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CPAP instructie
Uw behandelend arts heeft met u besproken dat u voor uw klachten gebruik moet gaan 
maken van een CPAP-apparaat. Daarvoor is er een afspraak met u gemaakt op het 
Slaap/Waak Expertisecentrum op afdeling 1.3 Noord. Deze instructie duurt ongeveer 1 
uur. Indien u de Nederlandse taal niet goed beheerst is het noodzakelijk een familielid of 
tolk mee te nemen.

Procedure
Op het afgesproken tijdstip komt u naar ons ziekenhuis. Bij de ingang kunt u zich 
registreren met uw identiteitsbewijs en ontvangt u een dagticket. Hier staat op waar u 
naartoe moet. Bent u te vroeg, neem dan plaats in de centrale wachtruimte op de begane 
grond of eerste verdieping. Tien minuten voor uw afspraak mag u doorlopen naar de 
wachtruimte van het Slaap/Waak Expertisecentrum op 1.3 Noord (noordkant - eerste 
verdieping – gang 1.3). Hier meldt u zich aan met uw dagticket. Vervolgens kunt u 
plaatsnemen in de wachtruimte. U wordt daar opgehaald voor de instructie.

De instructie 
Tijdens de instructie zal de laborant met u bespreken waarom u het CPAP (Continous 
Positive Airway pressure) apparaat moet gaan gebruiken en hoe het apparaat werkt. Ook 
zal de laborant met u oefenen hoe u het bijbehorende masker op en af moet zetten. 
Hij/zij zal tevens uw aanspreekpunt worden en u begeleiden gedurende de 
proefplaatsingsperiode die circa 2 tot 6 weken zal duren.

U krijgt het CPAP-apparaat eerst thuis op proef. Er wordt dan van u verwacht dat u deze 
zoveel mogelijk gebruikt. 

De laborant zal met u een afspraak maken over de begeleiding tijdens het gebruik van 
het CPAP apparaat. Er zal ook meerdere malen telefonisch contact zijn om het gebruik te 
bespreken en zo nodig de instelling van de apparatuur aan te passen.
Afhankelijk van de resultaten en of u voldoende aan het CPAP-apparaat gewend bent, 
zal de laborant een controle nachtslaaponderzoek voor u afspreken. 

Vragen
De informatie in deze brochure is algemeen van aard en is bedoeld als extra informatie 
naast het gesprek met uw behandelend arts. 
Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. 
Uw specialist zal dit altijd met u bespreken.
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Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact 
opnemen met de medewerkers van het Slaap/Waak Expertisecentrum. Zij zullen u graag 
nadere toelichting geven. 

U vindt het Slaap/Waak Expertisecentrum op 1.3 Noord.
Telefoonnummer:  075 650 70 01

Onverwachts verhinderd
Als u onverwachts verhinderd bent verzoeken wij u vriendelijk om dat zo spoedig 
mogelijk door te geven aan de afdeling. Wij kunnen dan de voor u beschikbare tijd en 
ruimte voor anderen gebruiken.

Telefoonnummer: 075 650 70 01


