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Introductie
Het Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG) van Kempenhaeghe biedt multidisciplinaire, hoogwaardige diagnostiek
en behandeling voor patiënten met complexe, zeldzame
en/of therapieresistente slaapstoornissen. Het centrum is
25 jaar geleden ontstaan als spin-off van de epilepsiezorg
binnen Kempenhaeghe en bestrijkt nu als landelijk en
internationaal expertisecentrum het volledige spectrum
van de slaapgeneeskunde (somnologie): ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen, neurologische slaapstoornissen, insomnie en circadiane ritmestoornissen. Het CSG is
door de Nederlandse Federatie van Universitaire medische
centra erkend voor de behandeling van zeldzame slaapstoornissen (NFU-erkenning).
De meeste patiënten van het CSG zijn volwassenen. De bijzondere
expertise en faciliteiten en de toenemende (h)erkenning van
slaapstoornissen maken dat het aantal doorverwezen kinderen en
ook mensen met een verstandelijke beperking blijft groeien.
Patiënten worden verwezen door onder andere longartsen, neurologen en kinderartsen uit algemene en academische ziekenhuizen.
Het primaire adherentiegebied is Zuid-Nederland, maar ook vanuit
andere delen van het land (en in voorkomende gevallen vanuit het
buitenland) komen patiënten naar het CSG.
Het centrum biedt onderscheidende zorg in het domein van de
slaapgeneeskunde. Kennisverdieping, wetenschappelijk onderzoek
en innovatie behoren tot de kerntaken van het centrum. Actueel is
het onderzoek gericht op nieuwe, verbeterde meetmethodieken en
op het inpassen van e-health in de zorg. Het CSG gaat verbindingen
aan met academische partijen, kennisinstituten, het bedrijfsleven en
andere zorgverleners. Recent zijn strategische samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e), Philips, CIRO+ en Maastricht UMC+ en zijn netwerkverbanden
gesmeed in de zorgketen. Onder meer via die netwerken deelt het
CSG expertise met het doel verwijzers in staat te stellen hun eigen
zorgverlening kwalitatief te verbeteren. Bijzonder in dit kader is de
door het CSG geïnitieerde opleiding ter voorbereiding op de
examens somnologie en somnotechnologie van de European Sleep
Research Society (ESRS).

Portfolio 2017 | pagina 4

'Alle kennis. Alle aandacht.' is het motto van Kempenhaeghe. Het
CSG maakt dit waar via toepassing van hoogwaardige technologieën
en via de inzet van gekwalificeerde somnologen die elk vanuit hun
eigen vakdiscipline en bijzondere betrokkenheid de patiënt
benaderen.
Vanuit deze betrokkenheid bij de kwaliteit van leven van onze
patiënten vragen we nu extra aandacht voor (h)erkenning van de
benodigde diagnostiek en behandeling van chronische insomnie.
Het CSG bereidt daartoe een innovatietraject voor waarin kennisoverdracht centraal staat. Voor de uitvoering ervan ontbreekt nog
structurele financiering.
Ik vertrouw erop dat dit boekje u inzicht geeft in de topzorg die het
CSG biedt en de toonaangevende, supraregionale rol die het binnen
het landelijke aanbod van slaapzorg vervult en uitbouwt.
Namens de raad van bestuur van Kempenhaeghe en de stafleden
van het Centrum voor Slaapgeneeskunde,
Prof. dr. Dirk Pevernagie
Directeur Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe

Technologie voor slaapdiagnostiek
en behandeling onder monitoring
De slaapdiagnostiek van het Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG) van Kempenhaeghe onderscheidt zich van de
diagnostiek in de tweede lijn. Patiënten die vanuit het
tweede lijn worden verwezen, hebben veelal een ambulante
polygrafie (PG) of soms een polysomnografie (PSG) gehad.
Bij deze onderzoekstechnieken kan een beperkt aantal
parameters worden geregistreerd. Bepaalde fenomenen die
belangrijk zijn voor het stellen van een specifiekere
diagnose kunnen dan onopgemerkt blijven.
De slaapdiagnostiek in het CSG omvat alle relevante technische
onderzoeken om een diagnose te stellen, te nuanceren of uit te
sluiten. Het CSG heeft een hoogwaardig geoutilleerde onderzoeksafdeling voor klinische neurofysiologie (KNF). De basis van de slaapdiagnostiek bestaat uit bewaakte klinische video-polysomnografie.
Dit is een continue registratie van neurofysiologische en cardiorespiratoire signalen, samen met gesynchroniseerde audio en video. Dit
hoogtechnologisch onderzoek wordt modulair samengesteld. Het
behelst naast de internationaal aanbevolen signalen, diverse andere
parameters. Op basis van de diagnostische werkhypothese kiest de
arts voor een standaardformaat van PSG-onderzoek dan wel voor
een (of enkele) van de uitgebreidere varianten. Ook het monitoren
en het zo nodig instellen van beademingstherapie gebeurt met
behulp van bewaakte klinische video-PSG. Via wetenschappelijk
onderzoek en innovatie in samenwerking met onder meer de
Technische Universiteit Eindhoven werkt het CSG doorlopend aan
verbetering en verfijning van deze en andere technologieën.
Experts met Europese erkenning
De leden van de medische staf van het CSG en ook ondersteunende
verpleegkundigen en laboranten zijn opgeleid in de specifieke
materie van slaapdiagnostiek. De meeste professionals zijn houder
van het door de European Sleep Research Society uitgereikt
certificaat van somnoloog of somnotechnoloog.
Extra begeleiding leidt tot beter resultaat
Sommige patiënten zoals kinderen en mensen met verstandelijke
beperking vergen intensievere begeleiding voorafgaand aan of
tijdens het onderzoek. Zo kan er meer tijd en bijzondere vaardigheid
nodig zijn om de sensoren en elektroden aan te brengen of is tijdens
de registratie extra zorg of assistentie noodzakelijk. Het CSG beschikt
over faciliteiten en deskundige medewerkers om deze doelgroepen
te helpen. Dit vertaalt zich in een hoog slagingspercentage van
diagnostiek en behandeling.

Kennis delen
De experts van het CSG van Kempenhaeghe organiseren met
regelmaat cursussen en nascholing voor externen, onder meer over
toepassing en interpretatie van diagnostische meetmethoden.
Doelgroepen zijn verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten,
praktijkondersteuners, GZ-psychologen, psychiaters, huisartsen,
medisch specialisten en andere beroepsgroepen. Verder is voorbereiding van professionals uit andere zorginstelingen op de
examens somnologie en somnotechnologie van de European Sleep
Research Society (ESRS) een specifiek doel. Op individuele basis
kunnen externe verpleegkundigen, laboranten en artsen hiervoor
een korte opleiding volgen in het CSG.
Ook via presentaties op nationale en internationale congressen en
symposia en via specifieke bijdragen aan onderwijs en opleiding
voor (aankomend) medisch professionals draagt het CSG bij aan
kennisoverdracht op het gebied van slaapgeneeskunde. Wegens de
reikwijdte van deze brochure worden deze inspanningen hier verder
niet in detail besproken.
Specialistische vormen van onderzoek
• Gesynchroniseerde audio- en videomonitoring, inclusief registratie
• Polysomnografie met uitgebreide EEG-beplakking (Elektro-Encefa
logram 10-20-systeem in het geval van toetsing op epilepsie)
• Oesofagale drukmonitoring tijdens polysomnografie bij monitoring
van de ademhaling
• Transcutane pCO2-meting tijdens polysomnografie, inclusief
bepaling capillaire bloedgassen
• Polysomnografie met uitgebreid elektromyografie
• Polysomnografie na volledige nacht slaapdeprivatie (slaaponthouding)
• Multiple Sleep Latency Test: gevalideerde test om slaperigheid
overdag te meten
• Maintenance of Wakefulness Test: gevalideerde test om waakzaamheid overdag te meten
• Instelling van CPAP-therapie (Continuous Positive Airway
Pressure): polysomnografie met manuele druktitratie onder
continue monitoring van de slaap- en ademhalingsvariabelen
• Aanpassen van PAP-therapie (Positive Airway Pressure) tijdens de
avond/nacht op basis van de noden van de patiënt
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Zorgproducten
Tegenwoordig beschikken de meeste algemene ziekenhuizen over professionals en faciliteiten om slaapstoornissen te
diagnosticeren en te behandelen. Daarbij gaat de aandacht hoofdzakelijk uit naar slaapapneu. Algemene ziekenhuizen richten
zich in mindere mate op andere slaapstoornissen zoals insomnie of parasomnie. Enkele ziekenhuizen hebben hun (multidisciplinaire) slaapzorg ondergebracht in een algemeen slaapcentrum. Aan sommige hiervan heeft de Federatie van Algemene
Slaapcentra accreditatie verleend. Omdat tweedelijns slaapcentra inmiddels een goede regionale spreiding kennen, richt het
Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG) van Kempenhaeghe zich in principe op patiënten bij wie de diagnostiek en/of behandeling in de tweede lijn onvoldoende effectief zijn gebleken. Het gaat dan veelal om volwassen patiënten die worden verwezen
door een longarts of een neuroloog. Expertise over slaapstoornissen bij kinderen en over slaapproblematiek bij mensen met
een verstandelijke beperking is beperkt beschikbaar in Nederland. Het CSG beschikt hier wel over en ziet zodoende het aantal
verwijzingen vanuit kinderartsen en artsen die verbonden zijn aan instellingen in de gehandicaptenzorg sterk toenemen.
Passend in deze context heeft het CSG onderscheidende zorgproducten
gedefinieerd in drie aandachtsgebieden:

slaapzorg voor mensen met een verstandelijke beperkingen komt
het CSG tegemoet aan hulpvragen vanuit de tweede lijn.

1) ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen
2) neurologische slaapstoornissen
3) insomnie en circadiane ritmestoornissen

Patiënten met ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen voor wie
een eenduidige diagnose is gesteld en bij wie de behandeling
aanslaat en is geoptimaliseerd, worden terugverwezen naar de
tweedelijnszorg.

