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Samenvatting 
 
In het kader van het programma Zinnige Zorg licht Zorginstituut Nederland de zorg die uit het 
verzekerde basispakket wordt vergoed, systematisch door met als uiteindelijke doel te beoordelen of de 
diagnostiek en de therapeutische interventies die binnen het basispakket zorg vallen, op een 
patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet.  
 
Een van de onderwerpen in het kader van dit programma is de diagnostiek die wordt uitgevoerd bij 
volwassen patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op obstructieve slaapapneu (OSA[S]).  
Het onderhavige rapport betreft een analyse van aanbevelingen in richtlijnen over de diagnostiek bij 
deze patiënten.  
 
Op 23 augustus 2017 werd uitgebreid gezocht naar relevante richtlijnen over de diagnostiek van OSAS in 
(inter)nationale databanken. Op basis hiervan werden vijf richtlijnen geselecteerd voor verdere analyse: 
twee Nederlandse richtlijnen (NHG 2014; NVALT 2009), één richtlijn uit Duitsland (DGSM 2009) en twee 
richtlijnen uit de Verenigde Staten (ACP 2014; AASM 2017). De richtlijn van de huisartsen (NHG 2014) 
verwees geheel naar de richtlijn van de medisch specialisten (NVALT 2009) en werd verder buiten 
beschouwing gelaten. Een geactualiseerde richtlijn van de NVALT is in april 2018 gepubliceerd en werd 
uiteindelijk alsnog opgenomen in de analyses. 
 
Alle geselecteerde richtlijnen zijn door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar beoordeeld met 
behulp van de Nederlandse versie van het AGREE-II instrument (AGREE 2009). De AGREE-scores (bereik 
van 1 tot 7) liepen uiteen van 3 (DGSM 2009) tot 5,5 (ACP 2014). De NVALT richtlijn uit 2009 scoorde vier 
punten en die uit 2018 vijf punten. De beoordelaars zouden de DGSM richtlijn niet aanbevelen voor 
gebruik in de praktijk, maar de ACP-richtlijn wel en zonder verdere aanpassingen. De overige richtlijnen 
worden aanbevolen mits voorzien van aanpassingen, vooral in de domeinen Toepassing en 
Methodologie (hoewel de NVALT-richtlijnen voor dit laatste domein nog een redelijke score behalen van 
resp. 52% en 60%).  
 
Definities OSA(S) in richtlijnen 
Er worden verschillende definities van OSA(S) gehanteerd in de richtlijnen, afhankelijk van  het jaar van 
publicatie.  

 De NVALT-richtlijn uit 2009 hanteert de volgende definitie voor obstructieve slaapapneusysndroom 
(OSAS): “Het hebben van een apneu-hypopneu index (AHI) van meer dan vijf, gepaard gaande met 
ofwel overmatige slaperigheid overdag of met minimaal twee andere verschijnselen (vermoeidheid 
overdag, verminderde concentratie, stokkende ademhaling tijdens de slaap, niet verfrissende slaap), 
waarbij andere oorzaken van de klachten uitgesloten dienen te zijn.”. 

 De DGSM richtlijn uit 2009, de ACP richtlijn uit 2014 en de AASM richtlijn uit 2017 hanteren een AHI 
score van 5 of meer per uur met voor OSA kenmerkende symptomen of het hebben van een AHI 
score van 15 of meer per uur (ook zonder OSA symptomen) als definitie van OSA. 

 De NVALT richtlijn uit 2018 presenteert een voorstel voor het onderscheiden van verschillende 
vormen van OSA en gebruikte het afkappunt AHI ≥ 5 met symptomen of met co-morbiditeit als 
diagnostisch criterium voor zogenoemd klinisch relevant OSA (= OSA met symptomen en/of co-
morbiditeit die veroorzaakt kunnen zijn door deze stoornis (bijvoorbeeld overmatige slaperigheid, 
arteriële hypertensie). NVALT 2018 maakt duidelijk onderscheid tussen OSA (obstructieve 
slaapapneu) en OSAS (obstructieve slaapapneusyndroom), waarbij OSA wordt gedefinieerd als een 
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AHI ≥ 5 en OSAS wordt gebruikt voor de situatie waarin de klachten en/of comorbiditeit oorzakelijk 
gerelateerd zijn aan OSA. 

 
Een opvallende bevinding is dat de NVALT-richtlijn uit 2018 de wereldwijd toegepaste definitie van de 
AASM 2014 bekritiseert, omdat deze volgens de richtlijnwerkgroep niet op wetenschappelijk bewijs 
berust en voor praktische doeleinden conceptueel ontoereikend is. Zij wijst met name op het feit, dat bij 
de minder ernstige vorm (AHI <15) symptomen zijn vereist voor de diagnose van OSA(S), terwijl dit voor 
de meer ernstige vorm (AHI ≥15) niet het geval is, waardoor het resultaat van de polysomnografie als 
diagnostische test wordt verstrengeld met de geassocieerde symptomen. 
 
Vergelijking van aanbevelingen 
De richtlijnen gebruikten min of meer hetzelfde proces om tot een aanbeveling te komen: n.a.v. een 
conclusie op basis van de uitgevoerde systematische review volgde een consensusbespreking in de 
richtlijngroep waarbij patiëntenvoorkeuren, de beschikbaarheid van speciale technieken of expertise, 
organisatorische aspecten en maatschappelijke consequenties of kosten werden meegewogen.  
 
Polysomnografie (type 1 monitor) 
Polysomnografie wordt in alle richtlijnen aanbevolen als standaard voor de diagnostiek van OSA(S), 
maar de NVALT-richtlijn uit 2018 is specifieker en beveelt het gebruik van polysomnografie aan voor de 
diagnose van patiënten met slaapklachten en lage pre-test waarschijnlijkheid voor klinisch relevant 
OSA(S), aanwezigheid van medische comorbiditeit en geassocieerde slaapstoornissen, of onduidelijke 
testresultaten van polygrafie.  
 
Onbewaakte polysomnografie (type 2 monitor) 
Twee richtlijnen (NVALT 2009 en DGSM 2009) geven een expliciete aanbeveling met betrekking tot type 
2 monitoren en deze aanbevelingen zijn tegengesteld. Waar de NVALT-richtlijn het gebruik van type 2 
monitoren ‘verantwoord’ noemt, stelt de DGSM-richtlijn dat bewaking juist essentieel is bij 
polysomnografie. Een derde richtlijn (ACP) beschrijft dat type 2 monitoren AHI-scores kunnen 
voorspellen die suggestief zijn voor OSA(S). Alle drie de richtlijnen onderbouwen hun aanbevelingen en 
uitspraken met andere studies, hetgeen de tegenstrijdigheid in aanbevelingen zou kunnen verklaren. De 
NVALT-richtlijn uit 2018 doet geen expliciete aanbeveling over type 2 monitoren, maar in de 
richtlijntekst wordt vermeld, dat “Type 2, ambulante PSG” in de Verenigde Staten nauwelijks wordt 
gebruikt. De AASM richtlijn uit 2017 tenslotte doet geen uitspraken specifiek over type 2 monitoren. 
 
Polygrafie (type 3 monitor) 
Alle richtlijnen bevelen polygrafie (type 3 monitor) onder bepaalde voorwaarden aan voor het stellen 
van de diagnose OSA(S) (patiënten met een hoge voorafkans, zonder ernstige comorbiditeiten en zonder 
verdenking op meerdere slaapaandoeningen). De NVALT-richtlijnen en de DGSM-richtlijn, welke naar 
deels dezelfde referenties ter onderbouwing verwijzen, benoemen daarnaast dat deskundig personeel 
aanwezig moet zijn. Vier richtlijnen bevelen aan dat bij een sterk klinisch vermoeden op OSA(S) en een 
negatieve of onduidelijke testuitslag, er alsnog een volledig polysomnografisch onderzoek (type 1 
monitor) dient te volgen (NVALT 2009; NVALT 2018; DGSM 2009; AASM 2017). 
 
Type 4 monitor 
Twee richtlijnen die een aanbeveling geformuleerd hebben over type 4 monitoren bevelen het gebruik 
van type 4 monitoren voor de diagnostiek van OSAS niet aan (NVALT 2009; DGSM 2009). De NVALT-
richtlijn uit 2018 formuleert geen expliciete aanbeveling omtrent het gebruik van type 4 monitoren, 
maar in de richtlijntekst wordt vermeld dat type 4 monitoren als ontoereikend worden beschouwd.  
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Ook de ACP-richtlijn doet geen expliciete aanbeveling, maar vermeldt op basis van 37 studies wel dat 
testuitslagen van type 4 monitoren kunnen wijzen op OSAS. 
 
Vragenlijsten 
Gebruik van enkel vragenlijsten (zonder poly(somno)grafie) voor de diagnostiek van OSA(S) wordt niet 
aanbevolen (NVALT 2009; NVALT 2018; DSGM 2009; AASM 2017), maar vragenlijsten kunnen wel zinvol 
zijn ter aanvulling in het diagnostische proces (NVALT 2009).  
 
Longfunctieonderzoek 
Geen van de richtlijnen geeft een aanbeveling ten aanzien van longfunctieonderzoek voor de 
(differentiaal) diagnostiek van OSA(S). Het is niet waarschijnlijk dat de richtlijnen deze diagnostische test 
specifiek hebben opgenomen in hun systematische zoekactie. 
 
Slaapendoscopie 
Eén richtlijn beveelt aan een deskundige beoordeling van de bovenste luchtweg uit te voeren bij elke 
patiënt verdacht voor OSA(S) (NVALT 2009) en noemt slaapendoscopie als een van de methoden.  
De NVALT-richtlijn uit 2018 beveelt aan slaapendoscopie (drug-induced sleep endoscopy - DISE) te 
gebruiken voor diagnostiek, indien bovenste luchtwegchirurgie of nervus hypoglossusstimulatie als 
behandeling van OSA(S) overwogen wordt. Aanbevolen wordt DISE pas te verrichten, nadat de 
resultaten van een polysomnografie of polygrafie bekend zijn, welke resultaten dan dienen voor de 
evaluatie van het obstructieniveau. De overige richtlijnen doen geen aanbevelingen ten aanzien van 
slaapendoscopie en hebben deze diagnostische test waarschijnlijk niet systematisch onderzocht. 
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1 Inleiding 
 
Voor haar Programma Zinnige Zorg heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) een systematische werkwijze 
ontwikkeld om de manier waarop gebruik wordt gemaakt van het verzekerde basispakket in Nederland 
door te lichten. Kern hiervan zijn het identificeren en terugdringen van ineffectieve en/of onnodige zorg 
ter verbetering van de kwaliteit van zorg, vergroting van de gezondheidswinst en vermijding van 
onnodige kosten. Het ZIN heeft daarbij als uitgangspunten: de patiënt centraal, gedeelde 
besluitvorming, stepped care en het betrekken van relevante partijen gedurende het gehele traject. 
 
Een van de onderwerpen die in het kader van het programma Zinnige Zorg aan bod komen, is de 
diagnostiek die wordt uitgevoerd bij volwassen patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op 
slaapapneu (OSA). Voor het onderzoek van de diagnostiek bij OSA worden twee hoofdvragen 
onderscheiden: 1. De analyse van richtlijnen en 2. Het uitvoeren van systematische reviews. 
 
Het onderhavige rapport betreft een analyse van aanbevelingen in richtlijnen over de diagnostiek bij 
volwassen patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op OSA1 (deel 1).  
 
Het ZIN formuleerde de volgende vraagstellingen: 
 
1. Inventariseer welke Nederlands geldende eerste en tweedelijns richtlijnen aanbevelingen doen over 

diagnostiek bij volwassen patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op OSAS en beoordeel 
deze richtlijnen op kwaliteit volgens de AGREE methodiek. 

2. Welke adviezen worden er in deze Nederlandse richtlijnen gegeven over het diagnostisch traject? 
Hoe worden deze adviezen in de richtlijn wetenschappelijk onderbouwd? 

3. Sluiten deze Nederlandse richtlijnen op elkaar aan? 
4. Selecteer in overleg met de opdrachtgever de drie meest recente en relevante internationale 

(Engelstalige) richtlijnen die aanbevelingen doen over diagnostiek bij volwassen patiënten met 
slaperigheidsklachten en verdenking op OSAS. Beoordeel deze richtlijnen met AGREE en beschrijf 
welke adviezen er worden gegeven over het diagnostisch traject met bijbehorende 
wetenschappelijke onderbouwing. 

5. Vergelijk de aanbevelingen over het diagnostisch traject in Nationale en geselecteerde 
Internationale richtlijnen. Beschrijf de verschillen en correleer deze aan de in de richtlijn gegeven 
(wetenschappelijke) onderbouwing. 

  

                                                 
1
 In het vervolg van dit rapport gebruiken wij de term OSAS, omdat deze term gehanteerd werd in de 

oorspronkelijke projectaanvraag en in het merendeel van de in dit rapport beoordeelde richtlijnen. 
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2 Methoden 
 
Op 23 augustus 2017 werd gezocht naar richtlijnen over de diagnostiek van OSAS in de volgende 
databanken en meta-zoekmachines: 
 

 NHG-standaarden 

 Richtlijnendatabase (FMS) 

 Apneuvereniging  

 Apneupagina 

 NVAB 

 KCE (België) 

 AWMF (Duitsland) 

 IQWIG (Duitsland) 

 DSGM (Duitsland) 
 

 NICE (Verenigd Koninkrijk) 

 SIGN (Schotland) 

 National Guideline Clearinghouse 

 G-IN 

 Clinical Guidelines Australia 

 Clinical Guidelines New Zealand 

 Trip database 

 Google scholar 

Wij gebruikten de volgende brede zoektermen (afhankelijk van de databank alleen of in combinatie met 
één andere term): slaap, sleep, sleeping, schlaf; apneu, apnoea, apnea; OSAS, slaapapneu, schlafapnoe. 
Selectie van richtlijnen vond plaats door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar. De selectie betrof 
alle in Nederland gebruikte richtlijnen. Van de geïdentificeerde buitenlandse richtlijnen werden in 
overleg met de opdrachtgever drie richtlijnen geselecteerd voor verdere beschouwing. 
 
Alle geselecteerde richtlijnen zijn door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar beoordeeld met 
behulp van de Nederlandse versie van het AGREE-II instrument (AGREE 2009). De items waarop de 
beoordelingen twee of meer punten afweken, zijn onderling besproken en waar nodig aangepast. Daar 
waar online meer informatie beschikbaar was dan in het document van de richtlijn zelf, is de 
aanvullende informatie ook meegenomen in de beoordeling. Een overzicht van de items en domeinen 
van AGREE-2 kan gevonden worden in Bijlage 1. 
 
Van iedere richtlijn werden de voor OSAS gebruikte definities en alle aanbevelingen betreffende de 
diagnostiek bij OSAS geëxtraheerd met de daarbij horende wetenschappelijke onderbouwing (zo 
mogelijk in de vorm van letterlijke citaten), niveau van bewijs en sterkte van de aanbeveling. Deze 
gegevens werden gecontroleerd door een tweede onderzoeker. 
 
Tenslotte werden de aanbevelingen en wetenschappelijke onderbouwingen betreffende de 
verschillende vormen van diagnostiek, zoals gedaan in de geselecteerde richtlijnen, met elkaar 
vergeleken.  
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3 Resultaten 
 
3.1 Selectie van richtlijnen 
Aanvankelijk werden vijf in Nederland gebruikte richtlijnen geïdentificeerd. Drie daarvan werden 
vanwege de volgende redenen voor verder onderzoek uitgesloten: 

 NVKNO-HH: OSAS bij kinderen (2013): betreft louter kinderen 

 NVAB: Richtlijn Advisering en begeleiding door de bedrijfsarts bij het Obstructieve 
Slaapapneusyndroom en Werk (2012): geen aanbevelingen over diagnostiek van OSAS 

 NVTS: Richtlijn voor de behandeling van patiënten met het obstructief slaapapneu syndroom 
met een mandibulair repositie-apparaat (2009): geen aanbevelingen over diagnostiek 

 
De overige twee richtlijnen gaven aanbevelingen over de diagnostiek bij OSAS (NHG 2014; NVALT 2009). 
Een daarvan werd recent geactualiseerd en de geactualiseerde versie werd eveneens in de onderhavige 
rapportage opgenomen (NVALT 2018). Uiteindelijk werden de volgende drie in Nederland gebruikte 
richtlijnen geïncludeerd: 

 M23 NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen (NHG 2014)  

 Obstructieve slaapapneusyndroom (NVALT 2009) 

 Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen (NVALT 2018) 
 
In de eerste lijn wordt gebruik gemaakt van de Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) Standaard 
“Slaapproblemen en slaapmiddelen” (NHG-werkgroep Slaapproblemen en slaapmiddelen 2014). In de 
tweede lijn wordt gebruikt gemaakt van de richtlijn “Obstructieve slaapapneusyndroom (NVALT 2009) 
die onlangs is opgevolgd door de richtlijn ‘Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen’ (NVALT 2018). 
Beide multidisciplinaire richtlijnen zijn geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor 
Longziekten en Tuberculose (NVALT). In de NHG-standaard komt OSAS slechts terloops aan de orde; er 
wordt voornamelijk verwezen naar de NVALT-richtlijn uit 2009, waaraan ook huisartsen hebben 
meegewerkt. 
 
De zoekactie naar in het buitenland gebruikte richtlijnen over de diagnostiek van OSAS leverde 10 
potentieel bruikbare richtlijnen op. Drie hiervan bleken uiteindelijk niet de diagnostiek van OSAS te 
betreffen (Qaseem 2013; Ramar 2015; USPSTF 2017) en één betrof een “position statement” (Douglas 
2017). Zes richtlijnen waren potentieel bruikbaar. Eén daarvan betrof een verouderde en 
teruggetrokken SIGN richtlijn (SIGN 2003) en één een niet meer vanuit Nederland toegankelijk 
document van NICE, dat gebaseerd was op de verouderde SIGN richtlijn 
(https://cks.nice.org.uk/obstructive-sleep-apnoea-syndrome#!scenario). Uiteindelijk werden vier 
potentieel relevante richtlijnen geselecteerd: 
 

 S3-Leitlinie – Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen. Deutsche Gesellschaft fur Schlafforschung 
und Schlafmedizin (DGSM) (S3-Leitlinie 2009) 

 The Canadian Thoracic Society Sleep Disordered Breathing Committee. Canadian Thoracic Society 
2011 guideline update: Diagnosis and treatment of sleep disordered breathing (Fleetham 2011) 

 Diagnosis of obstructive sleep apnea in adults: a clinical practice guideline from the American 
College of Physicians (ACP) (Qaseem 2014) 

 Clinical practice guideline for diagnostic testing for adult obstructive sleep apnea: an American 
Academy of Sleep Medicine (AASM) clinical practice guideline (Kapur 2017) 

https://cks.nice.org.uk/obstructive-sleep-apnoea-syndrome#!scenario
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In eerste instantie werd overwogen de drie meest recente richtlijnen te selecteren voor verder 
onderzoek (Fleetham 2011; Kapur 2017; Qaseem 2014). Omdat deze drie richtlijnen alle uit Noord-
Amerika afkomstig waren en de opdrachtgever de voorkeur had voor de verdere beschouwing van ten 
minste één in Europa gebruikte richtlijn, werd besloten de oudste niet-Europese richtlijn (Fleetham 
2011) uit te sluiten ten faveure van de in Duitsland gebruikte richtlijn (S3-Leitlinie 2009). Uiteindelijk 
werden derhalve de in Duitsland gebruikte richtlijn en de twee meest recente Noord-Amerikaanse 
richtlijnen geselecteerd voor een verdere beschouwing (Kapur 2017; Qaseem 2014; S3-Leitlinie 2009).  
 
De Duitse richtlijn betreft de diagnostiek en behandeling van niet-verfrissende slaap en 
slaapstoornissen, waarin OSAS uitgebreid aan bod komt (S3-Leitlinie 2009). De richtlijn werd opgesteld 
onder auspiciën van het Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM). De 
tweede richtlijn betreft de diagnostiek van OSAS en werd opgesteld door de American College of 
Physicians (ACP) (Qaseem 2014). De derde richtlijn betreft eveneens de diagnostiek van OSAS en was 
opgesteld door de American Academy of Sleep Medicine (AASM) (Kapur 2017). 
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3.2 AGREE-beoordelingen van de geselecteerde richtlijnen 

In Nederland gebruikte richtlijnen 
In tabel 1 staat een samenvatting van de domeinscores en een oordeel over de algemene kwaliteit van 
de in Nederland toegepaste richtlijnen op basis van AGREE. Op een schaal van 1 (laagst mogelijke 
algemene kwaliteit) tot 7 (hoogst mogelijke kwaliteit) scoorde de NHG-standaard 3 punten, de NVALT-
richtlijn uit 2009 4 punten en de NVALT-richtlijn uit 2018 5 punten.  
 
Tabel 1: Overzicht domeinscores van de in Nederland gebruikte richtlijnen betreffende OSAS (groene 
cel: hoogste score; rode cel: laagste score) 

Overzicht domeinscores per richtlijn NHG 2014 NVALT 2009 NVALT 2018 

Domein 1: Onderwerp en doel 44% 69% 69% 

Domein 2: Betrokkenheid van belanghebbenden 61% 86% 78% 

Domein 3: Methodologie 11% 52% 60% 

Domein 4: Helderheid en presentatie 58% 53% 64% 

Domein 5: Toepassing 8% 29% 29% 

Domein 6: Onafhankelijkheid opstellers 38% 88% 96% 

Algemene kwaliteit (1 = laagste, 7 = hoogste) 3* 4 5 

* Als het NHG-procedureboek vóór 2015 van toepassing was, wordt de domeinscore van de NHG-
standaard 54% voor het domein Methodologie en wordt de totaalbeoordeling 3,5 
 
Een overzicht van de individuele beoordelingen (uitgesplitst per AGREE-item) staat in Bijlage 2. 
 
De NHG-standaard (NHG 2014) scoort op alle domeinen lager dan de NVALT-richtlijnen, behalve voor 
domein 4 Helderheid en presentatie (58%). De richtlijn schiet ernstig tekort op de domeinen 
Methodologie (11%) en Toepassing (8%).  
Een matige tot slechte score wordt behaald voor domein 1 Onderwerp en doel (44%), omdat het doel 
van de richtlijn (item 1) en de vragen die in de richtlijn aan de orde komen (item 2), niet specifiek zijn 
beschreven.  
Een goede score wordt behaald voor domein 2 Betrokkenheid van belanghebbenden (61%), hoewel niet 
alle voor dit domein benodigde informatie in de richtlijn kon worden teruggevonden.  
De lage score voor domein 3 Methodologie (11%) en daarmee ook de lage samenvattende 
totaalbeoordeling (3) heeft mede te maken met het feit dat de NHG een algemene procedure voor de 
methodologie hanteert, die niet expliciet in elke richtlijn vermeld wordt. Op de website van het NHG is 
de gebruikte handleiding voor het schrijven van NHG-standaarden gepubliceerd.2 Voor het domein 
Methodologie staat hierin aanvullende informatie. Deze handleiding is echter verschenen na de 
totstandkoming van de NHG-standaard in 2014. Als er echter van uitgegaan wordt, dat de in de 
handleiding gebruikte methoden ook voor 2015 door de NHG gehanteerd werden, dan zou onze score 
voor het domein Methodologie uitkomen op 54% (en de totaalbeoordeling op 3,5).  
Voor domein 4 Helderheid en presentatie haalt de NHG-standaard een redelijke tot goede score (58%), 
maar de richtlijn bevat weinig aanbevelingen over OSAS en waar deze wel gegeven worden, zijn het doel 
en de populatie weinig specifiek beschreven (item 15).  
De lage score voor het domein 5 Toepassing (8%) wordt veroorzaakt door het vrijwel geheel ontbreken 
van alle informatie voor dit domein; de richtlijn haalt alleen een matige score voor item 19 (“De richtlijn 
geeft advies en hulpmiddelen voor toepassing van de aanbevelingen in de praktijk”). 

                                                 
2
 https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/handleiding_standaarden_2015.pdf 



 

9 

 

De lage score voor domein 6 (onafhankelijkheid opstellers) van de NHG-standaard is voornamelijk het 
gevolg van het ontbreken van informatie over de invloed van de financierende instantie op de inhoud 
van de richtlijn. 
 
De NVALT-richtlijn uit 2009 (NVALT 2009) scoort op alle domeinen hoger dan de NHG-standaard, 
behalve voor domein 4 Helderheid en presentatie (53%). De richtlijn schiet ernstig tekort op het domein 
5 Toepassing (29%).  
Een goede score wordt behaald voor domein 1 Onderwerp en doel (69%), maar de richtlijn scoort voor 
item 3 van dat domein matig, omdat niet zonder meer duidelijk is voor welke populatie de richtlijn van 
toepassing is.  
Sterk punt van de NVALT-richtlijn is domein 2 Betrokkenheid van belanghebbenden (86%), omdat de 
richtlijnwerkgroep uit leden van de relevante beroepsgroepen bestond (item 4), het perspectief en de 
voorkeuren van de doelpopulatie zijn nagegaan (item 5) en de beoogde gebruikers van de richtlijn 
duidelijk zijn genoemd (item 6).  
Voor domein 3 Methodologie wordt een matige score bereikt (52%) door lage scores voor de items 7 
(gebruik van systematische methoden voor het zoeken naar wetenschappelijk bewijsmateriaal), 8 
(onduidelijke criteria voor het selecteren van het wetenschappelijk bewijsmateriaal) en 10 (onduidelijke 
methoden voor het opstellen van de aanbevelingen).  
Voor domein 4 Helderheid en presentatie (53%) laat de NVALT-richtlijn punten liggen voor item 17, 
omdat de kernaanbevelingen lastig herkennen zijn. 
Evenals de NHG-standaard schiet ook de NVALT-richtlijn ernstig tekort waar het gaat om domein 5 
Toepassing van de richtlijn (29%). Dit betreft alle items van dit domein.  
De NVALT-richtlijn scoort uitstekend op domein 6 Onafhankelijkheid opstellers (88%), omdat de 
opvattingen van de financierende instantie hebben geen invloed lijken te hebben gehad op de inhoud 
van de richtlijn (item 22) en mogelijke conflicterende belangen van de leden van de richtlijnwerkgroep 
zijn vastgelegd en besproken (item 23). 
 
De NVALT-richtlijn uit 2018 (NVALT 2018) scoort op alle domeinen hoger dan de NHG-standaard en ook 
hoger dan zijn voorganger uit 2009, behalve voor domein 2 Betrokkenheid van belanghebbenden. Voor 
dit domein wordt overigens een hoge score behaald van 78%: de richtlijnwerkgroep bestond uit leden 
van de relevante beroepsgroepen (item 4) en de beoogde gebruikers van de richtlijn zijn duidelijk 
genoemd (item 6). Alleen het perspectief en de voorkeuren van de doelpopulatie zijn naar onze mening 
slechts in algemene zin beschreven (item 5).  
Aan twee domeinen werd aan de richtlijn van 2018 dezelfde score toegekend als aan die van 2009: resp. 
69% aan domein 1 (Ontwerp en doel)_en 29% aan domein 5 (Toepassing). Net als zijn voorganger schiet 
de richtlijn ernstig tekort op het laatstgenoemde domein, hoewel wel een betere score werd behaald 
voor item 18 (De richtlijn beschrijft de bevorderende en belemmerende factoren bij het toepassen van 
de richtlijn). Een goede score wordt weliswaar behaald voor domein 1 Onderwerp en doel (69%), maar 
ook deze versie van de richtlijn scoort voor item 3 van dat domein matig, omdat niet zonder meer 
duidelijk is voor welke populatie de richtlijn van toepassing is.  
Voor domein 3 Methodologie wordt een redelijke over-all score bereikt (60%). De scores voor de items 7 
(gebruik van systematische methoden voor het zoeken naar wetenschappelijk bewijsmateriaal) en 13 
(De richtlijn is voor publicatie door externe experts beoordeeld) waren echter laag.  
Voor domein 4 Helderheid en presentatie (64%) scoort deze versie van de NVALT-richtlijn goed. De 
richtlijn is echter modulair opgebouwd en wellicht daarom is geen overzicht van alle kernaanbevelingen 
opgenomen (item 17). 
Zoals hiervoor beschreven schiet ook deze versie van de NVALT-richtlijn ernstig tekort waar het gaat om 
domein 5 Toepassing van de richtlijn (29%). Dit betreft alle items van dit domein, behalve item 18 (zie 
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hiervoor). Ook werd maar één indicator gepresenteerd die zou moeten toetsen of de richtlijn gevolgd 
wordt (item 21). 
De NVALT-richtlijn uit 2018 scoort bijna 100% op domein 6 Onafhankelijkheid opstellers (96%), omdat 
de opvattingen van de financierende instantie (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten; SKMS) 
geen invloed lijken te hebben gehad op de inhoud van de richtlijn (item 22) en mogelijke conflicterende 
belangen van de leden van de richtlijnwerkgroep uitgebreid zijn vastgelegd en besproken (item 23). 
 
AGREE vraagt de beoordelaars of zij de richtlijn voor gebruik in de praktijk zouden aanbevelen. Dit is 
voor alle richtlijnen, mits voorzien van aanpassingen, het geval. De beoordelaars zijn van mening dat het 
domein Toepassing in alle richtlijnen tekortschiet. Dit geldt ook voor het domein Methodologie dat 
uitgebreider beschreven zou mogen worden, waarbij aangetekend moet worden dat de NVALT-
richtlijnen hiervoor nog een redelijke score behalen (resp. 52% en 60%).  

Buitenlandse richtlijnen 
In tabel 2 staat een samenvatting van de domeinscores en een oordeel over de algemene kwaliteit van 
de drie buitenlandse richtlijnen op basis van AGREE. Op een schaal van 1 (laagst mogelijke algemene 
kwaliteit) tot 7 (hoogst mogelijke kwaliteit) scoorde de ACP-richtlijn 5,5 punten, de AASM-richtlijn 4,5 
punten en de DGSM-richtlijn 3 punten. 
 
Tabel 2: Overzicht domeinscores per richtlijn (groene cel: hoogste score; rode cel: laagste score) 

Overzicht domeinscores per richtlijn 
DGSM (S3 

Leitlinie 2009) 
ACP (Qaseem 

2014) 
AASM (Kapur 

2017) 

Domein 1: Onderwerp en doel 42% 97% 94% 

Domein 2: Betrokkenheid van belanghebbenden 28% 64% 47% 

Domein 3: Methodologie 35% 90% 49% 

Domein 4: Helderheid en presentatie 56% 92% 89% 

Domein 5: Toepassing 0% 15% 23% 

Domein 6: Onafhankelijkheid opstellers 50% 100% 33% 

Algemene kwaliteit (1 = laagste, 7 = hoogste) 3 5,5 4,5 

 
Een overzicht van de individuele beoordelingen (uitgesplitst per AGREE-item) staat in Bijlage 2. 
 
De DGSM-richtlijn (S3-Leitlinie 2009) scoort op alle domeinen het laagst, behalve voor Onafhankelijkheid 
van de opstellers (50%). De richtlijn schiet ernstig tekort op de domeinen Betrokkenheid van 
belanghebbenden (28%) en Toepassing (0%). Voor het laatstgenoemde domein ontbreekt alle 
informatie en voor het eerstgenoemde wordt zeer laag gescoord op de items 4 (leden van de werkgroep 
komen niet uit de relevante beroepsgroepen) en 5 (perspectief en voorkeuren van de doelpopulatie zijn 
niet nagegaan). Het domein Methodologie (35%) is slecht beschreven, maar er worden wel hoge scores 
behaald voor de items 7 (systematische methoden gebruikt voor het zoeken naar wetenschappelijk 
bewijsmateriaal) en 10 (duidelijk beschreven methoden om de aanbevelingen op te stellen). Wat de 
helderheid en presentatie betreft (domein 4): de aanbevelingen zijn uitstekend te herkennen (item 17), 
maar de aanbevelingen zijn niet altijd even specifiek en ondubbelzinnig (item 15) en de verschillende 
beleidsopties zijn niet al te duidelijk vermeld (item 16). Wat het domein “Onafhankelijkheid van de 
opstellers” betreft scoort de richtlijn maximaal voor item 22 (geen invloed van de financierende 
instantie op de inhoud van de richtlijn), maar er was geen informatie over vastgelegde en besproken 
conflicterende belangen van leden van de richtlijnwerkgroep (item 23). 
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De ACP-richtlijn (Qaseem 2014) scoort uitstekend op de domeinen Onderwerp en doel (97%), 
Methodologie (90%), Helderheid en presentatie (92%) en Onafhankelijkheid opstellers (100%). Alleen 
het domein Toepassing scoort erg laag (15%) door het volledig ontbreken van informatie over de items 
19 (advies en hulpmiddelen voor toepassing van de aanbevelingen in de praktijk), 20 (mogelijke 
implicaties van het toepassingen van de aanbevelingen voor de kosten en benodigde middelen zijn 
overwogen) en 21 (criteria om te toetsen of de richtlijn wordt gevolgd). 
 
De meest recente AASM-richtlijn (Kapur 2017) scoorde eveneens uitstekend op de domeinen 
Onderwerp en doel (94%) en Helderheid en presentatie (89%). Een matige score werd toegekend aan 
het domein Betrokkenheid van belanghebbenden (47%), doordat de werkgroep louter uit slaapexperts 
bestond (item 4) en de beoogde gebruikers van de richtlijn niet duidelijk werden genoemd (item 6). De 
matige score voor het domein Methodologie (49%) is het gevolg van lage scores voor item 9 (ontbreken 
van een beschrijving van de sterke punten en beperkingen van het wetenschappelijk bewijs), item 13 
(geen beoordeling van de richtlijn door externe experts) en item 14 (geen vermelding van een procedure 
voor herziening van de richtlijn). Het domein Toepassing scoort erg laag (23%), vooral door lage scores 
voor de items 18 (beschrijving van de bevorderende en belemmerende factoren bij het toepassen van 
de richtlijn), 19 (weinig advies en hulpmiddelen voor toepassing van de aanbevelingen in de praktijk) en 
21 (nauwelijks criteria om te toetsen of de richtlijn wordt gevolgd). Het domein “Onafhankelijkheid 
opstellers” tenslotte, scoorde ook erg laag (33%): de AASM sponsorde deze (monodisciplinaire) richtlijn 
(item 22)  
 
Op een schaal van 1 (laagst mogelijke algemene kwaliteit) tot 7 (hoogst mogelijke kwaliteit) scoorde de 
DGSM-richtlijn 3 punten, de ACP-richtlijn 5,5 punten en de AASM-richtlijn 4,5 punten. Hoewel beide 
richtlijnen slecht scoren op het onderdeel Toepassing, bevelen beide beoordelaars de ACP-richtlijn 
zonder meer voor gebruik in de praktijk aan en de AASM-richtlijn met aanpassingen. Voor de laatst 
genoemde richtlijn zetten de beoordelaars vooral kanttekeningen bij het domein Onafhankelijkheid van 
de opstellers, omdat alleen de AASM bij de ontwikkeling van richtlijn betrokken was. Het gebruik van de 
DGSM-richtlijn wordt niet aanbevolen. 
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3.3 Definitie van OSAS in de geselecteerde richtlijnen 
 
De volledige in de richtlijnen gebruikte definities staan samengevat in Bijlage 3. 
 
