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Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding 
 

Binnenkort heeft u een afspraak bij het slaapwaakcentrum van het 

Albert Schweitzer ziekenhuis om een saturatiemeter op te halen. In 

deze folder leest u meer over deze afspraak. Het is belangrijk dat u 

deze folder doorleest voordat u de saturatiemeter aansluit. 

 

Belangrijk 

De saturatiemeting kan alleen gedaan worden als u een 

CPAP/BiPap apparaat van het merk Resmed heeft. Heeft u een 

aparaat van een ander merk? Bel dan naar het Slaapwaakcentrum.  

 

 

Wat is een saturatiemeter? 
 

Een saturatiemeter meet het zuurstofgehalte in uw bloed. Dit wordt 

gedaan met een klemmetje op uw vinger. Bij u wordt de meting 

gedaan via uw CPap/BiPap apparaat. Ook registreert dit klemmetje 

uw hartslag.  

 

 

Werkwijze 
 

Als de OSAS-verpleegkundige of behandelaar voorschrijft dat u 3-4 

nachten moet slapen met de saturatiemeter wordt er een afspraak 

gemaakt bij de OSAS-verpleegkundige.  

 

U neemt uw CPap/BiPap apparaat mee naar de afspraak met de 

OSAS-verpleegkundige. Tijdens deze afspraak krijgt u uitleg hoe u 

de saturatiemeter bevestigt aan u CPap/BiPap apparaat. U krijgt 

een vervolgafspraak voor het uitlezen van de meting.  
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Afhankelijk van de uitkomst van de metingen kan het nodig zijn uw  

behandeling aan te passen. Dit wordt overlegd met uw behandelaar.  

 

 

Bevestiging van saturatiemeter 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestig het blok van de van 

de saturatiemeter aan uw 

apparaat. U vindt de 

insteekopening aan de 

linkerkant van uw apparaat, 

onder de SD-kaart (blauwe 

lipje). Druk dit door tot u een 

zachte klik hoort. 

 

 

 

Bepaal of u het knijpertje aan 

uw linker of rechterhand wilt. 

Neem de hand die u het minst 

vaak gebruikt of waar u niet op 

ligt. 

Zorg dat er geen nagellak, 

gelnagel of kunstnagel op de 

vinger zit waar u de knijper op 

zet.  

Plak de knijper vast op uw 
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vinger met tape.  

 

 

 Zet het apparaat aan. Het 

lampje in de saturatiemeter 

gaat branden en uw apparaat 

geeft een melding dat de 

saturatiemeter is aangesloten. 

 

  

Het zuurstofgehalte in uw bloed 

en de hartslag is te controleren. 

Deze worden aangegeven in 

het scherm. Uw zuurstofgehalte 

staat links onderin en uw 

hartslag rechts onderin. 

 

 

 

 

 

 U mag nu gaan slapen. 

 ’s Morgens haalt u de tape los. U verwijdert de knijper van uw 

vinger. De koppeling met uw apparaat mag u laten zitten voor 

de volgende avond. 



 

 4 

 Na de laatste nacht haalt u het blok met de saturatiemeter van 

uw apparaat af. Dit doet u door deze aan de beide zijkanten in 

te drukken zodat de ‘grijpers’ de apparatuur loslaten.  

 

 

 

Veel voorkomende problemen 
 

De saturatiemeter/ het blok is niet goed aangesloten of de 

gegevens worden niet goed overgedragen.  

Verwijder de saturatiemeter uit het apparaat. Sluit deze opnieuw aan 

en steek de stekker van het apparaat weer in het stopcontact.  

 

Het apparaat neemt geen SD-kaart waar en er kunnen geen 

gegevens worden geregistreerd of opgeslagen.  

Zorg dat er een SD-kaart op de juiste manier in de SD-kaartgleuf 

van uw apparaat is ingebracht. 

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan van 

maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar het 

Slaapwaakcentrum, tel. (078) 654 53 53.  

 

We doen er alles aan om uw bezoek(en) aan het Slaapwaakcentrum 

zo aangenaam mogelijk te maken. Heeft u aanbevelingen om onze 

service te verbeteren dan horen we dit graag van u. Het kan 

natuurlijk ook zo zijn dat u klachten heeft over het slaapwaak-

centrum of van betrokken specialisten. U kunt dan contact opnemen 

met het afdelingshoofd van het Slaapwaakcentrum. Het 

Slaapwaakcentrum zal uw klachten behandelen in volgens de 

voorschriften van het Albert Schweitzer ziekenhuis. 
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Geef uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest 

 

De afbeeldingen in deze folder zijn met toestemming overgenomen. 

De afbeeldingen mogen niet door derden worden gebruikt. De 

copyrights berusten bij © ResMed. 

http://www.asz.nl/foldertest
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