Hieronder volgt een beschrijving hiervan; bijlage 4 bevat gedetailleerde informatie. De zorgprofielen en de koppeling met de
DBC-zorgcodes worden hierbij genoemd; bijlage 5 bevat hierover
preciezere gegevens.
1) Ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen
Voor volwassen patiënten met ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen is het zorgaanbod in de tweede lijn in de afgelopen jaren
gegroeid en steeds beter gedefinieerd. De huidige tweedelijnszorg
voldoet voor de meeste patiënten met slaapapneu. Maar bij een
minderheid van hen verloopt de diagnostiek en/of de behandeling
niet naar tevredenheid van de arts of van de patiënt zelf. Dan vervult
het CSG een landelijke derdelijnsfunctie en biedt het centrum
toegevoegde waarde in de zin van verbeterde medische duiding van
de problematiek en/of verbetering van het therapeutisch resultaat.
De zorgproducten van het CSG op het gebied van ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen zijn hierop gericht.
De expertise en faciliteiten van het CSG voor diagnose en behandeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking
met ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen zijn uniek in het
landelijk zorglandschap. Mede door betere symptoomherkenning en
door de toename van obesitas neemt de behoefte aan zorg voor
slaapapneu bij kinderen toe. Ook met betrekking tot respiratoire
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Zorgproducten ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen:
• Verminderen van klachten bij volwassenen met obstructieve
slaapapneu (OSA) ondanks goede controle van de ademhaling
Onverklaarde chronische vermoeidheid kan aanhouden ondanks
een goed ingestelde CPAP-behandeling. Vaak zijn bij deze
patiënten andere slaapverstorende factoren zoals rusteloze-benensyndroom of insomnie aanwezig. Indien er sprake is van insomnie
wordt conform Europese richtlijnen cognitieve gedragstherapie
ingezet (CGT-i). Als uit een eerste psychologische screening blijkt
dat psychische comorbiditeit een rol speelt, wordt gericht doorverwezen naar de (praktijkondersteuner bij de) huisarts of de
GGZ. Als blijkt dat klachten niet toe te schrijven zijn aan OSA, en
de behandeling dus geen baat geeft, wordt de therapie gestopt.
• Meer controle van de ademhalingsstoornis bij volwassenen met
obstructieve slaapapneu OSA
Het gebeurt regelmatig dat behandeling met CPAP of een andere
therapie niet leidt tot voldoende daling van de apneu-hypopneuindex (AHI: de primaire parameter voor de ernst van OSA).
Dan wordt video-polysomnografie toegepast voor nauwkeurige
exploratie van de oorzaak, eventueel aangevuld met oesofagusdrukmeting en transcutane CO2-meting. Bij een moeizame
CPAP-drukinstelling is manuele druktitratie aangewezen.
• Verbeteren therapietrouw voor CPAP bij volwassen patiënten met
OSA
Soms verdragen patiënten die CPAP moeten gebruiken deze
behandelmethodiek niet. Dan is intensieve educatieve begeleiding
nodig waarin verpleegkundig specialisten (met bijkomende
opleiding als gedragstherapeutisch medewerker) een belangrijke
rol hebben. Zo nodig wordt de CPAP-instelling aangepast tijdens
een korte klinische opname (maximaal 3 nachten). Daarna wordt
nauwkeurige follow-up inclusief uitlezing van de CPAP-apparatuur
ingezet.
• Opstarten van CPAP-behandeling bij volwassen patiënten met OSA
die extra begeleiding/tijd nodig hebben
Hierbij gaat het veelal om patiënten met een lichte verstandelijke
beperking, taalbarrière, psychosociale of psychiatrische problematiek. Dankzij de tijd en aandacht van het gespecialiseerd CPAP-team
kan behandeling met CPAP bij deze patiënten goed op de rit
worden gezet en slaagt de behandeling.
• Centraal slaapapneu (CSA) zonder stijging van het koolzuurgas bij
volwassen patiënten
Hierbij gaat het om stapsgewijze behandeling van normocapnisch
CSA, inclusief de laatste optie in dit therapeutisch stappenplan: de
Adaptive Servo Ventilation (ASV). ‘Normocapnie’ is de medisch
term voor normale spanning van koolzuurgas in het bloed. Soms is

het nodig om patiënten met verhoogde spanning (hypercapnie)
naar een centrum voor thuisbeademing te verwijzen.
• Slaapapneu bij kinderen en (ernstig) verstandelijk beperkten
Expertise en begeleidingsmogelijkheden voor diagnostiek en
behandeling van kinderen en mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking met (verdenking op) OSA is schaars. Meestal
hebben kinderen al een adenotonsillectomie ondergaan en heeft
dit onvoldoende effect gesorteerd op de klachten. De diagnostiek
impliceert toepassing van aangepaste sensoren. Zowel de montage
van de electroden en sensoren als de interpretatie van de signalen
verschilt bovendien van die bij volwassenen. Het CSG is ook
geoutilleerd voor het instellen en aanleren van PAP-therapie bij
kinderen en volwassenen met verstandelijke beperking. Het gaat
dan om gepersonaliseerde zorg die meestal een kortdurende
opname vergt (maximaal 4 nachten). Soms is PAP- therapie te
hoog gegrepen en kan de behandeling worden herleid tot houdingstraining of bijvoorbeeld een mandibulair repositieapparaat (MRA).
Deze zorgproducten leiden onder andere naar de volgende DBC-codes:
- DBC Zorgproduct 004 CPAP
- DBC Zorgproduct 005 CPAP met KNF
- DBC Zorgproduct 007 Polysomnografie
- DBC Zorgproduct 016 Licht Ambulant Product
2) Neurologische slaapstoornissen
Neurologische slaapstoornissen vallen uiteen in een groep ‘primaire’
slaapstoornissen en slaapstoornissen die als comorbiditeit voorkomen met of het gevolg zijn van een neurologische aandoening.
Het CSG van Kempenhaeghe richt zich op de zorg voor volwassen
patiënten met zeldzame en/of complexe neurologische slaapstoornissen waarvoor diagnostiek- en behandelervaring in de eerste of
tweede lijn ontbreekt. Ook patiënten die gediagnosticeerd en
behandeld zijn in de eerste lijn of tweede lijn maar bij wie behandeling
onvoldoende effect of teveel neveneffecten sorteert, behoren tot de
doelgroep, net als patiënten bij wie meerdere slaapstoornissen
tegelijkertijd voorkomen.
Bij kinderen strekken neurologische slaapstoornissen zich uit van
‘primaire’ neurologische slaapstoornissen tot en met aandoeningen
met complexe comorbiditeit zoals epilepsie en ontwikkelingsproblematiek. Een aantal van deze slaapstoornissen is bij kinderen zeldzamer dan bij volwassenen. Deze beperkte prevalentie impliceert
dat kennisconcentratie binnen het centrum belangrijk is. Bovendien
vergt diagnostiek van neurologische slaapstoornissen bij kinderen
specifieke aanpassing van meetmethodieken en (extra) begeleiding
in de zorg. Dit geldt ook voor volwassenen met een verstandelijke
beperking.
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De Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU)
heeft het CSG van Kempenhaeghe geaccrediteerd voor zeldzame
slaapstoornissen (behorend tot de zogenoemde weesziekten) bij
volwassenen en kinderen. Voorbeelden hiervan zijn narcolepsie en
het Kleine-Levin syndroom.
Als het haalbaar is, verwijst het CSG patiënten met neurologische
slaapstoornissen voor wie een eenduidige diagnose is gesteld en bij
wie de behandeling is geoptimaliseerd terug naar de verwijzer.
Vanwege het zeldzame karakter van de aandoening is dit niet altijd
een passende optie.
Zorgproducten neurologische slaapstoornissen:
• Centrale hypersomnie bij volwassenen
Het gemeenschappelijke kenmerk van deze categorie aandoeningen
is het ongewild en op ongepaste tijdstippen in slaap vallen
overdag. Dit gebeurt nìet als gevolg van een gedragsmatig slaaptekort of een verstoorde nachtslaap door een andere slaapstoornis.
Tot deze categorie behoren narcolepsie, idiopathische hypersomnie
en het Kleine-Levin sydroom. Na een uitgebreide anamnese vindt
aanvullend slaaponderzoek plaats (actigrafie, polysomnografie en
Multiple Sleep Latency Test). Zo nodig vinden bloedonderzoek
(DNA-typering) en evaluatie van het hersenvocht (bepaling van
hypocretine) plaats. De behandeling is niet curatief, maar gericht
op adequate controle van de symptomen, bijvoorbeeld met behulp
van medicatie. Waar mogelijk nemen geselecteerde patiënten
deel aan internationale medicatietrials. Bij deze aandoeningen is
extra ondersteuning en begeleiding nodig ten aanzien van ziekteinzicht, het instellen van medicatie en het omgaan met de ernstige
socioprofessionele implicaties. Deze begeleiding vindt plaats in
een multidisciplinaire setting van arts, GZ-psycholoog, verpleegkundige en maatschappelijk werker. Initiële intensieve begeleiding
wordt stapsgewijs afgebouwd naar een laagfrequente controle.
• Centrale hypersomnie bij kinderen
Hypersomnie bij kinderen leidt tot dezelfde ziektebeelden als bij
volwassenen maar het stellen van de diagnose vraagt specifieke
expertise omdat deze aandoening zich anders (vaak minder
typisch) presenteert op kinderleeftijd. Tijdige herkenning is, meer
nog dan bij andere slaapstoornissen, essentieel gezien de zware
impact op de ontwikkeling en het leren van kinderen. Ook bij
kinderen is behandeling gericht op adequate controle van de
symptomen. Aangepaste begeleiding is in verband met de mentale
en maatschappelijke gevolgen van deze ernstige pathologie
noodzakelijk. Hierbij kunnen kinderarts, AVG, GZ-psycholoog,
praktisch pedagogische thuisbegeleider (PPT), maatschappelijk
werker en onderwijsondersteuner betrokken zijn.
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• Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen bij volwassenen
Het belangrijkste ziektebeeld binnen deze categorie is het
rusteloze-benen-syndroom (restless legs syndrome RLS), ook nog
genoemd Willis-Ekbom disease - RLS/WED. Het gaat om een
chronisch-progressieve ziekte, gekenmerkt door slaapverstoring,
verhoogd risico op hart- en vaatziekten en stemmings- en
angstklachten. Andere aandoeningen binnen deze groep zijn
het periodieke-beenbewegingen-syndroom, nachtelijke
beenkrampen en tandenknarsen (bruxisme). Ongeveer 10%
van de bevolking heeft symptomen hiervan. Daarvan is 2 tot 3%
moeilijk behandelbaar. De diagnostische aanpak voor deze groep
omvat uitvoerige anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek en polysomnografie. De behandeling bestaat uit advies
over levensstijl, medicatie en soms ondersteunende psychologische
begeleiding. Het CSG beschikt over uitgebreide ervaring met
geregistreerde en off-label medicatie, als ook gedragsmatige
behandeling door de GZ-psycholoog.
• RLS bij kinderen en mensen met een verstandelijke beperking
Kinderen en mensen met verstandelijke beperking die RLSverschijnselen hebben, presenteren zich vaak met inslaap- en/of
doorslaapproblemen. In de tweede lijn is weinig ervaring met
deze pathologie bij deze doelgroepen. RLS bij kinderen is relatief
zeldzaam en wordt daardoor slecht herkend. Ook is behandeling
van RLS bij kinderen (nog) niet op evidentie gebaseerd, maar
afgeleid van ervaring bij volwassenen. RLS is een belangrijke
differentiaal-diagnostische overweging bij insomnie (zie verder).
De behandeling van RLS bij deze doelgroepen is gelijkaardig aan
de aanpak bij volwassenen maar met specifieke aanpassingen
conform de noden van de patient.
• Parasomnie bij volwassenen, kinderen en mensen met een
verstandelijke beperking
Parasomnieën zijn onwenselijke fysieke gebeurtenissen of
gewaarwordingen die optreden bij het inslapen, tijdens de slaap of
bij het ontwaken uit de slaap. Bij parasomnieën die zich manifesteren
tijdens de slaap is er een onderscheid tussen rapid-eye-movement
slaap (REM slaap) en nonREM slaap. Parasomnieën kunnen
leiden tot ernstige verwondingen, mishandeling, slaapverstoring,
disfunctioneren overdag en negatieve psychosociale effecten. Ze
kunnen consequenties hebben voor de patiënt, de bedpartner of
beiden. Een REMslaap-gedragsstoornis bij volwassenen is meestal
een voorbode van Parkinson(isme). Onderscheid van parasomnie
met epilepsie is soms moeilijk. De diagnostische aanpak van
parasomnie bestaat uit een intake en aanvullende video-polysomnografie. Bij vermoeden van nonREM-parasomnie gebeurt het
slaaponderzoek na slaaponthouding. Bij vermoeden van parasomnie
heeft toepassing van precieze diagnostiek en gepersonaliseerde
behandeling in het CSG meerwaarde. Iedere vorm van parasomnie
vereist namelijk een aparte behandelstrategie die afhangt van de
ernst van de nachtelijke gedragsstoornis en de impact op het

