 RLS- of PLM-syndroom 

 Misperceptie 

 Circadiane ritme-slaapstoornissen   

 

6. Diagnose Cheyne Stokes Respiration   Longarts Evt met Cardioloog 

 CSAS met CSR patroon   

 

7. Diagnose CSAS zonder CSR   → Neuroloog 

 CSAS zonder CSR patroon 

 Indien geen andere oorzaak kan CSAS ook een uiting zijn van obstructieve 

pathologie. 

 In dat geval: zie verwijzing 2, 3 of 4   

 

8. Gecombineerde diagnose   →  Neuroloog en Longarts   

 

9. Diagnose nachtelijke hypoxie zonder OSAS →  Longarts voor pulmonaal  

onderzoek 
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Bijlage 5 

Scoretabelllen voor de SWC-patiëntenenquête. 

 

Tabel A Slaperigheid       

Bent u vaak slaperig overdag Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Op welk moment treden de klachten op 
of zijn ze het sterkst 

Ochtend = 3 Middag= 5 Avond = 1 

Treden de klachten op tijdens rust, zoals 
zitten op de bank 

Ja = 2 Nee = 0 Soms = 1 

Treden de klachten op tijdens een 
rustige activiteit, zoals TV kijken 

Ja = 3 Nee = 0 Soms = 1 

Treden de klachten op tijdens een 

sociale activiteit, zoals een vergadering 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Treden de klachten op tijdens een 

geconcentreerde activiteit, zoals een 

auto besturen, gesprekken voeren 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Wanneer u overdag in slaap valt, gaat 

het dan om op geen enkele manier 

tegen te houden slaap 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

 

Tabel B  Slaapstoornissen zonder onderliggende slaapapneus 

Groepen Score 

Narcolepsie 20 

Parasomnie 20 

Primaire insomnia 20 

PLMD 20 

 

Tabel C Narcolepsie  

Ervaart u bij bepaalde emoties, met 
name bij lachen, boosheid of schrikken, 
wel eens kortdurende slappe spieren, 
waarbij u daadwerkelijk door de benen 
zakt of waarbij uw hoofd eventjes knikt 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Heeft u wel eens bij het inslapen of bij 

het wakker worden het gevoel dat u uw 

armen en/of benen helemaal niet kunt 

bewegen 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Valt u meestal binnen enkele minuten in 

slaap 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Heeft u wel eens bij het inslapen of bij 

het wakker worden extreem 

droomachtige belevenissen 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 
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Tabel D Parasomnie  

Heeft u vaak vervelende dromen of 

nachtmerries 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Heeft u last van slaapwandelen  Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Heeft u last van tandenknarsen Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Heeft u last van hoofdbonken Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

 

Tabel E Primaire insomnia  

Heeft u moeite met inslapen Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Ligt u vaak nog na te denken of malen 
uw gedachten 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Wordt u vaak wakker Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Hoe vaak wordt u wakker op een nacht Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

 

Tabel F PLMS 

Heeft u last van vervelende en 

onbehaaglijke, kriebelende, tintelende of 

brandende sensaties in de benen 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Heeft u dan sterk de behoeften om uw 
benen te bewegen 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Worden de klachten/ sensaties minder 

als u de benen beweegt 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

Treden de klachten op tijdens rust, 
bijvoorbeeld tijdens zitten of liggen 

Ja = 5 Nee = 0 Soms = 3 

 

Tabel G Snurken 

Heeft u last van snurken Ja = 15 Nee = 0 Soms=10 Weet niet = 5 

Wordt een ander wakker van uw 

gesnurk 

Ja = 15 Nee = 0 Soms=10 N.V.T. = 5 

 

Tabel H Apneu 

Stopt uw ademhaling kortdurend 

tijdens de nacht? 

Ja= 15 Nee = 0 Soms=10 Weet niet 

= 5 

Merkt u dit zelf of geeft iemand 

anders dit aan? 

Zelf=10 Ander=15 Niet = 0 N.V.T. = 5 
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Tabel I totaalscore mogelijkheid SAS 

 
 

Tabel J Totaalscore diagnose niet SAS-gerelateerde slaapstoornissen 

 
 

Tabel K Gecorrigeerde slaperigheid  

 
 

Tabel L Totaalscore voor het risico op slaapapneu met gecorrigeerde slaperigheid score. 