De NHG en NVALT-richtlijn uit 2009 gebruiken als definitie voor OSAS het hebben van een apneu-
hypopneu index (AHI) van meer dan vijf gepaard gaande met ofwel overmatige slaperigheid overdag of 
met minimaal twee andere verschijnselen (vermoeidheid overdag, verminderde concentratie, stokkende 
ademhaling tijdens de slaap, niet verfrissende slaap). Andere oorzaken van de klachten dienen 
uitgesloten te zijn.  
 
In de (modulaire) NVALT-richtlijn uit 2018 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de definitie van 
OSA(S) en wordt de volgende aanbeveling gegeven: “Houd het afkappunt AHI ≥ 5 met symptomen of 
comorbiditeit als diagnostisch criterium aan voor klinisch relevant OSA”.  
NVALT 2018 maakt duidelijk onderscheid tussen OSA (obstructieve slaapapneu) en OSAS (obstructieve 
slaapapneusyndroom). OSA wordt gedefinieerd als een AHI ≥ 5. OSAS wordt gebruikt voor de situatie, 
waarin de klachten en/of comorbiditeit oorzakelijk gerelateerd zijn aan OSA. Verbetering van 
symptomen / comorbiditeit onder therapie zijn een belangrijk element in deze syndroomdefinitie. 
Kunnen de klachten verklaard worden door een andere slaapstoornis, een andere ziekte, gebruik van 
medicijnen, alcohol of drugs, dan spreekt de richtlijnwerkgroep niet van OSAS. Ook als er geen klachten 
of comorbiditeit zijn, spreekt men niet van OSAS. Daarnaast worden verschillende vormen van OSA 
gedefinieerd, waaronder ‘Klinisch relevant OSA’: “OSA met symptomen en/of comorbiditeit die 
veroorzaakt kunnen zijn door deze stoornis”.  
In de module ‘Definitie van obstructief slaapapneu (OSA)’ wordt de wereldwijd toegepaste definitie van 
de AASM 2014 bekritiseerd (American Academy of Sleep Medicine 2014), omdat deze volgens de 
richtlijnwerkgroep niet op wetenschappelijk bewijs berust en voor praktische doeleinden conceptueel 
ontoereikend is (zie ook bijlage 3). Zij wijst met name op het feit, dat bij de minder ernstige vorm (AHI 
<15) symptomen zijn vereist voor de diagnose van OSA, terwijl dit voor de meer ernstige vorm (AHI ≥15) 
niet het geval is, waardoor het resultaat van de polysomnografie als diagnostische test wordt 
verstrengeld met de geassocieerde symptomen. Tevens wordt volgens de richtlijnwerkgroep aan met 
name de AHI een pathologische betekenis gegeven, waarvoor geen wetenschappelijk bewijs is: “Uit deze 
vaststelling vloeit enerzijds voort dat AHI en klinische conditie onafhankelijk van elkaar moeten worden 
beschouwd en anderzijds dat de door de AASM vastgestelde AHI af kappunten onmogelijk valide kunnen 
zijn.” 
In de DGSM-, ACP- en AASM-richtlijnen wordt OSAS gedefinieerd als een onverklaarde 
ademhalingsstoornis gedurende de slaap met een AHI van >15/uur (zelfs indien geen OSAS-symptomen 
aanwezig zijn) òf een AHI ≥5/uur in combinatie met typische OSAS-symptomen. Het eerste criterium is 
dus het meest opvallende verschil in definitie t.o.v. de in Nederland gebruikte richtlijnen. De DGSM- en 
ACP-richtlijnen verwijzen beide naar de tweede editie van de International Classification of Sleep 
Disorders, ICSD-2 (American Academy of Sleep Medicine 2005), en de AASM-richtlijn en indirect ook de 
NVALT-richtlijn uit 2018 verwijzen naar de derde editie, ICSD-3 (American Academy of Sleep Medicine 
2014). Opvallend is dat de AASM-richtlijn het hebben van comorbiditeit niet heeft toegevoegd aan de 
definitie, terwijl de ICSD-3 criteria dit wel vermelden. Ook wordt niet genoemd dat het meten van een 
stokkende ademhaling tijdens de slaap voortaan “out-of-center” mag plaatsvinden. 
Wat de OSAS-symptomen betreft: in de NVALT-richtlijn uit 2018 is een (niet-limitatieve) tabel 
opgenomen die gebaseerd is op de module ‘Obstructive sleep apnea, adult’ uit de ICSD-3 (AASM, 2014). 
Genoemd worden ‘Klachten en lichamelijke verschijnselen overdag’ (overmatige slaperigheid, 
vermoeidheid, nietverkwikkende slaap) en ‘Nachtelijke klachten en lichamelijke verschijnselen’ 
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(insomnie, snakkend naar adem ontwaken, benauwdheid, verstikkingsgevoel, waargenomen snurken 
en/of ademstops). Ook worden comorbiditeiten benoemd: hypertensie, stemmingsstoornis, cognitieve 
disfunctie, coronaire hartziekte, hartfalen, atriumfibrillatie, CVA, type 2-diabetes mellitus. In de DGSM-
richtlijn wordt slaperigheid overdag tot onvrijwillig in slaap vallen als belangrijkste symptoom van OSAS 
beschreven. De ACP-richtlijn spreekt van onbedoeld in slaap vallen overdag, slaperigheid overdag, niet 
verfrissende slaap, vermoeidheid, slapeloosheid en snurken als symptomen indicatief voor OSAS. Elders 
in deze richtlijn wordt gesproken van symptomen zoals slaperigheid overdag, vermoeidheid, 
slapeloosheid, stemmingsstoornissen en cognitieve beperking. In de AASM-richtlijn worden ‘typical 
symptoms’ beschreven als zijnde niet verfrissende slaap, slaperigheid overdag, vermoeidheid of 
slapeloosheid, wakker worden vanwege een gevoel van snakken naar adem of vanwege een gevoel van 
verstikking, luid snurken of door de partner waargenomen apneus (‘witnessed apneas’).  
 
In geen enkele richtlijn wordt een specifiek instrument genoemd om deze symptomen vast te stellen. In 
de NVALT-richtlijn uit 2009 (naar welke de NHG-standaard voor OSAS geheel verwijst) wordt ‘kennis van 
slaapaandoeningen in brede zin’ een voorwaarde genoemd om geen diagnostische missers te maken en 
het gebruik van vragenlijsten (waarbij de Epworth sleepiness scale (ESS) met name genoemd wordt) en 
een slaapwaakkalender daarbij als een hulpmiddel aangewezen. De NVALT-richtlijn uit 2018 noemt ‘een 
zorgvuldige somnologische anamnese’ het beste middel om pre-test waarschijnlijkheid voor klinisch 
relevant OSA in te schatten. Voor een beschrijving van een professionele slaapanamnese verwijzen zij 
naar een hoofdstuk in het handboek van de European Sleep Research Society (Grote en Puertas, 2014). 
Voor het vaststellen van gerelateerde comorbiditeit worden anamnese, lichamelijk onderzoek en 
aanvullend onderzoek (inclusief de respiratoire, cardiovasculaire en neurologische tractus met 
bijzondere aandacht voor de mond- en keelholte inclusief de staat van dentitie) genoemd, waarbij 
verwezen wordt naar de AASM-richtlijn uit 2017 (Kapur, 2017). De DGSM-richtlijn beveelt wel aan ter 
documentatie van de slaapapneu tenminste één vragenlijst te gebruiken (Berlin-Questionnaire of een 
zelf ontwikkelde vragenlijst) én de Epworth Sleepiness Scale (ESS). De ACP-richtlijn rept van het gebruik 
van vragenlijsten om patiënten vooraf te screenen voor verdere diagnostiek en noemt de ESS als de 
meest gangbare. Ook in de AASM-richtlijn wordt geen specifiek instrument aanbevolen om ‘typische 
symptomen’ vast te stellen. Wel wordt in een stroomdiagram aangegeven, wanneer een persoon 
beschouwd moet worden als hebbende een verhoogd risico op OSAS (‘Increased risk of moderate to 
severe OSA is indicated by the presence of excessive daytime sleepiness and at least two of the 
following three criteria: habitual loud snoring; witnessed apnea or gasping or choking; or diagnosed 
hypertension.’) 
 
Voor het scoren van de ernst van OSAS verwijzen de NVALT-richtlijn uit 2009 en de DGSM-richtlijn naar 
de ICSD-2 (American Academy of Sleep Medicine 2005). De ACP-richtlijn verwijst ook naar de ICSD-2 
(American Academy of Sleep Medicine 2005) en tevens naar de richtlijn van de Adult Obstructive Sleep 
Apnea Task Force of the American Academy of Sleep Medicine (Epstein 2009). De AASM-richtlijn verwijst 
naar de ICSD-3 (American Academy of Sleep Medicine 2014) en naar versie 2.3 van de AASM Manual for 
the Scoring of Sleep and Associated Events (Berry 2016). De NVALT-richtlijn uit 2018 beveelt aan de ernst 
van OSA te beschrijven door het benoemen van AHI, ODI, geassocieerde symptomen en comorbiditeit. 
Het gebruik van een ernstclassificatie op basis van alleen de AHI-afkappunten wordt expliciet niet 
aanbevolen (zie ook de hiervoor beschreven kritiek op de ICSD-3 / AASM 2014 definitie). In de 
richtlijntekst wordt een pleidooi gehouden voor het ontwikkelen van een nieuw 
ernstclassificatiesysteem dat mede gebaseerd zou moeten zijn op de ernst van symptomen, hypoxemie 
en comorbiditeit. 
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Alle richtlijnen kampen met problemen ten aanzien van het beoordelen en interpreteren van de 
onderbouwende literatuur vanwege in de primaire studies toegepaste verschillende definities (met 
name in oudere studies). Een andere uitdaging is, dat er verschillende type sensoren zijn om stokkende 
ademhaling tijdens de slaap te meten en dat deze technologie continue verbetert. De afkappunten 
gehanteerd voor AHI zijn echter gelijk gebleven, waarbij geen rekening is gehouden met verbeterde 
technologie. Door de toegenomen gevoeligheid van de nieuwe sensoren wordt de diagnose OSAS vaker 
gesteld. De richtlijnen benoemen dat ze op de hoogte zijn van deze uitdagingen, maar houden hier geen 
rekening mee in hun analyses of interpretatie van resultaten. Studies met nieuwere sensoren worden 
bijvoorbeeld niet apart in een subgroepanalyse bekeken of tegen studies met andere sensoren afgezet 
in een sensitiviteitsanalyse.  
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3.4 Toegepaste methoden in de geselecteerde richtlijnen 
 
In Bijlage 4 staat een overzicht van de toegepaste methoden in de verschillende richtlijnen. Hierna 
worden de meest opvallende verschillen en overeenkomsten besproken. Omdat de NHG-standaard 
louter verwijst naar de NVALT-richtlijn uit 2009, wordt de NHG-standaard hierna niet meer besproken. 

Zoekactie 
De meest uitgebreide zoekactie werd gedaan door NVALT 2009, die MEDLINE, Embase, Cochrane, Cinahl 
en Psychinfo raadpleegde en studies includeerde in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. De twee 
Noord-Amerikaanse richtlijnen selecteerden louter Engelstalige studies. Voor veel modules in de NVALT-
richtlijn uit 2018 werd geen systematische zoekactie verricht en berusten de aanbevelingen op recent 
gepubliceerde richtlijnen (met name AASM 2017), ‘een oriënterende search’ en ‘de praktijkervaring van 
de experts in de werkgroep’. De taal wordt niet vermeld. Voor de module betreffende slaapendoscopie 
(drug-induced sleep endoscopy - DISE) werd in MEDLINE en Embase gezocht.  
 
De meest recente zoekacties vonden plaats in de AASM-richtlijn (voor PubMed in juni 2016; voor 
Embase in december 2013) en in de module ‘Drug-induced sleep endoscopy (DISE) bij obstructief 
slaapapneu (OSA)’ van de NVALT-richtlijn (31 augustus 2016). Voor de ACP-richtlijn waren deze data mei 
2013 voor PubMed en september 2010 voor Embase. De zoekactie in de overige richtlijnen vond plaats 
in april 2007 (DGSM) en 2006 (NVALT 2009). 

Beoordeling methodologische kwaliteit 
De NVALT-richtlijn uit 2009 gebruikte de destijds in zwang zijnde EBRO-beoordelingsformulieren voor de 
beoordeling van de studiekwaliteit. De NVALT-richtlijn uit 2018 gebruikte AMSTAR voor systematische 
reviews (Shea 2007), Cochrane’s Risk of bias tool voor RCT’s (Higgins 2011), ROBINS-I voor niet-
gerandomiseerde interventiestudies (Sterne 2016) en QUADAS-2 voor diagnostisch onderzoek (Whiting 
2011). Voor DGSM was het onduidelijk hoe de studiekwaliteit precies bepaald was. ACP gebruikte een 
weinig gangbare beoordelingslijst voor het bepalen van de studiekwaliteit, welke lijst echter wel 
bestond uit de essentieel geachte onderdelen voor het beoordelen van diagnostische studies. AASM 
gebruikte QUADAS-2. 

Niveau van bewijs 
In de NVALT-richtlijn uit 2009 werden het niveau van bewijs en het niveau van conclusie geduid aan de 
hand van het EBRO-systeem van het voormalige CBO. DGSM gebruikte hiervoor het Oxford CEBM-
systeem (waarop het EBRO-systeem gebaseerd is), waarbij verwezen wordt naar de website van het 
Oxford Centre for Evidence-based Medicine (http://www.cebm.net/blog/2009/06/11/oxford-centre-
evidence-based-medicine-levels-evidence-march-2009/). De NVALT-richtlijn uit 2018 en de AASM-
richtlijn gebruikten GRADE (Guyatt 2011). GRADE beoordeelt vijf domeinen (risk of bias, inconsistentie, 
indirect bewijs, onnauwkeurigheid, andere factoren (waaronder selectieve publicatie)) en geeft op 
uitkomstniveau een samenvattend level of evidence. De GRADE levels of evidence hebben de volgende 
betekenis: 
 

 Hoge kwaliteit (High): er is veel vertrouwen dat het werkelijk effect dicht in de buurt ligt van de 
schatting van het effect 

 Redelijke kwaliteit (Moderate): er is redelijk vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijk 
effect ligt waarschijnlijk dicht bij de schatting van het effect, maar er is een mogelijkheid dat het hier 
substantieel van afwijkt 
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 Lage kwaliteit (Low): er is beperkt vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijke effect 
kan substantieel verschillend zijn van de schatting van het effect. 

 Zeer lage kwaliteit (Very low): er is weinig vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijke 
effect wijkt waarschijnlijk substantieel af van de schatting van het effect 

 
In de ACP-richtlijn, tenslotte, werd een variant van GRADE gebruikt zonder de categorie “Very low”, 
maar met een aparte categorie voor “Insufficient evidence”.  

Van evidence tot aanbeveling 
Alle richtlijnen gebruikten min of meer hetzelfde proces voor het komen van evidence tot aanbeveling. 
N.a.v. een conclusie op basis van de uitgevoerde systematische review volgde een consensusbespreking 
in de richtlijngroep waarbij patiëntenvoorkeuren, de beschikbaarheid van speciale technieken of 
expertise, organisatorische aspecten en maatschappelijke consequenties of kosten werden 
meegewogen. Alleen AASM en de NVALT-richtlijn uit 2018 pasten het GRADE from evidence to decision 
(EtD) framework toe. Het GRADE EtD framework betreft de fase tussen de afronding van de 
systematische reviews (de ‘evidence’) en het formuleren van aanbevelingen (c.q. beslissingen – 
‘decisions’). Het beschrijft, welke stappen ondernomen kunnen worden om overige overwegingen te 
betrekken bij de evidence om zo tot een beslissing te komen. Elementen van dit framework betreffen 
het inschatten van de overall sterkte van het bewijs, een afweging van de voordelen (‘benefits’) en 
mogelijke nadelen (‘harms’) van de interventie, het betrekken van het patiëntenperspectief en kosten. 

Sterkte van de aanbeveling 
Het niveau van aanbeveling werd door de NVALT-richtlijnen niet geduid (het EBRO-systeem voorzag 
daarin niet en de richtlijn uit 2018 gebruikte de desbetreffende aanduiding van GRADE niet). DGSM 
gebruikte het Oxford CEBM-systeem met vier categorieën van de sterkte van de aanbeveling lopend van 
A (gebaseerd op niveau 1 studies) tot D (mening experts). ACP gebruikte een zelf ontworpen systeem, 
dat sterk leunde op GRADE: het ACP Guideline Grading System met de categorieën strong (“Benefits 
clearly outweigh risks and burden or risks and burden clearly outweigh benefits”) en weak (“Benefits 
finely balanced with risks and burden”). AASM gebruikte GRADE. 
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3.5 Vergelijking van de aanbevelingen in de geselecteerde richtlijnen 

3.5.1 Aanbevelingen en onderbouwing 
De aanbevelingen met bijbehorende wetenschappelijke onderbouwing en niveau van bewijs uit de 
geselecteerde nationale en internationale richtlijnen zijn per richtlijn weergegeven in Bijlage 5.  
Hieronder volgt een korte beschrijving per diagnostische test. De NHG-standaard (2014) verwijst naar de 
NVALT-richtlijn uit 2009 voor aanbevelingen en wordt derhalve niet apart besproken. 

Polysomnografie (type 1 monitor) 
De NVALT-richtlijn uit 2009 noemt polysomnografie de gouden standaard voor het aantonen of 
uitsluiten van OSAS. Er is geen sterkte toegekend aan de aanbeveling, die door de werkgroep is 
gebaseerd op een samenvatting van de AASM-richtlijn uit 2007 (Collop 2007). Specifieke referenties ter 
onderbouwing van de aanbeveling worden niet gegeven.  
De NVALT-richtlijn uit 2018 beveelt het gebruik van polysomnografie (PSG) aan voor de diagnose van 
patiënten met slaapklachten en lage pre-test waarschijnlijkheid voor klinisch relevant OSA, 
aanwezigheid van medische comorbiditeit en geassocieerde slaapstoornissen, of onduidelijke 
testresultaten van polygrafie. De resultaten van polysomnografie dienen geïnterpreteerd te worden in 
de klinische context door een professional met een adequaat expertiseniveau. Criteria voor lage pre-test 
waarschijnlijkheid en adequaat expertiseniveau worden niet gegeven. Voor deze aanbevelingen is geen 
systematisch literatuuronderzoek verricht; de aanbevelingen zijn gebaseerd op de AASM richtlijn uit 
2017 (Kapur 2017)3 en enkele losse publicaties (AASM 1990; AASM 2005; AASM 2014; Berry 2016; 
Bibbins-Domingo 2017; Chesson 2003; Collop 2007; Collop 2011; Escourrou 2015; Guan 2016; Kingshott 
1998; Lack 2016; Masa 2013; McNicholas 2018; Pevernagie 2015; Tkacova 2014; Tunbull 2017). Er is 
geen sterkte toegekend aan de aanbevelingen. 
De DSGM-richtlijn beveelt polysomnografie aan als referentiestandaard en verwijst voor de uitvoering 
ervan naar de AASM-handleiding uit 2007 en naar een uitspraak van American Heart Association Council 
2008 (Iber 2007, Somers 2007). Een niveau van bewijs werd niet vermeld en het is onduidelijk welke 
overwegingen tot de vijf sterke (graad A) aanbevelingen hebben geleid. In een zesde aanbeveling 
(sterkte graad B) wordt gebruik van een split-night protocol afgeraden. Deze aanbeveling is gebaseerd 
op één studie (niveau van bewijs en overwegingen niet vermeld).  
De ACP-richtlijn beveelt polysomnografie aan als diagnostische test bij patiënten verdacht van OSAS en 
geeft aan dat, wanneer polysomnografie niet beschikbaar is, polygrafie een alternatief kan zijn bij 
patiënten zonder comorbiditeiten. De referenties die in het kader van deze aanbeveling genoemd 
worden, hebben betrekking op de diagnostische waarde van polygrafie ten opzichte van 
polysomnografie. Hetzelfde geldt voor het niveau van bewijs, dat beschreven is als matig. In de 
richtlijntekst wordt beschreven dat polysomnografie de standaard is bij diagnosticeren van OSAS, maar 
verdere specifieke overwegingen ontbreken. 
De AASM-richtlijn geeft in een sterke aanbeveling de voorkeur aan polysomnografie boven slaapapneu-
onderzoek in de thuissituatie (Home Sleep Apnea Testing, HSAT; omvat type 2 – 4 monitoren) voor het 
diagnosticeren van OSAS bij patiënten met bepaalde comorbiditeiten, te weten cardiorespiratoire 
aandoeningen, potentiële respiratoire spierzwakte ten gevolge van een neuromusculaire aandoening, 
hypoventilatie overdag of verdenking van slaap gerelateerde hypoventilatie, chronisch gebruik van 

                                                 
3 In de AASM richtlijn uit 2017 worden geen expliciete criteria voor hoge of lage voorafkans gegeven. Dit geldt ook 
voor ‘adequaat expertiseniveau’; in de richtlijn wordt hierover alleen het volgende vermeld: “HSAT [Home Sleep 
Apnea Testing] should be administered by an accredited sleep center under the supervision of a board-certified 
sleep medicine physician, or a physician who has completed a sleep fellowship, but is awaiting the next 
opportunity to take the board examination”. 
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opioïden, beroerte in de voorgeschiedenis of ernstige slapeloosheid. Het niveau van de onderliggende 
evidence werd beoordeeld als zeer laag. De studies waarnaar gerefereerd wordt, onderzochten de 
waarde van HSAT bij patiënten met cardiorespiratoire aandoeningen en bij patiënten met COPD. Voor 
de overige comorbiditeiten werd geen evidence gevonden voor de validiteit van HSAT bij diagnostiek 
voor OSAS. Omdat niet aangetoond is dat HSAT tot gunstige uitkomsten en efficiënte zorg leidt bij deze 
patiëntengroepen, heeft de richtlijnwerkgroep de gevolgen van een potentiële misdiagnose zwaar mee 
laten wegen in haar overwegingen. Ook schatte de werkgroep op basis van klinische expertise in dat 
patiënten de voorkeur zouden geven aan polysomnografie. Als een eerste polysomnogram negatief is en 
de verdenking op OSAS blijft bestaan, dan beveelt de richtlijnwerkgroep aan dat de polysomnografie 
herhaald wordt. Deze zwakke aanbeveling is gebaseerd op zeer laag niveau van bewijs, maar de 
richtlijnwerkgroep ging ervan uit dat patiënten in deze situatie waarschijnlijk een tweede 
polysomnogram zouden willen. Tenslotte geeft de AASM-richtlijn een zwakke aanbeveling om bij 
klinische geschiktheid een split-night protocol te gebruiken voor OSAS-diagnostiek. Klinische 
geschiktheid is gedefinieerd als afwezigheid van factoren die succesvolle diagnose of behandeling 
zouden kunnen beïnvloeden (naar klinisch oordeel). Negen (voornamelijk retrospectieve) studies 
vormden de basis voor de aanbeveling (laag niveau van bewijs), waarvan er vier rapporteerden over de 
diagnostische accuratesse van een split-night protocol, de overige keken naar instelling van behandeling 
met CPAP. Bij deze aanbeveling liet de werkgroep meewegen dat patiënten waarschijnlijk de voorkeur 
zouden hebben voor een split-night protocol bij instellen van behandeling met CPAP, en mocht de 
diagnose OSAS niet met zekerheid gesteld kunnen worden, dan zou polysomnografie herhaald kunnen 
worden. 

Onbewaakte polysomnografie (type 2 monitor) 
In de NVALT-richtlijn uit 2009 wordt onbewaakte polysomnografie (type 2 monitor) voor de diagnose 
van OSAS verantwoord genoemd. De sterkte van de aanbeveling is niet vermeld. De aanbeveling was 
gebaseerd op een samenvatting van de AASM-richtlijn uit 2007 (Collop 2007). Er was een gebrek aan 
wetenschappelijke onderbouwing met betrekking tot type 2 monitoren. Echter, de positionering tussen 
type 1 en type 3 monitor en de mogelijkheid om accuraat echte slaaptijd te meten, hebben in de 
overwegingen van de werkgroep een rol gespeeld om gebruik van type 2 monitoren verantwoord te 
noemen. Er is niet beschreven onder welke voorwaarden of in welke situaties voor type 2 monitoren 
gekozen zou kunnen worden. 
De NVALT-richtlijn uit 2018 daarentegen geeft geen expliciete aanbeveling voor het al dan niet 
gebruiken van type 2 monitoren. Wel wordt in de richtlijntekst vermeld, dat “type 2, ambulante PSG” in 
de Verenigde Staten nauwelijks wordt gebruikt.  
De DGSM-richtlijn beveelt bewaking als essentieel element van polysomnografie sterk aan en baseert dit 
op een enkele studie die concludeert dat bewaking (videometrie) nodig is voor een correcte analyse. Er 
is geen niveau van bewijs toegekend. 
In de ACP- en AASM-richtlijnen zijn geen aanbevelingen geformuleerd over of polysomnografie al dan 
niet bewaakt moet worden uitgevoerd. 
De ACP-richtlijn vermeldt op basis van negen studies dat type 2 monitoren AHI-scores kunnen 
voorspellen die suggestief zijn voor OSAS (niveau van bewijs is matig). Zie Bijlage 5 voor een screenshot 
van tabel 3 uit de ACP-richtlijn voor de resultaten voor type 2 monitoren voor verschillende AHI-
afkapwaarden. 
De AASM-richtlijn beschrijft in de inleiding kort de verschillende classificatiesystemen, waaronder ook 
de classificatie in type 1-4 monitoren, maar gebruikt vervolgens de onderverdeling in polysomnografie 
en slaapapneu-onderzoek in de thuissituatie (HSAT; type 2-4 monitoren) bij het opstellen van (de 
overwegingen tot) de aanbevelingen. 
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Polygrafie (type 3 monitor) 
Bij de aanbevelingen ten aanzien van type 3 monitoren worden in de NVALT-richtlijn uit 2009 een aantal 
voorwaarden genoemd waaronder dit type monitor gebruikt kan worden: aanwezige deskundigheid 
(niet nader gespecificeerd) in slaapaandoeningen, voorafgaande slaapevaluatie, matige tot grote kans 
op OSAS, afwezigheid van belangrijke relevante comorbiditeit (o.a. ernstig COPD, hartfalen en 
neuromusculaire aandoeningen), geen verdenking op meerdere slaapaandoeningen. Daarnaast wordt 
een aantal technische vereisten voor registratie met type 3 monitoren gesteld. Indien er een niet-
diagnostisch of negatief polygrafieresultaat is bij een patiënt met symptomen en een klinische 
verdenking op OSAS of een andere slaapstoornis, dan dient een onderzoek met type 1 monitor 
uitgevoerd te worden. De richtlijn heeft geen sterkte bij de aanbevelingen vermeld. De 
richtlijnwerkgroep gebruikte de AASM-richtlijn uit 2007 (Collop 2007) als bron van evidence. Aanvullend 
wordt in de overwegingen verwezen naar een Schotse richtlijn die stelt dat, hoewel goede kwaliteit 
evidence ontbreekt, polygrafie regelmatig verricht wordt voor de diagnostiek van OSAS en dat dit het 
diagnostische traject kan versnellen, maar dat de beperkingen van polygrafie onderkend moeten 
worden (SIGN 2003). 
De NVALT-richtlijn uit 2018 beveelt polygrafie in plaats van polysomnografie onder voorwaarden aan 
voor de diagnostiek van OSA: bij patiënten met een hoge pre-test waarschijnlijkheid voor klinisch 
relevant OSA. Tevens bevelen zij aan dat de resultaten van polygrafie (net als bij polysomnografie) 
geïnterpreteerd dienen te worden in de klinische context door een professional met een adequaat 
expertiseniveau. Criteria voor hoge pre-test waarschijnlijkheid en adequaat expertiseniveau worden niet 
gegeven. Er is geen systematisch literatuuronderzoek verricht; de aanbevelingen zijn gebaseerd op de 
AASM richtlijn uit 2017 (Kapur 2017).4 Er is geen sterkte toegekend aan de aanbevelingen. 
De DGSM heeft zes sterke aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van polygrafie. Aanbevolen wordt 
om polygrafie alleen te gebruiken bij de diagnose van slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen bij 
patiënten zonder andere slaapstoornissen en bij afwezigheid van comorbiditeiten. Zes-kanalen 
polygrafie kan bij matige tot ernstige bevindingen en bij hoge voorafkans gebruikt worden voor 
diagnosticeren van OSAS. Indien de klinische verdenking op OSAS hoog is en er een negatieve 
polygrafiebevinding is, dan is polysomnografie aanbevolen. Polygrafie met minder kanalen kan worden 
aangeraden voor het bevestigen van de diagnose en voor bepalen van de ernst van OSAS, mits 
tenminste zuurstofsaturatie, flow, ademhalingsinspanning, hart- of polsfrequentie en lichaamspositie 
vastgelegd worden. De aanbevelingen zijn onderbouwd met verwijzing naar de AASM-richtlijn uit 2007 
(Collop 2007) en enkele andere studies. Een niveau van bewijs ontbreekt, evenals nadere overwegingen 
bij het formuleren van de aanbevelingen.  
De ACP-richtlijn beveelt polysomnografie aan voor diagnostiek bij verdenking op OSAS. Indien 
polysomnografie niet beschikbaar is, dan wordt een draagbaar registratie-apparaat (type 2, 3 of 4 
monitor) als alternatief aanbevolen (zwakke aanbeveling). De aanbeveling is onderbouwd met literatuur 
(matig niveau van bewijs) die laat zien dat, vergeleken met polysomnografie, de schatting van AHI-
scores door type 2, 3 of 4 monitoren uiteenloopt, waarbij monitoren met meer kanalen het beter doen. 
Interpretatie van testuitslagen wordt beperkt door inadequate waarden. Daarnaast is het nut van deze 
monitoren bij patiënten met comorbiditeiten onbekend. Aanvullende overwegingen voor het 
formuleren van de aanbeveling worden niet gegeven. 

                                                 
4
 In de AASM richtlijn uit 2017 worden geen expliciete criteria voor hoge of lage voorafkans gegeven. Dit geldt ook 

voor ‘adequaat expertiseniveau’; in de richtlijn wordt hierover alleen het volgende vermeld: “HSAT [Home Sleep 
Apnea Testing] should be administered by an accredited sleep center under the supervision of a board-certified 
sleep medicine physician, or a physician who has completed a sleep fellowship, but is awaiting the next 
opportunity to take the board examination”. 
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De AASM-richtlijnwerkgroep heeft de sterke aanbeveling geformuleerd dat zowel polysomnografie als 
slaapapneu-onderzoek in de thuissituatie (HSAT; type 2-4 monitoren) gebruikt kunnen worden bij 
patiënten zonder complicaties en met een hoge voorafkans op OSAS. Expliciete criteria voor ‘hoge 
voorafkans’ worden echter niet gegeven. In de richtlijn wordt de volgende omschrijving gehanteerd: 
“The TF [task force] envisioned a sleep clinic cohort of middleaged obese men with typical symptoms of 
OSA as an example of a high-risk patient population. In contrast, a sleep clinic cohort of younger non-
obese women with possible OSA symptoms was used as prototype for a low risk patient population.”  
Indien een enkele HSAT negatief is of geen uitsluitsel kan geven, dan dient polysomnografie te worden 
gedaan (sterke aanbeveling). De aanbevelingen zijn gedaan op basis van 26 diagnostische accuratesse 
studies, die rapporteerden dat, vergeleken met polysomnografie, HSAT klinisch relevante diagnostische 
misclassificatie kan geven, en zeven randomised controlled trials, die geen verschil konden aantonen na 
het instellen van CPAP-behandeling gebaseerd op polysomnografie of HSAT voor slaperigheid, kwaliteit 
van leven en therapietrouw (laag tot matig niveau van bewijs). De richtlijnwerkgroep vond de (gevolgen 
van) mogelijke misclassificatie na HSAT een punt van zorg en heeft om die reden polygrafie niet 
aanbevolen in een populatie met een hoge voorafkans op matig tot ernstige OSAS. Bij gebruik in de 
juiste context is niet aangetoond dat het klinisch nut van HSAT lager is dan dat van polysomnografie en 
zijn er voordelen van HSAT voor patiënten (gemak, comfort, toegankelijk, lagere kosten), waardoor de 
richtlijnwerkgroep vond dat het een alternatief kan zijn voor polysomnografie. 
 
