
  
 

 Slaapapneu Service – Isabellaland 150 -2591 SL Den Haag – info@slaapapneuservice.nl - 0702211162 

 

 

 

 

 

 

Wat is een PolySomnoGrafie? 

 

 

 

 

 

 

Een PolySomnoGrafie (PSG) is een slaaponderzoek, waarbij gelijktijdig meerdere biologische 

signalen gemeten worden. 

 

1. U krijgt een borst- en buikband om. Hierin zitten sensoren die uw borst- en 

buikademhaling registeren. 

2. U krijgt een sensor aan uw vinger. Deze registreert het zuurstofgehalte in uw bloed. 

3. U krijgt een heel dun luchtslangetje waarvan de uiteinden voor uw neus zitten. Dit 

slangetje meet de luchtstroom door uw neus en het snurken. 

4. U krijgt een aantal elektroden op uw hoofd geplakt. De elektroden registreren 

hersengolven. Hierdoor kunnen wij zien hoe uw slaappatroon er uit ziet en welke 

slaapfasen u doorloopt.  

5. U krijgt twee elektroden naast de ogen geplakt. Deze registreren uw oogbewegingen 

in uw slaap. Dit is van belang voor het vaststellen van de REM-slaap of droomslaap.  

6. U krijgt 2 elektroden bij uw kin geplakt om de spierspanning (EMG) te meten. Ook dit 

is van belang om vast te stellen hoe u slaapt, want spierspanning en spierverslapping 

zijn  kenmerkend voor de verschillende fases in uw slaap.  

 

Wij vragen u om de dag van de PolySomnoGrafie een T-shirt onder uw kleding te dragen. De 

bedoeling is dat u in dit T-shirt slaapt. De verpleegkundige zal de ademhalingsbanden over uw 

T-shirt bevestigen. Wilt u ’s ochtends de haren wassen en geen lak, gel of wax in uw haren 

doen? Dit om storing te voorkomen.  

De andere ochtend kunt u zelf de draden van het hoofd halen, u krijgt hiervoor tijdens het 

spreekuur een instructie. 

Analyse en rapportage 

De ruwe data die uw slaaprecorder heeft geregistreerd worden door een slaapexpert 

geanalyseerd. Hierin staat o.a. hoeveel ademstops u heeft gehad en  hoe lang deze duurden, 

hoeveel procent van de tijd u snurkte, hoever uw zuurstofgehalte in het bloed daalde tijdens 

ademstops en nog veel meer.  
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