 
 

Cliënt nummer: 1 2 3 5 6 7 13 14 16 18 21 22 25 27 28 29 32 34 36 37 38 39 40 45 46 54 56 58 59 60 61 62

Risicoprofiel 0 5 6 3 3 0 3 5 3 0 3 1 8 3 0 3 2 0 5 3 0 0 3 4 3 5 5 0 5 7 3 5

Slaperigheid 9 10 0 16 16 9 6 18 16 5 12 14 20 0 17 25 20 9 15 27 0 9 10 9 8 7 5 2 8 20 1 6

Snurken 25 25 15 20 20 0 0 10 15 0 10 5 25 0 25 0 30 0 30 25 0 5 10 20 20 0 30 0 0 30 10 20

Apneu 25 5 5 5 5 0 5 5 5 30 30 0 30 5 25 5 0 0 30 5 0 20 5 5 5 0 25 0 0 20 3 0

Totaal 59 45 26 44 44 9 14 38 39 35 55 20 83 8 67 33 52 9 80 60 0 34 28 38 36 12 65 2 13 77 17 31

Cliënt nummer: 1 2 3 5 6 7 13 14 16 18 21 22 25 27 28 29 32 34 36 37 38 39 40 45 46 54 56 58 59 60 61 62

Narcolepsie 0 6 5 5 3 3 10 13 10 5 0 11 11 0 0 13 0 3 8 13 5 8 3 3 8 5 5 5 0 3 0 3

Parasomnie 0 0 5 3 3 0 6 3 0 10 5 3 3 0 0 15 0 3 10 0 0 3 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0

Primaire insomnia 2 6 9 9 9 2 15 4 15 7 5 17 15 0 2 15 5 11 7 12 15 2 2 6 10 12 9 12 2 6 0 2

PLMD 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 18 6 20 13 16 0 0 0 0 0 20 0 0 11 0 20 13 13 13 0 0

Totaal 2 12 19 17 15 5 31 36 25 22 10 49 35 20 15 59 5 17 25 25 20 33 5 12 32 17 34 33 15 25 0 5

Cliënt nummer: 1 2 3 5 6 7 13 14 16 18 21 22 25 27 28 29 32 34 36 37 38 39 40 45 46 54 56 58 59 60 61 62

Slaperigheid 6 10 0 16 16 9 6 18 16 5 12 14 20 0 17 25 20 9 15 27 0 9 10 9 8 7 5 2 8 20 1 3

Totaalsc.diagn.andere slaapst. 2 12 19 17 15 5 31 36 25 22 10 49 35 20 15 59 5 17 25 25 20 33 5 12 32 17 34 33 15 25 0 5

Gecorrigeerde slaperigheid 5 5 0 10 10 7 0 4 7 0 8 0 7 0 11 3 18 3 6 18 0 0 8 4 0 1 0 0 2 11 1 4

Cliënt nummer: 1 2 3 5 6 7 13 14 16 18 21 22 25 27 28 29 32 34 36 37 38 39 40 45 46 54 56 58 59 60 61 62

Risicoprofiel 0 5 6 3 3 0 3 5 3 0 3 1 8 3 0 3 2 0 5 3 0 0 3 4 3 5 5 0 5 7 3 5

Gecorrigeerde slaperigheid 5 5 0 10 10 7 0 4 7 0 8 0 7 0 11 3 18 3 6 18 0 0 8 4 0 1 0 0 2 11 1 4

Snurken 25 25 15 20 20 0 0 10 15 0 10 5 25 0 25 0 30 0 30 25 0 5 10 20 20 0 30 0 0 30 10 20

Apneu 25 5 5 5 5 0 5 5 5 30 30 0 30 5 25 5 0 0 30 5 0 20 5 5 5 0 25 0 0 20 3 0

Totaal 55 40 26 38 38 7 8 24 30 30 51 6 70 8 61 11 50 3 71 51 0 25 26 33 28 6 60 0 7 68 17 29
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Bijlage 6 

Patiëntendata uit de Sorin Symphony en Reply pacemakers 
      Periode 1 Periode 2 

Nr.: M/V: PM Teugen Hypopneu Apneu Teugen Hypopneu Apneu 

1 M DR2550 18 114 188 17 110 180 

2 V SR2250 17 136 242 17 125 179 

3 M DR2550 20 128 156 19 177 149 

4 V DR2550 17 35 188 0 0 0 

5 V DR2550 16 66 128  geen data 

  

  