Type 4 monitor 
Gebruik van type 4 monitor voor de diagnose van OSAS wordt niet aanbevolen in de NVALT-richtlijn uit 
2009. De aanbeveling, waarvoor geen sterkte wordt gegeven, is gebaseerd op een samenvatting van de 
AASM-richtlijn uit 2007 (Collop 2007). Door gebrek aan literatuur over type 4 monitoren blijft de 
conclusie zoals geformuleerd in een eerdere systematische review (Flemons 2003) en wordt dit type 
monitor niet aanbevolen.  
In de NVALT-richtlijn uit 2018 wordt geen expliciete aanbeveling geformuleerd voor of tegen het gebruik 
van type 4 monitoren. Wel wordt in de richtlijntekst vermeld, dat type 4 monitoren als ontoereikend 
worden beschouwd.  De werkgroep verwijst hierbij naar eerder gepubliceerde AASM-richtlijnen en heeft 
het gebruik van type 4 monitoren niet zelf onderzocht. 
De DGSM-richtlijn heeft twee sterke aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot 1-3-kanalen 
polygrafie. Gesteld wordt dat dit type monitor een aanwijzing kan geven voor slaap-gerelateerde 
ademhalingsstoornissen, maar dat het voor diagnostiek ervan niet aan te bevelen is. Ter onderbouwing 
wordt verwezen naar diagnostische systematische reviews, zonder specifieke referenties te noemen. 
Aangezien eerder in dezelfde paragraaf naar de AASM-richtlijn uit 2007 (Collop 2007) wordt verwezen, 
worden mogelijk de systematische reviews bedoeld die gebruikt zijn voor deze AASM-richtlijn. 
In de overige twee richtlijnen worden type 4 monitoren niet in de aanbevelingen genoemd. De ACP-
richtlijn beschrijft in de richtlijntekst dat, hoewel type 3 monitoren het beter doen, er evidence is dat 
type 4 monitoren AHI-scores kunnen voorspellen die suggestief zijn voor OSAS. Deze uitspraak is 
gebaseerd op 37 studies en het niveau van bewijs wordt als matig bestempeld. Er worden geen 
resultaten van specifieke type 4 monitoren gepresenteerd, maar wel worden sensitiviteit en specificiteit 
voor verschillende AHI-afkappwaarden onderscheiden voor type 4 monitoren met twee of meer kanalen 
en voor type 4 monitoren met één kanaal/oximetrie. Zie Bijlage 5 voor een screenshot van tabel 3 uit de 
ACP-richtlijn. De AASM-richtlijn beschrijft in de inleiding kort de verschillende classificatiesystemen, 
waaronder ook de classificatie in type 1-4 monitoren, maar gebruikt vervolgens de onderverdeling in 
polysomnografie en slaapapneu-onderzoek in de thuissituatie (HSAT; type 2-4 monitoren) bij het 
opstellen van (de overwegingen tot) de aanbevelingen. HSAT omvat type 2-4 monitoren. 
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Vragenlijsten 
De NVALT-richtlijn uit 2009 stelt dat anamnese, lichamelijk onderzoek, al dan niet in combinatie met 
vragenlijsten en eventueel aanvullend laboratoriumonderzoek, onvoldoende zijn om OSAS te kunnen 
aantonen of uitsluiten. Ze zijn wel zinvol bij het bepalen van eventuele comorbiditeit, de oorzaak, de 
behandeling en bij de differentiële diagnose van OSAS. De sterkte van de aanbeveling is niet vermeld. Er 
wordt naar een systematische review verwezen voor de onderbouwing (niveau van bewijs: 1). Hieruit 
blijkt dat de diagnose OSAS met onvoldoende zekerheid gesteld kan worden op basis van anamnese, 
vragenlijsten, fysische diagnostiek en/of klinische predictie, en dat slaaponderzoek geïndiceerd is. In het 
kader van de aanbeveling worden geen specifieke vragenlijsten genoemd. In een eerder hoofdstuk 
noemt de NVALT-richtlijn de Epworth Sleepiness Scale voor de vaststelling van slaperigheid. 
De NVALT-richtlijn uit 2018 beveelt het gebruik van vragenlijsten voor een individuele patiënt (als 
vervanging van een klinische anamnese door een bevoegde professional) niet aan. Zij baseert zich op de 
aanbeveling van de AASM 2017 (hierna beschreven), welke aanbeveling als ‘strong’ volgens GRADE werd 
gekarakteriseerd (Kapur 2017). 
De DGSM-richtlijn formuleert in een sterke aanbeveling dat het geheel van anamnese, vragenlijsten en 
klinisch onderzoek nodig is voor het stellen van de diagnose en het bepalen van de ernst van de 
aandoening. Hierbij wordt verwezen naar literatuur, maar er wordt geen niveau van bewijs vermeld. 
Genoemd worden de Epworth Sleepiness Scale, Berlin Questionnaire en lokale vragenlijsten, maar er 
wordt geen specifieke vragenlijst aanbevolen. 
De ACP-richtlijn heeft geen specifieke aanbeveling ten aanzien van vragenlijsten geformuleerd, maar 
beschrijft in de tekst dat, hoewel vragenlijsten kunnen helpen bij het beoordelen van de ernst van OSAS, 
ze geen AHI kunnen beoordelen en onvoldoende sensitiviteit en specificiteit hebben om de diagnose 
OSAS te stellen. Dit is gebaseerd op 47 studies die vragenlijsten vergelijken met polysomnografie (22 
over de Epworth Sleepiness Scale; 18 over de Berlin Questionnaire, vijf over de STOP-BANG 
Questionnaire; drie over de Multivariable Apnea Prediction Questionnaire; en drie over de Pittsburgh 
Sleep Quality Index [totale aantal telt op tot 51, waarschijnlijk beschrijven enkele studies meer dan één 
vragenlijst]). Het niveau van bewijs was laag. Zie Bijlage 5 voor een screenshot van tabel 3 uit de ACP-
richtlijn voor de resultaten voor de verschillende vragenlijsten.  
De AASM-richtlijn doet de sterke aanbeveling vragenlijsten, klinische tools en predictie algoritmen niet 
te gebruiken voor het diagnosticeren van OSAS, zonder daarbij ook polysomnografie of HSAT uit te 
voeren. Op basis van systematisch verzamelde literatuur met een matig niveau van bewijs wordt gesteld 
dat de diagnostische accuratesse van vragenlijsten te laag is. De volgende vragenlijsten worden 
genoemd in de onderbouwing (maar niet in de aanbeveling): Berlin Questionnaire, Epworth Sleepiness 
Scale, STOP -BANG Questionnaire, STOP Questionnaire, Multivariable Apnea Prediction Questionnaire, 
OSA50. 
 
Longfunctieonderzoek 
Geen van de richtlijnen geeft een aanbeveling ten aanzien van longfunctieonderzoek voor de 
(differentiaal) diagnostiek van OSAS. De DGSM-richtlijn vermeldt wel dat de anamnese, symptomen of 
bevindingen aanleiding kunnen geven om, naast algemeen klinisch onderzoek, aanvullend onderzoek te 
doen, zoals longfunctieonderzoek.  
Gezien de geformuleerde uitgangsvragen, is het niet waarschijnlijk dat er systematisch naar literatuur 
gezocht is over longfunctieonderzoek in het kader van OSAS-diagnostiek voor de ACP- en AASM-
richtlijnen. Voor de DGSM-richtlijn zijn de exacte uitgangsvragen niet gerapporteerd en is het 
onduidelijk of longfunctieonderzoek binnen de systematische zoekactie viel. 
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Slaapendoscopie 
De NVALT richtlijn uit 2009 beveelt aan een deskundige beoordeling van de bovenste luchtweg uit te 
voeren bij elke patiënt verdacht voor OSAS (NVALT 2009) en noemt slaapendoscopie als een van de 
methoden die in Nederland hiervoor gebruikt worden, naast het Mallampati/Friedman systeem. De 
sterkte van de aanbeveling staat niet vermeld. Er werd één niet-vergelijkende studie gebruikt ter 
onderbouwing van de aanbeveling. Slaapendoscopie is volgens de NVALT-richtlijn alleen geïndiceerd als 
een chirurgische behandeling van OSAS wordt overwogen. Ondanks de nadelen van slaapendoscopie 
(artificiële benadering van de werkelijkheid, subjectief, tijd, kosten, onduidelijkheid over inter- en intra 
beoordelaar variaties), wordt gesteld dat een combinatie van slaapendoscopie en Friedmanstadiëring 
meer informatie kan opleveren dan Friedmanstadiëring alleen.  
De NVALT-richtlijn uit 2018 beveelt aan slaapendoscopie (drug-induced sleep endoscopy - DISE) te 
gebruiken voor diagnostiek, indien bovenste luchtwegchirurgie of nervus hypoglossusstimulatie als 
behandeling van OSA overwogen wordt. Voor andere indicatiegebieden, zoals het voorspellen van de 
effectiviteit van een mandibulair repositie-apparaat (MRA), kon geen bewijs gevonden worden en wordt 
DISE in individuele gevallen aanbevolen, maar hiervoor worden geen specifieke criteria gegeven. 
Aanbevolen wordt DISE pas te verrichten, nadat de resultaten van een polysomnografie of polygrafie 
bekend zijn, welke resultaten dan dienen voor de evaluatie van het obstructieniveau. Ook wordt het 
gebruik van een erkend scoringssysteem aanbevolen (zoals de VOTE-classificatie) om de beoordeling van 
een DISE te uniformeren. De sterkte van de aanbevelingen wordt niet vermeld. De aanbevelingen zijn 
gebaseerd op een systematische review (Certal 2015). 
De overige richtlijnen doen geen aanbevelingen ten aanzien van slaapendoscopie. Op basis van de 
geformuleerde uitgangsvragen, is het niet waarschijnlijk dat de ACP- en AASM-richtlijnen systematisch 
naar literatuur hebben gezocht betreffende slaapendoscopie. Voor de DGSM-richtlijn zijn de exacte 
uitgangsvragen niet gerapporteerd en is het onduidelijk of slaapendoscopie binnen de systematische 
zoekactie viel. 
 

3.5.2 Verschillen en overeenkomsten 
In Bijlage 6 staat een overzicht van de aanbevelingen uit de richtlijnen gegroepeerd per vorm van 
diagnostiek, te weten poly(somno)grafie (type 1 t/m 4 monitoren), vragenlijsten, longfunctieonderzoek 
en slaapendoscopie. De NHG-standaard (2014) verwijst naar de NVALT-richtlijn uit 2009 voor 
aanbevelingen en is derhalve niet apart in de tabel opgenomen. 
 
Polysomnografie (type 1 monitor) 
Polysomnografie wordt in alle richtlijnen aanbevolen voor de diagnostiek van OSAS, maar de NVALT-
richtlijn uit 2018 stelt hieraan voorwaarden (zie hierna). De NVALT-richtlijn uit 2009 en de DGSM-
richtlijn (S3-Leitlinie 2009) noemen polysomnografie expliciet de referentiestandaard voor het aantonen 
of uitsluiten van OSAS.  
De NVALT-richtlijn uit 2018 beveelt het gebruik van polysomnografie aan voor de diagnose van 
patiënten met slaapklachten en lage pre-test waarschijnlijkheid voor klinisch relevant OSA, 
aanwezigheid van medische comorbiditeit en geassocieerde slaapstoornissen, of onduidelijke 
testresultaten van polygrafie. Voor deze aanbeveling is geen systematisch literatuuronderzoek verricht; 
de aanbevelingen zijn gebaseerd op de AASM richtlijn uit 2017 (Kapur 2017) en enkele losse publicaties 
(AASM 1990; AASM 2005; AASM 2014; Berry 2016; Bibbins-Domingo 2017; Chesson 2003; Collop 2007; 
Collop 2011; Escourrou 2015; Guan 2016; Kingshott 1998; Lack 2016; Masa 2013; McNicholas 2018; 
Pevernagie 2015; Tkacova 2014; Tunbull 2017).  
De ACP-richtlijn en AASM-richtlijn beschouwen polysomnografie ook als de referentiestandaard voor het 
aantonen of uitsluiten van OSAS, maar dan in de richtlijntekst en niet in de aanbevelingen. De NVALT-
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richtlijn uit 2009 en de DGSM-richtlijn verwijzen beide naar de AASM-richtlijn uit 2007 (Collop 2007) en 
de NVALT-richtlijn uit 2018 naar de AASM richtlijn uit 2017 (Kapur 2017), maar geen van de richtlijnen 
geeft specifieke referenties met betrekking tot polysomnografie. De onderbouwing is vooral gericht op 
overige diagnostiek als alternatief voor polysomnografie.  
De aanbevelingen in de ACP- en AASM-richtlijnen verschillen qua sterkte (ACP: zwak; AASM sterk) en 
niveau van de onderliggende evidence (ACP: matig; AASM: zeer laag). De richtlijnen gebruikten andere 
referenties ter onderbouwing van de aanbeveling. De AASM-richtlijn gebruikte evidence over HSAT in 
populaties met comorbiditeiten en de ACP-richtlijn studies over andere diagnostiek (o.a. vragenlijsten). 
De AASM-richtlijnwerkgroep hechtte belang aan de gevolgen van een potentiële misdiagnose en de 
(naar het oordeel van de werkgroep) mening van patiënten. De ACP-richtlijn gaf niet expliciet weer 
welke overwegingen een rol hebben gespeeld om te komen tot de aanbeveling. 
Het gebruik van een split-night protocol wordt in de AASM-richtlijn aanbevolen en in de DGSM-richtlijn 
niet. Beide richtlijnen gebruikten andere evidence ter onderbouwing en de DGSM-richtlijn geeft geen 
informatie over de overwegingen die een rol hebben gespeeld. Het is niet duidelijk of de aanbevelingen 
alleen over het diagnostische deel gaan, maar waarschijnlijker is dat ze ook het instellen van therapie 
met CPAP omvatten. 
 
Onbewaakte polysomnografie (type 2 monitor) 
Twee richtlijnen geven een expliciete aanbeveling met betrekking tot type 2 monitoren (de NVALT-
richtlijn uit 2009 en de DGSM-richtlijn) en deze aanbevelingen zijn tegengesteld. Waar de NVALT-richtlijn 
gebruik van type 2 monitoren ‘verantwoord’ noemt (zonder details over voorwaarden voor en situaties 
waarin dit zo is), stelt de DGSM-richtlijn dat bewaking essentieel is bij polysomnografie. Een derde 
richtlijn (ACP) beschrijft op basis van bewijs van matige kwaliteit dat type 2 monitoren AHI-scores 
kunnen voorspellen die suggestief zijn voor OSAS. Alle drie de richtlijnen onderbouwen hun 
aanbevelingen en uitspraken met andere studies, hetgeen de tegenstrijdigheid in aanbevelingen zou 
kunnen verklaren. 
De NVALT-richtlijn uit 2018 doet geen expliciete aanbeveling over type 2 monitoren, maar in de 
richtlijntekst wordt vermeld, dat “Type 2, ambulante PSG” in de Verenigde Staten nauwelijks wordt 
gebruikt.  
De AASM richtlijn gebruikt de onderverdeling in polysomnografie en slaapapneu-onderzoek in de 
thuissituatie (Home Sleep Apnea Testing, HSAT), waarbij HSAT uit type 2, 3 en 4 monitoren kan bestaan. 
Op basis van de uitgangsvragen voor deze richtlijn, is het aannemelijk dat de systematische zoekactie 
ook studies over type 2 monitoren zou opleveren. In de bespreking van de resultaten, echter, is een 
andere classificatie gebruikt en werden geen uitspraken gedaan specifiek over type 2 monitoren. 
 
Polygrafie (type 3 monitor) 
Alle richtlijnen bevelen polygrafie (type 3 monitor) onder bepaalde voorwaarden (patiënten met een 
hoge voorafkans, zonder ernstige comorbiditeiten en zonder verdenking op meerdere 
slaapaandoeningen) aan voor het stellen van de diagnose OSAS. De NVALT-richtlijnen en de DGSM-
richtlijn, welke naar deels dezelfde referenties ter onderbouwing verwijzen, benoemen daarnaast dat 
deskundig personeel aanwezig moet zijn. Vier richtlijnen bevelen aan dat bij een sterk klinisch 
vermoeden op OSAS en een negatieve of onduidelijke testuitslag, er alsnog een volledig 
polysomnografisch onderzoek (type 1 monitor) dient te volgen (NVALT 2009; NVALT 2018; S3 Leitlinie 
2009; Kapur 2017). 
De onderliggende evidence van de aanbevelingen in de ACP-richtlijn en de AASM richtlijn is slechts in 
geringe mate overlappend, en hoewel de sterkte van de bewijskracht overeenkomt, heeft de ACP-
richtlijn een zwakke aanbeveling geformuleerd en de AASM-richtlijn een sterke. Beide richtlijnen nemen 
beperkingen in het interpreteren van de testuitslagen van type 2-4 monitoren (mogelijke 
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misclassificatie) mee in de overwegingen. Daarnaast wordt in de ACP-richtlijn benoemd dat er 
onzekerheid is over het nut van dit type monitoren in populaties met comorbiditeiten. In de AASM-
richtlijn wordt tevens het patiëntenperspectief belicht (gebaseerd op klinische expertise van de leden 
van de richtlijnwerkgroep) en dat is mogelijk een verklaring voor het verschil in sterkte van de 
aanbevelingen tussen beide richtlijnen. 
 
Type 4 monitor 
De twee richtlijnen die een aanbeveling geformuleerd hebben over type 4 monitoren, de NVALT-richtlijn 
uit 2009 en DGSM-richtlijn, bevelen beide het gebruik van type 4 monitoren voor de diagnostiek van 
OSAS niet aan. Waarschijnlijk gebruikten beide richtlijnen de AASM-richtlijn uit 2007 (Collop 2007) ter 
onderbouwing.  
De NVALT-richtlijn uit 2018 formuleert geen expliciete aanbeveling omtrent het gebruik van type 4 
monitoren, maar in de richtlijntekst wordt vermeld dat type 4 monitoren als ontoereikend worden 
beschouwd.  De werkgroep verwijst hierbij naar eerder gepubliceerde AASM-richtlijnen en heeft het 
gebruik van type 4 monitoren niet zelf onderzocht. 
De ACP-richtlijn doet geen expliciete aanbeveling, maar vermeldt wel op basis van 37 studies dat 
testuitslagen van type 4 monitoren kunnen wijzen op OSAS. 
 
Vragenlijsten 
Gebruik van enkel vragenlijsten (zonder poly(somno)grafie) voor de diagnostiek van OSAS wordt niet 
aanbevolen (NVALT 2009; NVALT 2018; S3-Leitlinie 2009; Kapur 2017), maar kunnen wel zinvol zijn ter 
aanvulling in het diagnostische proces (NVALT 2009). De ACP-richtlijn beschrijft dit ook, maar heeft geen 
expliciete aanbeveling geformuleerd. De NVALT-richtlijn uit 2018 verwijst in de richtlijntekst naar de 
aanbevelingen in de AASM richtlijn uit 2017 (Kapur 2017) en geeft alleen als aanbeveling de Epworth 
Sleepiness Scale en andere vragenlijsten louter als hulpmiddel te gebruiken voor screening en 
wetenschappelijk onderzoek en niet voor een individuele patiënt als vervanging van een klinische 
anamnese door een bevoegde professional. Hoewel de aanbevelingen en beschrijvingen in alle 
richtlijnen overeenkomen, verschilt het niveau van onderliggende bewijs van laag (GRADE; ACP-richtlijn) 
tot hoog (niveau 1; NVALT-richtlijn uit 2009). Dit is te verklaren door het feit dat deze richtlijnen 
grotendeels andere studies gebruiken om hun aanbevelingen te onderbouwen. 
 
Longfunctieonderzoek 
Geen van de richtlijnen geeft een aanbeveling ten aanzien van longfunctieonderzoek voor de 
(differentiaal) diagnostiek van OSAS. Het is niet waarschijnlijk dat de richtlijnen deze diagnostische test 
specifiek hebben opgenomen in hun systematische zoekactie. 
 
Slaapendoscopie 
Eén richtlijn beveelt aan een deskundige beoordeling van de bovenste luchtweg uit te voeren bij elke 
patiënt verdacht voor OSAS (NVALT 2009) en noemt slaapendoscopie als een van de methoden.  
De NVALT-richtlijn uit 2018 beveelt aan slaapendoscopie (drug-induced sleep endoscopy - DISE) te 
gebruiken voor diagnostiek, indien bovenste luchtwegchirurgie of nervus hypoglossusstimulatie als 
behandeling van OSA overwogen wordt. Aanbevolen wordt DISE pas te verrichten, nadat de resultaten 
van een polysomnografie of polygrafie bekend zijn, welke resultaten dan dienen voor de evaluatie van 
het obstructieniveau. Ook wordt het gebruik van een erkend scoringssysteem aanbevolen (zoals 
bijvoorbeeld de VOTE-classificatie) om de beoordeling van DISE te uniformeren. De sterkte van de 
aanbevelingen wordt niet vermeld. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een systematische review 
(Certal 2015). 
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De overige richtlijnen doen geen aanbevelingen ten aanzien van slaapendoscopie en hebben deze 
diagnostische test waarschijnlijk niet systematisch onderzocht. 
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3.6 Aanbevolen klinische algoritmes voor diagnostiek van OSAS in de 
geselecteerde richtlijnen 

 
3.6.1 Overzicht van de diagnostische stroomdiagrammen 
Om de implementatie van de richtlijnen omtrent diagnostiek van OSAS te bevorderen, hebben de 
werkgroepen van de verschillende richtlijnen klinische algoritmes voor de diagnostiek van OSAS 
(diagnostische stroomdiagrammen) opgesteld. Hieronder worden screenshots gepresenteerd en zullen 
de overeenkomsten en verschillen worden besproken. De recente NVALT-richtlijn uit 2018 is modulair 
opgebouwd en bevatte geen moduleoverstijgend stroomdiagram of algoritme. 
 

1. Stroomdiagram NVALT 2009 
De volgende toelichting wordt gegeven bij de stroomdiagram diagnose OSAS in de NVALT richtlijn uit 
2009: “De initiële diagnostiek dient tenminste te bestaan uit (hetero)anamnese en deskundig onderzoek 
van de bovenste luchtweg, het gedeelte van de luchtweg waarin bij OSAS de obstructie optreedt. De 
patiënt dient af te vallen in geval van overgewicht, te stoppen met (overmatig) gebruik van alcohol, en 
indien hier al sprake van is, te stoppen met gebruik van sedativa en slaapmiddelen. Hierbij dient men 
zich te realiseren dat het patiënten met OSAS zelden lukt af te vallen naar het ideale gewicht en het 
gewicht vervolgens te handhaven. Alcohol speelt vaak een rol, sedativa en slaapmiddelen in de praktijk 
weinig. Bij voldoende verdenking op OSAS5 volgt een verwijzing voor volledige nachtelijke 
slaapregistratie. Indien hierbij sprake is van OSAS dient onderscheid te worden gemaakt tussen licht 
OSAS (5 <AHI <15), matig OSAS (15 <AHI <30), en ernstig OSAS (AHI >30). Hierbij komt licht OSAS het 
meeste voor, dan matig OSAS en dan ernstig OSAS”. 

                                                 
5
 Voldoende verdenking OSAS (Aanbeveling): “Bij elke patiënt met verdenking op OSAS moeten andere respiratoire 

en slaapaandoeningen worden overwogen. De differentiële diagnose hiervan is uitgebreid. Insomnie, CSAS, PLMS 
en depressieve stemmingsstoornissen komen relatief frequent voor. Maar ook hypoventilatiesyndromen, 
narcolepsie, idiopathische hypersomnie en de verschillende parasomnieën mogen niet worden gemist. 
Naast zorgvuldige anamnese en Epworth Sleepiness Scale (ESS) kan een slaapwaakkalender hierbij een nuttig 
hulpmiddel zijn, alvorens te besluiten tot uitvoerige diagnostiek”…. “De ESS is een hulpmiddel, wordt bij voorkeur 
door patiënt en partner samen ingevuld en wijst bij een score >10 op ten minste lichte slaperigheid”….” Bij de 
volgende combinatie van symptomen moet de huisarts of bedrijfsarts de diagnose OSAS overwegen en 
doorverwijzen naar de tweede lijn: snurken en ademstilstanden en/of; overmatige slaperigheid of vermoeidheid 
overdag; al dan niet in combinatie met adipositas, hypertensie, diabetes” 



 

27 

 

 
[Sceenshot Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij 
volwassenen, 2009 pagina 191] 
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2. Klinisch algoritme DGSM 
Het klinisch algoritme in de DGSM-richtlijn werd overgenomen uit de vorige versie van de richtlijn en is 
aangepast aan wijzigingen in diagnostiek, coderingen en classificatie (ICSD-2). De eerste stap in het 
algoritme is de vraag of de in-/doorslaapstoornis en/of slaperigheid overdag tot aanzienlijke 
belemmeringen leidt. Deze informatie kan gerapporteerd worden door de patiënt zelf, door iemand 
anders of gebaseerd zijn op het klinische beeld. De vragen 2 en 3 hebben betrekking op mogelijke 
gedragsmatige oorzaken en diagnostische categorieën. Indien daar sprake is, komt in de behandeling 
nadruk te liggen op informatieverstrekking, preventie en gedragsverandering (nummer 11 in algoritme). 
Indien daar geen sprake van is, wordt vervolgens gevraagd naar gebruik van middelen die de slaap 
verstoren of de alertheid verminderen (4), die gestaakt zouden kunnen worden (5). Daarna dienen 
andere ziektebeelden als oorzaak van de slaapstoornis te worden uitgesloten (6) of behandeld (7). Bij 
vraag 8, tenslotte, wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die specifieke slaapdiagnostiek (en 
eventueel behandeling) nodig hebben (10) en de mensen bij wie de slaapaandoening op basis van het 
klinische beeld gediagnosticeerd (en eventueel behandeld) kan worden(9). De verschillende 
slaapaandoeningen en diagnostiek worden in de richtlijntekst verder uitgewerkt en onderbouwd met 
literatuur. 
 

[Screenshots Somnologie - Schlafforschung und Schlafmedizin (Suppl 1) 2009; pagina 9 en 27]  
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3. Klinisch algoritme AASM 
Het klinisch algoritme van AASM begint met het in kaart brengen van de verdenking van OSAS, 
gebaseerd op symptomen. Klinische tools, vragenlijsten en predictie algoritmes dienen niet gebruikt te 
worden zonder polysomnografie of HSAT. Vervolgens wordt onderscheid gemaakt tussen wel of niet 
verdenking op ‘matig tot ernstige OSAS’. Wanneer patiënten verdacht worden van matig tot ernstige 
OSAS wordt ook gekeken of er sprake is van comorbiditeit. Wanneer dit niet het geval is, worden 
patiënten doorverwezen naar HSAT. Als de HSAT negatief is, dienen andere slaapstoornissen onderzocht 
te worden of een polysomnografie te worden uitgevoerd. Bij patiënten verdacht van milde OSAS en 
patiënten zonder comorbiditeit wordt direct een polysomnografie voorgesteld.  
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4. Klinisch algoritme ACP 
Een klinisch algoritme ontbreekt in de ACP richtlijn. Om de implementatie te bevorderen presenteren zij 
een samenvatting van de gemaakte aanbevelingen voor de diagnostiek van OSAS. 
 

 
[Screenshot of Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea in Adults Clinical Guideline (ACP); Ann Intern Med. 
2014;161:210-220; pagina 215] 
 

3.6.2 Verschillen en overeenkomsten 
Alle stroomdiagrammen beginnen met de vraag of er sprake is van een hoge waarschijnlijkheid op 
matig-ernstige of ernstige OSAS; behalve het stroomdiagram in DGSM Leitlinie 2009 welke niet specifiek 
is opgesteld voor diagnostiek van OSAS. Alle richtlijnen richten zich op het uitsluiten van andere 
slaapstoornissen. Zowel de NVALT richtlijn uit 2009 als de AASM richtlijn raden aan om bij patiënten 
verdacht van matig tot ernstige OSAS te bepalen of er sprake is van comorbiditeit. Zo niet, dan wordt 
een polygrafie of polysomnografie aanbevolen (NVALT 2009) of een HSAT in een slaapcentrum (AASM). 
Wanneer patiënten wel één of meerdere comorbide klachten hebben, wordt door beide richtlijnen een 
klinische polysomnografie aanbevolen. In de ACP richtlijn ontbreekt een klinisch algoritme. In deze 
richtlijn werd, om de implementatie te bevorderen, gekozen voor een samenvatting van de richtlijn in 
tabelvorm. 
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Bijlage 1. Items en domeinen van het AGREE-instrument (Nederlandse versie) 
 
Domein 1: Onderwerp en Doel 

1. Het doel van de richtlijn is specifiek beschreven 

2. De vraag/vragen die in de richtlijn aan de orde komt/komen, is/zijn specifiek beschreven 

3. De populatie (patiënten/alg. bevolking) waarop de richtlijn van toepassing is, is specifiek beschreven 

Domein 2: Betrokkenheid van Belanghebbenden 

4. De leden van de werkgroep die de richtlijn heeft ontwikkeld komen uit de relevante beroepsgroepen 

5. Het perspectief en de voorkeuren van de doelpopulatie (patiënten/alg. bevolking) zijn nagegaan 

6. De beoogde gebruikers van de richtlijn zijn duidelijk genoemd 

Domein 3: Methodologie 

7. Er zijn systematische methoden gebruikt voor het zoeken naar wetenschappelijk bewijsmateriaal 

8. De criteria voor het selecteren van het wetenschappelijk bewijsmateriaal zijn duidelijk omschreven 

9. De sterke punten en beperkingen van het wetenschappelijk bewijs zijn beschreven 

10. De gebruikte methoden om de aanbevelingen op te stellen, zijn duidelijk beschreven 

11. Gezondheidswinst, bijwerkingen en risico’s zijn overwogen bij het opstellen van de aanbevelingen 

12. Er bestaat een expliciet verband tussen aanbevelingen en onderliggende wetenschappelijk bewijsmateriaal 

13. De richtlijn is voor publicatie door externe experts beoordeeld 

14. Een procedure voor herziening van de richtlijn is gemeld 

Domein 4: Helderheid en presentatie 

15. De aanbevelingen zijn specifiek en ondubbelzinnig 

16. De verschillende beleidsopties zijn duidelijk vermeld 

17. De kernaanbevelingen zijn gemakkelijk te herkennen 

Domein 5: Toepassing 

18. De richtlijn beschrijft de bevorderende en belemmerende factoren bij het toepassen van de richtlijn 

19. De richtlijn geeft advies en hulpmiddelen voor toepassing van de aanbevelingen in de praktijk 

20. De mogelijke implicaties van het toepassingen van de aanbevelingen voor de kosten en benodigde middelen 
zijn overwogen 

21. De richtlijn geeft criteria om te toetsen of de richtlijn wordt gevolgd 

Domein 6: Onafhankelijkheid van de opstellers 

22. De opvattingen van de financierende instantie hebben geen invloed gehad op de inhoud v/d richtlijn 

23. Conflicterende belangen van leden van de richtlijnwerkgroep zijn vastgelegd en besproken 

 

Algemeen oordeel 

1. Beoordeel de algemene kwaliteit van de richtlijn 

2. Ik zou deze richtlijn aanbevelen voor gebruik 

 
  



 

36 

 

Bijlage 2. Individuele AGREE-beoordelingen en domeinscores 
 

 
 
  

AGREE-beoordeling van in Nederland gebruikte richtlijnen OSAS

BO 1 BO 2 BO 1 BO 2 BO 1 BO 2
vraag 1 3 3 vraag 1 6 6 vraag 1 6 6
vraag 2 1 1 vraag 2 6 6 vraag 2 6 6
vraag 3 7 7 vraag 3 3 4 vraag 3 3 4
totaal 11 11 totaal 15 16 totaal 15 16

Domeinscore 44% Domeinscore 69% Domeinscore 69%

BO 1 BO 2 BO 1 BO 2 BO1 BO 2
vraag 4 5 6 vraag 4 6 6 vraag 4 6 6
vraag 5 4 4 vraag 5 6 6 vraag 5 5 4
vraag 6 4 5 vraag 6 7 6 vraag 6 7 6
totaal 13 15 totaal 19 18 totaal 18 16

Domeinscore 61% Domeinscore 86% Domeinscore 78%

BO 1 BO 2 BO 1 BO 2 BO 1 BO 2
vraag 7 1 1 vraag 7 2 3 vraag 7 3 2
vraag 8 1 1 vraag 8 2 4 vraag 8 7 7
vraag 9 1 2 vraag 9 5 4 vraag 9 6 6
vraag 10 1 1 vraag 10 2 2 vraag 10 4 4
vraag 11 1 1 vraag 11 6 5 vraag 11 4 4
vraag 12 1 3 vraag 12 6 5 vraag 12 6 6
vraag 13 4 6 vraag 13 4 5 vraag 13 3 3
vraag 14 1 1 vraag 14 5 6 vraag 14 4 5
Totaal 11 16 Totaal 32 34 Totaal 37 37

Domeinscore 11% Domeinscore 52% Domeinscore 60%

BO 1 BO 2 BO 1 BO 2 BO 1 BO 2
vraag 15 4 4 vraag 15 4 5 vraag 15 5 4
vraag 16 4 5 vraag 16 6 5 vraag 16 6 5
vraag 17 5 5 vraag 17 2 3 vraag 17 4 5
Totaal 13 14 Totaal 12 13 Totaal 15 14

Domeinscore 58% Domeinscore 53% Domeinscore 64%

BO 1 BO 2 BO 1 BO 2 BO 1 BO 2
vraag 18 1 1 vraag 18 2 3 vraag 18 5 5
vraag 19 3 3 vraag 19 3 3 vraag 19 2 2
vraag 20 1 1 vraag 20 2 3 vraag 20 2 1
vraag 21 1 1 vraag 21 3 3 vraag 21 2 3
Totaal 6 6 Totaal 10 12 Totaal 11 11

Domeinscore 8% Domeinscore 29% Domeinscore 29%

BO 1 BO 2 BO 1 BO 2 BO 1 BO 2
vraag 22 1 1 vraag 22 5 6 vraag 22 7 6
vraag 23 5 6 vraag 23 7 7 vraag 23 7 7
Totaal 6 7 Totaal 12 13 Totaal 14 13

Domeinscore 38% Domeinscore 88% Domeinscore 96%

BO 1 BO 2 gem. BO 1 BO 2 gem. BO 1 BO 2 gem.
vraag 1 3 3 3.0 vraag 1 4 4 4.0 vraag 1 5 5 5.0
vraag 2 Ja, me Ja, me vraag 2 Ja, me ja, met vraag 2 Ja, me Ja, met  

Domein 5: Toepassing

Domein 6: Onafhankelijkheid opstellers

Algemeen oordeel

NVALT 2018NVALT 2009
Domein 1: Onderwerp en doel

Domein 2: Betrokkenheid van belanghebbenden

NHG 2014

Domein 3: Methodologie

Domein 4: Helderheid en presentatie
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AGREE-beoordeling van drie internationale richtlijnen OSAS

BO 1 BO 2 BO 1 BO 2 BO 1 BO 2
vraag 1 5 4 vraag 1 7 6 vraag 1 6 7
vraag 2 1 1 vraag 2 7 7 vraag 2 7 7
vraag 3 5 5 vraag 3 7 7 vraag 3 6 7
totaal 11 10 totaal 21 20 totaal 19 21

Domeinscore 42% Domeinscore 97% Domeinscore 94%

BO 1 BO 2 BO 1 BO 2 BO 1 BO 2
vraag 4 2 2 vraag 4 5 4 vraag 4 2 3
vraag 5 1 1 vraag 5 5 4 vraag 5 6 6
vraag 6 5 5 vraag 6 5 6 vraag 6 2 4
totaal 8 8 totaal 15 14 totaal 10 13

Domeinscore 28% Domeinscore 64% Domeinscore 47%

BO 1 BO 2 BO 1 BO 2 BO 1 BO 2
vraag 7 7 7 vraag 7 7 7 vraag 7 6 7
vraag 8 4 3 vraag 8 7 7 vraag 8 7 7
vraag 9 4 4 vraag 9 7 7 vraag 9 2 3
vraag 10 6 6 vraag 10 7 6 vraag 10 3 5
vraag 11 1 1 vraag 11 5 5 vraag 11 4 4
vraag 12 1 1 vraag 12 4 5 vraag 12 4 4
vraag 13 1 1 vraag 13 7 7 vraag 13 2 3
vraag 14 1 2 vraag 14 7 7 vraag 14 1 1
Totaal 25 25 Totaal 51 51 Totaal 29 34

Domeinscore 35% Domeinscore 90% Domeinscore 49%

BO 1 BO 2 BO 1 BO 2 BO 1 BO 2
vraag 15 3 3 vraag 15 6 7 vraag 15 6 6
vraag 16 3 3 vraag 16 6 6 vraag 16 6 6
vraag 17 7 7 vraag 17 7 7 vraag 17 7 7
Totaal 13 13 Totaal 19 20 Totaal 19 19

Domeinscore 56% Domeinscore 92% Domeinscore 89%

BO 1 BO 2 BO 1 BO 2 BO 1 BO 2
vraag 18 1 1 vraag 18 5 4 vraag 18 2 2
vraag 19 1 1 vraag 19 1 1 vraag 19 2 3
vraag 20 1 1 vraag 20 1 1 vraag 20 3 4
vraag 21 1 1 vraag 21 1 1 vraag 21 1 2
Totaal 4 4 Totaal 8 7 Totaal 8 11

Domeinscore 0% Domeinscore 15% Domeinscore 23%

BO 1 BO 2 BO 1 BO 2 BO 1 BO 2
vraag 22 7 7 vraag 22 7 7 vraag 22 3 2
vraag 23 1 1 vraag 23 7 7 vraag 23 4 3
Totaal 8 8 Totaal 14 14 Totaal 7 5

Domeinscore 50% Domeinscore 100% Domeinscore 33%

BO 1 BO 2 gem. BO 1 BO 2 gem. BO 1 BO 2 gem.
vraag 1 3 3 3.0 vraag 1 5 6 5.5 vraag 1 4 5 4.5
vraag 2 Nee Nee vraag 2 Ja Ja vraag 2 Ja, met Ja,met  

Domein 5: Toepassing

Domein 6: Onafhankelijkheid opstellers

Algemeen oordeel

AASM (Kapur 2017)ACP (Qaseem 2014)
Domein 1: Onderwerp en doel

Domein 2: Betrokkenheid van belanghebbenden

DGSM (S3 Leitlinie 2009)

Domein 3: Methodologie

Domein 4: Helderheid en presentatie
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Bijlage 3. In de geselecteerde richtlijnen gebruikte definities voor OSA(S) met de 
daarop gebaseerde referenties 
 
NHG 2014  
“Het OSAS wordt gekenmerkt door meer dan vijf keer per uur optredende slaapapneus (ademstops van 
tien seconden of langer) gepaard gaande met excessieve slaperigheid overdag of minimaal twee van de 
volgende klinische verschijnselen: vermoeidheid overdag, verminderde concentratie, stokkende 
ademhaling tijdens de slaap, en nietverfrissende slaap. Andere oorzaken van de klachten, zoals chronisch 
slaaptekort, slapeloosheid, centraleslaapapneusyndroom, psychiatrische aandoeningen (depressie) en 
narcolepsie, dienen daarbij uitgesloten te zijn.” 