functioneren overdag. Soms kan duiding voldoende zijn, maar
vaak is medicatie of behandeling door de GZ-psycholoog noodzakelijk. Zodra de interventie voldoende controle bereikt, wordt de
behandeling afgesloten of volgt een laagfrequente follow-up.
• Slaapstoornissen bij epilepsie
Slaap en epilepsie hebben een complexe en wederkerige relatie wat
diagnostiek en behandeling bemoeilijkt. Slaapstoornissen kunnen
epileptische aanvallen doen toenemen. Omgekeerd kan epileptische
activiteit en/of de behandeling van epilepsie slaapstoornissen
veroorzaken. Daarnaast is het moeilijk om nachtelijke epileptische
aanvallen te onderscheiden van parasomnie. Een integrale
benadering in multidisciplinaire setting is dan van belang. Patiënten
krijgen een intake bij de arts- of kinderarts-somnoloog én epileptoloog. Aanvullend onderzoek gebeurt op indicatie na multidisciplinair
overleg. Incidenteel blijft onduidelijk wat de primaire stoornis is.
Dan volgt een gecombineerd polysomnografie-EEG-onderzoek met
volledige montage en videoregistratie. Afhankelijk van de bevindingen
vindt behandeling plaats in het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe of in het CSG.
• Slaapstoornissen bij ziekte van Parkinson
Slaapstoornissen komen frequent voor bij patiënten met de ziekte
van Parkinson of met Parkinsonisme. Afhankelijk van de onderzochte
populaties bedraagt de prevalentie 40 à 90%. Diverse slaapstoornissen komen alleen of in combinatie met de ziekte van Parkinson
voor terwijl de kenmerken van deze ziekte zelf - zoals rigiditeit en
bewegingsarmoede - de slaap nadelig beïnvloeden. Een bijzondere,
potentieel levensbedreigende uiting van de ziekte is slaapgerelateerde
stridor. Indien stridor wordt vastgesteld tijdens video-polysomnografie, eventueel met uitgebreide EMG-beplakking, start nog tijdens
dit slaaponderzoek de CPAP-behandeling. Een specifiek in bewegings-

stoornissen gespecialiseerde neuroloog is verantwoordelijk voor
behandeling en follow-up.
Deze zorgproducten leiden onder andere naar de volgende DBC-codes:
- DBC Zorgproduct 007 Polysomnografie
- DBC Zorgproduct 014 Ambulant Middel
- DBC Zorgproduct 016 Licht Ambulant
3) Insomnie en circadiane ritmestoornissen
Slapeloosheid (insomnie) en verschuivingen van de slaap/waakcyclus ten opzichte van de sociale 24-uurstijdsindeling (circadiane
ritmestoornissen) komen veel voor. Acute insomnie ervaart iedereen
wel eens en is van voorbijgaande aard. Chronische insomnie daarentegen is een relevant medisch probleem. Chronische insomnie is
gedefinieerd als de combinatie van slapeloosheid en disfunctionele
klachten overdag die hieruit voortvloeien. Als norm geldt dat de
symptomen minstens drie keer per week voorkomen gedurende
minstens drie opeenvolgende maanden. Indien chronische slapeloosheid op zichzelf staat, zonder begeleidende organische of
psychiatrische stoornissen, is er sprake van insomnie ‘zonder
relevante comorbiditeit’ (kortweg insomnie). In het andere geval
wordt de term ‘comorbide’ insomnie gebruikt. Die comorbiditeit
kan bestaan uit bijkomende psychiatrische aandoeningen, somatische
aandoeningen of organische slaapstoornissen die de insomniestoornis
(mede) in stand houden.
Van volwassenen is bekend dat ongeveer een derde in de loop van
een jaar een periode van acute insomnie doormaakt. Chronische
insomnie komt voor bij 6 tot 10%, wat grosso modo overeenkomt
met het percentage mensen dat slaap- en kalmeringsmiddelen
gebruikt. Onbehandelde chronische insomnie kan verregaande
medische en socio-economische gevolgen hebben.
Er zijn geen demografische gegevens over chronische insomnie bij
kinderen maar het is aannemelijk dat de prevalentie hoog is. In de
leeftijdsgroep tot circa 18 jaar zijn insomnie en circadiane ritmestoornissen de verwijsreden in circa de helft van de gevallen.
Chronische insomnie bij kinderen gaat gepaard met disfunctioneren
en medische complicaties. Bij het kind zelf maar ook bij de ouders
die er dagelijks mee worden geconfronteerd.
Chronische insomnie is een complicerende factor bij andere (slaap)stoornissen en is dan een veelvoorkomende oorzaak van het falen
van therapie. Deze complicatie wordt zelden herkend en dus ook
niet aangepakt waardoor bijvoorbeeld een ademhalingsafhankelijke
slaapstoornis zoals OSA onderbehandeld blijft. Het CSG diagnosticeert
comorbide insomnie en biedt multidisicplinaire zorg hiervoor.
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De gouden standaard in behandeling van chronische insomnie is
cognitieve gedragstherapie (CGT-i) zie ook European Guidelines for
the Diagnosis and Treatment of Insomnia - Journal of Sleep Research
2017. Het CSG van Kempenhaeghe was voortrekker bij de introductie
van deze therapie in Nederland en speelt ook nu een belangrijke
rol in de verdere ontwikkeling ervan. CGT-i wordt als standaardbehandeling voor chronische insomnie aangeboden in het CSG,
meestal in groepssessies en op indicatie individueel.
Knelpunt oplossen
Voor chronische insomnie bestaan onvoldoende diagnose- en
behandelingsmogelijkheden op alle echelons van de zorg doordat
dit zorgaspect niet is opgenomen in de DBC/DOT- systematiek.
Het CSG van Kempenhaeghe ontvangt een nog steeds groeiend
aantal verwijzingen van patiënten met chronische insomnie bij
wie de diagnostiek en/of behandeling in de eerste of tweede lijn
onvoldoende effect oplevert. Dit aantal verwijzingen is in het
afgelopen jaar zo sterk toegenomen dat het CSG genoodzaakt was tot
een tijdelijke stopzetting van de intakes voor chronische insomnie,
een zeer ongewenste situatie waarvoor het CSG een aanpak wil
aanreiken (zie ook ‘Toekomstperspectief’).
Er is sprake van een circadiane ritmestoornis als de slaap- en
waakperiodes op ongewone tijden vallen, zonder dat de slaap zelf
gestoord is. De meest voorkomende circadiane ritmestoornis is het
delayed sleep phase syndrome (DSPS). Hierbij is sprake van een
verlate slaapfase waardoor de patiënt veel moeite heeft om op tijd
op te staan en op sociaal wenselijke tijden in slaap te vallen. Dan
kunnen ernstige functioneringsproblemen ontstaan op school of in
de werksituatie, zelfs leidend tot uitval. DSPS komt naar schatting
voor bij 0,17% van de volwassenen. Bij kinderen in puberteit en
adolescentie ligt dit percentage veel hoger: 7-16%.
Zorgproducten insomnie en circadiane ritmestoornissen:
• Chronische insomnie bij volwassenen
In een gezamenlijke intake door arts en GZ-psycholoog is aandacht
voor zowel slaapgeneeskundige diagnostiek als screening op
somatische en psychiatrische problematiek. Afhankelijk van de
uitkomst wordt verdere diagnostiek ingezet (zoals polysomnografie, actigrafie) of wordt een behandelvoorstel voor CGT-i
gedaan. Bij gebruik van slaapmedicatie is het streven om deze
medicijnen af te bouwen en te staken. Uitsluitend wanneer
niet-medicamenteuze behandeling onvoldoende effect heeft en de
lijdensdruk hoog is, wordt slaapmedicatie voorgeschreven. Bij
comorbide somatische of psychiatrische problematiek wordt
contact gezocht met de externe behandelaar voor afstemming van
de verschillende behandelingen. Voor comorbide slaapstoornissen
vindt deze afstemming intern plaats middels intercollegiaal en/of
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multidisciplinair overleg. Bij comorbiditeit is behandeling van
chronische insomnie essentieel. De insomnie vertekent anders de
effectiviteit van de behandeling van de geassocieerde aandoening.
• Gedragsinsomnie bij kinderen
Bij kinderen met gedragsinsomnie bij wie behandeling vanuit
eerste of tweede lijn (o.a. Triple P) onvoldoende resultaat heeft
opgeleverd, speelt vaak complexe comorbiditeit. Dan is intensievere
gedragsmatige begeleiding nodig of is medicamenteuze ondersteuning van de gedragsmatige behandeling vereist. Kinderen met
een slaapstoornis hebben vaak secundair gedragsinsomnie.
Herkennen van de verschillende factoren en starten van een
gecombineerde behandeling behoort tot de expertise van het CSG .
Soms is verwijzing naar de GGZ van toepassing.
• Chronische insomnie bij kinderen
Chronische insomnie komt voor op kinderleeftijd, vooral tijdens
de pubertijd en adolescentie. Maar er zijn geen behandelrichtlijnen
voor kinderen gepubliceerd. Het CSG heeft een voor kinderen
aangepaste vorm van CGT-i ontwikkeld met op de ontwikkelingsleeftijd afgestemde modules. Psychiatrische comorbiditeit komt
veel voor bij kinderen met chronische insomnie. In de GGZ
ontbreekt veelal kennis en ervaring om de chronische insomnie te
includeren in de psychiatrische behandeling. Daarom evalueren
GZ-psychologen van het CSG deze kinderen en adviseren zij op
basis daarvan de behandelaars in de GGZ.
• Circadiane ritmestoornissen
Zoals bij chronische insomnie is de diagnostiek en behandeling
van circadiane ritmestoornissen multidisciplinair. Na een
uitgebreide intake door arts en GZ-psycholoog volgt op indicatie
onderzoek middels polysomnografie, actigrafie of bepaling van
melatonine (DLMO). Het fundament van de behandeling is
chronotherapie en lichttherapie, soms aangevuld met slaapmedicatie of melatonine. De behandeltrajecten van volwassenen
en kinderen zijn gelijkaardig. Uitzonderlijk is begeleiding tijdens
een kortdurende opname gericht op het welslagen van de therapie.
Deze zorgproducten leiden onder andere naar de volgende DBC-codes:
- DBC Zorgproduct 007 Polysomnografie
- DBC Zorgproduct 014 Ambulant Middel
- DBC Zorgproduct 016 Licht Ambulant
Noot: Comorbide insomnie kan leiden tot andere zorgproducten indien
een ander zorginhoudelijk traject parallel loopt.