6 M DR2550 14 58 347 14 51 362 

7 M SR2250 15 167 167 15 187 187 

8 M DR2550 15 81 469 15 113 174 

9 M DR2550 17 98 239 17 146 196 

10 V DR2550 18 178 178 19 276 207 

11 M DR2550 17 1 74 17 18 83 

12 V DR2550 23 26 54 22 11 76 

13 V DR2550 19 234 234 19 165 165 

14 M DR2550 15 30 169 15 33 175 

15 M DR2550 16 75 306 17 46 223 

16 V DR2550 17 386 232 18 181 181 

17 M DR2550 15 19 184 15 14 177 

18 V DR2550 16 73 362 16 173 173 

19 M DR2550 20 101 162 19 10 131 

20 V DR2550 14 17 356 14 28 360 

21 M DR2550 20 136 142 20 179 147 

22 M DR2550 19 166 179 20 313 161 

23 M DR2550 18 17 162 18 23 155 

24 M DR2550 29 10 35 30 7 16 

25 M DR2550 12 1 55 22 152 97 

26 M DR2550 19 175 153 16 59 277 

27 M DR2550 16 19 169 16 15 158 

28 V DR2550 16 112 180 16 4 214 

29 V DR2550 26 4 5 28 2 1 

30 V Reply DR 31 1 0 31 1 0 

32 M Reply DR 22 11 12 23 8 11 

33 V Reply DR 19 31 29 18 38 30 

34 M Reply DR 18 23 76 18 39 109 

35 M Reply DR 15 38 144 15 30 153 

36 M Reply DR 16 20 48 16 23 46 

37 V Reply DR 33 7 0 32 1 0 

38 M Reply SR 16 25 77 17 32 70 

39 M Reply DR 31 2 0 32 2 0 

40 V Reply DR 24 9 13 24 9 12 

41 V Reply DR 25 10 24 26 10 21 

42 V Reply DR 16 86 177 17 74 176 

43 V Reply DR 19 20 29 20 29 22 

44 M Reply DR 19 30 28 19 33 32 

45 M Reply DR 23 10 13 21 12 34 

46 V Reply DR 21 20 28 21 20 30 

47 M Reply DR 23 3 2 23 13 4 

48 V Reply DR 26 32 5 26 27 5 

49 V Reply DR 17 27 105 16 38 132 

50 M Reply DR 29 13 5 30 2 1 

51 M Reply SR 13 23 225 26 5 7 

52 V Reply DR 14 275 130 14 268 126 

53 V Reply SR 24 23 21 23 19 26 

54 V Reply DR 23 16 25 20 43 73 

55 M Reply DR 25 50 30 25 52 25 

56 V Reply DR 22 47 69 23 55 59 

57 M Reply DR 23 32 12 23 37 10 

58 M Reply DR 21 7 6 20 6 18 

59 V Reply DR 16 38 98 17 42 78 

60 M Reply DR 14 50 131 23 15 21 

61 V Reply DR 30 6 4 30 7 4 

62 M Reply DR 16 493 307 15 345 275 

63 V Reply DR 25 25 36 29 10 15 

64 M Reply SR 31 1 0 31 3 0 

65 V Reply DR 0 
 

0 0 0 0 
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Bijlage 7 

Overzicht van patiënten met PSG AHI en AHI uit pacemaker 

 

 

Patiënt:PM CPAP Diagnose AHI volgens PSG AHI met CPAP Laatst bekende AHI1e periode 2e periode 1e per. Apneu/hypopneu AHI bij 6 uur slaap 2e per.Apneu/hypopneu AHI bij 6 uur slaap

A Symphony nee Licht OSAS 11,0 11,0 59,4 59,4 356 59,4 356 59,4

B Symphony sept. 2009 OSAS onbekend 42,7 50,8 256 42,7 305 50,8

C Symphony geen SAS onbekend 23,5 85,1 141 23,5 511 85,1

D Symphony nee Licht OSAS/POSAS 13,0 13,0 59,7 78,0 358 59,7 468 78,0

E Symphony nee Licht OSAS 6,1 6,1 33,9 50,8 204 33,9 305 50,8

F Symphony geen SAS onbekend 33,1 34,7 199 33,1 208 34,7

G Symphony geen SAS 4,4 4,4 65,7 56,6 394 65,7 339 56,6

H Symphony 25-7-2013 OSAS 48,0 onbekend 48,0 7,3 11,5 44 7,3 69 11,5

I Reply nee OSAS 80,4 80,4 27,0 42,6 162 27,0 255 42,6

J Reply 30-10-2012 OSA/CSA 54,0 19,0 19,0 26,8 37,0 161 26,8 222 37,0

K Reply 19-2-2013 OSAS 18,0 2,2 2,2 11,7 6,7 70 11,7 40 6,7

L Reply 20-9-2013 OSAS 18,6 3,4 3,4 1,3 2,1 8 1,3 12 2,1

M Reply nee Licht OSAS 10,4 10,4 5,5 3,3 33 5,5 20 3,3

N Reply nee OSAS 15,2 15,2 19,1 16,0 115 19,1 96 16,0

O Reply 1-8-2011 OSAS 55,1 2,5 2,5 2,8 0,6 17 2,8 4 0,6

P Reply 1-1-2008 OSAS 52,0 onbekend 52,0 19,2 14,0 115 19,2 84 14,0