 NVALT 2009 

NVALT 2009  
“Voor de definitie van OSAS (en verwante respiratoire slaap gerelateerde aandoeningen) wordt 
wereldwijd gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de AASM gepubliceerd in 1999. De werkgroep ziet 
dan ook geen reden om een apart standpunt in te nemen. 
OSAS is gedefinieerd als een aandoening met klachten van overmatige slaperigheid overdag en door 
middel van poly(somno)grafie vastgestelde respiratoire events van het obstructieve of gemengde type die 
de klachten van de patiënt verklaren.  
Het betreft nadrukkelijk een combinatie van een afwijkende poly(somno)grafie én klachten; de individuele 
patiënt verdacht voor OSAS moet dan ook voldoen aan het onderstaande criterium A of B, plus C.  
A: Overmatige slaperigheid overdag, niet anders verklaard  
B: Twee of meer van onderstaande klachten welke niet verklaard worden door iets anders  

 stokkende ademhaling  

 herhaald wakker schrikken  

 niet verfrissende slaap  

 vermoeidheid overdag  

 concentratieverlies  
C: Meer dan vijf respiratoire obstructieve events / uur nachtelijke slaap” 

 AASM 1999: Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition 
and measurement techniques in clinical research. The report of an American Academy of Sleep 
Medicine Task Force. Sleep 1999;22:667-689. 

NVALT 2018  
In de module ‘Definitie van obstructief slaapapneu (OSA)’ worden de volgende aanbevelingen gegeven.  
1. Houd het afkappunt AHI ≥ 5 met symptomen of co-morbiditeit als diagnostisch criterium aan voor 

klinisch relevant OSA. 
2. Voer een therapeutische proefbehandeling uit om de causale rol van OSA op symptomen te 

bevestigen. 
3. Zet bij patiënten die symptomatische verbetering ervaren van de proeftherapie de behandeling voort. 
4. Indien behandeling niet leidt tot verbetering van symptomen dient heroverweging van de diagnose 

klinisch relevant OSA plaats te vinden. 
 
“Er is geen systematische literatuuranalyse verricht. De aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van 
recent gepubliceerde guidelines, een oriënterende search en de praktijkervaring van de experts in de 
werkgroep.” 
 
In deze module wordt de wereldwijd toegepaste definitie van AASM 2014 als volgt bekritiseerd: 
“Alhoewel de AASM classificatie internationaal goed is ingeburgerd en op ruime schaal wordt gehanteerd, 
berust deze niet op evidentie en is voor praktische doeleinden conceptueel ontoereikend. Opmerkelijk is 
de vaststelling dat volgens de AASM bij de minder ernstige vorm (AHI <15) symptomen zijn vereist voor de 
diagnose van OSA, terwijl dit voor de meer ernstige vorm (AHI ≥15) niet het geval is. Aldus wordt voeding 
gegeven aan de begripsverwarring rond OSA(S), omdat het resultaat van de PSG, als diagnostische test, 



 

39 

 

wordt verstrengeld met de geassocieerde symptomen (zie de module ‘Klachten en co-morbiditeiten bij 
OSA’). Aan het resultaat van de diagnostische test, met name de AHI, wordt een pathologische betekenis 
gegeven, met name een getalsmatige relatie tussen AHI en ernst van de aandoening. Dit is een denkfout. 
Er is immers preliminair bewijs om aan te nemen dat er geen lineair verband bestaat tussen AHI en 
relevante klinische gegevens, zoals slaperigheid, risico op verhoogde bloeddruk of graad van dyslipidemie 
(Kingshott, 1998; Tkacova, 2014; Guan, 2016; Tunbull, 2017). Uit deze vaststelling vloeit enerzijds voort 
dat AHI en klinische conditie onafhankelijk van elkaar moeten worden beschouwd en anderzijds dat de 
door de AASM vastgestelde AHI af kappunten onmogelijk valide kunnen zijn.” 
 
In de module ‘Het concept obstructief slaapapneu (OSA): actuele inzichten’ wordt het onderscheid tussen 
OSA en OSAS toegelicht en worden verschillende vormen van OSA voorgesteld. 
“Wanneer de klachten en/of co-morbiditeit gerelateerd zijn aan OSA spreekt men van het obstructieve 
slaapapneusyndroom (OSAS). Als de klachten verklaard kunnen worden door een ander slaapstoornis, 
door een andere ziekte, door gebruik van medicijnen, alcohol of drugs wordt er niet gesproken van OSAS. 
Ook als er geen klachten of co-morbiditeit zijn, spreekt men niet van OSAS. Alhoewel OSA en OSAS een 
verschillende betekenis hebben, worden zij in de praktijk vaak door elkaar gebruikt, ongeacht de aan- of 
afwezigheid van gerelateerde klachten of co-morbiditeit. Om verwarring te voorkomen, zouden 
eenduidige begrippen omschreven kunnen worden zoals hieronder benoemd. Onder de term 
‘symptomen/symptomatisch’ wordt de aanwezigheid van klachten en/of lichamelijke verschijnselen 
verstaan. Met de term ‘co-morbiditeit’ wordt de aanwezigheid van andere ziekten of stoornissen bedoeld 
(zie verder onder de module ‘Klachten en co-morbiditeiten bij OSA’). 

 OSA: een verhoogde AHI (hoger dan een arbitrair vastgesteld afkappunt, meestal 5/u). 

 Klinisch relevant OSA: OSA met symptomen en/of co-morbiditeit die veroorzaakt kunnen zijn door 
deze stoornis (bijvoorbeeld overmatige slaperigheid, arteriële hypertensie – zie verder onder de 
module ‘Klachten en co-morbiditeiten bij OSA’). 

 Asymptomatisch OSA: OSA zonder symptomen. 

 Toevallig geassocieerd OSA: aanwezigheid van symptomen en/of co-morbiditeit suggestief voor OSA 
die voldoende verklaard kunnen worden door een andere oorzaak dan OSA. 

 OSAS: een oorzakelijk gerelateerde combinatie van OSA (gedefinieerd als verhoogde AHI) met 
symptomen en/of co-morbiditeit die suggestief zijn voor deze aandoening. Verbetering van 
symptomen /co-morbiditeit onder therapie is een belangrijk element in de syndroomdefinitie (zie 
verder).” 

 
“In deze richtlijn is in de verder modules gekozen om de algemene term OSA te hanteren.” 
 

 AASM. Obstructive sleep apnea, adult. In: Sateia M, editor. ICSD-3. Chicago: AASM. 2014. 

 Guan J, Yi H, Zou J, et al. Distinct severity stages of obstructive sleep apnoea are correlated with 
unique dyslipidaemia: large-scale observational study. T horax. 2016;71(4):347-55. 

 Kapur VK, Auckley DH, Chowdhuri S, Kuhlmann DC, Mehra R, Ramar K, Harrod CG. Clinical practice 
guideline for diagnostic testing for adult obstructive sleep apnea: an American Academy of Sleep 
Medicine clinical practice guideline. J Clin Sleep Med. 2017 Mar 15;13(3):479-504. 

 Kingshott RN, Engleman HM, Deary IJ, Douglas NJ. Does arousal f requency predict daytime f unction? 
Eur Respir J. 1998;12(6):1264-70. 

 Tkacova R, McNicholas WT , Javorsky M, et al. Nocturnal intermittent hypoxia predicts prevalent 
hypertension in the European Sleep Apnoea Database cohort study. Eur Respir J. 2014;44(4):931-41. 

 Turnbull CD, Stradling JR. To screen or not to screen f or obstructive sleep apnea, that is the question. 
Sleep Med Rev. 2017;36(12):125-127. 

DGSM (S3 Leitlinie 2009) 
“Entsprechend der ICSD-2 wird eine obstruktive Schlafapnoe (OSA) dann diagnostiziert, wenn die 
Atmungsstörung durch keine andere Schlafstörung oder medizinische Erkrankung oder durch 
Medikamente oder andere Substanzen erklärbar ist und entweder ein AHI>15/ h Schlafzeit oder ein 
AHI≥5/h Schlafzeit in Kombination mit einer typischen klinischen Symptomatik vorliegt.“ 
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 AASM 2007 (Iber 2007) 

ACP (Qaseem 2014) 
“Both the AASM and the Centers for Medicare & Medicaid Services consider an AHI score of at least 15 
events per hour or at least 5 events per hour with symptoms (such as daytime somnolence and fatigue) as 
criteria for OSA diagnosis.” 
“The American Academy of Sleep Medicine (AASM) sets a threshold of 15 events per hour with or without 
symptoms or 5 events per hour with symptoms for OSA diagnosis.“ 
 

 American Academy of Sleep Medicine. The International Classification of Sleep Disorders, 2nd Edition: 
Diagnostic and Coding Manual. Westchester, IL: American Academy of Sleep Medicine; 2005. 

 Epstein LJ, Kristo D, Strollo PJ Jr, Friedman N, Malhotra A, Patil SP, et al; Adult Obstructive Sleep Apnea 
Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. Clinical guideline for the evaluation, 
management and long-term care of obstructive sleep apnea in adults. J Clin Sleep Med. 2009;5:263-
76. 

AASM (Kapur 2017) 
“The third edition of the International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3) defines OSA as a PSG-
determined obstructive respiratory disturbance index (RDI) ≥ 5 events/h associated with the typical 
symptoms of OSA (e.g., unrefreshing sleep, daytime sleepiness, fatigue or insomnia, awakening with a 
gasping or choking sensation, loud snoring, or witnessed apneas), or an obstructive RDI ≥ 15 events/h 
(even in the absence of symptoms). 
In addition to apneas and hypopneas that are included in the AHI, the RDI includes respiratory effort-
related arousals (RERAs). The scoring of respiratory events is defined in The AASM Manual for the Scoring 
of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, Version 2.3. 
However, it should be noted that there is variability in the definition of a hypopnea event. The AASM 
Scoring Manual recommended definition requires that changes in flow be associated with a 3% oxygen 
desaturation or a cortical arousal, but allows an alternative definition that requires association with a 4% 
oxygen desaturation without consideration of cortical arousals. Depending on which definition is used, the 
AHI may be considerably different in a given individual.

25–27
 The discrepancy between these and other 

hypopnea definitions used in research studies introduces complexity in the evaluation of evidence 
regarding the diagnosis of OSA.” 

 American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders. 3rd ed. Darien, 
IL: American Academy of Sleep Medicine; 2014. 

 Berry RB, Brooks R, Gamaldo CE, et al.; for the American Academy of Sleep Medicine. The AASM 
Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical 
Specifications. Version 2.3. Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine; 2016. 
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Bijlage 4. Toegepaste methoden in de geselecteerde richtlijnen* 
 
NVALT 2009 NVALT 2018 DGSM (S3 Leitlinie 2009) ACP (Qaseem 2014) AASM (Kapur 2017) 

Zoekactie     

MEDLINE, Embase, Cochrane, 
Cinahl en Psychinfo (t/m 2006) 
 
Taal: Nederlands, Engels, Duits 
en Frans 

Voor DISE: MEDLINE en 
Embase (31-08-2016) 
 
Taal: niet vermeld 
 
Voor veel modules is geen 
systematische zoekactie 
verricht. “De aanbevelingen 
zijn geformuleerd op basis van 
recent gepubliceerde 
guidelines, een oriënterende 
search en de praktijkervaring 
van de experts in de 
werkgroep.” 

Pubmed (April 2007) 
 
Taal: Engels en Duits 

MEDLINE (30-5-2013) 
(update van rapport uit 2010, 
waarin in MEDLINE en 
Cochrane gezocht was t/m 
September 2010) 
 
Taal: Engels  

Pubmed (29-6-2016) 
Embase (23-12-2013) 
 
Taal: Engels 

Beoordeling studiekwaliteit      

EBRO-beoordelingsformulieren 
 

AMSTAR voor systematische 
reviews; Cochrane’s Risk of bias 
tool voor RCT’s; ROBINS-I voor 
niet-gerandomiseerde 
interventiestudies; QUADAS-2 
voor diagnostisch onderzoek 

Niet duidelijk vermeld. Tabel 
2.1 geeft enige richting. 

Checklist met items voor de 
kwaliteit van de index- en 
referentietest, toepassing 
referentietest onafhankelijk 
van uitslag indextest, blinde 
beoordeling referentietest, 
beschrijving studiepopulatie, 
selectie van patiënten en 
steekproefomvang (totaalscore 
13) (Figuur 4 in web 
supplement). 

QUADAS-2 

Niveau van bewijs      

Niveau van bewijs op 
studieniveau gebaseerd op het 
EBRO-systeem: aan iedere 
studie wordt een score 
toegekend (gebaseerd op het 
Oxford CEBM-systeem) van A 

GRADE (Hoog tot Zeer laag) Niveau van bewijs op 
studieniveau gebaseerd op het 
Oxford CEBM-systeem (cf het 
EBRO-systeem) lopend van 1 
(SR) tot 5 (mening experts) 

ACP Guideline Grading System 
(cf GRADE, maar zonder de 
categorie Very low en met een 
categorie “Insufficient 
evidence”) 

GRADE (High to Very low) 
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(SR) tot D (mening experts) 
 
Niveau van conclusie (met 
bijbehorende formulering): 1-4 
 
 

Van evidence tot aanbeveling     

N.a.v. de conclusie bespreking 
in richtlijngroep van 
patiëntenvoorkeuren (enquête 
Apneu- Vereniging in 2005), 
beschikbaarheid van speciale 
technieken of expertise, 
organisatorische aspecten, 
maatschappelijke 
consequenties of kosten. 
(zogenoemde ‘Overige 
overwegingen’). De 
aanbeveling is het resultaat van 
het beschikbare bewijs in 
combinatie met deze overige 
overwegingen. 

Gebaseerd op GRADE (algehele 
kwaliteit van het weten-
schappelijke bewijs; balans 
tussen voor- en nadelen van de 
interventie; waarden en 
voorkeuren van professional en 
patiënten; en beschikbare 
middelen) 

Consensus a.d.v. nominaal 
groepsproces met 8 stappen 
(pagina 8) 
(“Konsensentscheidung und 
nicht an eine starre Zuordnung 
eines Evidenzgrades zu einem 
Empfehlungsgrad 
gebunden.”) 

“The Clinical Guidelines 
Committee uses an informal 
process to evaluate and 
formulate the 
recommendations on the basis 
of the evidence. The final 
clinical recommendations are 
approved by voting once there 
is a quorum of two thirds of the 
Clinical Guidelines Committee 
members present and approval 
by at least two thirds of the 
Clinical Guidelines Committee 
members present.” (zie ook 
Table 2 in Methods beschrijving 
(Qaseem 2010)) 

Op basis van GRADE EtD 
framework: “The TF [task force] 
assessed the following four 
components to determine the 
direction and strength of a 
recommendation: quality of 
evidence, balance of beneficial 
and harmful effects, patient 
values and preferences and 
resource use as described 
below [p. 484].” 

Sterkte van de aanbeveling     

Niet gebruikt Niet gebruikt A = niveau 1 studies 
B = niveau 2-3 studies 
C = niveau 4 studies 
D = niveau 5 (mening experts) 

ACP Guideline Grading System 
(gebaseerd op GRADE): strong 
(“Benefits clearly outweigh 
risks and burden or risks and 
burden clearly outweigh 
benefits”); weak (“Benefits 
finely balanced with risks and 
burden”) 

GRADE (strong or weak in 
favour or against) 

* Omdat de NHG-richtlijn voor OSAS-diagnostiek volledig verwijst naar de NVALT-richtlijn uit 2009, is de NHG-richtlijn buiten beschouwing gelaten. 
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Bijlage 5. Wetenschappelijke onderbouwing en niveau van bewijs van de aanbevelingen betreffende diagnostiek in de 
geselecteerde richtlijnen 
 
NHG standaard “Slaapproblemen en slaapmiddelen” (NHG-werkgroep Slaapproblemen en slaapmiddelen 2014) 

Aanbeveling Onderbouwing Level of 
evidence 

Opmerkingen 

Bij vermoeden van OSAS verwijst de huisarts de 
patiënt voor nadere diagnostiek en behandeling naar 
long- of kno-arts of neuroloog, afhankelijk van 
regionale afspraken. 

Vermoeden op OSAS: “Het OSAS wordt gekenmerkt door meer 
dan vijf keer per uur optredende slaapapneus (ademstops van 
tien seconden of langer) gepaard gaande met excessieve 
slaperigheid overdag of minimaal twee van de volgende klinische 
verschijnselen: vermoeidheid overdag, verminderde concentratie, 
stokkende ademhaling tijdens de slaap, en niet-verfrissende 
slaap. Andere oorzaken van de klachten, zoals chronisch 
slaaptekort, slapeloosheid, centrale slaapapneusyndroom, 
psychiatrische aandoeningen (depressie) en narcolepsie, dienen 
daarbij uitgesloten te zijn.” 
 
NVALT 2009 

Niet vermeld OSAS is slechts een klein 
onderdeel van deze 
standaard. Voor 
diagnostiek en beleid bij 
OSAS wordt verwezen 
naar de richtlijn 
“Obstructieveslaapapneu-
syndroom” van de 
Nederlandse Vereniging 
van Artsen voor 
Longziekten en 
Tuberculose (NVALT 2009) 

De huisarts verricht bij patiënten met OSAS 
diagnostiek naar het bestaan van obesitas, 
hypertensie, hypercholesterolemie en diabetes 
mellitus type 2 en behandelt conform de betreffende 
NHG-Standaarden. 

Niet vermeld / NVALT 2009 Niet vermeld  

Er zijn ontwikkelingen gaande om diagnostiek voor 
OSAS in de eerste lijn te laten plaatsvinden. Vanwege 
het ontbreken van wetenschappelijke evaluaties is 
het nog niet mogelijk om hierover aanbevelingen te 
doen. 

NVALT 2009 Niet vermeld  
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Richtlijn “Obstructieveslaapapneusyndroom” van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT 2009) 

Aanbeveling Onderbouwing* Level of 
evidence* 

Opmerkingen 

De huisarts en de bedrijfsarts dienen te beschikken 
over de relevante kennis wat betreft klachten en 
verschijnselen die kunnen wijzen op OSAS om gericht 
te kunnen verwijzen naar de tweede lijn.  
Bij de volgende combinatie van symptomen moet de 
huisarts of bedrijfsarts de diagnose OSAS overwegen 
en doorverwijzen naar de tweede lijn:  

 snurken en ademstilstanden en/of;  

 overmatige slaperigheid of vermoeidheid 
overdag;  

 al dan niet in combinatie met adipositas, 
hypertensie, diabetes. 

Er zijn aanwijzingen dat de belangrijkste redenen voor verwijzing 
naar de tweede lijn zijn: snurken, ademstilstanden, slaperigheid 
overdag in combinatie met adipositas.  
C Kramer 1999  
 
Het is aannemelijk dat snurken, overmatige vermoeidheid of 
slaperigheid overdag, ademstilstanden, halsomtrek >40 cm, 
adipositas risicofactoren zijn voor OSAS.  
B Chung 2002  
C Kramer 1999, Knuistingh Neven 1998  
 
Er zijn aanwijzingen dat (na)scholing de diagnostische kwaliteit 
van huisartsen verbetert.  
C Ball 1997  

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

NVALT hanteerde het 
oude EBRO-systeem met 
hoofdletters (A-D) voor de 
kwaliteit van de 
onderliggende studies en 
cijfers (1-4) voor het 
niveau van de conclusie. 

De werkgroep is van mening dat verwezen moet 
worden op basis van het hoofdprobleem.  
De werkgroep is van mening dat een ‘sociale kaart’ 
met de diagnostische en therapeutische 
mogelijkheden in de regio beschikbaar moet zijn voor 
de verwijzende (huis)arts. 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de verwijzing naar de 
tweede lijn.  
 

Niet vermeld  

Bij iedere patiënt verdacht voor OSAS dient 
deskundige beoordeling van de bovenste luchtweg 
(ter bepaling van de anatomische oorzaak) plaats te 
vinden.  

Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van het Friedman 
stadiëringssysteem tot betere resultaten van UPPP 
[uvulopalatopharyngoplastiek] leidt dan indien dit systeem niet 
wordt gebruikt.  
C Friedman 2002, 2004, Li 2006  
 
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van slaapendoscopie tot 
betere resultaten leidt voor UPPP dan indien dit niet wordt 
gebruikt.  
C Hessel 2003  
 
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van slaapendoscopie tot 
betere resultaten leidt van hyoïdthyroïdpexie dan indien dit niet 
wordt gebruikt (zie verder hoofdstuk 7.3).  
C Den Herder 2005  

3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 



 

45 

 

 
Er zijn aanwijzingen dat de gemodificeerde Mallampati score en 
bevindingen bij slaapendoscopie slechts matig correleren.  
C Den Herder 2005  

 
3 

Hoewel onvoldoende om OSAS met zekerheid te 
kunnen aantonen of uitsluiten, zijn anamnese, 
lichamelijk onderzoek, al of niet in combinatie met 
vragenlijsten en eventueel aanvullend 
laboratoriumonderzoek zinvol, zowel voor eventuele 
comorbiditeit, de oorzaak, de behandeling als voor 
de differentiële diagnose van OSAS.  
 

Vragenlijsten, anamnese, fysische diagnostiek en/of klinische 
predictie modellen kunnen het vermoeden van OSAS vergroten, 
maar de voorspellende waarden hiervan zijn onvoldoende om de 
diagnose met zekerheid aan te tonen of uit te sluiten.  
A1 Kushida 2005  

1 Conclusie Niveau 1, omdat 
deze gebaseerd is op een 
(goede) systematische 
review. Er lijkt echter geen 
rekening gehouden te zijn 
met de kwaliteit van de 
ingesloten primaire 
studies. 

Klinische, geobserveerde polysomnografie (type 1 
monitor) is de gouden standaard voor het aantonen 
of uitsluiten bij verdenking op OSAS; iedere kliniek 
waar slaaponderzoek wordt verricht dient hierover te 
kunnen beschikken.  
 

Gebaseerd op een samenvatting van AASM 2007 (Iber 2007; 
Collop 2007) 
 

Niet vermeld De werkgroep baseert zich 
ter onderbouwing van een 
aantal aanbevelingen op 
een zelf gemaakte 
samenvatting van de 
AASM richtlijn uit 2007: 
“Gezien het uitvoerige 
literatuuronderzoek, 
rapportage en de leidende 
rol van de AASM in de 
slaapgeneeskunde en de 
actualiteit van de richtlijn, 
heeft de werkgroep 
besloten het standpunt 
van de AASM samengevat 
weer te geven en via 
overige overwegingen te 
komen tot werkzame 
aanbevelingen voor de 
Nederlandse situatie.”  

Gezien de positionering tussen type 1 en type 3 
monitor en de mogelijkheid om accuraat echte 
slaaptijd te meten, is de werkgroep van mening dat 
het gebruik van onbewaakte en/of ambulante 
polysomnografie (type 2 monitor) verantwoord is. 

Gebaseerd op een samenvatting van AASM 2007 (Iber 2007; 
Collop 2007) 

Niet vermeld  

Type 3 monitoren kunnen betrouwbaar gebruikt Gebaseerd op een samenvatting van AASM 2007 (Iber 2007; Niet vermeld  
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worden bij de diagnostiek van OSAS om OSAS aan te 
tonen, wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:  

 aanwezige deskundigheid in slaapaandoeningen;  

 voorafgaande slaaponderzoek/evaluatie;  

 aanwezige matige tot grote kans op OSAS;  

 geen aanwezige belangrijke relevante 
comorbiditeit;  

 geen verdenking op meerdere 
slaapaandoeningen. 

Collop 2007; SIGN 2003) 

Technische voorwaarden voor registratie met type 3 
monitoren:  

 registratie van flow, ademhalingspogingen en 
zuurstofsaturatiesignalen;  

 registratie van ECG/hartfrequentie en 
positiesignalen;  

 sensorkeuze volgens recente aanbevelingen 
(AASM 2007);  

 deskundige sensorapplicatie en instructie van de 
patiënt;  

 polygrafieapparatuur voorziet in weergave van 
ruwe data en signalen om manuele scoring 
mogelijk te maken. 

Gebaseerd op een samenvatting van AASM 2007 (Iber 2007; 
Collop 2007) 

Niet vermeld  

Scoring van poly(somno)grafisch onderzoek vindt 
plaats volgens de meest recente richtlijnen (thans 
AASM 2007). Hierbij wordt ten minste manuele 
scoring toegepast. Automatische analyse kan als 
leidraad voor manuele scoring worden gebruikt. 

Gebaseerd op een samenvatting van AASM 2007 (Iber 2007b) Niet vermeld  

Symptomatische patiënten met een niet-
diagnostische of een negatief type 3 onderzoek met 
een klinische verdenking op OSAS of een andere 
slaapstoornis behoren een volledig bewaakt 
polysomnografisch onderzoek te ondergaan (type 1 
monitor). 

Gebaseerd op een samenvatting van AASM 2007: 
“Polysomnografie is aangewezen bij lage kans op OSAS, een 
negatief of niet-conclusieve polygrafie, aanwezige relevante co-
morbiditeit, of vermoeden op gecombineerde slaap-
aandoeningen.” 

Niet vermeld  

Type 4 monitoren worden niet aanbevolen bij de 
diagnostiek van OSAS. 

Gebaseerd op een samenvatting van AASM 2007: “Onderzoek 
met type 4 monitoren wordt op grond van de literatuur afgeraden 
in de diagnostiek en screening van OSAS.” (Flemons 2003) 

Niet vermeld  

Het gebruik van portable monitoren (type 2, 3, 4) Gebaseerd op een samenvatting van AASM 2007: “Polygrafie is Niet vermeld  
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voor screening op de aanwezigheid van OSAS in de 
algemene populatie wordt niet aanbevolen. Enerzijds 
vanwege het ontbreken van voldoende studies die de 
betrouwbaarheid hiervan onderbouwen, anderzijds 
blijkt de sensitiviteit en specificiteit bij type 3 en 4 
monitoren in de algemene populatie te laag vanwege 
de lagere pretest probability. 

grotendeels toegepast in patiëntengroepen met een matig tot 
groot risico op OSAS. Zoals bekend is bij een bepaalde sensitiviteit 
en specificiteit van een test zowel de negatieve en positief 
voorspellende waarde van een test sterk afhankelijk van de 
pretest kans (pretest probablity). Klinische inschatting door een 
ervaren (slaap)deskundige blijft de beste manier om de kans op 
OSAS in te schatten. Het discriminerende vermogen van 
polygrafie, of wel het vermogen om licht van ernstig te 
onderscheiden is nooit goed onderzocht. Tenslotte is van belang 
te realiseren dat polygrafie meestal bij mensen van middelbare 
leeftijd is onderzocht. Polygrafie bij kinderen of bij ouderen (> 65 
jaar), die ook meer comorbiditeit of gecombineerde 
slaapaandoeningen hebben, moet met de nodige 
terughoudendheid worden verricht.” 

* Gebaseerd op de EBRO classificatie, die destijds door het CBO gebruikt werd. Genoemde referenties staan hieronder vermeld. 
 
Referenties betreffende de aanbevelingen NVALT 2009 

 Ball EM, Simon R-DJ, Tall AA, Banks MB, Nino-Murcia G, Dement WC. Diagnosis and treatment of sleep apnea within the community. The Walla Walla Project. Arch Intern Med 1997;157(4]:419-
24.  

 Chung SA, Jairam S, Hussain MRG, Shapiro CM. How, what, and why of sleep apnea. Perspectives for primary care physicians. Can Fam Physician 2002;48:1073-80.  

 Collop N.A. Clinical guidlines for the use of unattended portable monitors in the diagnosis of obstructive sleep apnea in adult patients. Portable monitoring task force of the American academy of 
sleep medicine. J Clin Sleep Med 2007; 3(7):1-16.  

 Den Herder C, van Tinteren H, de Vries N. Sleep endoscopy versus modified Mallampati score in sleep apnea and snoring. Laryngoscope 2005;115:735-9.  

 Den Herder C, van Tinteren H, de Vries N. Hyoidthyroidpexia: a surgical treatment for sleep apnea syndrome. Laryngoscope 2005;115:740-5.  

 Flemons WW, Littner MR, Rowley JA, Gay P, Anderson WM, Hudgel DW, McEvoy RD, Loube DI. Home diagnosis of sleep apnea: a systematic review of the literature; an evidence review 
cosponsored by the American Academy of Sleep Medicine, the American College of Chest Physicians, and the American Thoracic Society. Chest 2003; 124:1543-1579.  

 Friedman M, Ibrahim H, Bass L. Clinical staging for sleep-disordered breathing. Otolaryngol Head Neck Surg 2002;127:13-21.  

 Friedman M, Ibrahim H, Joseph NJ. Staging of obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome: a guide to appropriate treatment. Laryngoscope 2004;114:454-9.  

 Hessel NS, Laman M, van Ammers VCPJ, van Duyn H, de Vries N. Feasibility study of Flextube reflectometry for localisation of upper airway obstruction in obstructive sleep apnea. Rhinology 
2003;41:87-90.  

 Hessel NS, de Vries N. Results of uvulopalatopharyngoplasty after diagnostic workup with polysomnography and sleep endoscopy: a report of 136 snoring patients. Eur Arch Otorhinolaryngol 
2003;260:91-95.  

 Iber C, Ancoli-Israel S, Chesson A, Quan SF for the American Academy of Sleep Medicine (2007) The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and 
Technical Specifications, 1st edn. American Academy of Sleep Medicine, Westchester, Illinois  

 Iber C (2007b). The new sleep scoring manual. The evidence behind the rules. Editorial. J Clin Sleep Med 2007 3(2) 107. 

 Knuistingh Neven A, Middelkoop HAM, Kemp B, Kamphuisen HA, Springer MP. The prevalence of clinically significant sleep apnoea syndrome in the Netherlands. Thorax 1998;53:638-42.  

 Kramer NR, Cook TE, Carlisle CC, Corwin RW, Millman RP. The role of the primary care physician in recognizing obstructive sleep apnea. Arch Intern Med 1999;159:965-8.  

 Kushida CA, Littner MR, Morgenthaler T et al. (2005) Practice parameters for the indications for polysomnography and related procedures: an update for 2005. Sleep 28(4):499–521 Review  

 Li HY, Wang PC, Lee LA, Chen NH, Fang TJ. Prediction of uvulopalatopharyngoplasty outcome: anatomy-based staging system versus severity-based staging system. Sleep 2006;29:1537-41.  

 Scottisch Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Management of Obstructive Sleep Apnoea/Hypopnoea Syndrome in Adults 2003. Beschikbaar via www.sign.ac.uk  

http://www.sign.ac.uk/
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Richtlijn “Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen” van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT 2018) 

Aanbeveling Onderbouwing Level of 
evidence 

Opmerkingen 

Wat zijn aan OSA gerelateerde klachten en co-
morbiditeiten? 

 Stel aan OSA gerelateerde symptomen vast door 
middel van een zorgvuldige somnologische 
anamnese door een bevoegde professional. 

 Stel co-morbiditeit vast middels anamnese, 
lichamelijk onderzoek (inclusief mond-keelholte 
inclusief de staat van dentitie) en aanvullend 
onderzoek, inclusief de respiratoire, 
cardiovasculaire en neurologische tractus. 

 Gebruik de Epworth Sleepiness Scale en andere 
vragenlijsten als hulpmiddel voor screenings- en 
wetenschappelijk onderzoek en niet voor een 
individuele patiënt als vervanging van een 
klinische anamnese door een bevoegde 
professional. 

Gebaseerd op losse publicaties 
 
“Er is geen systematische literatuuranalyse verricht. De 
aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van recent 
gepubliceerde guidelines, een oriënterende search en de 
praktijkervaring van de experts in de werkgroep.” 
 
“Alhoewel overmatige slaperigheid voorwerp is van bevraging in 
vragenlijsten zoals de Epworth Sleepiness Scale (ESS) (Johns, 
1991) is de cijfermatige uitkomst van deze instrumenten geen 
betrouwbare maat voor de ernst van de klacht (Kingshott, 1995; 
Turnbull, 2017; Kapur, 2017).” 
 
“Diverse vragenlijsten zoals STOP-BANG (Chung, 2009), NoSAS 
(Marti-Soler, 2016) en een vragenlijst in combinatie met 
registratie van nasale flow (Eijsvogel, 2016) zijn weliswaar nuttig 
voor screeningsonderzoek en voor evaluatie van therapeutische 
effecten bij groepen van patiënten, maar hebben onvoldoende 
vermogen om individuele patiënten met hoge a priori kans op 
symptomatisch OSA correct te identificeren (Ramachandran, 
2009). Uit de klinische praktijk blijkt dat een zorgvuldige 
somnologische anamnese zich het best leent om pre-test 
waarschijnlijkheid voor klinisch relevant OSA goed in te schatten” 
 
AASM 1990; AASM 2014; Benbadis 1999; Chung 2009; Eijsvogel 
2016; Grote en Puertas 2014; Johns 1991; Kapur 2017; Kingshott 
1995; Kylstra 2013; Marshall 2006; Marti-Soler 2016; Patel 2003; 
Ramachandran 2009; Tregear 2010; Turnbull 2017; Vaessen 2015 

Niet vermeld  

Wat is de definitie van OSA? 

 Houd het afkappunt AHI ≥ 5 met symptomen of 
co-morbiditeit als diagnostisch criterium aan 
voor klinisch relevant OSA. 

 Voer een therapeutische proefbehandeling uit 
om de causale rol van OSA op symptomen te 
bevestigen. 

Gebaseerd op AASM definities en losse publicaties (zie ook bijlage 
3) 
 
“Er is geen systematische literatuuranalyse verricht. De 
aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van recent 
gepubliceerde guidelines, een oriënterende search en de 
praktijkervaring van de experts in de werkgroep.” 

Niet vermeld  
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 Zet bij patiënten die symptomatische 
verbetering ervaren van de proeftherapie de 
behandeling voort. 