Resultaten
Kempenhaeghe hecht veel belang aan het inzichtelijk
maken van de geleverde zorg en de effectiviteit daarvan.
Niet alleen de klinisch meetbare resultaten zijn van belang,
maar ook antwoord op de vraag of de geleverde zorg
betekenisvol is voor de patiënt. Internationaal worden in
toenemende mate de principes van value-based healthcare
toegepast en worden door de patiënt gerapporteerde uitkomsten als primaire parameter voor de beoordeling van
de zorgkwaliteit naar voren geschoven.
Deze ontwikkeling inspireert Kempenhaeghe om hedendaagse
medische en patiëntgeoriënteerde meetinstrumenten te gaan inzetten. In de aanloop naar de introductie van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) eind 2018, worden voorzieningen
getroffen voor registratie van PROMS en PREMS. Bij de ontwikkeling
van deze uitkomstmaten zal het centrum diverse stakeholders
betrekken.
Door patiënten gerapporteerde uitkomsten zijn vooralsnog niet
voorhanden. Wel zijn klinische meetresultaten bekend waarvan
we enkele uitkomsten rapporteren:
1) Resultaten van behandeling ademhalingsafhankelijke
slaapstoornissen

Omdat deze patiënten in de tweede lijn als non-compliant waren
‘uitgeboekt’, is er reden tot tevredenheid over dit resultaat na 1 jaar.
Het gaat om een groep complexe patiënten met ernstig OSA met
negatieve implicaties voor gezondheid, zorgconsumptie en werk.
Tabel 1
Aantal patiënten
Leeftijd (range)
Man/vrouw
Apneu-hypopneu-index (AHI)
Gemiddeld gebruik CPAP (u)
Epworth Sleepiness Scale
Insomnia Severity Scale
Hospital Anxiety and Depression Scale
Andere slaapstoornis (%)
Psychische aandoening (%)
Lichamelijke klachten (%)

126
55 (26-78)
87/39
41 (21)
0:36 (1:09)
11,8 (5.6)
17.9 (6.0)
18.0 (8.0)
43 (34)
33 (26)
34 (27)

Karakteristieken van patiënten in zorgproduct ‘CPAP onvoldoende gebruik’.
Waarden zijn gemiddelden (met tussen haakjes standaarddeviatie of percentage).

Figuur 1

Zorgproduct ‘Verbeteren therapietrouw voor CPAP bij volwassen
patiënten met OSA’
In dit onderzoek in het kader van kwaliteitsmonitoring zijn resultaten
opgenomen van 126 OSA-patiënten verwezen tussen januari 2013
en juni 2015. Het betreft patiënten met onvoldoende CPAP- gebruik
ondanks professionele begeleiding in de tweede lijn. Zie voor de
karakteristieken van deze groep tabel 1.
Na een jaar behandeling bleek 40% een goede compliance te
hebben bereikt (zijnde een gemiddeld CPAP-gebruik van 4 uur of
langer per nacht). Bij 15% werd een goede alternatieve behandeling
ingesteld. Het gemiddeld CPAP- gebruik bleef minder dan 4 uur per
nacht bij 6%, maar in deze groep werd meer dan 2 uur verbetering
gerealiseerd. Bij 10% bleek behandeling van OSA niet mogelijk
onder andere door psychosociale factoren. Bij 18% was geen
resultaat bekend wegens annulering van de afspraken. Na eerder
staken van de therapie werd CPAP opnieuw gestart bij 2%.
Zie voor deze resultaten figuur 1.

Resultaten na 1 jaar intensieve begeleiding bij moeilijke CPAP-acceptatie
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Zorgproduct ‘Opstarten van CPAP-therapie bij patiënten met
verstandelijke beperking’
In dit onderzoek zijn in het kader van kwaliteitsmonitoring resultaten
van 22 patiënten met een verstandelijke beperking vergeleken met
22 controles. Het onderzoek liep van januari 2008 tot november
2014. De studie werd recent gepubliceerd (K.A. Luijks, N.L. Vandenbussche, D. Pevernagie, S. Overeem, S. Pillen. Adherence to CPAP in
adults with an intellectual disability. Sleep Medicine 2017, 34,
234-239). Het CPAP-gebruik na 6 weken was 86% bij patiënten
met verstandelijke beperking versus 95% in de controle groep. Het
CPAP-gebruik na 6 maanden was 77% bij patiënten met verstandelijke
beperking versus 91% in de controlegroep. Goede CPAP-compliance
(≥70% van de nachten en mediaan gebruik van 4 uur of langer per
nacht) na 6 weken was 60% bij patiënten met verstandelijke beperking versus 71% bij de controles. Na 6 maanden bedroeg goede
compliance voor CPAP 65% bij verstandelijk beperkten versus 50%
bij de controlegroep.
De resultaten tonen dat goede CPAP-behandeling mogelijk is bij
patiënten met verstandelijke beperking, mits toepassing van een
intensief begeleidingsprogramma. Dan kan dezelfde compliance
worden bereikt als bij patiënten zonder verstandelijke beperking.
2) Resultaten van behandeling van neurologische
slaapstoornissen
Op dit moment zijn nog geen klinische uitkomstmaten voor de
neurologische slaapstoornissen geïmplementeerd. In het kader van
kwaliteitsmonitoring lopen wel projecten, in het bijzonder in de
behandeling van parasomnie. De eerste resultaten worden eind
2017 verwacht. Op het gebied van behandeling van RLS wordt
bovendien gewerkt aan implementatie van vragenlijsten ter
monitoring van de klachten.
Verder is de diagnose en behandeling van slaapstoornissen bij
patiënten met de ziekte van Parkinson onderwerp geweest van
uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, gefinancierd vanuit de
VIDI-subsidie van prof. dr. Sebastiaan Overeem. Op dit thema zijn
twee medewerkers van het CSG van Kempenhaeghe gepromoveerd:
dr. Maartje Louter (Sleep in Parkinson's Disease; a focus on nocturnal
movements. Radboud universiteit, Februari 13, 2015) en dr. Merel
van Gilst ( Sleep benefit in Parkinson’s Disease. Radboud universiteit,
April 13, 2016)
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3) Resultaten van behandeling van insomnie
Tussen maart 2010 en december 2011 zijn prospectief data
verzameld in het kader van promotieonderzoek naar chronische
insomnie bij volwassenen. In dit onderzoek zijn het medischpsychologisch profiel van primaire en comorbide insomnie met elkaar
vergeleken. Ook zijn behandelresultaten van cognitieve gedragstherapie (CGT-i) geanalyseerd. De resultaten laten duidelijk zien dat
CGT-i in zijn algemeenheid effectief is. Er zijn hoogsignificante
verbeteringen gevonden op verschillende slaapparameters, o.a.
subjectieve ernst, slaapefficiëntie, slaaplatentie en totale slaaptijd.
De behandeling van patiënten met psychiatrische comorbiditeit
bleek minder effectief, maar verbetert wanneer de comorbiditeit
parallel wordt behandeld. Dr. Merijn van de Laar verdedigde zijn
proefschrift ‘Individual differences in insomnia: implications of
psychological factors for diagnosis and treatment’ op 3 mei 2017
aan de Universiteit van Maastricht.
Alhoewel in het CSG nog geen cijfermateriaal voorhanden is, leert
de ervaring dat de behandelresultaten van chronische insomnie en
circadiane ritmestoornissen bij kinderen zeer goed tot uitstekend
zijn. Een in de tijd beperkte interventie resulteert vaak in een
duurzame vermindering van de klachten.

