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Betreft: informatie voor patiënten met slaapapneu die Slaap Positie Trainer gebruiken

Geachte heer/mevrouw,

U gebruikt de Slaap Positie Trainer (SPT) van Philips die oorspronkelijk werd geproduceerd 
door NightBalance B.V. in Nederland en thans eigendom is van Philips (zie onderstaande 
afbeelding).

U ontving onderstaand bericht van Philips als u zich had aangemeld in de NightBalance-
portal voor het uitlezen van de SPT zodat u weet hoe vaak u op uw rug heeft geslapen:
“Zoals u weet controleert uw SPT uw slaappositie en bevat deze software waarmee u uw 
persoonlijke data naar het account stuurt dat u hebt aangemaakt in de NightBalance-portal. 
Als gevolg van de stopzetting van het apparaat wordt de web toepassing, waarin u en uw 
zorgverlener (als u dat hebt toegestaan) uw SPT-gegevens kunnen bekijken, op 31 juli 2022 
beëindigd. “  

Advies van Gelre aan slaapapneu patiënten
• Heeft u zelf het uitleesprogramma van de SPT gedownload? Dan kunt u dit 

programma blijven gebruiken voor uw slaappositietraining.
• Bent u niet in het bezit van het uitleesprogramma van de SPT? Dan kunt u ook op de 

NightBalance het aantal keer dat u op de rug heeft gelegen uitlezen. Hoe dit werkt 
staat beschreven in de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

• Bent u onder behandeling voor slaapapneu bij Gelre ziekenhuizen? Dan adviseren 
wij u om door te gaan met uw behandeling. Heeft u klachten die te maken met uw 
slaapapneu? Neem dan contact op met uw behandelend arts van Gelre 
ziekenhuizen. Op het moment dat u een afspraak heeft met uw behandeld arts of 
OSAS-consulent, dan wordt vóór deze afspraak via een uitleesprogramma op de 
laptop in Gelre ziekenhuizen uw NightBalance uitgelezen.

• Bent u niet meer onder behandeling van Gelre ziekenhuizen en inmiddels terug 
verwezen naar de huisarts? Dan kan desgewenst de leverancier die u de SPT heeft 
geleverd (Mediq Tefa of Vivisol) de NightBalance ook via een laptop uitlezen.

Welke oplossing komt er voor deze SPT apparaten?
Het is nog niet bekend of al deze Slaap Positie Trainers worden vervangen. De leveranciers 
zijn hierover nog in overleg met Philips. Zodra hierover meer bekend is, wordt u 
geïnformeerd door uw leverancier.

Meer informatie?
Houd de website van uw leverancier in de gaten voor de meest recente informatie over de 
stopzetting van het NightBalance-portal van de SPT van Philips en eventuele vervanging. 
• www.vivisol.nl/ 
• www.mediqtefa.nl/ 

http://www.vivisol.nl/
http://www.mediqtefa.nl/