 Indien behandeling niet leidt tot verbetering van 
symptomen dient heroverweging van de 
diagnose klinisch relevant OSA plaats te vinden. 

 
AASM 1990; AASM 2005; AASM 2014; Bibbins-Domingo 2017; 
CBR website 2017; Guan 2016; Kapur 2017; Kingshott 1998; 
McNicholas 2018; Tkacova 2014; Tunbull 2017 

Hoe wordt de ernst van OSA gedefinieerd? 

 Gebruik geen ernstclassificatie op basis van 
enkel en alleen de AHI-afkappunten. 

 Beschrijf de ernst van OSA door het benoemen 
van AHI, ODI, geassocieerde symptomen en co-
morbiditeit. 

Gebaseerd op losse publicaties. 
 
“Er is geen systematische literatuuranalyse verricht. De 
aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van recent 
gepubliceerde guidelines, een oriënterende search en de 
praktijkervaring van de experts in de werkgroep.” 
 
“Zoals besproken in de sectie over de definitie van OSA is de 
ernst-classificatie van OSA volgens de AASM conceptueel onjuist.” 
(zie ook bijlage 3) 
 
“Concluderend - De ernstclassificatie van OSA enkel en alleen op 
basis van AHI-afkappunten is medisch-wetenschappelijk niet 
gefundeerd. Een nieuwe ernstclassificatie dient te worden 
ontwikkeld, mede gebaseerd op ernst van symptomen, 
hypoxemie en co-morbiditeit. Ernstige slaperigheid en refractaire 
hypertensie die goed reageren op causale therapie zijn in ieder 
geval kenmerken van klinisch belangrijk OSA. 
 
Er is voorlopige evidentie om aan te nemen dat door OSA 
veroorzaakte hypoxemie een risicofactor is voor hypertensie en 
andere geassocieerde cardiovasculaire morbiditeit. Klinisch 
bruikbare definities voor ernstclassificatie van hypoxemie dienen 
verder te worden ontwikkeld op basis van prospectief 
cohortonderzoek.” 
 
AASM 2014; AASM Task Force 1999; Barbe 2012; Berry 2012; 
Berry 2016; Collop 2011; Danker-Hopfe 2004; Duce 2015; Elshaug 
2007; Epstein 2009; Escourrou 2015; Iber 2007; Kapur 2017; 
Magalang 2013; Malhotra 2013; Peppard 2013; Ruehland 2009; 
Sher 1996; Tkacova 2014 

Niet vermeld  

Welke klinische tests zijn relevant voor de diagnose Gebaseerd op de AASM richtlijn uit 2017 (Kapur 2017) en enkele Niet expliciet  
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van OSA? 

 Gebruik de meest recente AASM scoringsmanual 
voor de sensorkeuze en wijze van scoring van 
respiratoire events. 

 Bij patiënten met een hoge pre-test 
waarschijnlijkheid voor klinisch relevant OSA kan 
een PG uitgevoerd worden in plaats van een 
PSG. 

 Gebruik een PSG voor de diagnose van patiënten 
met slaapklachten en lage pre-test 
waarschijnlijkheid voor klinisch relevant OSA, 
aanwezigheid van medische co-morbiditeit en 
geassocieerde slaapstoornissen, of onduidelijke 
testresultaten van PG. 

 Resultaten van PSG en PG dienen 
geïnterpreteerd te worden in de klinische 
context door een professional met een adequaat 
expertiseniveau. 

losse publicaties. 
 
“Er is geen systematische literatuuranalyse verricht. De 
aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van recent 
gepubliceerde guidelines, een oriënterende search en de 
praktijkervaring van de experts in de werkgroep.” 
 
Berry 2016; Chesson 2003; Collop 2007; Collop 2011; Escourrou 
2015; Kapur 2017; Lack 2016; Masa 2013; Pevernagie 2015 

vermeld. De in 
Kapur 2017 
gebruikte 
GRADE 
waarderingen 
worden in een 
aparte tabel 
weergegeven. 

Differentiaaldiagnostiek en coïncidentie met andere 
slaappathologie 

 Geef adviezen ten aanzien van slaaphygiëne 
indien blijkt dat de gemiddelde nachtelijke slaap 
minder is dan 7 uren. 

 Richt er de diagnostiek van OSA primair op om 
ook geassocieerde slaappathologie te kunnen 
vaststellen. 

Gebaseerd op de AASM richtlijn uit 2017 (Kapur 2017) en enkele 
losse publicaties. 
 
“Er is geen systematische literatuuranalyse verricht. De 
aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van recent 
gepubliceerde guidelines, een oriënterende search en de 
praktijkervaring van de experts in de werkgroep.” 
 
Kapur 2017; Kretzschmar 2016; Lack 2016; Pevernagie 2012; 
Watson 2015  

Niet vermeld  

Is het toepassen van drug-induced sleep endoscopy 
(DISE) van meerwaarde in het bepalen van de 
behandelstrategie bij OSA? 

 Verricht een DISE alleen indien bovenste 
luchtwegchirurgie of nervus 
hypoglossusstimulatie als behandeling van OSA 
overwogen wordt. 

 Voor andere indicatiegebieden, zoals het 
voorspellen van de effectiviteit van een MRA is 
geen bewijs; in individuele gevallen kan een DISE 

Gebaseerd op systematische review van Certal et al. (Certal 2015) 
 
Behandelplan: “Het gebruik van drug-induced sleep endoscopy 
(DISE) om obstructieniveaus, -patronen en - ernst in kaart te 
brengen, geeft een ander chirurgisch behandelplan dan een 
beoordeling in wakkere toestand” 
 
Behandeleffect: “Diagnostiek middels drug-induced sleep 
endoscopy (DISE) lijkt geen ander effect te hebben op de uitkomst 
van de behandeling dan wanneer diagnostiek in wakkere toestand 

 
 
GRADE 
Redelijk 
 
 
 
GRADE Zeer 
laag 
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overwogen worden. 

 Verricht een DISE pas nadat de resultaten van 
een poly(somno)grafie bekend zijn, zodat deze 
gegevens beschikbaar zijn voor de evaluatie van 
de verschillende obstructieniveaus. 

 Gebruik een erkend scoringssysteem zoals 
bijvoorbeeld de VOTE-classificatie, zodat er 
uniformiteit is bij de beoordeling van een DISE. 

wordt uitgevoerd” 
 
Behandeling met MRA: “Vanwege het ontbreken van studies, 
kunnen er geen conclusies worden getrokken.” 
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Richtlijn “S3-Leitlinie – Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen. Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM)” (S3 Leitlinie 2009) 

1. Aanbevelingen specifiek voor OSAS uit paragraaf 5.8.2 

Aanbeveling  Onderbouwing Level of 
evidence 

Opmerkingen 

1. Zur Diagnosestellung und 
Schweregradbeurteilung der Erkrankung ist die 
Zusammenschau von Anamnese, Fragebogen, 
klinischer und apparativer Untersuchung 
erforderlich (A). 

Die rein anamnestische Erhebung einer obstruktiven Schlafapnoe ist 
kein valides Verfahren (Viner 1991; Gyulay 1993)*. 
[vgl met PSG: sensitiviteit 0,52-0.79; specificiteit 0,51-0,71] 
Teilweise ausschliesslich anamnestisch fundierte sog. 
Vorhersagemodelle haben eine Sensitivität von 76 bis 96% und eine 
Spezifität von nur 13 bis 54% (McNicholas 2008; Rowley et al. 2000). 
Zur Dokumentation sind zumindest ein Schlafapnoe-Fragebogen 
(Berlin-Questionnaire oder laboreigene Fragebogen) und die 
Epworth Sleepiness Scale (ESS) zu erheben (McNicholas 2008)*. 
Zusätzlich sind Medikamente, der Genussmittel- bzw. 
Drogenkonsum, komorbide Erkrankungen und andere 
Schlafstörungen zu erfragen und ggf. mit Fragebögen zu 
objektivieren. 

Niet 
vermeld 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling weinig sterk 
onderbouwd, niet overal 
gekwantificeerd en vaag 
geformuleerd.  
Geen LoE gepresenteerd 
voor de geciteerde 
literatuur. 

2. Die visuell ausgewertete 6-Kanal-Polygraphie wird 
als Voruntersuchung und für den diagnostischen 
Nachweis sowie die Schweregradbestimmung der 
Atmungsstörungen empfohlen (A), wie im 
Weiteren aufgeführt.  

Die systematischen Reviews zur Diagnostik schlafbezogener 
Atmungsstörungen (s. Abschn. 4.2) haben ergeben, dass Systeme, 
die nur 1 bis 3 Kanale aufzeichnen (Pulsoxymetrie, Langzeit-EKG, 
Aktigraphie, oronasale Atemflussmessung) zu hohe falsch-negative 
(bis zu 17%) und falsch-positive (bis zu 31%) Befunde erheben. 
Daher kann der Einsatz dieser Gerate nicht zur Diagnosestellung 
oder zum Ausschluss von schlafbezogenen Atmungsstorungen 
empfohlen werden. 
Einige dieser Systeme liefern jedoch Ergebnisse, 
die bei Patienten mit ausgeprägten Befunden sehr gute Hinweise 
auf das Vorliegen von schlafbezogenen Atmungsstörungen geben 
können. 
Polygraphiesysteme sind nicht geeignet, um zwischen zentralen und 
obstruktiven schlafbezogenen Atmungsstörungen zu differenzieren. 
Sie werden zur Diagnostik der obstruktiven Schlafapnoe unter 
genau umrissenen Bedingungen zugelassen, welche die 
Prätestwahrscheinlichkeit erhöhen. 
Zur Erhöhung der Prätestwahrscheinlichkeit tragt die Erfassung der 
klinischen Symptomatik bezüglich intermittierendem Schnarchen, 
Tagesschläfrigkeit und fremdanamnestisch berichteten 

Niet 
vermeld 
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Atmungsstörungen in der schlafmedizinischen Anamnese bei. 
Ebenso sollte ausgeschlossen sein, dass relevante internistische, 
neurologische oder andere Erkrankungen vorliegen, die den Schlaf 
bzw. die Atmung im Schlaf beeinflussen, da sie die diagnostische 
Aussagekraft der Polygraphie einschränken wurden. Gleiches gilt 
auch für pflegebedürftige Patienten. Nur wenn bei derart 
vorselektierten Patienten mit hoher Prätestwahrscheinlichkeit die 
Polygraphie einen mittelgradigen bis ausgeprägten Befund ergibt, 
ist damit die Diagnose gesichert (Collop et al. 2007)*. 

3. Zur Gewährleistung einer hohen 
Prätestwahrscheinlichkeit wird die 
Indikationsstellung und Auswertung durch 
schlafmedizinisch qualifizierte Fachärzte 
empfohlen (A). 

Die Polysomnographie inklusive der visuellen Auswertung von 
Schlaf, Atmung und EKG soll von schlafmedizinisch qualifizierten 
Spezialisten durchgeführt werden (Iber et al. 2007; Somers et al. 
2008)*. 
 
Polygraphiesysteme sollen nur von Ärzten mit einer zertifizierten 
schlafmedizinischen Qualifikation in akkreditierten 
schlafmedizinischen Zentren eingesetzt werden.  

Niet 
vermeld 

 

4. Die 6-Kanal-Polygraphie kann bei Vorliegen eines 
mittelgradigen bis schweren Befundes und bei 
hoher Prätestwahrscheinlichkeit zur 
Diagnosestellung der obstruktiven Schlafapnoe 
empfohlen werden (A). 

Zie aanbeveling 2 Niet 
vermeld 

 

5. Bei hochgradigem klinischen Verdacht und 
negativem Polygraphie-Befund wird die 
Polysommnographie empfohlen (A). 

Eine diagnostische Polysomnographie ist erforderlich bei einem 
trotz hoher Prätestwahrscheinlichkeit negativen oder nur 
leichtgradigen Polygraphiebefund (Kushida et al. 2005; Collop et al. 
2007; s. Abschn. 4.2.2)*. 

Niet 
vermeld 

 

6. Zur Ausschlussdiagnostik schlafbezogener 
Atmungsstörungen wird die kardiorespiratorische 
Polysomnographie empfohlen; die Polygraphie ist 
nicht ausreichend (A). 

Zie aanbeveling 2 Niet 
vermeld 

 

7. Zur Differenzierung zwischen obstruktiver und 
zentraler Schlafapnoe wird die Polysomnographie 
empfohlen (A). 

Die Polysomnographie dient auch der differentialdiagnostischen 
Abgrenzung von anderen Schlafstörungen und von anderen 
schlafbezogenen Atmungsstörungen wie den zentralen 
Schlafapnoesyndromen und den schlafbezogenen Hypoventilations 
/ Hypoxamiesyndromen. Sie ist von daher bei denjenigen 
Erkrankungen indiziert, die häufig mit diesen Formen der 
Schlafbezogene Atmungsstörungen (SBAS) einhergehen wie 
schwere Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, respiratorische 

Niet 
vermeld 
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Insuffizienz, neuromuskuläre und muskuloskeletale Erkrankungen. 
 
Zie ook aanbeveling 2 

8. Zur Differenzierung schlafbezogener 
Atmungsstörungen und zur Differentialdiagnostik 
wird die Polysomnographie im Schlaflabor mit 
Überwachung durch schlafmedizinisch 
qualifiziertes Personal empfohlen (A). 

Die Polysomnographie inklusive der visuellen Auswertung von 
Schlaf, Atmung und EKG soll von schlafmedizinisch qualifizierten 
Spezialisten durchgeführt werden (Iber et al. 2007; Somers et al. 
2008)*. 
 
Die Atmungsstörungen werden klassifiziert und quantifiziert. Dazu 
gehört die Unterscheidung in obstruktive, gemischte und zentrale 
Apnoen, Hypopnoen sowie Atmungsanstrengungen mit 
vermehrtem Effort, die nicht der Definition einer Apnoe oder 
Hypopnoe entsprechen, aber Arousals auslosen („respiratory effort 
related arousals“, RERAs). Apnoen, Hypopnoen und RERAs ergeben 
den AHI. Zusätzlich werden von den Atmungsstörungen 
unabhängige periodische Beinbewegungen (PLM) mit bzw. ohne 
Arousal analysiert sowie das EKG auf Herzrhythmusstörungen 
beurteilt (Iber et al. 2007)*. 

Niet 
vermeld 

Onderbouwing lastig te 
traceren. 
 

9. Für die Differentialdiagnostik wird die 
Videometrie als essentieller Bestandteil der 
Polysomnographie empfohlen (A). 

Die nicht überwachte Polysomnographie zu Hause ist derzeit nicht 
praktikabel. Es fehlt die zur Beurteilung der Aufzeichnung 
notwendige Videometrie, es besteht eine Ausfallrate von 5%, und 
die Schlafstadien-und Arousal-Analyse ist zu ca. 25% nicht korrekt 
(McNicholas 2008)*. 

Niet 
vermeld 

 

10. Zur Einleitung einer Überdrucktherapie und 
Überwachung der Therapiequalität bei allen 
Therapieformen der schlafbezogenen 
Atmungsstörungen wird die überwachte 
Polysomnographie empfohlen (A). 

Die Einleitung einer nachtlichen Uberdrucktherapie ist unter 
polysomnographischer Kontrolle in zwei aufeinanderfolgenden 
Nachten durchzufuhren. 
 
Die erstmalige Applikation einer Uberdruckbeatmung wird in einem 
Schlaflabor unter dauernder Uberwachung durchgeführt, und es 
muss die Möglichkeit zum unmittelbaren Eingreifen eines Arztes 
bestehen.  

Niet 
vermeld 

Niet duidelijk onderbouwd 

11. Das sog. Split-Night-Verfahren wird nicht 
empfohlen (B). 

Das sog. Split-Night-Verfahren mit Diagnostik in der ersten 
Nachthälfte und Therapieversuch in der zweiten Nachthälfte hat 
sich aufgrund seiner Limitierungen ebenfalls nicht durchgesetzt 
(Kushida et al. 2005)*. 

Niet 
vermeld 

Niet duidelijk onderbouwd 
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2. Selectie van aanbevelingen voor diagnostiek van OSAS uit paragraaf 4.2 (algemene aanbevelingen voor diagnostiek van slaapstoornissen) 

Aanbeveling  Onderbouwing Level of 
evidence 

Opmerkingen 

1. Die Polysomnographie im Schlaflabor mit 
Überwachung durch schlafmedizinisch 
qualifiziertes Personal wird als Grundinstrument 
und als Referenzmethode empfohlen (A). 

Mit einer Aktualisierung im Jahr 2007 wurden die existierenden 
Empfehlungen in einem neuen Manual (Iber et al. 2007)* 
zusammengefasst und übersichtlich in einem Werk dargestellt. 
Dieses neue Manual ist die Fortschreibung des Grundinstruments 
unter Einbeziehung einer systematischen Literatursuche mit 
Evidenzbewertung. Die Evidenzbewertung der Polysomnographie 
findet sich in umfassenden Übersichtsarbeiten im Journal of Clinical 
Sleep Medicine 2007 

Niet 
vermeld 

 

2. Die Polysomnographie sollte entsprechend den 
aktuellen Empfehlungen der Amerikanischen 
Gesellschaft für Schlafmedizin (AASM) 
durchgeführt werden. Dies beinhaltet die 
Aufzeichnungen von Schlaf-EEG, EOG, EMG, EKG, 
des Atemflusses, der Atmungsanstrengung, der 
Sauerstoffsättigung, der Körperlage und des 
Videos (A). 
Die Videometrie ist für die Diagnostik der 
Parasomnien und der differentialdiagnostischen 
Abgrenzung 
zu einigen Epilepsieformen als unabdingbar zu 
empfehlen (A) 

Zie aanbeveling 1 Niet 
vermeld 

 

3. [Polygraphie für schlafbezogene 
Atmungsstörungen (4–6 Kanäle)] 
 Für den diagnostischen Nachweis und für die 
Bestimmung der Schweregrade schlafbezogener 
Atmungsstörungen können Polygraphiesysteme 
mit einer reduzierten Anzahl von Kanälen 
empfohlen werden, sofern die Kanäle mindestens 
eine Aufzeichnung von Sauerstoffsättigung, 
Atemfluss, Atmungsanstrengung, Herz- oder 
Pulsfrequenz und Körperlage umfassen (A). Dies 
gilt nicht für zentrale Atmungsstörungen. 

Tabel 4.2.5:  

 Ross 2000*: „Evidenzbasierte Übersichten über Studien mit 
diesen Systemen (Ross et al. 2000) ergaben eine begrenzte 
Zuverlässigkeit dieser Systeme- Bis zu 17% falsch-negative 
Befunde und bis 31% falsch-positive Befunde“ 

 Flemons 2003*: „Portables Monitoring bei Schlafapnoe 
möglich, nicht bei Komorbiditäten und anderen 
Schlafstörungen“ 

 Chesson 2003:“ Portables Monitoring kann unter bestimmten 
Voraussetzungen die Prätestwahrscheinlichkeit von 
Schlafapnoe erhöhen bzw. erniedrigen“ 

 American Thoracic Society 2004*:“ Portables Monitoring kann 
unter bestimmten Voraussetzungen die 
Prätestwahrscheinlichkeit von Schlafapnoe erhohen bzw. 

Niet 
vermeld 
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erniedrigen“ 

 Collop 2007*: „In einer neuen Richtlinie (Collop et al. 2007) 
wird nach einer systematischen Metaanalyse der neueren 
Literatur daher der frühere Standpunkt von Ross et al. (2000) 
verworfen, und es werden Polygraphiesysteme zur Diagnostik 
der obstruktiven Schlafapnoe unter genau umrissenen 
Bedingungen zugelassen.- “Portables Monitoring fur 
Schlafapnoe ist möglich mit 4–6 Kanalen, durchgefuhrt von 
Schlafmedizinern 

4. Der Einsatz von Polygraphiesystemen zur 
Diagnostik schlafbezogener Atmungsstörungen ist 
nur zu empfehlen, sofern dazu ausgebildete und 
schlafmedizinisch zertifizierte Fachärzte die 
Messungen verantworten, nachdem sie vorher im 
Einzelfall zur Erhöhung der 
Prätestwahrscheinlichkeit die Symptomatik sowie 
Komorbiditäten erfasst und bewertet haben (A). 

„Die Polygraphiesysteme sollen nur von Ärzten mit einer 
zertifizierten schlafmedizinischen Qualifikation in akkreditierten 
schlafmedizinischen Zentren eingesetzt werden. Diese Empfehlung 
bezieht sich auf die 12-monatige schlafmedizinische Ausbildung und 
auf die Akkreditierung der Schlafzentren in den USA (Parthasarathy 
et al. 2006)*. Die Ausbildung ermöglicht eine umfassende 
schlafmedizinische Anamnese vor der apparativen Untersuchung, 
und dadurch kann die Prätestwahrscheinlichkeit so erhöht werden, 
dass eine valide Diagnostik möglich wird.“ 

Niet 
vermeld 

 

5. Die Auswertung der aufgezeichneten Signale muss 
visuell durch geschultes Personal erfolgen. Die 
visuelle Auswertung muss kenntlich gemacht 
werden. Die alleinige Auswertung durch sog. 
automatisches Scoring ist derzeit nicht zu 
empfehlen (A). 

„Die Polygraphiesysteme zur Diagnostik der Schlafapnoe müssen 
den Atemfluss mit Thermistor oder Staudrucksensor, die 
Atmungsanstrengung mittels Induktionsplethysmographie, die 
Sauerstoffsättigung mit geeigneter Pulsoxymetrie 
(Mittelwertbildung über wenige Sekunden), die Pulsfrequenz und 
die Körperlage erfassen. Die Auswertung muss nach den Regeln der 
Polysomnographie (Iber et al. 2007)* erfolgen und eine visuelle 
Auswertung und Bearbeitung von Artefakten ermöglichen. Für eine 
valide Auswertung ist eine visuelle Auswertung durch geschultes 
Personal erforderlich. Die Durchführung einer visuellen Auswertung 
muss kenntlich gemacht werden. Für die Abtastraten und weitere 
technische Spezifikationen der Polygraphiesysteme werden die 
evidenzbasierten Empfehlungen der Polysomnographie 
herangezogen (. Tab. 4.2.5).“ 

Niet 
vermeld 

Onduidelijke 
onderbouwing.  

6. Die Diagnosestellung schlafbezogener 
Atmungsstörungen allein aufgrund der 
Polygraphie ist auf Patienten ohne gleichzeitig 
vorliegende andere Schlafstörungen und ohne 
komorbide Erkrankungen zu begrenzen (A). 

 „Unter dieser Voraussetzung können Polygraphiesysteme zur 
Diagnose der obstruktiven Schlafapnoe eingesetzt werden, jedoch 
nicht bei fortgeschrittenen komorbiden pulmonalen, 
kardiovaskularen, psychiatrischen, neurologischen und 
neuromuskulären Erkrankungen sowie bei der Herzinsuffizienz, 
nicht beim gleichzeitigen Vorliegen anderer Schlafstörungen wie der 

Niet 
vermeld 
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zentralen Schlafapnoen, bei PLMD, Insomnie, zirkadianen Schlaf-
Wach-Rhythmusstörungen und Narkolepsie. Die 
Polygraphiesysteme sind nicht geeignet, um zwischen zentralen und 
obstruktiven schlafbezogenen Atmungsstörungen zu 
differenzieren.“ 

7. Für eine Ausschlussdiagnostik schlafbezogener 
Atmungsstörungen wird die kardiorespiratorische 
Polysomnographie empfohlen; die Polygraphie ist 
nicht ausreichend (A). 

Zie paragraaf 5.8.2 van de richtlijn.   

8. Polygraphen mit 1 bis 3 Kanälen können Hinweise 
auf das Vorliegen schlafbezogener 
Atmungsstrungen geben (A). Sie sind für die 
Diagnostik von schlafbezogenen 
Atmungsstoörungen nicht zu empfehlen (A). 

Die systematischen Reviews zur Diagnostik schlafbezogener 
Atmungsstörungen haben ergeben, dass Systeme, die nur 1 bis 3 
Kanäle aufzeichnen (Pulsoxymetrie, Langzeit-EKG, Aktigraphie, 
oronasale Atemflussmessung) zu hohe falsch-negative (bis zu 17%) 
und falsch-positive (bis zu 31%) Befunde erheben. Daher kann der 
Einsatz dieser Geräte nicht zur definitiven Diagnosestellung oder 
zum Ausschluss von schlafbezogenen Atmungsstörungen empfohlen 
werden. Insofern können Auswertungen von Aufzeichnungen hoher 
Qualität, die mit validierten Systemen dieser Geräteklasse erhoben 
wurden, benutzt werden, um die Prätestwahrscheinlichkeit für die 
Diagnostik einer schlafbezogenen Atmungsstörung mittels 
Polygraphie oder Polysomnographie zu erhöhen. 

Niet 
vermeld 

 

 
*Referenties betreffende de aanbevelingen DGSM 2009 
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Richtlijn “Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea in Adults: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians” (Quaseem 2014) 

Aanbeveling Onderbouwing Level of evidence Opmerkingen 

ACP recommends a sleep study for patients with 
unexplained daytime sleepiness.  

Evaluation for OSA may be warranted in patients 
with daytime sleepiness, which is the clinically 
relevant OSA symptom most responsive to 
treatment. 
Refs: not given 
 
Sleepiness questionnaires, such as the ESS (Epworth 
Sleepiness Scale), help in assessing the symptom 
severity of OSA (obstructive sleep apnea) but cannot 
assess the AHI (apnea–hypopnea index; a necessary 
but not sufficient component of OSA) and lack 
sufficient sensitivity and specificity to replace a sleep 
study in diagnosing OSA. 
Refs: (72, 102, 106, 114–156)* 

Grade: weak 
recommendation, 
low-quality 
evidence. 

For guidance on treatment, clinicians 
should refer to the ACP guideline on 
management of OSA. 
 
Evidence is lacking on the effect of 
CPAP (continuous positive airway 
pressure) on improving other 
outcomes, including hypertension, 
diabetes, coronary heart disease 
events, and mortality, especially 
among individuals without daytime 
sleepiness. 
 
Ref: 33 

ACP recommends polysomnography (PSG) for 
diagnostic testing in patients suspected of 
obstructive sleep apnea. 

Full-night, attended, in-laboratory PSG is considered 
the reference standard diagnostic test and is 
recommended in patients with suspected OSA. 
Refs: not given 
 
Sleepiness questionnaires, such as the ESS (Epworth 
Sleepiness Scale), help in assessing the symptom 
severity of OSA (obstructive sleep apnea) but cannot 
assess the AHI (apnea–hypopnea index; a necessary 
but not sufficient component of OSA) and lack 
sufficient sensitivity and specificity to replace a sleep 
study in diagnosing OSA. 
Refs: (72, 102, 106, 114–156)* 
 
Although the evidence was insufficient to determine 
the utility of most questionnaires compared with PSG 
for OSA screening, low-quality evidence indicated 
that the Berlin Questionnaire may be used to screen 
for OSA. However, questionnaires may not be 
applicable to the general population because they 
include subjective questions about sleepiness and 
not all patients, even those with severe OSA, report 

Grade: weak 
recommendation, 
moderate-quality 
evidence. 

Evidence was insufficient to 
determine the effectiveness of phased 
testing for the diagnosis of OSA 
(evidence from 1 low-quality study) or 
the utility of preoperative screening 
for OSA to improve postsurgical 
outcomes (4 low-quality studies 
provided inconclusive evidence). 
Refs: 115, 168, 183-185 
 
Evidence from fourteen studies was 
mixed to correlate OSA with 
predictors of long-term clinical 
outcomes, and no causal relationships 
have been established. 
Refs: 5, 10, 19, 20, 169–178 



 

61 

 

sleepiness. 
Refs: (72, 115, 116, 118–133)* 
 

ACP recommends portable sleep monitors in patients 
without serious comorbidities as an alternative to 
polysomnography when polysomnography is not 
available for diagnostic testing. 

Evidence shows that compared with PSG, type II, III, 
and IV monitors have a wide range of difference in 
AHI estimates. These monitors have a high positive 
likelihood ratio and low negative likelihood ratio for 
various AHI cutoff levels to predict OSA. Refs: (31, 32, 
35–113)* 
 
Monitors with more channels perform better than 
those with fewer channels, and type IV monitors 
have an important limitation in that they are unable 
to distinguish obstructive from central sleep apnea. 
Refs: (31, 32, 35–113) * 
 
There is no direct evidence from head-to-head 
comparisons of type III and IV monitors, but indirect 
evidence from studies comparing each monitor with 
PSG suggested that type III monitors performed 
better than type IV monitors in predicting AHI scores 
suggestive of OSA. 
Refs: (32, 43–113) * 
 

Grade: weak 
recommendation, 
moderate-quality 
evidence. 

Patients with cardiac, respiratory, or 
neurologic disease may be at the 
greatest risk for central sleep apnea, 
and the AASM does not recommend 
the use of portable monitors for 
diagnosis in these patients Ref: 179  
 
The utility of portable monitors for 
diagnosing OSA in patients with 
comorbid conditions, such as chronic 
lung disease, congestive heart failure, 
or neurologic disorders, is unknown 
because few studies included these 
patients. 
Ref: not given  
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[Screenshot Ann Intern Med. 2014;161:210-220; pagina 212] 
 

 
A total of 81 studies [error in guideline: they mention 80 studies] compared type II, III or IV monitors and PSG. Moderate-quality evidence from 9 studies showed that type II monitors may predict AHI 
scores suggestive of OSA (31, 35–42)*. Moderate-quality evidence from 34 studies (43–76) * showed that type III monitors have the ability to predict AHI scores suggestive of OSA. Moderate-quality 
evidence from 38 studies [error in guideline: they mention 37 studies] (32, 77–113) * showed that type IV monitors can predict AHI scores suggestive of OSA.  
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A total of 47 studies compared questionnaires and PSG (72, 102, 106, 114–156)*. Low-quality evidence from 18 studies (72, 115, 116, 118–133)*, showed that the Berlin Questionnaire may be helpful 
in predicting risk for OSA. However, the sensitivity and specificity of the questionnaire had a wide range depending on the AHI cutoff level. Low-quality evidence from 22 studies describing the ESS (72, 
121–123, 128, 130, 134–149)*, 3 describing the Multivariate Apnea Prediction Index (102, 147, 150), 3 describing the Pittsburgh Sleep Quality Index (139, 141, 151), and 5 describing the STOP-BANG 
Questionnaire (135, 148, 152–154)* showed that these questionnaires had low accuracy for diagnosis. Evidence was insufficient to determine the diagnostic accuracy of the other questionnaires. 
 
*Referenties betreffende de aanbevelingen ACP 2014 
5. Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti AG. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway 
pressure: an observational study. Lancet. 2005;365:1046-53. [PMID: 15781100] 
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19. Punjabi NM, Caffo BS, Goodwin JL, Gottlieb DJ, Newman AB, O’Connor GT, et al. Sleep-disordered breathing and mortality: a prospective cohort study. PLoS Med. 2009;6:e1000132. [PMID: 
19688045] 
20. Young T, Finn L, Peppard PE, Szklo-Coxe M, Austin D, Nieto FJ, et al. Sleep disordered breathing and mortality: eighteen-year follow-up of the Wisconsin Sleep Cohort. Sleep. 2008;31:1071-8. 
[PMID: 18714778] 
33. Qaseem A, Holty JE, Owens DK, Dallas P, Starkey M, Shekelle P; for the Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. Management of obstructive sleep apnea in adults: a 
clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2013:159;471-83. [PMID: 24061345] 
115. Chung F, Yegneswaran B, Liao P, Chung SA, Vairavanathan S, Islam S, et al. Validation of the Berlin Questionnaire and American Society of Anesthesiologists checklist as screening tools for 
obstructive sleep apnea in surgical patients. Anesthesiology. 2008;108:822-30. [PMID: 18431117] 
168. Gurubhagavatula I, Maislin G, Nkwuo JE, Pack AI. Occupational screening for obstructive sleep apnea in commercial drivers. Am J Respir Crit Care Med. 2004;170:371-6. [PMID: 15142866] 
169. Arzt M, Young T, Finn L, Skatrud JB, Bradley TD. Association of sleepdisordered breathing and the occurrence of stroke. Am J Respir Crit Care Med. 2005;172:1447-51. [PMID: 16141444] 
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171. Lavie P, Herer P, Peled R, Berger I, Yoffe N, Zomer J, et al. Mortality in sleep apnea patients: a multivariate analysis of risk factors. Sleep. 1995;18:149-57. [PMID: 7610310] 
172. Lavie P, Lavie L, Herer P. All-cause mortality in males with sleep apnoea syndrome: declining mortality rates with age. Eur Respir J. 2005;25:514-20. [PMID: 15738297] 
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Richtlijn “Clinical practice guideline for diagnostic testing for adult obstructive sleep apnea: an American Academy of Sleep Medicine (AASM) clinical practice 
guideline” (Kapur 2017) 
 
Aanbeveling Onderbouwing Level of 

evidence 
Opmerkingen 

1. We recommend that clinical tools, questionnaires 
and prediction algorithms not be used to diagnose 
OSA in adults, in the absence of polysomnography or 
home sleep apnea testing.  
 

Sleep apnea-focused questionnaires (Berlin 
Questionnaire, Epworth Sleepiness Scale, STOP -BAN 
G Questionnaire, STOP Questionnaire, Multivariable 
Apnea Prediction Questionnaire, OSA50) and clinical 
prediction rules (Morphometric Models, two models 
with respiratory parameter, one with age, waist 
circumference, ESS score and minimum oxygen 
saturation, and another evaluated gender, nocturnal 
choking, snoring and body mass index, the clinical 
decision support system, the OSAS score, and the 
Kushida Index) lack sufficient diagnostic accuracy, 
and therefore direct measurement of sleep-
disordered breathing is necessary to establish a 
diagnosis of OSA. 
 
Overall, while sensitivity appears to be in the higher 
range it is not sufficient to adequately exclude the 
possibility of OSA. Specificity tends to be lower, 
resulting in a higher number of false positives that 
further limit the utility of these clinical or 
morphometric rules and models in the diagnosis of 
OSA. 
 
Refs: 34-57,59-82* 

Moderate; due 
to inconsistency 
and imprecision 
of findings 
 
Strong 
recommendation 
 

The quality of evidence for specific 
clinical tools, questionnaires and 
prediction algorithms ranged from 
very low to high after being 
downgraded due to imprecision, 
indirectness, and heterogeneity. 
However, due to combined with the 
low likelihood that future research 
would result in a change of the 
accuracy of these tools, the (task force 
(TF) determined that the overall 
quality of evidence for the 
recommendation against using clinical 
tools, questionnaires or predictive 
tools was moderate. 
 
High certainty that harms outweigh 
benefits (clinical judgment of task 
force). 
 
Vast majority of well-informed 
patients would most likely not choose 
clinical tools, questionnaires or 
prediction algorithms for diagnosis 
(clinical judgment of task force). 
 
It should also be noted that some of 
these studies were conducted in 
focused populations (e.g., commercial 
drivers, elderly, bariatric surgery 
patients, etc.), thus limiting 
generalizability. 