Het netwerk van het Centrum
voor Slaapgeneeskunde
Continue verbetering van diagnostiek en behandeling is een van de doelen die het Centrum voor Slaapgeneeskunde
(CSG) van Kempenhaeghe nastreeft. Omdat duurzame ontwikkelingen in een samenspel van meer partijen ontstaan,
onderhoudt het centrum relaties met velerlei professionele organisaties binnen en buiten de zorg. Het CSG staat hoog
aangeschreven bij patiënten, verwijzers en andere stakeholders zoals samenwerkingspartners. Medewerkers van het
CSG vervullen prominente rollen in wetenschappelijke verenigingen en werken actief aan wetenschappelijk onderzoek,
kennisconcentratie en kennisoverdracht. Het CSG heeft oog voor het publiek belang van goede slaap en streeft ernaar om
vanuit expertise maatschappelijke doelstellingen te vervullen.
Verwijzers en adherentiegebied

Patiënten komen uit verschillende regio’s in Nederland, de meesten
uit Noord-Brabant en Limburg.

Het CSG van Kempenhaeghe ontvangt verwijzingen uit diverse
geledingen van de zorg. Het accent is in de afgelopen periode
duidelijk verschoven van verwijzingen van huisartsen naar verwijzingen van medisch specialisten uit de tweede lijn. Uitzondering
hierop zijn de verwijzingen voor insomnie, deze zijn voor een groot
gedeelte afkomstig van de eerste lijn. Patiënten met overige
slaapstoornissen die nog uit de eerste lijn worden verwezen, hebben
vaak reeds specialistische hulp gehad maar daarvan onvoldoende
baat ondervonden. Het CSG Kempenhaeghe heeft een goede
samenwerking met perifere ziekenhuizen. Patiënten worden
verwezen met een duidelijk omschreven zorgvraag. De geprotocolleerde interventies van het CSG zijn erop gericht het probleem te
duiden, de juiste diagnose te stellen en de behandeling te optimaliseren middels advies of een specifieke therapeutische interventie.
Daarna wordt de patiënt in principe overgedragen aan de zorg van
de verwijzer.
In 2016 zijn 2.673 patiënten naar het CSG van Kempenhaeghe
verwezen. Het betreft 2.241 volwassenen en 432 kinderen..
Aantal verwijzingen volgens echelon (2016)
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Academische partners
Het CSG werkt op het vlak van onderzoek, innovatie en onderwijs
nauw samen met universitaire instellingen. Er zijn academische
aanstellingen bij de Universiteit Gent (prof. dr. Dirk Pevernagie) en
bij de Technische Universiteit Eindhoven (prof. dr. Sebastiaan
Overeem). Het zorgproduct ‘Slaapstoornissen bij Parkinson’ is tot
stand gekomen in samenwerking met het Radboud UMC, prof. dr.
Bas Bloem afdeling Neurologie. Patiënten worden vanuit het
Radboud UMC specifiek voor klinisch slaaponderzoek en behandeladvies naar het CSG verwezen.
In juni 2014 is een formele overeenkomst gesloten met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Philips voor samenwerking
in wetenschappelijk slaaponderzoek. Deze samenwerking met het
thema ‘avanced sleep monitoring’ is onderdeel van het Impuls-2
programma van de TU/e. Hierin zijn promotietrajecten van zeven
onderzoekers opgenomen, waaronder twee medewerkers van het
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CSG: kinderarts drs. Nele Vandenbussche en GZ-psycholoog drs.
Laury Quaedackers . De research is toegespitst op ontwikkeling van
nieuwe technologie voor meting van slaap en voor e-health
toepassingen.
Met Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en CIRO+
tekende het CSG in april 2016 een overeenkomst voor samenwerking op het vlak van zorg, onderzoek en onderwijs. De coöperatieve
structuur draagt de naam ‘Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde’
(ANS). Binnen het domein van de slaapgeneeskunde hebben de drie
instellingen raakvlakken en zijn ze op onderdelen complementair. De
opening van een CSG-buitenpolikliniek voor kinderen in het
MUMC+ is een van de resultanten van de samenwerking. De
prioriteiten van het nieuwe netwerk zijn de inrichting van een
verdiepingsstage in de slaapgeneeskunde voor artsen-in-opleiding,
verbetering van zorgkwaliteit en het verkennen van gezamenlijke
wetenschappelijke activiteiten.
Daar waar Kempenhaeghe met name ‘onder de rivieren’ actief is op
het gebied van gespecialiseerde epilepsie- en slaapzorg is SEIN dat
‘boven de rivieren’. In de slaapzorg zijn er vooralsnog substantiële
verschillen qua zorgprofielen. In de nabije toekomst is nadrukkelijker afstemming tussen de beide centra opportuun om de slaapzorg
verder te ontwikkelen.
Patiënten- en beroepsverenigingen
Het CSG van Kempenhaeghe onderhoudt uitstekende relaties met
de landelijke patiëntenverenigingen, waaronder die voor KleineLevin, RLS, narcolepsie en slaapapneu. De Apneuvereniging
verrichtte in 2016 landelijk onderzoek onder 85 slaapklinieken. In
het onderzoeksrapport is de positie van het CSG van Kempenhaeghe
(h)erkend als derdelijns expertisecentrum met onderscheidende
werkwijzen van die in de slaapapneuzorg in de tweede lijn.
(Bron: Apneu Magazine onderzoeksrapport slaapklinieken 2016).
De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU),
die de acht samenwerkende UMC’s in Nederland vertegenwoordigt,
erkende in 2015 het CSG van Kempenhaeghe als expertisecentrum
voor zeldzame (neurologische) slaapstoornissen.
Medewerkers van het CSG zijn initiators en bestuurslid van de
oprichting van diverse beroepsverenigingen: de Federatie van
Slaapcentra (FSC), de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland
(SVNL) en de vereniging Kind en Slaap. Verder zijn ze actief in de
Nederlandse Vereniging voor Slaap/waak Onderzoek (NSWO) en in
diverse Europese verenigingen waaronder European Sleep
Research Society, European Academy of Neurology en European
Respiratory Society. Verder participeert het CSG in activiteiten van
overige verenigingen en stichtingen (bijvoorbeeld de Hersenstichting) die raakvlakken hebben met slaapstoornissen.
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Toekomstperspectief
Insomnie 2018
Chronische slapeloosheid - insomnie - is één van de meest voorkomende aandoeningen. Insomnie eist een hoge tol op, zowel op het
vlak van lichamelijke en psychische gezondheid als op het gebied
van psychosociaal en professioneel welzijn. Ondanks de schadelast
voor de maatschappij, is de zorg voor insomnie niet goed ingericht.
Het Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG) van Kempenhaeghe ziet
de jaarlijks toenemende verwijzingen voor insomnie en de vervlechting van deze ziekte met andere slaapstoornissen als een grote bron
van zorgen. De actuele zorgverlening is niet goed georganiseerd en
daardoor ontoereikend terwijl de hulpvraag schrijnend is. Het CSG
ziet het ontbreken van vergoeding voor deze aandoening als een
omissie in de DBC-structuur van de slaapzorg. Dit probleem vraagt
om een duurzame oplossing. Het CSG zet haar expertise graag in
voor de beste zorg- en kosteneffectieve aanpak hiertoe.
Het CSG zal een innovatietraject initiëren met als doel dat chronische insomnie wordt erkend als medische aandoening. Daaruit
volgend kan insomnie worden ingepast in de financieringsstructuur
van de totale slaapdiagnostiek en -behandeling.
Daarbij is het noodzakelijk de overmaat aan verwijzingen vanuit de
eerste lijn naar de gespecialiseerde slaapgeneeskunde te kanaliseren. Hiertoe stelt het CSG het project ‘insomniezorg in de anderhalve
lijn’ voor, waarin kennisoverdracht en voorlichting naar behandelaars in de eerste lijn (en publiek) voorop staat teneinde de stroom
van insomnieverwijzingen naar de derdelijnszorg te beteugelen.

conventionele onderverdeling ter discussie te stellen. Selectieve
diagnostiek en behandeling resulteert namelijk niet in de kwaliteit
van zorg waar de patiënt recht op heeft. Complexe slaapstoornissen
vragen om een meer holistische, integrale aanpak. In dit licht zet het
CSG zich in voor formele erkenning van somnologie als een
discipline-overstijgend specialisme.
Verder zullen technologische ontwikkelingen op het vlak van
diagnose en behandeling de toekomst van de slaapgeneeskunde
sterk beïnvloeden. Technologische innovatie zal toelaten de zorg
dichter bij de patiënt te brengen, bijvoorbeeld door thuisdiagnostiek
en thuismonitoring van behandeling. Het is te verwachten dat de
diagnostische opbrengst zal verbeteren door toepassing van
slimmere meetmethoden en door meting van de slaap over
meerdere nachten. Bovendien zal het verzamelen van grote
hoeveelheden data bijdragen aan het verwerven van inzicht in de
ontstaansmechanismen en de fenotypische presentatie van diverse
slaapstoornissen.
De strategische samenwerking van het CSG van Kempenhaeghe met
universitaire en industriële partners is in deze context van bijzonder
belang en betekenis. Middels wetenschappelijk onderzoek,
zorginnovatie en opleiding zal het CSG blijk blijven geven van
verantwoord zorgondernemerschap. Het CSG ziet het onderhouden
van een constructieve dialoog en samenwerken met stakeholders,
waaronder zorgverzekeraars, als een vanzelfsprekende inspanning
met het doel patiënten, verwijzers en andere stakeholders perspectieven te blijven bieden.

