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Nachtelijke 
saturatiemeting
In overleg met uw behandelend arts bent u verwezen voor een nachtelijke 
saturatiemeting. 
Deze folder geeft u informatie over het onderzoek en wat van u wordt verwacht.

Nachtelijke saturatiemeting
Een nachtelijke saturatiemeting is een onderzoek waarbij gekeken wordt naar het 
percentage zuurstof van uw bloed tijdens de nacht. Dit gebeurt via een sensor op uw 
vinger welke is verbonden met een horloge dat u om de pols draagt. Dit horloge staat 
(draadloos) in verbinding met een registratiekastje dat u met een band om de borst 
draagt. 

Voorbereiding thuis 
Draag voor het onderzoek makkelijk zittende kleding. Tijdens de registratie wordt u 
verzocht een aansluitend t-shirt of hemd onder de slaapapparatuur te dragen. Hier 
overheen draagt u uw (nacht)kleding. Gebruikt u medicijnen? U mag uw medicijnen 
tijdens het onderzoek blijven gebruiken, tenzij uw arts anders heeft aangegeven. Voor het 
meten van het zuurstofgehalte in het bloed dient uw ringvinger van uw niet-dominante 
hand vrij te zijn van nagellak / kunstnagel.

Plaats van het onderzoek
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling Biometrie.

De laborant bevestigt de sensor op uw vinger. Deze sensor wordt 
verbonden met een horloge dat u om uw pols draagt. Ook wordt het 
registratiekastje met een band om de borst bevestigd. Zodra alles is 
bevestigd, gecontroleerd en ingesteld gaat u naar huis. Ook krijgt u 
mogelijk een vragenformulier mee.
Het bevestigen duurt ongeveer 5 a 10 minuten.

De volgende ochtend meldt u zich op het met u afgesproken tijdstip 
weer op dezelfde afdeling in het ziekenhuis. De sensor wordt dan 
verwijderd. Dit duurt ongeveer 5 a 10 minuten. Het onderzoek is 
geheel pijnloos. 

Uitslag van het onderzoek
De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. Indien u nog geen 
afspraak heeft, ontvangt u hier bericht over. 
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Verhinderd?
Bent u verhinderd? Bel dan minimaal 24 uur vóór uw afspraak naar de afdeling 
Biometrie om dit door te geven. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden 
geholpen.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw behandelend 
arts of aan de medewerkers van de afdeling Biometrie.

Bereikbaarheid

Gelre Apeldoorn
Afdeling Biometrie
Route 159
Tel: 055 – 581 86 80

Gelre Zutphen
Afdeling Biometrie
Route 21
Tel: 0575 – 592 480

(maandag t/m vrijdag 9:00 – 12:00 en 14:00 – 16:00)

www.gelreziekenhuizen.nl/biometrie
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