2. We recommend that polysomnography, or home Twenty-six validation studies suggested potential for Moderate; due  
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Aanbeveling Onderbouwing Level of 
evidence 

Opmerkingen 

sleep apnea testing with a technically adequate 
device, be used for the diagnosis of OSA in 
uncomplicated adult patients presenting with signs 
and symptoms that indicate an increased risk of 
moderate to severe OSA.  
 

clinically significant diagnostic misclassification using 
HSAT when compared against PSG. 
Refs: 35,53,62,67,81,86–106* 
 
However, seven RCTs failed to find, after PAP 
initiation, that patient-reported sleepiness, QOL, and 
continuous positive airway pressure (CPAP) 
adherence were significantly different when HSAT 
was used. 
The RCTs used HSAT in the context of a management 
pathway that required PSG confirmation for patients 
in whom HSAT did not establish an OSA diagnosis, 
under the conditions specified in the above remarks.  
Refs: 83–85,107–110* 
 
Therefore, in this context, either PSG or HSAT is 
recommended for the diagnosis of OSA. 
 

to imprecision, 
inconsistency, or 
indirectness. 
 
Strong 
recommendation 
 

 
High certainty that benefits outweigh 
harm 
 
Vast majority of well-informed 
patients would want PSG or HSAT 
(clinical judgment of task force). 
 
Remarks on how uncomplicated 
patients, increased risk of moderate 
to severe OSA and technically 
adequate HSAT device are defined are 
given. 

3. We recommend that if a single home sleep apnea 
test is negative, inconclusive, or technically 
inadequate, polysomnography be performed for the 
diagnosis of OSA.  
 

HSAT is less accurate than PSG and more likely to 
result in false negative results. For these reasons, the 
TF recommends that if the initial HSAT shows a 
negative or inconclusive result, PSG, rather than a 
second HSAT, should be performed. 
 
There are similar concerns that, following a 
technically inadequate HSAT, repeat HSAT may be 
associated with a higher rate of technical failure on 
the second study, and with increased risk of drop out 
from the diagnostic process. Therefore, the TF also 
recommends that if the initial HSAT is technically 
inadequate, PSG rather than a second HSAT should 
be performed 
Ref: only one study addressed this outcome; 
reference not given. 
 
Among four RCTs most generalizable to clinical 
practice, three studies required use of PSG if HSAT 

Low 
 
Strong 
recommendation 
 

High certainty that benefits outweigh 
harms. 
 
Vast majority of well-informed 
patients would want PSG performed if 
the initial HSAT is negative, 
inconclusive, or technically 
inadequate (clinical judgment of task 
force). 
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Aanbeveling Onderbouwing Level of 
evidence 

Opmerkingen 

was inconclusive (did not provide adequate data or 
showed a low AHI after 1 or 2 unsuccessful attempts) 
and after 1 or 2 failed. Three of these RCTs excluded 
patients with significant cardiorespiratory disease 
and other significant sleep disorders.  
 
Refs: 83–85, 110* 

4. We recommend that polysomnography, rather 
than home sleep apnea testing, be used for the 
diagnosis of OSA in patients with significant 
cardiorespiratory disease, potential respiratory 
muscle weakness due to neuromuscular condition, 
awake hypoventilation or suspicion of sleep related 
hypoventilation, chronic opioid medication use, 
history of stroke or severe insomnia.  
 

Four studies examining the validity of HSAT for the 
diagnosis of OSA in patient populations with 
significant cardiorespiratory morbidity met our 
inclusion criteria. 
Refs: 117–120* 
 
The evidence for the use of HSAT in diagnosis of OSA 
among patients with COPD was based on a single, 
small study in which the majority of subjects had 
technically inadequate HSAT data due to recording 
failure. 
Ref: 118* 
 
There was no direct evidence regarding suitability of 
HSAT for the diagnosis of OSA in patients with 
neuromuscular disease with respiratory impairment, 
hypoventilation, chronic opioid medication use, 
history of stroke, or severe insomnia. 
 
No RCTs were identified that randomized patients 
with significant co-morbidities to management 
pathways using either PSG or HSAT for diagnosis. 
 

Very Low; due to 
imprecision, 
indirectness, and 
risk of bias. 
 
Strong 
recommendation 
 

HSAT has not been adequately 
validated or demonstrated to provide 
favorable clinical outcomes and 
efficient care in the patient 
populations mentioned. 
Misdiagnosing patients can lead to 
significant harm due to lost benefits of 
therapy in those with OSA, and the 
prescription of inappropriate therapy 
in those without OSA.  
High certainty that benefit outweigh 
harm(clinical judgment of task force). 
 
Vast majority of well-informed 
patients would most likely choose PSG 
to diagnose suspected OSA (clinical 
judgment of task force). 

5. We suggest that, if clinically appropriate, a split-
night diagnostic protocol, rather than a full-night 
diagnostic protocol for polysomnography be used for 
the diagnosis of OSA. 
 

This recommendation is based on evidence from nine 
studies that included typical sleep clinic patients 
studied for symptoms of OSA. 
Refs: 112,121–128* 
 
In the context of an appropriate protocol, a split-

Low; due to 
imprecision, 
indirectness, and 
risk of bias 
 
Weak 

Low certainty that benefits outweigh 
harm. 
 
Majority of well-informed patients 
would most likely choose a split-night 
diagnostic protocol to diagnose 



 

73 

 

Aanbeveling Onderbouwing Level of 
evidence 

Opmerkingen 

night study has acceptable accuracy to diagnose OSA 
in an uncomplicated adult patient and may improve 
efficiency of care when performed in the context of 
adequate clinical and technical expertise. The split-
night protocol potentially provides enhanced 
efficiency of care by diagnosing OSA and establishing 
PAP treatment needs within a single night recording. 
 

recommendation 
 

suspected OSA (clinical judgment of 
task force). 

6. We suggest that when the initial polysomnogram 
is negative and clinical suspicion for OSA remains, a 
second polysomnogram be considered for the 
diagnosis of OSA. 
 

There was limited evidence from which to assess the 
efficacy of performing a repeat PSG when the initial 
PSG is negative. Our literature search identified four 
observational studies that compared AHI scores 
between two consecutive nights of PSG. 
Refs: 34,129–131* 
 
The recommendation is based on evidence from 
comparisons of a single-night PSG to two-nights of 
PSG for the diagnosis of OSA. These studies found no 
consistent differences overall in AHI scores, but 
potentially significant minorities of patients had 
results that were different in clinically meaningful 
ways on the two nights. 
 
The certainty in the evidence regarding night-to-
night variability of AHI from the meta-analysis 
started as high, but there was limited evidence from 
which to assess the efficacy of single-night PSG 
versus two-night PSG in terms of diagnostic accuracy 
and clinical outcomes (e.g., impact on costs, QOL, 
comorbidities and long-term outcomes) resulting 
from undergoing a second night of PSG testing. 
 

Very low; to 
reflect the low 
certainty of the 
TF that a repeat 
PSG would 
improve patient 
outcomes 
 
Weak 
recommendation 
 

Low certainty that benefits outweigh 
harm. 
 
Majority of well-informed patients 
would most likely choose a second 
PSG to diagnose suspected OSA when 
the initial PSG is negative and there is 
still a suspicion that OSA is present 
(clinical judgment of task force). 
 

 
*Referenties betreffende de aanbevelingen AASM 2017 
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Bijlage 6. Vergelijking van de aanbevelingen voor de verschillende diagnostische testen voor OSAS in de geselecteerde 
richtlijnen 
 
Polysomnografie (PSG) (type 1 monitor) 

(NHG /) NVALT (2009) NVALT (2018) S3 Leitlinie (2009) ACP (2014) AASM (2017) 

Aanbevolen 
 
Klinische, geobserveerde 
polysomnografie (type 1 
monitor) is de gouden 
standaard voor het aantonen 
of uitsluiten bij verdenking op 
OSAS; iedere kliniek waar 
slaaponderzoek wordt verricht 
dient hierover te kunnen 
beschikken. 
Mening werkgroep, gebaseerd 
op een samenvatting van 
AASM 2007 (Iber 2007) 

Aanbevolen onder 
voorwaarden (sterkte 
aanbeveling niet genoemd) 
 
Gebruik een PSG voor de 
diagnose van patiënten met 
slaapklachten en lage pre-test 
waarschijnlijkheid voor klinisch 
relevant OSA, aanwezigheid 
van medische co-morbiditeit 
en geassocieerde 
slaapstoornissen, of 
onduidelijke testresultaten van 
PG. 
 
Resultaten van PSG en PG 
dienen geïnterpreteerd te 
worden in de klinische context 
door een professional met een 
adequaat expertiseniveau. 
 
Houd het afkappunt AHI ≥ 5 
met symptomen of co-
morbiditeit als diagnostisch 
criterium aan voor klinisch 
relevant OSA. 

Aanbevolen 
 
Die Polysomnographie im 
Schlaflabor mit Überwachung 
durch schlafmedizinisch 
qualifiziertes Personal wird als 
Grundinstrument und als 
Referenzmethode empfohlen 
(Empfehlungsgrad A). 
 
Die Polysomnographie sollte 
entsprechend den aktuellen 
Empfehlungen der 
Amerikanischen Gesellschaft 
für Schlafmedizin (AASM) 
durchgeführt werden. Dies 
beinhaltet die Aufzeichnungen 
von Schlaf-EEG, EOG, EMG, 
EKG, des Atemflusses, der 
Atmungsanstrengung, der 
Sauerstoffsättigung, der 
Körperlage und des Videos 
(Empfehlungsgrad A). 
 
Zur Ausschlussdiagnostik 
schlafbezogener 
Atmungsstörungen wird die 
kardiorespiratorische 
Polysomnographie empfohlen; 
die Polygraphie ist nicht 
ausreichend (Empfehlungsgrad 
A). 

Aanbevolen  
 
ACP recommends 
polysomnography (PSG) for 
diagnostic testing in patients 
suspected of obstructive sleep 
apnea. (ACP recommends 
portable sleep monitors in 
patients without serious 
comorbidities as an alternative 
to polysomnography when 
polysomnography is not 
available for diagnostic 
testing). (weak 
recommendation, moderate-
quality evidence) 
 

Aanbevolen  
 
We recommend that 
polysomnography, rather than 
home sleep apnea testing, be 
used for the diagnosis of OSA 
in patients with significant 
cardiorespiratory disease, 
potential respiratory muscle 
weakness due to 
neuromuscular condition, 
awake hypoventilation or 
suspicion of sleep related 
hypoventilation, chronic opioid 
medication use, history of 
stroke or severe insomnia. 
(strong recommendation, very 
low-quality evidence) 
 
We suggest that when the 
initial polysomnogram is 
negative and clinical suspicion 
for OSA remains, a second 
polysomnogram be considered 
for the diagnosis of OSA. (weak 
recommendation, very low-
quality evidence) 
 
We suggest that, if clinically 
appropriate, a split-night 
diagnostic protocol, rather 
than a full-night diagnostic 
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Zur Differenzierung zwischen 
obstruktiver und zentraler 
Schlafapnoe wird die 
Polysomnographie empfohlen 
(Empfehlungsgrad A). 
 
Zur Differenzierung 
schlafbezogener 
Atmungsstörungen und zur 
Differentialdiagnostik wird die 
Polysomnographie im 
Schlaflabor mit Überwachung 
durch schlafmedizinisch 
qualifiziertes Personal 
empfohlen (Empfehlungsgrad 
A).  
 
Iber 2007; Kushida 2005; 
Collop 2007 
 
Das sog. Split-Night-Verfahren 
wird nicht empfohlen 
(Empfehlungsgrad B). 

protocol for polysomnography 
be used for the diagnosis of 
OSA. (weak recommendation, 
low-quality evidence) 
 

 

Onbewaakte PSG (type 2 monitor) 

(NHG /) NVALT (2009) NVALT (2018) S3 Leitlinie (2009) ACP (2014) AASM (2017) 

Is verantwoord 
(sterkte aanbeveling niet 
genoemd) 
 
Gezien de positionering tussen 
type 1 en type 3 monitor en de 
mogelijkheid om accuraat 
echte slaaptijd te meten, is de 
werkgroep van mening dat het 
gebruik van onbewaakte en/of 
ambulante polysomnografie 

Geen expliciete aanbeveling 
geformuleerd 
 
In de richtlijntekst wordt het 
volgende vermeld: “Type 2, 
ambulante PSG, wordt in de 
Verenigde Staten nauwelijks 
gebruikt.” 

Niet aanbevolen 
 
Für die Differentialdiagnostik 
wird die Videometrie als 
essentieller Bestandteil der 
Polysomnographie empfohlen 
(Empfehlungsgrad A). 
 
Die Auswertung der 
aufgezeichneten Signale muss 
visuell durch geschultes 

Geen expliciete aanbeveling 
geformuleerd 
 
In de richtlijntekst wordt het 
volgende vermeld: “Moderate-
quality evidence from 9 studies 
showed that type II monitors 
may predict AHI scores 
suggestive of OSA.” 
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(type 2 monitor) verantwoord 
is. 
Mening werkgroep, gebaseerd 
op een samenvatting van 
AASM 2007 (Iber 2007; Collop 
2007) 

Personal erfolgen. Die visuelle 
Auswertung muss kenntlich 
gemacht werden. Die alleinige 
Auswertung durch sog. 
automatisches Scoring ist 
derzeit nicht zu empfehlen 
(Empfehlungsgrad A). 
 
McNicholas 2008 

 

Polygrafie (type 3 monitor)  

(NHG /) NVALT (2009) NVALT (2018) S3 Leitlinie (2009) ACP (2014) AASM (2017) 

Onder voorwaarden te 
gebruiken voor diagnostiek 
(sterkte aanbevelingen niet 
genoemd) 
 
Type 3 monitoren kunnen 
betrouwbaar gebruikt worden 
bij de diagnostiek van OSAS om 
OSAS aan te tonen, wanneer 
aan de volgende voorwaarden 
is voldaan:  

 aanwezige deskundigheid 
in slaapaandoeningen;  

 voorafgaande 
slaaponderzoek/evaluatie;  

 aanwezige matige tot 
grote kans op OSAS;  

 geen aanwezige 
belangrijke relevante 
comorbiditeit;  

 geen verdenking op 
meerdere 
slaapaandoeningen. 

Technische voorwaarden voor 
registratie met type 3 

Onder voorwaarden te 
gebruiken voor diagnostiek 
(sterkte aanbevelingen niet 
genoemd)  
 
Bij patiënten met een hoge 
pre-test waarschijnlijkheid 
voor klinisch relevant OSA kan 
een PG uitgevoerd worden in 
plaats van een PSG. 
 
Resultaten van PSG en PG 
dienen geïnterpreteerd te 
worden in de klinische context 
door een professional met een 
adequaat expertiseniveau. 
 
Gebaseerd op AASM 2017 

Onder voorwaarden te 
gebruiken voor diagnostiek  
Die visuell ausgewertete 6-
Kanal-Polygraphie wird als 
Voruntersuchung und für den 
diagnostischen Nachweis 
sowie die 
Schweregradbestimmung der 
Atmungsstörungen empfohlen 
(Empfehlungsgrad A), wie im 
Weiteren aufgeführt. 
 
Die Diagnosestellung 
schlafbezogener 
Atmungsstörungen allein 
aufgrund der Polygraphie ist 
auf Patienten ohne gleichzeitig 
vorliegende andere 
Schlafstörungen und ohne 
komorbide Erkrankungen zu 
begrenzen (Empfehlungsgrad 
A). 
 
Die 6-Kanal-Polygraphie kann 
bei Vorliegen eines 
mittelgradigen bis schweren 

Onder voorwaarden te 
gebruiken voor diagnostiek 
 
(ACP recommends 
polysomnography (PSG) for 
diagnostic testing in patients 
suspected of obstructive sleep 
apnea.) ACP recommends 
portable sleep monitors in 
patients without serious 
comorbidities as an alternative 
to polysomnography when 
polysomnography is not 
available for diagnostic testing. 
(weak recommendation, 
moderate-quality evidence) 

Onder voorwaarden te 
gebruiken voor diagnostiek 
We recommend that 
polysomnography, or home 
sleep apnea testing with a 
technically adequate device, 
be used for the diagnosis of 
OSA in uncomplicated adult 
patients presenting with signs 
and symptoms that indicate an 
increased risk of moderate to 
severe OSA. (strong 
recommendation, moderate-
quality evidence) 
 
We recommend that if a single 
home sleep apnea test is 
negative, inconclusive, or 
technically inadequate, 
polysomnography be 
performed for the diagnosis of 
OSA. (strong 
recommendation, low-quality 
evidence) 
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monitoren:  

 registratie van flow, 
ademhalingspogingen en 
zuurstofsaturatiesignalen;  

 registratie van 
ECG/hartfrequentie en 
positiesignalen;  

 sensorkeuze volgens 
recente aanbevelingen 
(AASM 2007);  

 deskundige 
sensorapplicatie en 
instructie van de patiënt;  

 polygrafieapparatuur 
voorziet in weergave van 
ruwe data en signalen om 
manuele scoring mogelijk 
te maken. 

Symptomatische patiënten 
met een niet-diagnostische of 
een negatief type 3 onderzoek 
met een klinische verdenking 
op OSAS of een andere 
slaapstoornis behoren een 
volledig bewaakt 
polysomnografisch onderzoek 
te ondergaan (type 1 monitor). 
Mening werkgroep, gebaseerd 
op een samenvatting van 
AASM 2007 (Iber 2007; Collop 
2007; SIGN 2003) 

Befundes und bei hoher 
Prätestwahrscheinlichkeit zur 
Diagnosestellung der 
obstruktiven Schlafapnoe 
empfohlen werden 
(Empfehlungsgrad A). 
 
Bei hochgradigem klinischen 
Verdacht und negativem 
Polygraphie-Befund wird die 
Polysommnographie 
empfohlen (Empfehlungsgrad 
A). 
 
Für den diagnostischen 
Nachweis und für die 
Bestimmung der Schweregrade 
schlafbezogener 
Atmungsstörungen können 
Polygraphiesysteme mit einer 
reduzierten Anzahl von 
Kanälen empfohlen werden, 
sofern die Kanäle mindestens 
eine Aufzeichnung von 
Sauerstoffsättigung, Atemfluss, 
Atmungsanstrengung, Herz- 
oder Pulsfrequenz und 
Körperlage umfassen 
(Empfehlungsgrad A). 
 
Dies gilt nicht für zentrale 
Atmungsstörungen. 
Der Einsatz von 
Polygraphiesystemen zur 
Diagnostik schlafbezogener 
Atmungsstörungen ist nur zu 
empfehlen, sofern dazu 
ausgebildete und 
schlafmedizinisch zertifizierte 
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Fachärzte die Messungen 
verantworten, nachdem sie 
vorher im Einzelfall zur 
Erhöhung der 
Prätestwahrscheinlichkeit die 
Symptomatik sowie 
Komorbiditäten erfasst und 
bewertet haben 
(Empfehlungsgrad A). 
 
Iber 2007; Kushida 2005; 
Collop 2007; Parthasarathy 
2006) 

 

Type 4 monitor  

(NHG /) NVALT (2009) NVALT (2018) S3 Leitlinie (2009) ACP (2014) AASM (2017) 

Niet aanbevolen voor 
diagnostiek 
(sterkte aanbeveling niet 
genoemd) 
 
Type 4 monitoren worden niet 
aanbevolen bij de diagnostiek 
van OSAS. 
Gebaseerd op een 
samenvatting van AASM 2007 
(Iber 2007; Flemons 2003) 

Geen expliciete aanbeveling 
geformuleerd 
 
In de richtlijntekst wordt het 
volgende vermeld: “Type 4 
monitoren worden als 
ontoereikend beschouwd.” 

Niet aanbevolen voor 
diagnostiek 
 
Polygraphen mit 1 bis 3 
Kanälen können Hinweise auf 
das Vorliegen schlafbezogener 
Atmungsstörungen geben (A). 
Sie sind für die Diagnostik von 
schlafbezogenen 
Atmungsstörungen nicht zu 
empfehlen (Empfehlungsgrad 
A). 

Geen expliciete aanbeveling 
geformuleerd 
 
In de richtlijntekst wordt het 
volgende vermeld: “Moderate-
quality evidence from 37 
studies showed that type IV 
monitors can predict AHI 
scores suggestive of OSA. 
Direct comparison between 
type III and type IV monitors 
was not possible, but indirect 
evidence from studies 
comparing each monitor with 
PSG suggested that type III 
monitors performed better 
than type IV monitors in 
predicting AHI scores 
suggestive of OSA.” 

 

 

Vragenlijsten 
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(NHG /) NVALT (2009) NVALT (2018) S3 Leitlinie (2009) ACP (2014) AASM (2017) 

Niet aanbevolen voor 
diagnostiek, wel zinvol ter 
aanvulling 
 
Hoewel onvoldoende om OSAS 
met zekerheid te kunnen 
aantonen of uitsluiten, zijn 
anamnese, lichamelijk 
onderzoek, al of niet in 
combinatie met vragenlijsten 
en eventueel aanvullend 
laboratoriumonderzoek zinvol, 
zowel voor eventuele 
comorbiditeit, de oorzaak, de 
behandeling als voor de 
differentiële diagnose van 
OSAS.  
A1 Kushida 2005 

Geen expliciete aanbeveling 
geformuleerd 
 
In de richtlijntekst wordt 
verwezen naar de 
aanbevelingen van de AASM 
2017 (Kapur 2017) (niet 
aanbevolen – GRADE strong) 

Vragenlijsten zijn onderdeel 
van het diagnostische proces, 
in samenhang met anamnese 
en klinisch proces.  
 
Zur Diagnosestellung und 
Schweregradbeurteilung der 
Erkrankung ist die 
Zusammenschau von 
Anamnese, Fragebogen, 
klinischer und apparativer 
Untersuchung erforderlich. 
(Empfehlungsgrad A). 
 

Geen expliciete aanbeveling 
geformuleerd 
 
In de richtlijntekst wordt het 
volgende vermeld: “Sleepiness 
questionnaires, such as the ESS 
(Epworth Sleepiness Scale), 
help in assessing the symptom 
severity of OSA (obstructive 
sleep apnea) but cannot assess 
the AHI (apnea–hypopnea 
index; a necessary but not 
sufficient component of OSA) 
and lack sufficient sensitivity 
and specificity to replace a 
sleep study in diagnosing OSA.” 
 

Niet aanbevolen 
 
We recommend that clinical 
tools, questionnaires and 
prediction algorithms not be 
used to diagnose OSA in adults, 
in the absence of 
polysomnography or home 
sleep apnea testing. (Strong 
recommendation, moderate-
quality evidence) 
 

 

Longfunctieonderzoek 

(NHG /) NVALT (2009) NVALT (2018) S3 Leitlinie (2009) ACP (2014) AASM (2017) 

-  - - - - 

 

Slaapendoscopie (drug-induced sleep endoscopy - DISE) 

(NHG /) NVALT (2009) NVALT (2018) S3 Leitlinie (2009) ACP (2014) AASM (2017) 

Beoordeling van de bovenste 
luchtweg: “Bij iedere patiënt 
verdacht voor OSAS dient 
deskundige beoordeling van de 
bovenste luchtweg – ter 
bepaling van de anatomische 
oorzaak – plaats te vinden.”  
C Friedman 2002, 2004, Li 2006 

Onder voorwaarden te 
gebruiken voor diagnostiek 
(sterkte aanbevelingen niet 
vermeld) 
 
Verricht een DISE alleen indien 
bovenste luchtwegchirurgie of 
nervus hypoglossusstimulatie 
als behandeling van OSA 
overwogen wordt. 

- - - 
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Voor andere 
indicatiegebieden, zoals het 
voorspellen van de effectiviteit 
van een MRA is geen bewijs; in 
individuele gevallen kan een 
DISE overwogen worden. 
 
Verricht een DISE pas nadat de 
resultaten van een 
poly(somno)grafie bekend zijn, 
zodat deze gegevens 
beschikbaar zijn voor de 
evaluatie van de verschillende 
obstructieniveaus. 
 
Gebruik een erkend 
scoringssysteem zoals 
bijvoorbeeld de VOTE-
classificatie, zodat er 
uniformiteit is bij de 
beoordeling van een DISE. 
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Management samenvatting 

In het kader van het programma Zinnige Zorg licht het Zorginstituut Nederland (ZIN) de zorg die uit het 

verzekerde basispakket wordt vergoed, op systematische wijze door ten einde te beoordelen of de 

diagnostiek en de therapeutische interventies die binnen het basispakket zorg vallen, op een 

patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet.  

Het onderhavige rapport betreft een systematische analyse van de evidence met betrekking tot het 

klinische nut van verschillende diagnostische testen bij volwassen patiënten met slaperigheidsklachten 

en verdenking op obstructieve slaapapneu (OSA). Het betreft de volgende diagnostische testen: volledig 

door een laborant of video geobserveerde en in een slaaplaboratorium uitgevoerde polysomnografie 

(type 1 monitor), onbewaakte polysomnografie (type 2 monitor), polygrafie (type 3 monitor), type 4 

monitor, vragenlijsten (Epworth Sleepiness Scale [ESS] en STOP-Bang questionnaire [SBQ]), 

slaapendoscopieën en longfunctieonderzoek. De bestudeerde uitkomsten waren 

slaapneiging/vermoeidheid overdag, kwaliteit van leven, (cardiovasculaire) sterfte en cardiovasculaire 

eindpunten, apnea–hypopnea index (AHI), oxygen desaturation index (ODI) en bijwerkingen (m.n. het 

niet verdragen van de interventie).  

Omdat slaapendoscopieën en longfunctieonderzoek niet geschikt zijn voor het diagnosticeren van OSA 

(en ook niet als zodanig worden gebruikt in de klinische praktijk), werden in overleg met de 

opdrachtgever de onderzoeksvragen met betrekking tot deze tests aangepast. Voor slaapendoscopieën 

werd gezocht naar evidence betreffende het klinisch nut / verandering in therapeutische besluitvorming 

na drug induced sleep endoscopy (DISE) vergeleken met Müller’s manoeuvre, endoscopie bij de wakkere 

patiënt, laryngoscopie, nasendoscopie, etc. (cf NVALT richtlijn 2009) bij patiënten met de diagnose OSA. 

Voor longfunctionderzoek was de onderzoeksvraag wat bij patiënten die een diagnostische work-up 

voor OSA (hebben) ondergaan, de diagnostische opbrengst (prevalentie) van longfunctiestoornissen is 

na longfunctieonderzoek met behulp van spirometrie (flow-volume curve, diffusing capacity of lung for 

carbon monoxide [DLCO], transfer factor of the lung for carbon monoxide [TLCO]). 

 

Klinisch nut 

Klinisch nut onderzoeken zijn onderzoeken, waarin twee testen (of teststrategieën) direct met elkaar 

vergeleken worden. Hierin worden ook behandelbeslissingen op basis van de testuitslag in beide 

groepen meegenomen en álle patiënten worden geëvalueerd (dus ook de patiënten die volgens de 

vergeleken testen geen OSA bleken te hebben, of die ten onrechte de diagnose OSA kregen, gevolgd 

door een onterechte OSA-behandeling). 

Voor de beoordeling van het klinische nut werden twee randomised controlled trials (RCT’s) 

geïdentificeerd die verschillen in klinisch nut bestudeerden tussen beperkt slaaponderzoek tegenover 

conventionele polysomnografie (PSG). Beide RCTs waren zogenoemde non-inferieuriteitonderzoeken, 

waarin vooraf voor één of twee belangrijke uitkomsten grenzen aangegeven worden waarbinnen non-

infereuriteit wordt geconcludeerd, d.w.z. de ene strategie is niet slechter dan de andere strategie (voor 

die uitkomst). In het ene onderzoek betrof dit de uitkomsten slaperigheid gemeten met de ESS en 

kwaliteit van leven gemeten met de Functional Outcomes of Sleep Questionnaire (FOSQ) en in het 

andere onderzoek alleen slaperigheid gemeten met de ESS. 
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Eén RCT vergeleek onder 270 patiënten onderzoek met een type 4 monitor, bestaande uit 

zuurstofsaturatie- en hartslagmeting, met PSG. De conclusie non-inferieuriteit met betrekking tot 

slaperigheid gemeten met de ESS kon in dit onderzoek niet getrokken worden (GRADE: moderate level 

of evidence). Wel was kwaliteit van leven, gemeten met de FOSQ, na onderzoek met een type 4 monitor 

niet inferieur aan onderzoek met PSG (GRADE: moderate level of evidence). In dit onderzoek was er in de 

PSG-groep een grotere reductie van slaperigheid gemeten met de Sleep Apnea Symptoms Questionnaire 

(SASQ) (GRADE: moderate level of evidence). Wat de overige uitkomsten betreft (kwaliteit van leven 

gemeten met de Assessment of Quality of Life 8D (AQoL-8D) en verbetering in de AHI) waren er geen 

significante verschillen tussen onderzoek met een type 4 monitor en PSG (GRADE: moderate level of 

evidence voor beide uitkomsten). De uitkomsten cardiovasculaire mortaliteit, cardiovasculaire 

eindpunten en ODI werden in dit onderzoek niet bestudeerd. 

Twee RCT’s vergeleken polygrafie (type 3 monitor) met PSG bij in totaal 701 deelnemers. In deze 

onderzoeken waren slaperigheid, gemeten met de ESS, en kwaliteit van leven, gemeten met de FOSQ, 

na behandeling gestart op basis van de uitkomst van polygrafie niet slechter (niet inferieur) dan na 

behandeling gestart op basis van de uitkomst met PSG (GRADE: high level of evidence). Wat de overige 

uitkomsten betreft (slaperigheid gemeten met de SASQ, kwaliteit van leven gemeten met de AQoL-8D 

en andere instrumenten, cardiovasculaire eindpunten, verbetering in de AHI en verbetering in de ODI) 

waren er geen significante verschillen tussen de behandelgroepen op basis van polygrafie en PSG 

(GRADE: moderate level of evidence voor alle uitkomsten). Mortaliteit werd in deze onderzoeken niet 

bestudeerd. 

Er zijn geen RCT’s naar het klinisch nut verricht voor onbewaakte polysomnografie (type 2 monitoren). 

Hetzelfde geldt voor de vragenlijsten ESS en SBQ. 

Samenvattend – Klinisch nut 

Met betrekking tot klinisch nut van diagnostiek van OSA bij patiënten met slaperigheidsklachten en 

verdenking op slaapapneu werden voor sommige behandeluitkomsten verschillen gezien tussen type 4 

monitoren - bestaande uit zuurstofsaturatie- en hartslagmeting - en PSG. Afgaand op kwaliteit van leven 

zijn behandeluitkomsten op basis van diagnostiek door middel van type 4 monitoren niet inferieur aan 

behandeluitkomsten op basis van diagnostiek door middel van PSG, maar voor de behandeluitkomst 

slaperigheid kon deze conclusie niet getrokken worden.  

Behandeling op basis van diagnostiek door middel van polygrafie (type 3 monitor) is niet inferieur aan 

behandeling op basis van diagnostiek door middel van PSG voor wat betreft de uitkomsten slaperigheid 

en kwaliteit van leven. Er werden geen belangrijke verschillen in overige effecten gevonden tussen beide 

diagnostische strategieën.  

Diagnostische test accuratesse 

In overleg met de opdrachtgever werd de diagnostische test accuratesse (met AHI/RDI ≥5 als afkappunt) 

van verschillende typen monitoren en vragenlijsten (ESS en SBQ) bij patiënten met slaperigheidsklachten 

verdacht van OSA, verder onderzocht. Hiervoor werden twee systematische reviews nader bekeken. Eén 

systematische review evalueerde de diagnostische accuratesse van type 2, type 3, en type 4 monitoren 

aan de hand van respectievelijk drie primaire onderzoeken, een systematische review plus twee 

primaire onderzoeken, en één systematische review en 14 primaire onderzoeken. De andere 
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systematische review evalueerde de accuratesse van verschillende vragenlijsten voor het diagnosticeren 

van OSA, waaronder de ESS (16 primaire onderzoeken) en SBQ (34 primaire onderzoeken). 

Onbewaakte polysomnografie (type 2 monitoren) 

De diagnostische test accuratesse resultaten vertoonden overeenkomst met die van onderzoek van type 

3 en type 4 monitoren (GRADE: (very) low level of evidence). Gegeven deze overeenkomsten en de aard 

van onderzoeken met type 2 monitoren (een uitbreiding van metingen van onderzoek met type 3 

monitoren) is het aannemelijk dat het klinisch nut op zijn minst vergelijkbaar is met dat van type 3 

monitoren (polygrafie). 

Polygrafie (type 3 monitoren) 

Ten aanzien van polygrafie (type 3 monitoren) geldt dat deze in onderzoek naar de diagnostische test 

accuratesse een betrekkelijk hoge sensitiviteit toonde (0,93 voor onderzoek in het slaapcentrum en 0,96 

voor onderzoek thuis) en een betrekkelijk beperkte specificiteit (0,60 voor onderzoek in het 

slaapcentrum en 0,76 voor onderzoek thuis)(GRADE: low-moderate level of evidence [slaapcentrum]; 

moderate-high level of evidence [thuis]). Gegeven de mogelijk beperkte nadelige gevolgen van een fout-

positieve diagnose OSA ondersteunen deze resultaten die van de bevindingen uit de RCT’s naar klinisch 

nut, waarin polygrafie (type 3 monitor) niet inferieur was aan PSG met betrekking tot de 

behandeluitkomst slaperigheid en kwaliteit van leven. Mogelijke heterogeniteit tussen 

patiëntengroepen (bijv. wat betreft de voorafkans op OSA of de aanwezigheid van comorbiditeit) in de 

in de systematische reviews geïncludeerde DTA-onderzoeken maken directe vergelijking van de 

testaccuratesse met de resultaten uit de klinisch nut onderzoeken echter niet goed mogelijk. 

Type 4 monitoren 

Ten aanzien van slaaponderzoek met type 4 monitoren geldt dat het onderzoek naar diagnostische test 

accuratesse grote onzekerheid toonde. De sensitiviteit en specificiteit varieerden in 81 onderzoeken 

respectievelijk van 0,65 tot 1,00 en van 0,35 tot 1,00 (GRADE: very low level of evidence). Daarmee lijken 

deze resultaten niet bij te dragen aan een verandering van de conclusies uit de RCT’s. 

Vragenlijsten 

Afgaande op de resultaten uit onderzoeken naar de diagnostische test accuratesse lijken beide 

vragenlijsten ongeschikt om de diagnose OSA met zekerheid te stellen of te verwerpen (GRADE: low 

level of evidence). Bij toepassing van de ESS wordt de diagnose OSA te vaak ten onrechte niet gesteld 

(groot aantal fout-negatieven). De STOP-BANG vragenlijst lijkt vanwege de relatief gunstige sensitiviteit 

vooral geschikt voor het minder waarschijnlijk maken van OSA (relatief laag aantal fout-negatieven). De 

STOP-BANG vragenlijst zou wellicht als eerste test in een diagnostisch traject (‘triage’) kunnen worden 

ingezet. 

Samenvattend – Diagnostische test accuratesse 

De evidence met betrekking tot diagnostische test accuratesse van polygrafie (type 3 monitoren) en 

type 4 monitoren bij patiënten met slaperigheidsklachten verdenking op slaapapneu lijkt de conclusies 

met betrekking tot klinisch nut voor deze diagnostische testen te ondersteunen (type 3 monitoren), dan 

wel niet te veranderen (type 4 monitoren).  
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De resultaten van diagnostische testaccuratesse voor onbewaakte polysomnografie (type 2 monitoren) 

vertoonden overeenkomst met die van onderzoek van type 3 en type 4 monitoren en het is aannemelijk 

dat ook het klinisch nut op zijn minst vergelijkbaar is met dat van type 3 monitoren (polygrafie). 