Voor beide beknopt geschetste initiatieven treedt Kempenhaeghe
graag in overleg met de zorgverzekeraars.
Slaapgeneeskunde 2030
Slaapgeneeskunde is een dynamisch en fascinerend zorgdomein dat
in de afgelopen periode internationaal tot wasdom is gekomen. De
uitdaging is tegemoet te komen aan een steeds groter wordende
hulpvraag en tezelfdertijd kwaliteitsvolle zorg te verstrekken die
doelmatig is en betaalbaar blijft. Tot nu toe is het domein verkaveld
over diverse orgaanspecialismen en is er sprake van een disciplinegeöriënteerde classificatie van slaapstoornissen. De overlap én
interactie tussen de diverse slaapstoornissen is aanleiding om deze
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Bijlagen
Bijlage
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Bijlage 1:
Het ontstaan van het Centrum voor Slaapgeneeskunde
Medio jaren negentig ontstond vanuit het epilepsiecentrum van Kempenhaeghe het destijds geheten Centrum voor
Slaap- en Waakstoornissen. Voor diagnostisch onderzoek zette het epilepsiecentrum al tientallen jaren nachtelijke
EEG-registratie in. De stap naar onderzoek van slaapstoornissen kwam voort uit aangereikte zorgvragen omtrent
kwaliteit van de slaap. Zo ontpopte Kempenhaeghe zich als een pionier op het medisch terrein van gestoorde
nachtelijke slaap en abnormale slaperigheid overdag.
De groei van de vraag naar slaapdiagnostiek en de inhoudelijke ontwikkeling van slaapgeneeskunde noopte rond 2000 tot verbijzondering
van het zorgaanbod. In die periode werd specialistische slaapzorg gemeengoed in algemene ziekenhuizen en ging Kempenhaeghe - analoog
aan haar taakstelling op het gebied van epilepsie - haar rol als derdelijns centrum voor patiënten met complexe of refractaire slaapstoornissen
vervullen. In 2008 werd het Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen omgevormd tot Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG). Waar
aanvankelijk een niche werd bediend, benadrukte deze aanpassing het holistische én topspecialistische karakter van het slaapcentrum. Een
sterk toenemend aantal verwijzingen leidde tot dito uitbreiding van specialisten die de bloei tot een gerenommeerd centrum mogelijk maakte.
De fusie van Kempenhaeghe met de Hans Berger Kliniek in Oosterhout vergrootte vanaf 2010 het directe verzorgingsgebied van het CSG .
De multidisciplinaire zorg heeft zich tot nu gedifferentieerd over drie aandachtsgebieden - ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen,
neurologische slaapstoornissen en insomnie en circadiane ritmestoornissen - waarin zorgproducten voor volwassenen enerzijds en voor
kinderen en mensen met een verstandelijke beperking anderzijds worden onderscheiden. Dit onderscheid is van belang omdat aandoeningen
bij kinderen en mensen met een verstandelijke beperking een ander klinisch beeld vertonen dan wel een andere aanpak in diagnostiek en
behandeling behoeven.
Mijlpalen
1994: Opstarten medische zorg voor slaapstoornissen (narcolepsie, insomnie, slaapapneu)
1997: Vergoeding slaapzorg Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen door zorgverzekeraars
2008: Oprichting Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe
2010: Opening Centrum voor Slaapgeneeskunde op locatie Oosterhout
2011: Accreditatie door Federatie van Algemene Slaapcentra (FSC)
2015: Accreditatie door NFU als expertisecentrum voor zeldzame slaapstoornissen
2015: Samenwerkingsovereenkomst met Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Philips in het kader van het Impuls-2-programma
met als thema ‘advanced sleep monitoring’
2016: Samenwerkingsovereenkomst met Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en CIRO+ in het ‘Academisch Netwerk
Slaapgeneeskunde’
2016: Heraccreditatie door Federatie van Algemene Slaapcentra (FSC)
2017: Benoeming van dr. S. Overeem tot hoogleraar ‘Intelligent Systems for Sleep Disorders’ aan de TU/e
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Bijlage 2:
De organisatie van het Centrum voor Slaapgeneeskunde
Het Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG) is een resultaatverantwoordelijke eenheid binnen het domein cure
van de stichting Kempenhaeghe. Het centrum valt onder
de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en wordt
geleid door een managementteam van een directeur,
manager en directiesecretaris.
Diagnostiek en behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van medisch specialisten, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten (zie ook bijlage 3). Als dat voor de patiënt van
toepassing is, kan een beroep worden gedaan op inhoudelijk
ondersteunende diensten van Kempenhaeghe zoals Maatschappelijk
Werk, de Paramedische Dienst, de Apotheek en/of het Klinischchemisch laboratorium. Waar nodig wordt externe deskundigheid
ingeschakeld. De zorgverlening is interdisciplinair georganiseerd:
de verschillende professionals interageren met elkaar teneinde het
behandelresultaat te optimaliseren waarbij aanpassing van therapie
wordt besproken in het multidisciplinair casusoverleg.
De staf van het CSG heeft zorgprotocollen ontwikkeld op basis van
internationale richtlijnen en eigen expertise. De inhoud wordt
tweejaarlijks gereviseerd. De kwaliteit van de zorg is geborgd via
interne en externe audits van o.a. Nederlandse Vereniging voor
Neurologie (NVN), Federatie van Algemene Slaapcentra en het
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).
Het CSG heeft klinische en poliklinische faciliteiten op de Kempenhaeghelocaties in Heeze en in Oosterhout en beschikt over een
‘buitenpolikliniek’ in het Maastricht Universitair Medisch Centrum
(MUMC+). De opnameafdeling is toegerust voor hoogwaardige zorg
en begeleiding. Er is mogelijkheid tot rooming in of tot overnachting
in het gastenverblijf.
De organisatie van het CSG Kempenhaeghe is behalve op patiëntenzorg, gericht op onderzoek, ontwikkeling en onderwijs. Het opnamecentrum biedt mogelijkheden voor research en toetsing van
innovatieve meetmethoden die onder meer met de Technische
Universiteit Eindhoven en Philips worden ontwikkeld. Recent is
een experimentele onderzoekskamer ingericht, gefinancierd met
middelen uit deze samenwerking en ondersteund door de dienst
Klinische Fysica van Kempenhaeghe.
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Kengetallen
Staf: 20 behandelaars (in fte):
- 7,4 medisch specialisten
- 5,2 GZ-psychologen
- 2,6 verpleegkundig specialisten (plus 1,0 in opleiding)
Ondersteunende medewerkers (in fte):
- 5,8 somnotechnologen (plus 2,0 in opleiding)
- 11,7 slaapverpleegkundigen
- 9,7 secretaressen en planners
Locaties:
- Heeze, Oosterhout en Maastricht
Opnamecapaciteit:
- 14 ziekenhuisbedden
Productie in 2016 (in aantallen):
- Verwijzingen: 2.673
- Nieuwe patiënten: 2.004
- Opgenomen patiënten: 1.945
- Patiënten in behandeling: 4.525

Bijlage 3:
De staf van het Centrum voor Slaapgeneeskunde

A. Bouwmans-Luijten MANP
verpleegkundig specialist

drs. P.M.J.M. Hamers
somnoloog / GZ-psycholoog

drs. E.J.F. van der Horst
GZ-psycholoog

dr. H.C.J.P. Janssen
somnoloog / longarts

S. Liessens - Dujardin
neuroloog / klinisch
neurofysioloog

F. van Oosterhout
verpleegkundig specialist i.o.

prof.dr. S. Overeem
somnoloog / arts-onderzoeker

drs. G.A.M. Peeters
somnoloog / GZ-psycholoog

prof.dr. D.A.A. Pevernagie
somnoloog / longarts

dr. W.T.C.M. Pijpers
somnoloog / neuroloog

dr. S. Pillen
somnoloog /kinderneuroloog

drs. L. Quadackers
somnoloog / GZ-psycholoog

P.J. Simons
somnoloog / neuroloog

M. Stapper MANP
verpleegkundig specialist

A. Teeuwen MANP
verpleegkundig specialist

N.L.E. Vandenbussche
somnoloog / kinderarts

L.N. Venekamp
somnoloog / longarts

dr. H.M.J.C. Verbeek
somnoloog / medisch bioloog /
slaaptherapeut

C.J.M. Vleer
algemeen arts

dr. D.M. IJff
GZ-psycholoog
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Bijlage 4: Tabel zorgproducten
Hulpvraag

Klinisch probleem

Doel

Verminderen van klachten bij
goed behandeld OSA
(volwassenen)

Ondanks voldoende gebruik van PAP en genormaliseerde AHI
blijven functionele klachten aanwezig (niet-verkwikkende slaap,
vermoeidheid, slaperigheid, concentratiestoornissen, …).

Verbetering van residuele
klachten.

Meer controle van de ademhalingsstoornis bij OSA (volwassenen)

Ondanks voldoende gebruik van PAP blijft AHI te hoog (>10/u)

Betere controle van de
ademhaling. Daling AHI < 10/u

Verbeteren therapietrouw
voor CPAP (volwassenen)

Onvoldoende gebruik van PAP-apparaat
(< 4u/etmaal)
Voorwaarde: correcte indicatie voor PAP-therapie

Verbetering trouw aan PAPtherapie. Realisatie van adequate
compliance (> 4u/etmaal)

Opstarten CPAP bij patiënten die
extra begeleiding nodig hebben
(volwassenen)

Zonder specifieke begeleiding grote kans op mislukken van
CPAP-therapie (m.n. onvoldoende therapietrouw)

Realisatie van adequate trouw
aan PAP-therapie. (Compliance >
4u/etmaal)

CSA zonder stijging van koolzuurgas (volwassenen)

Klachten bij een centraal slaapapneu- syndroom

Klachtenreductie en daling
AHI< 10/u.

Slaapapneu bij kinderen en (ernstig)
verstandelijk beperkten

Klachten bij een obstructief en centraal slaapapneu-syndroom

Klachtenreductie en daling
AHI< 1/u.

Centrale hypersomnie bij
volwassenen

Ongewild en op ongepaste tijdstippen in slaap vallen overdag.
Tot deze categorie behoren narcolepsie , idiopathische
hypersomnie en Kleine-Levin syndroom.

Klachtenreductie. Verbeteren
levenskwaliteit en socioprofessionele situatie. Veilig (auto)rijden.

Centrale hypersomnie bij
kinderen

Dezelfde klinische beelden als bij Centrale hypersomnie, maar
met andere fenotypische kenmerken.

Klachtenreductie. Verbeteren
levenskwaliteit en sociofamiliale
situatie. Verbetering van leer- en
ontwikkelproces.

Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen bij volwassenen

Ongewilde bewegingen voorafgaand aan, bij ontwaken uit of
tijdens de slaap. Meest voorkomende aandoening is rusteloze
- benen-syndroom (restless legs syndrome
– RLS, ook genoemd Willis-Ekbom disease
– RLS/WED).
Andere bewegingsstoornissen zijn periodieke bewegingen van
de ledematen, nachtelijke krampen en tandenknarsen.

