Propofolscopie (Slaapscopie)
In deze folder vindt u informatie over het onderzoek onder narcose dat de arts voor u
heeft aangevraagd. Uw specialist heeft u ongetwijfeld al de nodige informatie gegeven
over de operatie. In deze folder kunt u de belangrijkste zaken nog eens rustig nalezen.
Het is goed daarbij te bedenken dat het gaat om algemene informatie. Omstandigheden
en ervaringen kunnen van patiënt tot patiënt verschillen.

Wat houdt het onderzoek in?
Propofolscopie is een onderzoek waarbij de KNO-arts met een dunne flexibele camera
met lampje (fiberscoop) uw ademweg bekijkt, terwijl u onder narcose bent. Het
onderzoek wordt uitgevoerd samen met de anesthesioloog. Er wordt gebruik gemaakt
van propofol (een kort werkend slaapmiddel).
Hierdoor is het mogelijk, zonder dat u het merkt, u in verschillende slaapstadia te
brengen terwijl u zelf blijft ademen. Zo is het mogelijk uw ademweg te beoordelen in
zowel oppervlakkige slaap, alsook in diepe slaap.
Met behulp van de fiberscoop, die via uw neus wordt ingebracht, is het mogelijk
informatie te verkrijgen over de toegankelijkheid van uw neus, ruimte achter uw
verhemelte, ruimte achter de tong, strottenklepje en stembanden. Tijdens de slaap kan
gekeken worden op welk niveau geluid wordt geproduceerd, en ook waardoor een
eventuele apneu (ademstop) ontstaat. De KNO-arts kan zo beoordelen op welke manier
het geluid of apneu te verlichten is.
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Kort voor de ingreep gaat u naar het Opnameplein. U heeft daar een opnamegesprek
met de verpleegkundige en u spreekt daar ook met de anesthesist. U krijgt informatie
over de opname en de slaapmedicatie (Propofol).
U krijgt twee werkdagen voor de operatie een sms-bericht met de opnametijd. Ook
leest u hier waar u zich mag melden en vanaf hoe laat u wel of niet nuchter moet
blijven. Meestal wordt u anderhalf uur voor de ingreep op de afdeling verwacht.

Wat kunt u verwachten?
U wordt (afhankelijk van het tijdsstip van het onderzoek) wel of niet nuchter verwacht
op de verpleegafdeling. Neemt u uw eigen kussen mee, zodat u onderzocht kan worden
in de houding waarin u thuis slaapt. Het onderzoek vindt plaats op de operatiekamer.
U wordt eerst aan bewakingsapparatuur aangesloten. Via het infuus krijgt u het
slaapmiddel Propofol toegediend, waarna u in slaap valt. De totale duur van het
onderzoek is ongeveer 10 minuten.
Na het onderzoek gaat u naar de uitslaapkamer. Wanneer u goed wakker bent, gaat u
na ca. 15-30 minuten naar de verpleegafdeling. Daar krijgt u iets te drinken en te eten
aangeboden. Wanneer u zich goed voelt, mag u na ongeveer 1 uur naar huis.
U mag na de behandeling die dag geen deel nemen aan het verkeer. Verder zijn er geen
specifieke leefregels waar u thuis rekening mee dient te houden.
Uw eigen KNO-arts bespreekt met u, niet op de dag van het onderzoek, op de polikliniek
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wat er tijdens het onderzoek is gezien en wat het behandelplan is. Het is verstandig hier alvast een afspraak voor
te maken, zodra de datum van het onderzoek bekend is.
U belt dan met het afsprakennummer: 033 – 850 60 70, vraagt u naar de polikliniek KNO.

Zijn er complicaties?
Bij dit onderzoek zijn geen complicaties te verwachten.

Wie kunt u bellen bij vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust - tijdens kantooruren - contact op met de polikliniek KNO, via de
telefooncentrale van het ziekenhuis: 033 – 850 50 50.
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