Zowel de ESS als SBQ lijken ongeschikt om de diagnose OSA met zekerheid te stellen of te verwerpen.  

Slaapendoscopieën 

Op basis van één quasi-RCT en zeven observationele onderzoeken, waarin DISE vergeleken werd met 

endoscopie bij de wakkere patiënt, werden geen of conflicterende verschillen gevonden voor diverse 

patiëntgebonden uitkomsten (klinisch nut) of voor succesvolle chirurgie na behandeling gestart op basis 

van de uitkomst van DISE en na behandeling gestart op basis van onderzoek bij de wakkere patiënt 

(GRADE: very low level of evidence). 

Wanneer louter gekeken wordt naar verandering van het behandelplan leidde het toepassen van DISE in 

ca 40 tot 64% van de gevallen tot een verandering in het type chirurgische behandeling en in 41 tot 78% 

van de gevallen tot een verandering in het chirurgische en/of niet-chirurgische behandelplan (GRADE: 

very low level of evidence).  

Longfunctieonderzoek 

Er werden acht onderzoeken geïncludeerd naar de diagnostische opbrengst van longfunctieonderzoek 

bij patiënten met reeds gediagnosticeerde OSA. Alle onderzoeken waren patiëntenseries en betroffen 

de vaststelling van COPD, waarvoor verschillende definities gehanteerd werden. Het percentage COPD 

bij patiënten met reeds gediagnosticeerde OSA varieerde van 6 tot 37. Geen van de onderzoeken 

bestudeerde het effect hiervan op verandering van het behandelplan of op patiëntgebonden uitkomsten 

(GRADE: geen level of evidence voor patiëntenseries). 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Klinisch nut van diagnostische testen bij volwassen patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking 

op OSA is maar beperkt onderzocht. Over diagnostische accuratesse is meer bekend, maar de vertaling 

daarvan naar klinisch nut is niet eenvoudig.  

Zo ontbreekt uniformiteit in de gehanteerde diagnostische criteria voor OSA. Deze zijn door de jaren 

heen veranderd en uitgebreid voor wat betreft AHI-afkapwaarden en de rol van comorbiditeiten. 

Daarnaast kan een diagnostische test op verschillende momenten in een diagnostisch traject ingezet 

worden, al dan niet in combinatie met andere testen in een bepaalde volgorde. De voorafkans op de 

diagnose OSA speelt hierbij ook een rol.  

Op basis van het onderhavige rapport hebben wij de volgende suggesties voor verder onderzoek: 

Diagnostiek bij volwassen patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op OSA: 

1. Klinisch nut van triage / risicostratificatie met de STOP-Bang questionnaire, al dan niet gevolgd 

door polygrafie.  

2. Klinisch nut van triage / risicostratificatie van polygrafie, al dan niet gevolgd door PSG. 

3. Klinisch nut van (triage / risicostratificatie met) éénkanaals-type 4 monitoren. 

Vervolgdiagnostiek bij volwassen patiënten met de diagnose OSA: 
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4. Klinisch nut van DISE, bij voorkeur in een gerandomiseerd onderzoek met patiëntrelevante 

uitkomsten. 

5. Leidt longfunctieonderzoek tot verandering van het behandelplan en daarmee ook tot betere 

uitkomsten voor de patiënt? 
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1. Inleiding 

Voor haar Programma Zinnige Zorg heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) een systematische werkwijze 

ontwikkeld om de manier waarop gebruik wordt gemaakt van het verzekerde basispakket in Nederland 

door te lichten. Kern hiervan zijn het identificeren en terugdringen van ineffectieve en/of onnodige zorg 

ter verbetering van de kwaliteit van zorg, vergroting van de gezondheidswinst en vermijding van 

onnodige kosten. Het ZIN heeft daarbij als uitgangspunten: de patiënt centraal, gedeelde 

besluitvorming, stepped care en het betrekken van relevante partijen gedurende het gehele traject. 

 

Een van de onderwerpen die in het kader van het programma Zinnige Zorg aan bod komen, is de 

diagnostiek die wordt uitgevoerd bij volwassen patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op 

slaapapneu (OSA)1. Voor het onderzoek van de diagnostiek bij OSA worden twee hoofdvragen 

onderscheiden: 1. De analyse van richtlijnen en 2. Het uitvoeren van systematische reviews. 

 

Het onderhavige rapport betreft een systematische analyse van het klinische nut van verschillende 

diagnostische testen bij volwassen patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op OSA (deel 2).  

 

Het betreft de volgende testen: 

1. Volledig door een laborant of video geobserveerde, in een slaaplaboratorium uitgevoerde 

polysomnografie (slaapstadiëring (middels EEG, EOG, kin-EMG), beenbewegingen, ECG of 

hartfrequentie en respiratoire metingen met airflow, ademhalingsbewegingen en oximetrie - 

gouden standaard; type 1 monitor) 

2. Onbewaakte polysomnografie (type 2 monitor) 

3. Portable registratieapparaat waarmee op meerdere kanalen ademhalingsbewegingen (borst- én 

buikwandbewegingen) en airflow met daarnaast hartfrequentie of ECG én de zuurstofsaturatie 

worden vastgelegd (polygrafie; type 3 monitor) 

4. Portable registratieapparaat waarbij één of enkele parameters worden gebruikt waaronder meestal 

pulsoximetrie (bv WatchPAT), zonder aan de criteria van type 3 monitor te voldoen (type 4 monitor) 

5. Vragenlijsten: ESS en STOP-Bang 

6. Slaapendoscopieën 

7. Longfunctieonderzoek 

 

2. Vraagstelling 

Wat is het klinisch nut van diagnostiek met type 1-4 monitoren, vragenlijsten (ESS en STOP-Bang), 

slaapendoscopieën en longfunctieonderzoek bij volwassen patiënten met slaperigheidsklachten en 

verdenking op slaapapneu (OSA)? 

 

                                                           
1
 In de projectaanvraag werd gesproken van het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS). In navolging van recente 

aanbevelingen (zie bijv. Kapur 2017) wordt in dit rapport verder gesproken van obstructieve slaapapneu (OSA). 
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3. Methoden 

De onderzoeksvraag werd op twee manieren aangepakt, eerst vanuit het interventieperspectief en 

vervolgens – voor onderdelen waarvoor geen gerandomiseerd bewijs gevonden werd – vanuit het 

diagnostische test accuratesse (DTA) perspectief.  

In de eerste situatie werd gezocht naar (systematische reviews (SR’s) van) randomised controlled trials 

(RCT’s) waarin het gebruik van de te onderzoeken indextest vergeleken werd met een andere test of 

teststrategie, die beiden gevolgd werden door een behandelbeslissing, waarna het verschil in effect van 

beide strategieën op klinische, patiënt-relevante uitkomsten bepaald werd.  

Indien geen gerandomiseerd bewijs gevonden werd, werd vanuit het DTA perspectief gezocht naar (SR’s 

van) DTA onderzoeken en werd de accuratesse van de verschillende testen bepaald en – waar 

aangewezen – met elkaar vergeleken.  

In beide gevallen werden de resultaten verder verwerkt volgens het GRADE-framework (zie hierna). 

In overleg met de klinische experts en de opdrachtgever werden de volgende PICO’s geformuleerd 

(Higgins 2011; Deeks 2010) 

Patiënten 

Volwassen patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op OSA  

Interventies en vergelijkende interventies (comparisons) 

Onderzoeken die een diagnostische test vergelijken met een andere diagnostische test (of niet-testen) 

gevolgd door een behandeling. Te onderzoeken testen: 

1. Volledig door een laborant of video geobserveerde, in een slaaplaboratorium uitgevoerde 

polysomnografie (slaapstadiëring (middels EEG, EOG, kin-EMG), beenbewegingen, ECG of 

hartfrequentie en respiratoire metingen met airflow, ademhalingsbewegingen en oximetrie - 

gouden standaard; type 1 monitor) 

2. Onbewaakte polysomnografie (type 2 monitor) 

3. Portable registratieapparaat waarmee op meerdere kanalen ademhalingsbewegingen (borst- én 

buikwandbewegingen) en airflow met daarnaast hartfrequentie of ECG én de zuurstofsaturatie 

worden vastgelegd (polygrafie; type 3 monitor) 

4. Portable registratieapparaat waarbij één of enkele parameters worden gebruikt waaronder 

meestal pulsoximetrie (bv WatchPAT), zonder aan de criteria van type 3 monitor te voldoen 

(type 4 monitor) 

5. Vragenlijsten: ESS en STOP-Bang 

6. Slaapendoscopieën 

7. Longfunctieonderzoek 

 

Uitkomsten (Outcomes) 

• Slaapneiging/vermoeidheid overdag, kwaliteit van leven, (cardiovasculaire) sterfte en 

cardiovasculaire eindpunten 

• AHI, oxygen desaturation index (ODI), bijwerkingen (m.n. het niet verdragen van de interventie) 
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Vervolgens werd in overleg met de klinische experts en de opdrachtgever aan de verschillende 

uitkomsten het volgende belang toegekend volgens de GRADE-methodiek (7-9 ‘Critical for decision 

making’; 4-6 ‘Important’; 1-3 ‘Not important’): 

• Slaapneiging/vermoeidheid overdag, kwaliteit van leven, (cardiovasculaire) sterfte en 

cardiovasculaire eindpunten: cruciaal (9) 

• AHI, oxygen desaturation index (ODI), bijwerkingen (m.n. het niet verdragen van de interventie): 

belangrijk (6) 

Aan de hand van bovengenoemde PICO-elementen werd gezocht naar mogelijke geschikte 

systematische reviews die de vragen konden beantwoorden. Eerst werd gezocht in de volgende 

elektronische databases: MEDLINE, Embase en The Cochrane Library (Cochrane Database of Systematic 

Reviews) en de HTA database van het Center for Reviews and Dissemination (University of York). Tevens 

werd de lijst met gepubliceerde reviews van de Cochrane Airways Group nagekeken op mogelijk 

geschikte reviews.  

Voor de selectie van de meest geschikte review voor een bepaalde onderzoeksvraag werd de volgende 

procedure toegepast (zie ook schema van Jadad 1997): 

a. De review betrof de PICO van de onderzoeksvraag en includeerde RCT’s of DTA onderzoeken. 

b. Er werd gezocht in MEDLINE en ten minste één andere elektronische database. 

c. De risk of bias bepaling was op studieniveau gerapporteerd en betrof tenminste de voor GRADE 

benodigde belangrijkste kwaliteit items: voor RCTs allocation concealment, blinding of the outcome 

assessor and completeness of follow up; voor DTA onderzoeken patient selection, blinded 

assessment of index test and reference standard, partial or differential verification by the reference 

standard and inappropriate exclusions. 

d. De beschrijvende gegevens en resultaten werden op studieniveau gepresenteerd (2*2 tabellen of 

effectschattingen met 95% BI). 

Werd voor een bepaalde onderzoekvraag meer dan één SR geïdentificeerd, dan werd de meest 

complete review geselecteerd voor verdere analyse (in overleg met de opdrachtgever en klinische 

experts). Werd een SR gevonden die aan criterium a) en b) voldeden, maar niet aan c) of d), dan werd 

deze SR als uitgangspunt genomen en de daarin geïncludeerde onderzoeken werden verder verwerkt 

conform de hierna beschreven werkwijze (tenzij het aantal geïncludeerde onderzoeken groter was dan 

10).  

Voor reviews die geactualiseerd moesten worden (dit in overleg met de opdrachtgever), werd gezocht 

naar primaire onderzoeken (RCT’s of DTA-onderzoeken) in MEDLINE, Embase en het Cochrane register 

CENTRAL vanaf de zoekdatum van de geselecteerde review. Indien geen reviews gevonden werden voor 

een bepaalde onderzoeksvraag, werden een of meer richtlijnen als uitgangspunt gebruikt (dit in overleg 

met de opdrachtgever) of werd een nieuwe SR gemaakt.  

Van iedere publicatie werden beschrijvende gegevens verzameld (kenmerken van de patiënten, 

toegepaste OSA-definitie, indextest, comparator test, klinische uitkomsten of te diagnosticeren 

aandoening + referentiestandaard) en de resultaten (effect van de diagnostische strategieën of 

diagnostische 2*2 tabellen (sensitiviteit, specificiteit)) welke werden weergegeven in zogenoemde 

evidence-tabellen. Tevens werden van ieder onderzoek de methodologische kwaliteit en toepasbaarheid 

bepaald. Voor SR’s werd daartoe AMSTAR gebruikt (Shea 2007), voor RCT’s de Cochrane Risk of Bias tool 
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(Higgins 2011) en voor DTA-onderzoeken QUADAS-2 (Whiting 2011). De resultaten van deze 

beoordelingen werden grafisch weergegeven. 

Een systematische review werd van voldoende kwaliteit beschouwd als deze tenminste voldeed aan de 

volgende AMSTAR-criteria: Comprehensive literature search, Duplicate study selection, (Reference) list of 

in- and excluded studies, Characteristics of included studies provided, Study quality assessed and 

documented and (if applicable) Appropriate methods to combine findings.  

Aan primaire onderzoeken werd geen samenvattende risk of bias duiding toegekend. Deze risk of bias 

bepalingen worden immers gebruikt op uitkomstniveau in de GRADE-profielen over alle aan die 

uitkomst bijdragende onderzoeken, op basis waarvan het het domein Study limitations al dan niet wordt 

afgewaardeerd (zie hierna). 

Selectie van reviews en primaire onderzoeken, extractie van de resultaten en beoordeling van de 

methodologische kwaliteit en toepasbaarheid werden uitgevoerd door twee onderzoekers onafhankelijk 

van elkaar.  

Vervolgens werden – indien mogelijk – de meta-analysen van de gevonden reviews geactualiseerd 

volgens de methoden beschreven in de respectieve Cochrane handboeken (Higgins 2011; Deeks 2010). 

De resultaten werden gepresenteerd in de vorm van forest plots. Meta-analyse werd alleen uitgevoerd 

indien de patiënten, interventies en uitkomsten in de verschillende onderzoeken voldoende 

vergelijkbaar waren (hetgeen vastgesteld werd in overleg met de klinische experts). Voor het DTA 

perspectief werden sensitiviteit en specificiteit gepoold aan de hand van het bivariate model (Reitsma 

2005), indien in de ingesloten diagnostische onderzoeken een vergelijkbaar afkappunt werd gebruikt 

voor het positief duiden van de indextest en een vergelijkbare definitie werd gehanteerd voor het 

afkappunt van de referentiestandaard. Werden verschillende afkappunten toegepast, dan werd het 

HSROC model gebruikt om zogenoemde summary ROC (sROC) curves te schatten (Deeks 2010). De 

resultaten werden gepresenteerd in de vorm van gepaarde forest plots van sensitiviteit en specificiteit 

inclusief 95%-betrouwbaarheidsintervallen (95%-BI), een weergave van de sensitiviteit-specificiteit 

combinatie in de ROC-ruimte en de gepoolde sensitiviteit en specificiteit (inclusief 95%-BI) of de 

geschatte summary ROC-curve (inclusief 95%-BI).  

Door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar werden levels of evidence toegekend aan de 

verschillende uitkomsten (klinische uitkomsten of de combinaties TP/FN en FN/TN) aan de hand van de 

GRADE-methodiek en werden Summary of Findings tabellen geconstrueerd met behulp van de Guideline 

Development Tool (www.guidelinedevelopment.org/) (Guyatt 2011; Schünemann 2008; Schünemann 

2016; Tuut 2015). De GRADE levels of evidence hebben de volgende betekenis: 

Hoge kwaliteit (High): er is veel vertrouwen dat het werkelijk effect dicht in de buurt ligt van de 

schatting van het effect 

Redelijke kwaliteit (Moderate): er is redelijk vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijk 

effect ligt waarschijnlijk dicht bij de schatting van het effect, maar er is een mogelijkheid dat het hier 

substantieel van afwijkt 

Lage kwaliteit (Low): er is beperkt vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijke effect kan 

substantieel verschillend zijn van de schatting van het effect. 

Zeer lage kwaliteit (Very low): er is weinig vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijke 

effect wijkt waarschijnlijk substantieel af van de schatting van het effect 
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De laatste stap betrof het in kaart brengen van het effect van het testen op gezondheidsuitkomsten 

(klinische nut) (Bossuyt 2011). Hiertoe diende bewijs uit gerandomiseerde vergelijkingen van test-plus-

behandeling-strategieën. Indien bewijs uit gerandomiseerde vergelijkingen van test-plus-behandeling-

strategieën voorhanden was, volgde het klinisch nut direct. Werd het bewijs verkregen van DTA 

onderzoeken, dan werd deze stap overgeslagen, indien zowel de sensitiviteit als de specificiteit van de 

ene test hoger waren dan die van de andere test of als de sROC-curve van de ene test hoger lag dan die 

van de andere. Was dat niet het geval, dan werden relevante gezondheidseffecten verbonden met de 

verschillende testuitslagen (TP, FP, FN, TN). Hiertoe werd tevens de GRADE-methodiek toegepast 

(‘linked evidence’) (Bossuyt 2011; Schünemann 2008; Tuut 2015). De resultaten van de verschillende 

testen werden gekoppeld aan het geschatte effect van in de klinische praktijk toegepaste 

behandelstrategieën (welke informatie uit de in deel 1 geïncludeerde richtlijnen gehaald werd) om de 

impact van het gebruik van een test op patiënt-gerelateerde uitkomsten te voorspellen.  

Tenslotte werden – in nauw overleg met de klinische experts – conclusies geformuleerd (inclusief een 

niveau van bewijs) aan de hand van GRADE. 

Omdat slaapendoscopieën en longfunctieonderzoek niet geschikt zijn voor het diagnosticeren van OSA 

(en ook niet als zodanig worden gebruikt in de klinische praktijk), werden in overleg met de 

opdrachtgever de onderzoeksvragen met betrekking tot deze tests als volgt gewijzigd: 

Slaapendoscopieën 

Patiënten: patiënten met de diagnose OSA 

Interventie: drug induced sleep endoscopy (DISE) 

Vergelijking: Müller’s manoeuvre, endoscopie bij de wakkere patiënt, laryngoscopie, 

nasendoscopie, etc. (cf NVALT richtlijn 2009) 

Uitkomsten: klinisch nut / verandering in besluitvorming ten aanzien van de behandeling 

Longfunctieonderzoek 

Patiënten: patiënten die een diagnostische work-up voor OSA (hebben) ondergaan 

Interventie: longfunctieonderzoek met behulp van spirometrie (flow-volume curve, diffusing 

capacity of lung for carbon monoxide (DLCO), transfer factor of the lung for carbon monoxide 

(TLCO)) 

Vergelijking: niet van toepassing 

Uitkomsten: diagnostische opbrengst (prevalentie) van longfunctiestoornissen 

Voor de vraagstelling met betrekking tot slaapendoscopieën werd ook gezocht naar vergelijkend 

observationeel cohortonderzoek.  

Voor de vraagstelling met betrekking tot het longfunctieonderzoek werd gezocht naar observationeel 

cohortonderzoek (patiëntenseries). Omdat voor dergelijk onderzoek geen algemeen geaccepteerde 

lijsten bestaan voor de beoordeling van de kans op vertekening en ook niet voor het maken van een 

GRADE-profiel, werden beide onderdelen voor deze onderzoeksvraag niet uitgevoerd.  
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4. Resultaten: selectie van onderzoeken 

4.1 Selectie van systematische reviews betreffende diagnostische testen voor OSA bij 

patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op slaapapneu 

 

Op 4 oktober 2017 werd een zoekactie uitgevoerd naar systematische reviews van RCTs betreffende het 

klinische nut van de volgende diagnostische testen bij patiënten met slaperigheidsklachten en 

verdenking op OSA: polysomnografie (type 1 monitor), onbewaakte polysomnografie (type 2 monitor), 

polygrafie (type 3 monitor), type 4 monitor, vragenlijsten (te weten Epworth Sleepiness Scale [ESS] en 

STOP-Bang questionnaire [SBQ]), slaapendoscopie en longfunctieonderzoek.Tegelijk werd ook gezocht 

naar systematische reviews van diagnostische accuratesse (DTA) onderzoeken van deze testen voor het 

geval er geen systematische review van RCT’s gevonden zou worden. 

Er werd gezocht in MEDLINE, Embase, The Cochrane Library en de HTA database van Centre for Reviews 

and Dissemination (University of York). De zoekstrategieën zijn weergegeven in Bijlage 1. 

Er werden 469 potentieel relevante artikelen gevonden (Bijlage 2, Figuur 5). Na ontdubbelen bleven 324 

artikelen over, waarvan er op basis van de titel en/of het abstract 254 niet relevant bleken. Van de 

overige 70 onderzoeken werd het volledige artikel bekeken. Er werden twee systematische reviews van 

RCT’s geïdentificeerd die beide werden uitgesloten (Bijlage 3, Tabel 9). Daarnaast werden er 11 

systematische reviews (beschreven in 13 artikelen) van diagnostische accuratesse onderzoeken 

geïdentificeerd die de volledige QUADAS en 2*2 tabellen rapporteerden (Tabel 1). De 59 uitgesloten 

onderzoeken en de redenen voor exclusie staan samengevat in Bijlage 3, Tabel 9. 

De 11 systematische reviews betreffende diagnostische testen voor OSA bij patiënten met 

slaperigheidsklachten en verdenking op slaapapneu staan samengevat in Tabel 1. Deze reviews 

evalueerden de diagnostische accuratesse van type 2 monitoren (n = 3), type 3 monitoren (n = 5) en 

type 4 monitoren (n = 4). Daarnaast werden drie reviews geidentificeerd van de ESS en vijf van de SBQ. 

Eén review bestudeerde de accuratesse van longfunctieonderzoek. Er werden geen reviews naar 

slaapendoscopie gevonden. 

Van de potentieel geschikte systematische de reviews werd, in overleg met de opdrachtgever, besloten 

de reviews van Jonas (Jonas 2017; type 2, 3 en 4 monitoren), Chiu (Chiu 2016; ESS en SBQ) en Ross (Ross 

2000; longfunctieonderzoek) nader te beschouwen. 
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Tabel 1. Overzicht van ingesloten systematische reviews betreffende de diagnostische accuratesse van 

verschillende tests bij patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op slaapapneu (n = 11) 

Referentie Type 2 monitor 

(onbewaakte 
polysomnografie) 

Type 3 

monitor 

(polygrafie)  

Type 4  

monitor 

ESS STOP-

Bang 

Longfunctie- 

onderzoek 

Abrishami 2010     +  

Chiu 2016    + +  

El-Shayeb 2014  +     

Flemons 2003 + + +    

Jonas 2017 + + +    

Myers 2013     +  

Nagappa 2015      +  

Ramachandran 

2009 
   + +  

Ross 2000 + + + +  + 

Thurnheer 2007  +     

Yalamanchali 2013   +    
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4.2 Selectie van RCT’s betreffende het klinisch nut van diagnostische testen voor OSA bij 

patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op slaapapneu  
 

Op 5 december 2017 werd een zoekactie uitgevoerd naar RCT’s betreffende het klinische nut van 

diagnostische testen voor OSA bij patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op slaapapneu. De 

zoekstrategieën zijn weergegeven in Bijlage 1. Er werd gezocht in MEDLINE en CENTRAL. 

Er werden 5536 potentieel relevante onderzoeken gevonden (Bijlage 2, Figuur 6). Na ontdubbelen 

bleven 2734 onderzoeken over. Gebaseerd op de titel en/of het abstract werden 2667 onderzoeken 

terzijde gelegd. Van de overige 67 onderzoeken werd het volledige artikel bekeken. Twee onderzoeken 

werden ingesloten (Tabel 2) en 65 onderzoeken werden uitgesloten. De redenen voor exclusie staan 

samengevat in Bijlage 3, Tabel 10. 

Tabel 2. Ingesloten RCT’s betreffende klinisch nut van verschillende diagnostische test strategieën bij 

patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op slaapapneu (n = 2) 

Referentie Diagnostische test(s) 

 

Chai-Coetzer 2017 Polysomnografie (PSG; type 1 monitor) versus type 4 monitor versus 

polygrafie (type 3 monitor) 

Corral 2017 Polysomnografie (type 1 monitor) versus polygrafie (type 3 monitor) 
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4.3 Selectie van onderzoeken betreffende de toegevoegde waarde van slaapendoscopie 

(drug-induced sleep endoscopy, DISE) bij patiënten met OSA 
 

Op 22 januari 2018 werd een zoekactie uitgevoerd naar onderzoeken betreffende de toegevoegde 

waarde van slaapendoscopie (drug induced sleep endoscopy, DISE) bij patiënten met OSA. Er werd 

gelijktijdig gezocht naar systematische reviews en oorspronkelijke onderzoeken betreffende het effect 

van DISE op patiënt gerelateerde uitkomsten (klinisch nut) of op behandelbeslissingen. De 

zoekstrategieën zijn weergegeven in Bijlage 1. Er werd gezocht in MEDLINE en Embase. 

 

Er werden 880 potentieel relevante artikelen gevonden (Bijlage 2, Figuur 7). Na ontdubbelen bleven 622 

artikelen over, waarvan er op basis van de titel en/of het abstract 587 niet relevant bleken. Van de 

overige 35 artikelen werd het volledige artikel bekeken. Er werden 24 artikelen uitgesloten die niet de 

gewenste uitkomst bestudeerden (n = 12), achtergrond artikelen/commentaren betroffen (n = 9), niet 

beschikten over full-text (n = 2) of in een buitenlandse taal waren geschreven (n = 1, Tsjechisch) (Bijlage 

3, Tabel 11). Onder de resterende artikelen werden twee systematische reviews geïdentificeerd (Certal 

2016; Stuck 2008). Omdat de ene review acht jaar ouder was dan het andere review, besloten wij de 

meest recente review verder te beschouwen (Certal 2016). Deze systematische review omvatte vijf van 

de overgebleven, door ons geïdentificeerde onderzoeken (beschreven in zes artikelen). De resterende 

drie artikelen waren gepubliceerd na verschijnen van het systematische review en werden als update 

geïncludeerd (Golbin 2016; Huntley 2017; Hybaskova 2016) (Tabel 3). 

Tabel 3. Ingesloten onderzoeken betreffende de toegevoegde waarde van slaapendoscopie (drug-

induced sleep endoscopy, DISE) bij patiënten met OSA (n=1 systematische review; n=3 primaire 

onderzoeken) 

Referentie Vergelijking 

 

Certal 2016 Systematische review betreffende het effect van DISE vs. geen DISE op 

chirurgische behandelbeslissingen bij patiënten met OSA 

Golbin 2016 Retrospectief cohortonderzoek betreffende het effect van DISE vs. geen 

DISE op chirurgisch behandelsucces en patiëntrelevante uitkomsten bij 

patiënten met OSA 

Huntley 2017 Retrospectief onderzoek betreffende het effect van DISE vs. geen DISE op 

chirurgisch behandelsucces en patiëntrelevante uitkomsten bij patiënten 

met OSA 

Hybášková 2016 Prospectief voor-na-onderzoek betreffende het effect op chirurgische 

behandelbeslissingen bij patiënten met OSA voor en na DISE  
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4.4 Selectie van onderzoeken betreffende additionele pulmonale diagnosen na 

longfunctieonderzoek bij patiënten met OSA 
 

Op 8 februari 2018 werd een zoekactie uitgevoerd naar onderzoeken die additionele pulmonale 

diagnosen rapporteerden na longfunctieonderzoek bij patiënten met OSA. De zoekstrategieën zijn 

weergegeven in Bijlage 1. Er werd gezocht in MEDLINE en Embase. 

 

Er werden 3338 potentieel relevante onderzoeken gevonden (Bijlage 2, Figuur 8). Na ontdubbelen 

bleven 2411 onderzoeken over, waarvan er op basis van de titel en/of het abstract 2362 niet relevant 

bleken. Van de overige 49 werd het volledige artikel bekeken. Acht onderzoeken werden ingesloten 

(Bonay 2003; Charoenpan 1999; Iriondo Bedialauneta 2007; Onal 1985; Resta 2000; Rizzi 1997; Shiina 

2012; Zhao 2016) (Tabel 4) en 41 onderzoeken werden uitgesloten. De redenen voor exclusie staan 

samengevat in Bijlage 3, Tabel 12. De meest voorkomende reden (n=13) om een onderzoek uit te sluiten 

was, dat niet de gewenste uitkomst werd gerapporteerd (gemiddelde waarden voor de 

longfunctieparameters i.p.v. additionele pulmonale diagnosen). 

Tabel 4. Ingesloten onderzoeken betreffende additionele pulmonale diagnosen na 

longfunctieonderzoek bij patiënten met OSA (n=8) 

Referentie Populatie 

Bonay 2003 Prospectief cohort met patiënten met OSA geselecteerd uit een groep 

patiënten met slaap-gerelateerde ademhalingsstoornissen 

Charoenpan 1999 Prospectief cohort met patiënten met OSA geselecteerd uit een groep 

patiënten verdacht van OSA die verwezen werden naar de longarts 

Iriondo 

Bedialauneta 2007 

Retrospectief cohort met patiënten verdacht van OSA geselecteerd via de 

huisarts en de longafdeling 

Onal 1985 Consecutief geselecteerde mannen verwezen naar een slaaplaboratorium 

met verdenking van OSA 

Resta 2000 Patiënten met OSA, consecutief geselecteerd via een slaapcentrum 

Rizzi 1997 Dwarsdoorsnedeonderzoek met patiënten verwezen naar een slaapcentrum 

en gediagnosticeerd met OSA 

Shiina 2012 Dwarsdoorsnedeonderzoek met consecutief geselecteerde mannen met OSA 

Zhao 2016 Mannen met OSA, geselecteerd uit een cohortonderzoek met ouderen uit de 

algemene populatie 
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5. Resultaten: klinisch nut 

In de evidence tabellen (Bijlage 4) wordt alle beschikbare informatie over de ingesloten onderzoeken 

samengevat. Bijlage 5 bevat de GRADE Summary of Findings tabellen en Bijlage 6 de resultaten van de 

risk of bias bepalingen. In Bijlage 7 staat een overzicht van de in de verschillende onderzoeken gebruikte 

vragenlijsten/instrumenten voor het meten van de ernst van de slaperigheid en kwaliteit van leven. 

Er werden twee onderzoeken ingesloten die verschillen in klinisch nut bestudeerden tussen beperkt 

slaaponderzoek tegenover polysomnografie (PSG) (Chai-Coetzer 2017, Corral 2017). Beide onderzoeken 

betroffen non-inferiority onderzoeken en beide onderzoeken pastten intention-to-treat analysen toe 

(met – indien van toepassing – imputatie van ontbrekende waarden).  

Chai-Coetzer et al. vergeleken beperkt slaaponderzoek met resp. een type 4 monitor en polygrafie (type 

3 monitor) met volledig PSG (type 1 monitor) bij 406 patiënten, die tenminste twee van de volgende 

OSA-symptomen moesten hebben: snurken, door de partner geconstateerde apeu of excessieve 

slaperigheid overdag. De definitie van OSA was conform AASM 2007 met ‘alternatieve’ criteria voor het 

scoren van hypopneu bestaande uit een ≥50% reductie in luchtstroom in combinatie met ≥3% zuurstof 

desaturatie of EEG activiteit.Er werd uiteindelijk een brede patiëntenpopulatie geïncludeerd met 

patiënten met een breed BMI-spectrum (mediaan (SD) 33,3 (7,9), 34,1 (7,8) en 34,8 (9,9) voor 

respectivelijk de type 4, 3 en 1 monitor groep) en comorbiditeit (type 2 diabetes mellitus 9, 9 en 11%, 

coronaire hartziekte 7, 3 en 4% en COPD 1, 3 en 1%). De mediane ESS-score bedroeg 10,4 (SD 5,2, 5,3 en 

5,1) in alle groepen. 

Corral et al. vergeleken polygrafie (type 3 monitor, geduid als home respiratory polygraphy, HRP), 

bestaande uit luchtstroom, thoracoabdominale banden en zuurstofsaturatie gemeten in de thuissituatie 

met PSG bij 430 patiënten. In aanmerking komende patiënten met verdenking op OSA dienden snurken 

of door de partner geconstateerde apeu te hebben en een ESS-score van 10 of hoger. De definitie van 

OSA bestond uit een respiratory event index (REI) ≥15 tijdens HRP, of een AHI ≥15 tijdens PSG. Ook in dit 

onderzoek werd een brede patiëntenpopulatie geïncludeerd met patiënten met een breed BMI-

spectrum (mediaan 30,7, interkwartielafstand 7,3), diabetes mellitus (9,3%) en ischaemische 

hartaandoeningen (4%). De mediane ESS-score bedroeg 13 (interkwartielafstand 6). 

Omdat de interventies niet konden worden geblindeerd, werd de kans op vertekening (risk of bias) in 

beide onderzoeken hoog geschat op het onderdeel blindering van proefpersonen en personeel. 

5.1 Type 4 monitoren versus polysomnografie 
Chai-Coetzer et al. vergeleken het verschil in klinisch nut tussen type 4 monitoren (135 patiënten), 

bestaande uit zuurstofsaturatie- en hartslagmeting, en PSG (135 patiënten). De follow-up duur bedroeg 

4 maanden. 

Onder de patiënten in de groep die onderzoek ondergingen met type 4 monitoren, was er een minder 

sterke daling in ESS dan onder de patiënten in de PSG-groep (verschil in gemiddelde verandering 1,30, 

95% betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) 0,26 tot 2,35, p = 0,015). De non-inferieuriteitsmarge van 2,0 

werd hierbij overschreden. Non-inferieuriteit was derhalve niet conclusief voor deze uitkomst. De SASQ-

score verbeterde minder in de type 4 monitor groep dan in de PSG-groep: verschil in gemiddelde 

verandering 7,5 (95%-BI 1,3 tot 13,8, p = 0,018).  

Er was geen verschil tussen de groepen in verandering van kwaliteit van leven. Het verschil in de FOSQ-

score bedroeg -0,46 (95% BI -0,94 tot 0,02; P = 0,058). Omdat de ondergrens van het 95% BI de non-

inferiority-grens van -1,0 niet overschreed, kon voor deze uitkomst non-inferioriteit van type 4 
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monitoren ten opzichte van PSG geconcludeerd worden. De verschillen in gemiddelde verandering op de 

Assessment of Quality of Life (AQoL-8D) score voor de dimensies Psychosocial, Physical en Global utility 

waren klein en niet significant.  

Mortaliteit en cardiovasculaire eindpunten werden niet onderzocht.  

Tussen de patiënten die CPAP ondergingen (71/135 (53%) versus 63/135 (47%)) was er geen verschil in 

de apnoe/hypopneu index (AHI) (95% BI niet gerapporteerd). De CPAP compliance was gemiddeld 0,8 

uur hoger onder patiënten die PSG-onderzoek ondergingen (type 4 gemiddeld 4,5 uur/nacht vs. PSG 

gemiddeld 5,3 uur/nacht, gemiddeld verschil -0,80 uur, 95%-BI -1,63 tot 0,03). 