Klachtenreductie. Verbeteren
levenskwaliteit.

RLS bij kinderen en
verstandelijk beperkten

Dezelfde klinische beelden maar met andere fenotypische
kenmerken. Zeldzame stoornis in deze populatie.

Klachtenreductie. Verbeteren
levenskwaliteit en sociofamiliale
situatie. Verbetering van leer- en
ontwikkelproces.
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Aanpak

Uitkomstmaten

Intake longarts. Duiding en behandeling van causale factoren (somnologische, psychiatrische
en organische comorbiditeit/ECI). PSG. MDO. Multidisciplinaire behandeling. Acceptatie en
omgaan met klachten. [Zo nodig verwijzing naar ander centrum.]

Subjectieve parameters.
Zo nodig objectieve maten
(MSLT en MWT). PROM (NTB)

Intake longarts. Duiding belangrijkste oorzaak (te lage druk / te hoge druk / mondlekkage /
gezichtsmasker / CSA / slaapfragmentatie). Causale aanpak. Zo nodig opname voor manuele
titratie. Toepassing van adjuvante behandeling (o.a. houdingstraining).

Subjectieve parameters. Zo nodig
objectieve maten (MSLT en MWT).
PROM (NTB)

Intake longarts en verpleegkundig specialist. Duiding en aanpak van belangrijkste oorzaak
(comorbide slaapstoornis / motivatie / comfort / angst). Herstart CPAP (ambulant / opname)
of stop CPAP indien niet-correcte indicatie.

Subjectieve parameters.
PROM (NTB)

Intake longarts en verpleegkundig specialist. Duiding en aanpak van risicofactoren. Instructie
familie of verzorgenden. Start CPAP (ambulant / opname).

Subjectieve parameters.
PROM (NTB)

Intake longarts. Duiding oorzaak. Zo nodig PSG met capnometrie. Behandeling onderliggende
oorzaak. Stapsgewijze behandeling van het CSA middels CPAP, zuurstof, acetazolamide en
adaptive servoventilatie (laatste stap).

Subjectieve parameters.
PROM (NTB)

Intake kinderarts of kinderneuroloog. PSG met aangepaste sensoren en montage. MDO. Op indicatie
CPAP-therapie met gepersonaliseerde aanpak en kortdurende opname. Ook andere behandelvormen
(ATE, MRA, houdingstraining, gewichtsreductie). Instructie ouders/begeleiders essentieel.

Subjectieve parameters.
AHI (∑/u).
PROM (NTB)

Intake neuroloog. PSG en MSLT. Zo nodig HLA-typering en bepaling van hypocretine in het hersenvocht.
MDO. Symptomatische behandeling met stimulantia (rilatine, modafinil). Aanpassing levensstijl.
Multidisciplinaire begeleiding o.v.v. ziekte-inzicht en socioprofessionele implicaties (neuroloog,
GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist, maatschappelijk werker).

Subjectieve parameters.
Zo nodig objectieve maten
(MSLT en MWT). PROM (NTB)

Intake kinderarts of kinderneuroloog. PSG en MSLT met aangepaste sensoren en montage. MDO.
Behandeling is gericht op adequate symptomatische controle. Multidisciplinaire begeleiding m.b.t.
de mentale en maatschappelijke gevolgen (kinderarts, AVG, GZ-psycholoog, praktisch pedagogische
thuisbegeleider (PPT), maatschappelijk werker en onderwijsondersteuner).

Subjectieve parameters.
Zo nodig objectieve maten
(MSLT en MWT). PROM (NTB)

Intake neuroloog. Specifieke anamnese en lichamelijk onderzoek. Aanvullende tests: laboratorium
onderzoek en PSG. MDO. De behandeling bestaat uit advies inzake levensstijl, voor deze aandoening
geregistreerde en ook off-label medicatie, en soms ondersteunende psychologische begeleiding.
Behandeling van refractaire RLS als bijzonder aandachtsgebied.

Subjectieve parameters.
PROM (NTB)

Intake kinderarts of kinderneuroloog. Uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek. Aanvullende
tests: laboratorium onderzoek en PSG met aangepaste sensoren en montage. MDO. Behandeling
gericht op adequate symptomatische controle. Expertise vereist gezien nog onvoldoende medische
evidentie. Multidisciplinaire behandeling op maat conform de noden van de patiënt.

Subjectieve parameters.
PROM (NTB)
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Hulpvraag

Klinisch probleem

Doel

Parasomnie bij volwassenen,
kinderen en mensen met
verstandelijke beperking

Afwijkend gedrag voorafgaand aan, bij ontwaken uit of tijdens
de slaap. Soms met psychische en/of lichamelijke schade.
Meest frequente aandoeningen:
NREM slaap: ontwaakstoornis, slaapwandelen, slaappaniek
REM slaap: REM slaap-gedragsstoornis, nachtmerries

Klachtenreductie. Verbeteren
levenskwaliteit. Verminderen van
sociale, familiale en professionele
impact.

Slaapstoornissen bij
epilepsie

Complexe en wederkerige relatie tussen beide condities
waardoor bemoeilijkte diagnostiek en behandeling.
Onderscheid tussen nachtelijke epileptische aanvallen en
parasomnie is niet altijd eenduidig.

Beoordeling van pathogenetische
mechanismen met duiding van
klinisch belang van de verschillende
factoren.

Slaapstoornissen bij
ziekte van Parkinson

Slaapstoornissen komen frequent voor bij patiënten met de
ziekte van Parkinson of met Parkinsonisme en kunnen de
kenmerken van de ziekte, zoals rigiditeit en bewegingsarmoede,
compliceren. Slaap gerelateerde stridor is een levensbedreigende
complicatie.

Beoordeling van het aandeel van
slaapstoornissen in de ziektelast van
de ziekte van Parkinson. Klachtenreductie. Verbeteren levenskwaliteit.

Chronische insomnie bij
volwassenen

Ernstige problemen met inslapen en/of doorslapen met negatieve
gevolgen voor functioneren overdag. Primaire stoornis of
comorbide bij andere aandoeningen, inclusief andere
slaapstoornissen.

Klachtenreductie. Verbeteren
levenskwaliteit. Verminderen van
socioprofessionele impact.

Gedragsinsomnie bij kinderen

Insomnie die in stand wordt gehouden door gedrag van het kind
en reactie hierop door de ouders.

Klachtenreductie. Verbeteren
levenskwaliteit van kind en ouders.
Verminderen van sociofamiliale
impact.

Chronische insomnie bij
kinderen

Dezelfde klinische beelden maar met andere fenotypische
kenmerken.

Klachtenreductie. Verbeteren
levenskwaliteit van kind en ouders.
Verminderen van sociofamiliale
impact.

Circadiane ritmestoornissen bij
volwassenen en kinderen

Verschuiving van slaapritme ten opzichte van sociale 24-uurssysteem. Meestal laattijdige slaapfase (DSPS) waardoor
‘insomnie’ bij aanvang en ‘hypersomnie’ op het einde van de
nachtelijke slaapperiode. Vaak gecompliceerd door ernstige
psychosociale problematiek.

Aligneren van slaapfase met het
sociaal gewenste slaap/waak-ritme.
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Aanpak

Uitkomstmaten

Intake neuroloog, kinderarts of kinderneuroloog. Specifieke anamnese en lichamelijk onderzoek.
PSG met HR video-opname, op indicatie na voorafgaande slaapdeprivatie of met uitgebreide
EMG-beplakking. MDO. Gepersonaliseerde behandeling op multidisciplinaire basis. Afhankelijk van
aard en ernst van diagnose: duiding en geruststelling, gedragsmatige en/of medicamenteuze
behandeling.

Subjectieve parameters.
PROM (NTB)

Intake bij de neuroloog- of kinderarts-somnoloog én epileptoloog. Aanvullend onderzoek op indicatie
na voorafgaand MDO. Zo nodig gecombineerd PSG-EEG- onderzoek met volledige montage en
videoregistratie. Keuze voor primair traject somnologie of epileptologie.

Precieze diagnose.
Beoordeling doelmatigheid
gecombineerde procedure.

Intake door neuroloog. Specifieke anamnese en lichamelijk onderzoek. PSG, indien geïndiceerd met
uitgebreide EMG-beplakking. Bij vaststelling van stridor wordt tijdens het slaaponderzoek met CPAPbehandeling gestart. MDO en interactie met verwijzend neuroloog.

Subjectieve parameters.
PROM (NTB)

Combi-intake arts en GZ-psycholoog met aandacht voor zowel somnologische als somatische en
psychiatrische problematiek. Afhankelijk van de uitkomst inzet verdere diagnostiek (PSG, actigrafie)
of behandeling met CGT-i. Afbouw en stop slaapmedicatie is doelstelling. Interactie met externe
behandelaar in geval van comorbide somatische of psychiatrische problematiek. Bij comorbide
slaapproblematiek behandeling op maat.

Subjectieve parameters.
PROM (NTB)

Intake door kinderarts of kinderneuroloog samen met GZ-psycholoog. Evaluatie van eventuele
voorafgaande behandeling in de eerste of tweede lijn door specifiek anamnese. Zo nodig aanvullend
onderzoek (PSG, observatie op de afdeling). MDO. Behandeling gericht op aanpassing van het gedrag
van kind en ouders. Soms verwijzing naar GGZ voor verdere behandeling.

Subjectieve parameters.
PROM (NTB)

Intake door kinderarts of kinderneuroloog samen met GZ-psycholoog. Evaluatie van eventuele
voorafgaande behandeling in de eerste of tweede lijn door specifiek anamnese. Zo nodig aanvullend
onderzoek (PSG, observatie op de afdeling). MDO. Toepassing van door CSG ontwikkelde CGT-i voor
kinderen.

Subjectieve parameters.
PROM (NTB)

Intake door kinderarts, neuroloog of kinderneuroloog samen met GZ-psycholoog. Specifieke anamnese
en lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek (PSG, actigrafie, bepaling van melatonine - DLMO).
MDO. De behandeling omvat chronotherapie en lichttherapie, soms ook hypnodyica of melatonine.
De behandeltrajecten van volwassenen en kinderen zijn gelijkaardig.

Aanpassing van de slaapfase.
Subjectieve parameters.
PROM (NTB)
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Bijlage 5: Zorgprofielen
Zorgprofielen Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG) van Kempenhaeghe per DBC-zorgproduct
In deze bijlage worden de zorgprofielen van de DBC-zorgproducten die worden gerealiseerd door CSG Kempenhaeghe uiteengezet en toegelicht.
De zorgprofielen zijn gebaseerd op de productie in 2016. Per DBC-zorgproduct is eerst het totaalprofiel van het CSG van Kempenhaeghe
weergegeven. Vervolgens zijn de zorgprofielen weergegeven voor de afzondelijke slaapstoornissen. Dit om inzichtelijk te maken hoe de aard
van de slaapstoornis effect heeft op de samenstelling van het zorgprofiel. Tevens is een benchmark toegevoegd, gebaseerd op data van Casemix.
60607004 CPAP zonder KNF
Polikliniekbezoeken
Verpleegdagen
Instelling CPAP
Uitgifte CPAP-apparaat
GZ-psycholoog

consulten
groepstherapie

CSG Kempenhaeghe
1,14
0,21
1,18
0,03
0,08
0,02
2,66

Insomnie
1,24
0,07
1,09
0,12
0,16
0,00
2,69

Neurologische Ademhalingsafhankelijke
slaapstoornissen
slaapstoornissen
1,17
1,15
0,27
0,19
1,03
1,17
0,12
0,02
0,14
0,05
0,00
0,01
2,73
2,60

Kinderen
1,11
1,21
1,37
0,16
0,00
0,00
3,84

Benchmark
1,06
0,05
1,15
0,25
0,00
0,00
2,50

Toelichting
Het profiel is gebaseerd op 1.853 DBC's. Hiervan betreft circa 90% DBC's in de categorie ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen. Product
60607004 wordt door het CSG van Kempenhaeghe hoofdzakelijk gerealiseerd middels het instellen van het CPAP-apparaat, en beperkt
middels de uitgifte van het apparaat. Dit bevestigt dat de meeste patiënten van het CSG reeds beschikken over een CPAP-apparaat. Gemiddeld
heeft circa 10% van de DBC's van dit zorgproduct een klinische opname van met 2-3 verpleegdagen. In de benchmark is dat ongeveer 2%.
Behandeling (individuele therapie of groepstherapie) door GZ-psychologen komt voor in circa 10% van de DBC's. Dit betreft hoofdzakelijk
patiënten met insomnie. De benchmark realiseert deze zorgactiviteit niet.
60607005 CPAP met KNF
Polikliniekbezoeken
Verpleegdagen
Diagnostisch onderzoek PSG
PG
MSLT
Instelling CPAP
Uitgifte CPAP-apparaat
GZ-psycholoog
consulten
groepstherapie

CSG Kempenhaeghe
1,76
2,32
0,86
0,13
0,04
1,08
0,26
0,15
0,04
6,64

Insomnie
1,82
2,14
0,93
0,07
0,00
0,54
0,57
0,89
0,39
7,36

Neurologische Ademhalingsafhankelijke
slaapstoornissen
slaapstoornissen
2,00
1,64
2,76
2,21
1,00
0,83
0,00
0,17
0,12
0,03
0,80
1,20
0,56
0,15
0,08
0,05
0,00
0,00
7,32
6,28

Kinderen
1,71
3,43
1,14
0,00
0,00
0,71
0,57
0,43
0,00
8,00

Benchmark
1,68
0,42
0,48
0,63
0,00
1,20
0,46
0,00
0,00
4,88

Toelichting
Het profiel is gebaseerd op 565 DBC's. Hiervan betreft circa 85% DBC's in de categorie ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen. Zorgproduct
60607005 wordt door het CSG van Kempenhaeghe hoofdzakelijk gerealiseerd middels het instellen van het CPAP-apparaat, in combinatie met
een polysomnografie (PSG). Polygrafieën en MSLT's worden in het CSG veel minder frequent uitgevoerd. Er wordt altijd een opname gerealiseerd
van gemiddeld 2 verpleegdagen en in de meeste gevallen een polysomnografie met videoregistratie. De benchmark realiseert in circa 25% van het
aantal DBC's een opname waarin vaker PG's dan PSG's worden uitgevoerd, bovendien zonder videoregistratie. Behandeling (individuele therapie
of groepstherapie) door GZ-psychologen komt voor in circa 20% van de DBC's. Dit betreft hoofdzakelijk patiënten met insomnie en kinderen.
De benchmark realiseert deze zorgactiviteit niet.
60607006 Polygrafie
Zorgproduct 60607006 wordt slechts zeer beperkt gerealiseerd door CSG van Kempenhaeghe. Het profiel is gebaseerd op slechts 41 DBC's, en
daardoor kan het profiel sterk worden beïnvloed indien er sprake is van 'uitschieters'. Om deze reden is er geen nadere analyse gedaan op het
profiel van dit zorgproduct.
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60607007 Polysomnografie
Polikliniekbezoeken
Verpleegdagen
Dagverplegingen
Diagnostisch onderzoek PSG
PG
MSLT
actigrafie
GZ-psycholoog
consulten
groepstherapie

CSG Kempenhaeghe
1,67
2,02
0,00
0,99
0,00
0,11
0,10
0,34
0,10
5,33

Insomnie
1,74
1,97
0,00
1,00
0,00
0,03
0,10
0,86
0,48
6,18

Neurologische Ademhalingsafhankelijke
slaapstoornissen
slaapstoornissen
1,71
1,55
2,02
2,01
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,29
0,02
0,18
0,05
0,10
0,10
0,01
0,01
5,31
4,75

Kinderen
1,56
2,00
0,00
1,00
0,00
0,21
0,34
0,38
0,00
5,49

Benchmark
1,37
0,82
0,02
1,02
0,07
0,03
0,01
0,01
0,00
3,35

Toelichting
Het profiel is gebaseerd op 1.099 DBC's, vrijwel gelijkmatig verdeeld over de verschillende categorieën van slaapstoornissen. De polysomnografie
betreft een onderzoek in een klinische setting met 1 overnachting (twee verpleegdagen). In de benchmark lijkt dit eveneens zo te zijn. Echter, een
belangrijk verschil is dat CSG van Kempenhaeghe videomonitoring uitvoert, in tegenstelling tot de benchmark. Daarnaast voert het CSG vaker een
aanvullend onderzoek uit (MSLT, actiegrafie). Behandeling (individuele therapie of groepstherapie) door GZ-psychologen komt voor in ruim
40% van de DBC's. Dit betreft hoofdzakelijk patiënten met insomnie en kinderen. De benchmark realiseert deze zorgactiviteit niet.
60607009 Klinisch kort (geen KNF)
Zorgproduct 60607009 wordt slechts zeer beperkt gerealiseerd door CSG Kempenhaeghe. Het profiel is gebaseerd op slechts 44 DBC's, en daardoor kan het profiel sterk worden beïnvloed indien er sprake is van 'uitschieters'. Om deze reden is er geen nadere analyse gedaan op het profiel
van dit zorgproduct.
60607013 Ambulant middel / dag zonder KNF
Zorgproduct 60607013 wordt slechts zeer beperkt gerealiseerd door het CSG van Kempenhaeghe. Het profiel is gebaseerd op slechts 31 DBC's, en
daardoor kan het profiel sterk worden beïnvloed indien er sprake is van 'uitschieters'. Om deze reden is er geen nadere analyse gedaan op het
profiel van dit zorgproduct.

60607014 Ambulant middel / dag met KNF
Polikliniekbezoeken
Dagverpleging
Diagnostisch onderzoek actigrafie
EEG (+video)
Telefonische consulten
GZ-psycholoog
consulten

CSG Kempenhaeghe
1,14
0,22
0,81
0,22
0,77
1,62
4,78

Insomnie
1,18
0,00
1,03
0,00
0,18
2,09
4,48

Neurologische Ademhalingsafhankelijke
slaapstoornissen
slaapstoornissen
1,30
1,50
0,50
0,50
0,53
0,50
0,47
0,50
0,67
0,50
0,37
3,00
3,83
6,50

Kinderen
1,18
0,00
1,05
0,00
1,14
1,59
4,95

Benchmark
1,61
0,05
0,31
0,19
0,13
0,25
2,54

CSG Kempenhaeghe
0,98
0,47
0,93
0,46
2,84

Insomnie
1,05
0,35
1,22
0,93
3,55

Neurologische Ademhalingsafhankelijke
slaapstoornissen
slaapstoornissen
1,09
1,07
0,59
0,38
0,37
0,21
0,06
0,09
2,11
1,75

Kinderen
1,07
0,44
1,19
0,00
2,71

Benchmark
1,11
0,08
0,01
0,00
1,20

Toelichting
Het profiel is gebaseerd op 74 DBC's, met name bij patiënten met insomnie en/of neurologische slaapstoornissen. In circa 22% van het aantal
DBC's zit een dagverpleging. In de benchmark is het aantal dagverplegingen lager, maar worden er gemiddeld meer polibezoeken gerealiseerd.
Behandelingen / consulten door GZ-psychologen hebben een significant aandeel in het zorgprofiel van CSG Kempenhaeghe, en dan hoofdzakelijk
bij de patiënten met insomnie. In de benchmark komen deze zorgactiviteiten ook voor, echter veel minder frequent.
60607016 Ambulant licht
Polikliniekbezoeken
Telefonische consulten
GZ-psycholoog

consulten
groepstherapie

Toelichting
Het profiel is gebaseerd op 2.131 DBC's, ruim 35% hiervan betreft insomnie, circa 30% neurologische slaapstoornissen en ademhalingafhankelijke
slaapstoornissen en kinderen beide circa 20%. CSG Kempenhaeghe realiseert op dit zorgproduct een aanzienlijk zwaarder profiel dan de
benchmark, door aanwezigheid van zorgactiviteiten uitgevoerd door GZ-psychologen. Met name bij insomnie en de kinderen maken de
zorgactiviteiten van GZ-psychologen een belangrijk onderdeel uit van het zorgproduct, bij de neurologische slaapstoornissen en slaapafhankelijke
ademhalingsstoornissen in mindere mate. In de benchmark worden deze zorgactiviteiten nagenoeg niet gerealiseerd. Groepstherapieën komen
niet voor in het profiel van de kinderen.
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