5.2 Polygrafie (type 3 monitoren) versus polysomnografie 
Twee onderzoeken vergeleken het klinisch nut van polygrafie (type 3 monitoren) met PSG (Chai-Coetzer 

2017, Corral 2017). In het onderzoek van Chai-Coetzer werd – naast dat van type 4 monitoren – ook het 

verschil in klinisch nut tussen polygrafie (type 3 monitoren), bestaande uit luchtstroom, 

thoracoabdominale banden, lichaamspositie, ECG en zuurstofsaturatie, n = 136) en  PSG (n = 135) 

onderzocht. Corral et al. vergeleken eveneens polygrafie (type 3 monitoren; HRP), bestaande uit 

luchtstroom, thoracoabdominale banden en zuurstofsaturatie gemeten in de thuissituatie, n = 218), met 

PSG (212 patiënten). De follow-up duur bedroeg respectievelijk 4 en 6 maanden. 

Onderzoek van Chai-Coetzer et al. 

In het onderzoek van Chai-Coetzer werd na vier maanden follow-up geen significant verschil tussen 

beide groepen gevonden in verandering van ESS score (verschil in gemiddelde verandering 0,08, 95%-BI 

-0,98 tot 1,13, p = 0,89). Hierbij werd de non-inferieuriteitsmarge van 2,0 niet overschreden en werd 

polygrafie niet inferieur beschouwd ten opzichte van PSG. Ook voor de SASQ-score werden geen 

significante verschillen gevonden (verschil in gemiddelde verandering 1,9, 95%-BI -4,3 tot 8,1, p = 0,55).  

Er was geen verschil in verandering tussen de groepen in kwaliteit van leven. Het verschil in de FOSQ-

score bedroeg 0,01 (95% BI -0,47 tot 0,49; P = 0,96). Omdat de ondergrens van het 95% BI de non-

inferiority-grens van -1,0 niet overschreed, kon ook voor deze uitkomst non-inferioriteit van polygrafie 

ten opzichte van PSG geconcludeerd worden. De verschillen in gemiddelde verandering op de 

Assessment of Quality of Life (AQoL-8D) score voor de dimensies Psychosocial, Physical en Global utility 

waren klein en niet significant.  

Mortaliteit en cardiovasculaire eindpunten werden niet onderzocht.  

Onder de patiënten die CPAP ondergingen (70/136 (51%) versus 63/135 (74%)) was er geen verschil in 

de apnoe/hypopneu index (AHI) (95% BI niet gerapporteerd). De CPAP compliance was gemiddeld 0,1 

uur lager onder patiënten die type 3 onderzoek ondergingen (type 3 gemiddeld 5,2 uur/nacht vs. PSG 

gemiddeld 5,3 uur/nacht, gemiddeld verschil -0,10 uur, 95%-BI -0,93 tot 0,73). 

Onderzoek van Corral et al. 

In het onderzoek van Corral (follow-up zes maanden) daalde de ESS score in de PSG-groep gemiddeld 

0,63 punten meer dan in de polygrafie-groep (95%-BI -0,18 tot 1,44, p = 0,142). De non-

inferieuriteitsmarge van 2,0 werd hierbij niet overschreden, waardoor voor deze uitkomst non-

inferioriteit van polygrafie (HRP) ten opzichte van PSG geconcludeerd kon worden.  

                                                           
2
 In Figuur 2 van het artikel rapporteerden de auteurs een verschil van -0,63. Dit werd door ons veranderd in +0,63 

(cf Tabel 2 uit het artikel) op basis van Level 3 vs Level 1 (PSG) = -4,21 – (-4,84) = +0,63 (PSG verbeterde 0,63 

punten meer) 
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Er was geen statistisch significant verschil in kwaliteit van leven op de FOSQ-score (verschil in 

gemiddelde verandering 0,2, p = 0,919), de EuroQoL 5D score (verschil in gemiddelde verandering -0,02, 

p = 0,311 ), de EuroQoL Thermometer (verschil in gemiddelde verandering -2,0, p = 0,263), de SF 36 

Physical score (verschil in gemiddelde verandering -1,4, p = 0,101) en de SF 36 Mental score (verschil in 

gemiddelde verandering 1,1, p = 0,334). Wel was er een significant verschil op de visual analogical well-

being scale (VAWS): verschil in gemiddelde verandering -4,7, p = 0,035 in het voordeel van de PSG-

groep.  

Mortaliteit werd niet onderzocht.  

Cardiovasculaire eindpunten (bestaande uit hypertensie, angina pectoris, myocardinfarct, arritmie, 

hartfalen, TIA, beroerte of cardiovasculaire sterfte) verschilden niet statistisch significant (rate ratio 

0,88, p = 0,767).  

Er was geen significant verschil in AHI (gemiddeld verschil 1,4/uur, p = 0,286) of de desaturation index 

(gemiddeld verschil 1,4/uur, p = 0,197). Onder de patiënten die CPAP ondergingen (103/218 (47%) 

versus 141/212 (67%)), verschilde de CPAP compliantie niet significant (gemiddeld verschil -0,2 uur/dag, 

95%-BI -0,63 tot 0,23, p = 0,414). 

In hun discussieparagraaf vermeldden de auteurs nog, dat sprake was van een onderschatting van de 

AHI in de type 3 monitor groep waardoor in deze groep 15% minder patiënten een CPAP-indicatie 

kregen. Dit had echter geen gevolgen voor de bestudeerde patiëntgebonden uitkomsten, die in de 

subgroep van patiënten die geen CPAP-behandeling hadden ondergaan, gelijk waren in beide diagnose-

behandelarmen.  

Meta-analysen 

Voor de uitkomsten slaperigheid (ESS-score), kwaliteit van leven (FOSQ-score) en CPAP-compliantie 

konden de resultaten van beide onderzoeken gecombineerd worden. 

In de PSG-groep daalde de gemiddelde ESS score 0,43 punten meer dan in de polygrafie-groep (95%-BI -

0,22 tot 1,07, p = 0,19; polygrafie niet inferieur aan PSG) (Figuur 1). 

  

 

Figuur 1. Gemiddelde verschil van de daling van de ESS score t.o.v. baseline van polygrafie (type 3 

monitor) versus PSG na een follow-up van 4-6 maanden (een negatief verschil is in het voordeel van 

polygrafie) 

 

Kwaliteit van leven (gemeten met de FOSQ-score) verbeterde gemiddeld 0,01 punt meer in de 

polygrafie-groep dan in de PSG-groep (95%-BI -0,46 tot 0,49, p = 0,95; polygrafie niet inferieur aan PSG) 

(Figuur 2). 
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Figuur 2. Gemiddelde verschil van verbetering van de FOSQ-score t.o.v. baseline van polygrafie (type 3 

monitor) versus PSG na een follow-up van 4-6 maanden (een positief verschil is in het voordeel van 

polygrafie) 

 

De CPAP compliance was gemiddeld 0,18 uur/dag minder in de polygrafie-groep (95%-BI -0,56 tot 0,20, 

p = 0,35) dan in de PSG-groep (Figuur 3).  

 

 

Figuur 3. Gemiddelde verschil in CPAP compliance (uren/dag) van polygrafie (type 3 monitor) versus 

PSG na een follow-up van 4-6 maanden (een positief verschil is in het voordeel van polygrafie) 

 

Voor alle genoemde uitkomsten waren de verschillen tussen de groepen statistisch niet-significant. 
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5.3 Conclusies 
 

Vergelijking van klinisch nut van de diagnostiek van OSA bij patiënten met slaperigheidsklachten en 

verdenking op slaapapneu van type 4 monitoren ten opzichte van PSG 

• Non-inferieuriteit van type 4 monitoren ten opzichte van PSG met betrekking tot slaperigheid 

gemeten met de ESS was niet-conclusief (1 onderzoek; moderate level of evidence). 

• PSG leidt tot een grotere reductie van slaperigheid gemeten met de SASQ dan type 4 monitoren (1 

onderzoek; moderate level of evidence). 

• Non-inferieuriteit van type 4 monitoren ten opzichte van PSG met betrekking tot kwaliteit van leven 

gemeten met de FOSQ was conclusief (1 onderzoek; moderate level of evidence). 

• Een verschil in effect met betrekking tot kwaliteit van leven gemeten met de AQoL-8D kon worden 

aangetoond noch worden verworpen (1 onderzoek; moderate level of evidence). 

• Gerandomiseerde onderzoeken die de uitkomsten mortaliteit en cardiovasculaire eindpunten 

bestudeerden, werden niet geïdentificeerd. 

• Een verschil in AHI kon worden aangetoond noch worden verworpen (1 onderzoek; moderate level 

of evidence). 

• Gerandomiseerde onderzoeken die de ODI bestudeerden, werden niet geïdentificeerd. 

• Een verschil in CPAP compliance kon worden aangetoond noch worden verworpen (1 onderzoek; 

moderate level of evidence). 

 

Vergelijking van klinisch nut van de diagnostiek van OSA bij patiënten met slaperigheidsklachten en 

verdenking op slaapapneu van polygrafie (type 3 monitoren) ten opzichte van PSG 

• Non-inferieuriteit van polygrafie ten opzichte van PSG met betrekking tot slaperigheid gemeten met 

de ESS was conclusief (2 onderzoeken; high level of evidence). 

• Een verschil in effect met betrekking tot slaperigheid gemeten met de SASQ kon worden 

aangetoond noch worden verworpen (1 onderzoek; moderate level of evidence). 

• Non-inferieuriteit van polygrafie ten opzichte van PSG met betrekking tot kwaliteit van leven 

gemeten met de FOSQ was conclusief (2 onderzoeken; high level of evidence). 

• Een verschil in effect met betrekking tot kwaliteit van leven gemeten met de AQoL-8D kon worden 

aangetoond noch worden verworpen (1 onderzoek; moderate level of evidence). 

• Een verschil in effect met betrekking tot kwaliteit van leven gemeten met verschillende 

instrumenten kon worden aangetoond noch worden verworpen (1 onderzoek; moderate level of 

evidence). 

• Gerandomiseerde onderzoeken die de uitkomst mortaliteit bestudeerden, werden niet 

geïdentificeerd. 

• Een verschil in effect met betrekking tot cardiovasculaire eindpunten kon worden aangetoond noch 

worden verworpen (1 onderzoek; moderate level of evidence). 

• Een verschil in AHI kon worden aangetoond noch worden verworpen (2 onderzoeken; moderate 

level of evidence). 

• Een verschil in ODI kon worden aangetoond noch worden verworpen (1 onderzoek; moderate level 

of evidence). 

• Een verschil in CPAP compliance kon worden aangetoond noch worden verworpen (2 onderzoeken; 

moderate level of evidence). 
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6. Resultaten: diagnostische test accuratesse 

In de evidence tabellen (Bijlage 4) wordt alle beschikbare informatie over de ingesloten onderzoeken 

samengevat. Bijlage 5 bevat de GRADE Summary of Findings tabellen en Bijlage 6 de resultaten van de 

risk of bias bepalingen. 

De resultaten die gepresenteerd worden, berusten op informatie zoals gepresenteerd in de ingesloten 

systematische reviews. Voor de voorafkans op OSA (prevalentie van OSA) werden de waarden genomen, 

zoals vermeld in de desbetreffende analysen in de AASM richtlijn (Kapur 2017). 

De resultaten van de diagnostische accuratesse (dit hoofdstuk) worden in relatie gebracht met die van 

het klinisch nut (Hoofdstuk 5) in Hoofdstuk 9. 

 

In overleg met de opdrachtgever werden twee systematische reviews nader beschouwd (Chiu 2017; 

Jonas 2017).  

De review van Jonas evalueerde de diagnostische accuratesse van type 2, type 3, en type 4 monitoren. 

De referentiestandaard bestond uit PSG verricht in een slaapcentrum (type 1 monitor). Alle 

geïncludeerde onderzoeken waren verricht in patiënten die op verdenking van OSA waren verwezen 

voor slaaponderzoek. Er werden geen onderzoeken gevonden onder asymptomatische patiënten of in 

screeningspopulaties. De gehanteerde definitie van OSA bestond uit een AHI ≥5 met bewijs voor 

slaperigheid overdag. 

De review was van goede kwaliteit en scoorde positief op alle AMSTAR-items, behalve op de onderdelen  

A priori study design, Publication status not used as inclusion criterion (alleen Engelstalige publicaties 

geïncludeerd) en Likelihood of publication bias assessed. 

De tweede review (Chiu 2017) evalueerde de accuratesse van verschillende vragenlijsten voor het 

diagnosticeren van OSA, waaronder de Epworth Sleepiness Scale (ESS) en de STOP-Bang Questionnaire 

(SBQ). De geïncludeerde onderzoeken hadden volledige PSG in een slaapcentrum, PSG in de 

thuissituatie, of draagbare monitoring als referentiestandaard. De definitie van OSA bestond uit een AHI 

of RDI van ≥5 events/uur. 

Ook deze review was van goede kwaliteit en scoorde positief op alle AMSTAR-items, behalve op de 

onderdelen A priori study design en Publication status not used as inclusion criterion (alleen publicaties 

in het Engels of Chinees waarvan de volledige tekst beschikbaar was, werden geïncludeerd). 

Omdat beide reviews van goede kwaliteit en van recente datum waren en de verschillende analyses in 

de reviews een groot aantal geïncludeerde onderzoeken bevatten (waardoor de resultaten van de 

reviews nauwelijks nog kon worden beïnvloed door het toevoegen van nieuwe geïdentificeerde 

onderzoeken) werd in overleg met de opdrachtgever besloten de reviews niet te actualiseren.  

 

6.1 Accuratesse van type 2 monitoren (onbewaakte polysomnografie) 
In de review van Jonas werden drie primaire onderzoeken naar de accuratesse van type 2 monitoren 

geëvalueerd. De resultaten van de onderzoeken werden niet gepoold. Het aantal patiënten in de 

individuele onderzoeken varieerde van 30 tot 68 patiënten, de gemiddelde leeftijd varieerde van 49 tot 

56 jaar, het BMI varieerde van 29 tot 31 kg/m2. De gemiddelde score op de ESS varieerde van 9 tot 11 en 

de gemiddelde AHI van 21 tot 35. 

Resultaten 

AHI/RDI≥5 



 

22 

Voor de afkapwaarde voor de diagnose OSA van AHI/RDI ≥5 op de referentiestandaard werden alle drie 

de onderzoeken geanalyseerd: in twee onderzoeken (n=92) werd een type 2 monitor in de thuissituatie 

gebruikt en één onderzoek (n=68) vond plaats in een slaapcentrum.  

De sensitiviteit van een type 2 monitor in de thuissituatie was 0.88 in het ene onderzoek en 0.96 in het 

andere onderzoek. De specificiteit liep uiteen van 0.50 tot 0.71. Bij een mediane prevalentie van OSA 

van 55% en de uiterste waarden voor sensitiviteit en specificiteit zouden in een hypothetische populatie 

met 1000 patiënten 131 tot 225 patiënten ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-

positieven) en bij 22 tot 66 patiënten met OSA zou de diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een 

mediane prevalentie van OSA van 87% en de uiterste waarden voor sensitiviteit en specificiteit zouden 

in een hypothetische populatie met 1000 patiënten 38 tot 65 patiënten ten onrechte geclassificeerd 

worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 35 tot 104 patiënten met OSA zou de diagnose gemist 

zijn (fout-negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Very low (specificiteit) tot Low 

(sensitiviteit), vanwege imprecisie (zowel sensitiviteit als specificiteit) en heterogeniteit (specificiteit). 

De sensitiviteit van een type 2 monitor in een slaapcentrum was 0.91 en de specificiteit was 0.84 (95% 

betrouwbaarheidsintervallen werden niet vermeld). Bij een mediane prevalentie van OSA van 55% 

bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 87% en voor een 

negatieve testuitslag 11%; in een hypothetische populatie met 1000 patiënten zouden 72 patiënten ten 

onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 49 patiënten met OSA zou de 

diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane prevalentie van OSA van 87% bedragen de 

bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 97% en voor een negatieve 

testuitslag 42%; in een hypothetische populatie met 1000 patiënten zouden 21 patiënten ten onrechte 

geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 78 patiënten met OSA zou de diagnose 

gemist zijn (fout-negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Low, vanwege imprecisie 

(zeer kleine steekproefomvang). 

AHI/RDI≥15 

Voor de afkapwaarde voor de diagnose OSA van AHI/RDI ≥15 op de referentiestandaard werden twee 

onderzoeken geanalyseerd: in één onderzoek (n=30) werd een type 2 monitor in de thuissituatie 

gebruikt en het andere onderzoek (n=68) vond plaats in een slaapcentrum. 

De sensitiviteit van een type 2 monitor in de thuissituatie was 0.94 en de specificiteit was 0.77 (95% 

betrouwbaarheidsintervallen werden niet vermeld). Bij een mediane prevalentie van OSA van 25% 

bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 58% en voor een 

negatieve testuitslag 3%; in een hypothetische populatie met 1000 patiënten zouden 172 patiënten ten 

onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 15 patiënten met OSA zou de 

diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane prevalentie van OSA van 64% bedragen de 

bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 88% en voor een negatieve 

testuitslag 12%; in een hypothetische populatie met 1000 patiënten zouden 83 patiënten ten onrechte 

geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 38 patiënten met OSA zou de diagnose 

gemist zijn (fout-negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Low, vanwege imprecisie 

(zeer kleine steekproefomvang). 

De sensitiviteit van een type 2 monitor in een slaapcentrum was 0.85 en de specificiteit was 0.95 (95% 

betrouwbaarheidsintervallen werden niet vermeld). Bij een mediane prevalentie van OSA van 25% 

bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 85% en voor een 

negatieve testuitslag 5%; in een hypothetische populatie met 1000 patiënten zouden 38 patiënten ten 

onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 37 patiënten met OSA zou de 

diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane prevalentie van OSA van 64% bedragen de 
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bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 97% en voor een negatieve 

testuitslag 22%; in een hypothetische populatie met 1000 patiënten zouden 18 patiënten ten onrechte 

geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 96 patiënten met OSA zou de diagnose 

gemist zijn (fout-negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Low, vanwege imprecisie 

(zeer kleine steekproefomvang). 

6.2 Accuratesse van type 3 monitoren (polygrafie) 
In de review van Jonas werd één systematische review (El Shayeb 2014) en twee primaire onderzoeken 

naar de accuratesse van type 3 monitoren geïncludeerd. In de geïncludeerde systematische review van 

El Shayeb waren 59 onderzoeken geëvalueerd, waarvan er 19 werden geïncludeerd in een meta-analyse. 

De gemiddelde leeftijd in de onderzoeken in de meta-analyse was 51 jaar, het gemiddelde BMI was 30 

kg/m2 en de gemiddelde score op de ESS was 12. In de twee aanvullende primaire onderzoeken waren 

respectievelijk 56 en 128 patiënten geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd was respectievelijk 50 en 54 

jaar en het gemiddelde BMI respectievelijk 30 en 31 kg/m2. Eén onderzoek rapporteerde gemiddelde 

scores voor de ESS en AHI (respectievelijk 10 en 30). De resultaten uit de twee aanvullende primaire 

onderzoeken werden in de review van Jonas niet toegevoegd aan de meta-analyse van El Shayeb, maar 

apart gepresenteerd. 

Resultaten 

AHI/RDI≥5 

Voor de afkapwaarde voor de diagnose OSA van AHI/RDI ≥5 op de referentiestandaard werden voor 

gebruik van een type 3 monitor in de thuissituatie door El Shayeb een gepoolde sensitiviteit van 0.93 

(95% BI 0.90 tot 0.95) en een gepoolde specificiteit van 0.60 (95% BI 0.51 tot 0.68) gerapporteerd. Bij 

een mediane prevalentie van OSA van 55% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een 

positieve testuitslag 74% (95% BI 69% tot 78%) en voor een negatieve testuitslag 12% (95% BI 8% tot 

19%); in een hypothetische populatie met 1000 patiënten zouden 180 patiënten (95% BI 144 tot 221) 

ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 38 patiënten met OSA 

(95% BI 27 tot 55) zou de diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane prevalentie van OSA 

van 87% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 94% (95% BI 

92% tot 95%) en voor een negatieve testuitslag 44% (95% BI 33% tot 57%); in een hypothetische 

populatie met 1000 patiënten zouden 52 patiënten (95% BI 42 tot 64) ten onrechte geclassificeerd 

worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 61 patiënten met OSA (95% BI 43 tot 87) zou de 

diagnose gemist zijn (fout-negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was High voor 

sensitiviteit en Moderate, vanwege imprecisie. De twee aanvullende primaire onderzoeken 

rapporteerden een sensitiviteit van respectievelijk 0.87 en 0.97 (geen betrouwbaardheidsintervallen 

gegeven) en een specificiteit van 0.67 (beide onderzoeken) voor het gebruik van type 3 monitoren in de 

thuissituatie.  

In de review van El Shayeb werden tevens een gepoolde sensitiviteit en specificiteit gegeven voor 

toepassen van type 3 monitoren in een slaapcentrum. De gepoolde sensitiviteit bedroeg 0.96 (95% BI 

0.90 tot 0.98) en de gepoolde specificiteit 0.76 (95% BI 0.63 tot 0.85). Bij een mediane prevalentie van 

OSA van 55% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 83% 

(95% BI 75% tot 89%) en voor een negatieve testuitslag 6% (95% BI 3% tot 16%); in een hypothetische 

populatie met 1000 patiënten zouden 108 patiënten (95% BI 68 tot 166) ten onrechte geclassificeerd 

worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 22 patiënten met OSA (95% BI 11 tot 55) zou de 

diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane prevalentie van OSA van 87% bedragen de 

bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 96% (95% BI 94% tot 98%) en voor 

een negatieve testuitslag 26% (95% BI 13% tot 51%); in een hypothetische populatie met 1000 patiënten 



 

24 

zouden 31 patiënten (95% BI 19 tot 48) ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-

positieven) en bij 35 patiënten met OSA (95% BI 17 tot 87) zou de diagnose gemist zijn (fout-

negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Moderate voor sensitiviteit (vanwege 

heterogeniteit) en Low voor specificiteit (vanwege heterogeniteit en imprecisie). De twee primaire 

onderzoeken rapporteerden geen aanvullende resultaten voor de setting slaapcentrum. 

AHI/RDI≥15 

Voor de afkapwaarde voor de diagnose OSA van AHI/RDI ≥15 op de referentiestandaard werden voor 

gebruik van een type 3 monitor in de thuissituatie door El Shayeb een gepoolde sensitiviteit van 0.79 

(95% BI 0.71 tot 0.86) en een gepoolde specificiteit van 0.79 (95% BI 0.63 tot 0.89) gerapporteerd. Bij 

een mediane prevalentie van OSA van 25% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een 

positieve testuitslag 56% (95% BI 39% tot 72%) en voor een negatieve testuitslag 8% (95% BI 5% tot 

13%); in een hypothetische populatie met 1000 patiënten zouden 157 patiënten (95% BI 82 tot 277) ten 

onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 52 patiënten met OSA (95% 

BI 35 tot 72) zou de diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane prevalentie van OSA van 

64% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 87% (95% BI 77% 

tot 93%) en voor een negatieve testuitslag 32% (95% BI 22% tot 45%); in een hypothetische populatie 

met 1000 patiënten zouden 76 patiënten (95% BI 40 tot 133) ten onrechte geclassificeerd worden als 

hebbende OSA (fout-positieven) en bij 134 patiënten met OSA (95% BI 90 tot 186) zou de diagnose 

gemist zijn (fout-negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Moderate voor 

sensitiviteit (vanwege heterogeniteit) en Low voor specificiteit (vanwege heterogeniteit en imprecisie). 

De twee aanvullende primaire onderzoeken rapporteerden een sensitiviteit van respectievelijk 0.77 en 

0.95 (geen betrouwbaardheidsintervallen gegeven) en een specificiteit van respectievelijk 0.56 en 0.95 

voor het gebruik van type 3 monitoren in de thuissituatie. 

In de review van El Shayeb werden tevens een gepoolde sensitiviteit en specificiteit gegeven voor 

toepassen van type 3 monitoren in een slaapcentrum. De gepoolde sensitiviteit bedroeg 0.92 (95% BI 

0.86 tot 0.96) en de gepoolde specificiteit 0.91 (95% BI 0.85 tot 0.95). Bij een mediane prevalentie van 

OSA van 25% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 77% 

(95% BI 66% tot 86%) en voor een negatieve testuitslag 3% (95% BI 1% tot 5%); in een hypothetische 

populatie met 1000 patiënten zouden 67 patiënten (95% BI 38 tot 112) ten onrechte geclassificeerd 

worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 20 patiënten met OSA (95% BI 10 tot 35) zou de 

diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane prevalentie van OSA van 64% bedragen de 

bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 95% (95% BI 91% tot 97%) en voor 

een negatieve testuitslag 13% (95% BI 7% tot 23%); in een hypothetische populatie met 1000 patiënten 

zouden 32 patiënten (95% BI 18 tot 54) ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-

positieven) en bij 51 patiënten met OSA (95% BI 26 tot 90) zou de diagnose gemist zijn (fout-

negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Moderate, vanwege heterogeniteit. De 

twee primaire onderzoeken rapporteerden geen aanvullende resultaten voor de setting slaapcentrum. 

6.3 Accuratesse van type 4 monitoren 
Voor de evaluatie van de accuratesse van type 4 monitoren werden in de review van Jonas één 

systematische review (Balk 2011) en 14 primaire onderzoeken geïncludeerd. In de systematische review 

van Balk werden 24 onderzoeken (1865 patienten) toegevoegd aan 46 onderzoeken uit een eerdere 

systematische review (Trikalinos 2007). De gemiddelde leeftijd van de patiënten in de 70 geïncludeerde 

onderzoeken (6873 patiënten) in de review van Balk varieerde van 37 tot 61 jaar, de gemiddelde ESS 

score van 6 tot 13 en de gemiddelde AHI van 14 tot 44. In de 14 aanvullende primaire onderzoeken, 

waarvan er elf (1358 patiënten) gebruikt konden worden voor de analyses, liep de gemiddelde leeftijd 
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van de patiënten uiteen van 41 tot 61 jaar, de gemiddelde ESS score van 10 tot 12 en de gemiddelde AHI 

van 10 tot 38.  

Resultaten 

AHI/RDI≥5 

Voor de afkapwaarde voor de diagnose OSA van AHI/RDI ≥5 op de referentiestandaard liep de 

sensitiviteit uiteen van 0.65 tot 1.00 en de specificteit van 0.35 tot 1.00 (95% 

betrouwbaarheidsintervallen werden niet vermeld). Bij een mediane prevalentie van OSA van 55% en de 

uiterste waarden voor sensitiviteit en specificiteit zouden in een hypothetische populatie met 1000 

patiënten 0 tot 293 patiënten ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) 

en bij 0 tot 192 patiënten met OSA zou de diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane 

prevalentie van OSA van 87% en de uiterste waarden voor sensitiviteit en specificiteit zouden in een 

hypothetische populatie met 1000 patiënten 0 tot 84 patiënten ten onrechte geclassificeerd worden als 

hebbende OSA (fout-positieven) en bij 0 tot 304 patiënten met OSA zou de diagnose gemist zijn (fout-

negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Very low vanwege, kans op vertekening, 

indirectheid en heterogeniteit (specificiteit). 

AHI/RDI≥15 

Voor de afkapwaarde voor de diagnose OSA van AHI/RDI ≥15 op de referentiestandaard liep de 

sensitiviteit uiteen van 0.07 tot 1.00 en de specificteit van 0.15 tot 1.00 (95% 

betrouwbaarheidsintervallen werden niet vermeld). Bij een mediane prevalentie van OSA van 25% en de 

uiterste waarden voor sensitiviteit en specificiteit zouden in een hypothetische populatie met 1000 

patiënten 0 tot 638 patiënten ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) 

en bij 0 tot 232 patiënten met OSA zou de diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane 

prevalentie van OSA van 64% en de uiterste waarden voor sensitiviteit en specificiteit zouden in een 

hypothetische populatie met 1000 patiënten 0 tot 306 patiënten ten onrechte geclassificeerd worden 

als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 0 tot 595 patiënten met OSA zou de diagnose gemist zijn 

(fout-negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Very low vanwege, kans op 

vertekening, indirectheid en heterogeniteit (specificiteit). 

In de systematische review van Balk 2011 wordt voor de 24 nieuw geïdentificeerde onderzoeken de 

ranges van de sensitiviteit en specificiteit gegeven per aantal kanalen van de type 4 monitor. Ook voor 

de 14 onderzoeken die door Jonas (Jonas 2017) toegevoegd worden, zijn deze gegevens bekend. Een 

overzicht hiervan staat in Tabel 5. 

  



 

26 

Tabel 5. Sensitiviteit en specificiteit voor type 4 monitoren met 3+ kanalen, 2 kanalen en 1 kanaal, 

(n=24 onderzoeken uit de systematische reviews van Balk [Balk 2011] en n=14 onderzoeken uit Jonas 

[Jonas 2017]) 

 AHI/RDI≥5 AHI/RDI≥15 

Aantal 

kanalen 

Aantal 

onderzoeken 

Sensitiviteit 

(range) 

Specificiteit 

(range) 

Aantal 

onderzoeken 

Sensitiviteit 

(range) 

Specificiteit 

(range) 

3+ 11 0.72-1.00 0.48-1.00 10 0.75-0.94 0.50-1.00 

2 10 0.74-0.98 0.50-1.00 9 0.58-0.94 0.78-1.00 

1 14 0.63-1.00 0.35-1.00 12 0.43-1.00 0.42-1.00 

 

6.4 Accuratesse van de Epworth Sleepiness Scale (ESS) 
Er werden 16 primaire onderzoeken (12.978 patiënten) naar de diagnostische accuratesse van de ESS 

geëvalueerd in de review van Chiu. De meerderheid van de onderzoeken (n = 11) includeerde patiënten 

in slaapklinieken. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 52 jaar en het gemiddelde BMI 30 kg/m2. 

De gebruikte referentiestandaard was in 13 onderzoeken volledige PSG in een slaapcentrum, in één 

onderzoek PSG in de thuissituatie en in twee onderzoeken draagbare monitoring. 

Resultaten 

AHI/RDI≥5 

Voor de afkapwaarde voor de diagnose OSA van AHI/RDI ≥5 op de referentiestandaard werden 15 

onderzoeken geanalyseerd. Het aantal patiënten werd niet vermeld, evenals de prevalentie van OSA. De 

gepoolde sensitiviteit bedroeg 0.54 (95% BI 0.45 tot 0.63) en de gepoolde specificiteit 0.65 (95% BI 0.57 

tot 0.72).  

Bij een mediane prevalentie van OSA van 55% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor 

een positieve testuitslag 65% (95% BI 56% tot 73%) en voor een negatieve testuitslag 46% (95% BI 39% 

tot 54%); in een hypothetische populatie met 1000 patiënten zouden 157 patiënten (95% BI 126 tot 194) 

ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 253 patiënten met OSA 

(95% BI 203 tot 302) zou de diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane prevalentie van OSA 

van 87% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 91% (95% BI 

88% tot 94%) en voor een negatieve testuitslag 82% (95% BI 77% tot 87%); in een hypothetische 

populatie met 1000 patiënten zouden 45 patiënten (95% BI 36 tot 56) ten onrechte geclassificeerd 

worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 400 patiënten met OSA (95% BI 322 tot 478) zou de 

diagnose gemist zijn (fout-negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Low, vanwege 

kans op vertekening (risk of bias) en heterogeniteit. 

AHI/RDI≥15 

Voor de afkapwaarde voor de diagnose OSA van AHI/RDI ≥15 op de referentiestandaard werden acht 

onderzoeken geanalyseerd. Het aantal patiënten werd niet vermeld, evenals de prevalentie van OSA. De 

gepoolde sensitiviteit bedroeg 0.47 (95% BI 0.35 tot 0.59) en de gepoolde specificiteit 0.62 (95% BI 0.56 

tot 0.68). 

Bij een mediane prevalentie van OSA van 25% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor 
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een positieve testuitslag 29% (95% BI 21% tot 38%) en voor een negatieve testuitslag 22% (95% BI 17% 

tot 18%); in een hypothetische populatie met 1000 patiënten zouden 285 patiënten (95% BI 240 tot 330) 

ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 132 patiënten met OSA 

(95% BI 102 tot 162) zou de diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane prevalentie van OSA 

van 64% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 69% (95% BI 

59% tot 77%) en voor een negatieve testuitslag 60% (95% BI 52% tot 67%); in een hypothetische 

populatie met 1000 patiënten zouden 137 patiënten (95% BI 115 tot 158) ten onrechte geclassificeerd 

worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 339 patiënten met OSA (95% BI 262 tot 416) zou de 

diagnose gemist zijn (fout-negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Low, vanwege 

kans op vertekening (risk of bias) en heterogeniteit. 

6.5 Accuratesse van de STOP-Bang Questionnaire (SBQ) 
In de review van Chiu werden 34 primaire onderzoeken (15.503 patiënten) naar de accuratesse van de 

SBQ geëvalueerd. De meerderheid van de onderzoeken includeerde patiënten in slaapklinieken (n = 20) 

en chirurgische patiënten (n = 10). De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 56 jaar en het 

gemiddelde BMI 31 kg/m2. De referentiestandaard die gebruikt werd, was in 28 onderzoeken volledige 

PSG in een slaapcentrum, in twee onderzoeken PSG in de thuissituatie en in vier onderzoeken draagbare 

monitoring. 

Resultaten 

AHI/RDI≥5 

Voor de afkapwaarde voor de diagnose OSA van AHI/RDI ≥5 op de referentiestandaard werden 27 

onderzoeken geanalyseerd. Het aantal patiënten werd niet vermeld, evenals de prevalentie van OSA. De 

gepoolde sensitiviteit bedroeg 0.88 (95% BI 0.83 tot 0.91) en de gepoolde specificiteit 0.42 (95% BI 0.35 

tot 0.50).  

Bij een mediane prevalentie van OSA van 55% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor 

een positieve testuitslag 65% (95% BI 61% tot 69%) en voor een negatieve testuitslag 26% (95% BI 18% 

tot 37%); in een hypothetische populatie met 1000 patiënten zouden 261 patiënten (95% BI 225 tot 293) 

ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 66 patiënten met OSA 

(95% BI 49 tot 93) zou de diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane prevalentie van OSA 

van 87% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 91% (95% BI 

90% tot 92%) en voor een negatieve testuitslag 65% (95% BI 55% tot 76%); in een hypothetische 

populatie met 1000 patiënten zouden 75 patiënten (95% BI 65 tot 84) ten onrechte geclassificeerd 

worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 104 patiënten met OSA (95% BI 78 tot 148) zou de 

diagnose gemist zijn (fout-negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Low, vanwege 

kans op vertekening (risk of bias) en heterogeniteit. 

AHI/RDI≥15 

Voor de afkapwaarde voor de diagnose OSA van AHI/RDI ≥15 op de referentiestandaard werden 32 

onderzoeken geanalyseerd. Het aantal patiënten werd niet vermeld, evenals de prevalentie van OSA. De 

gepoolde sensitiviteit bedroeg 0.90 (95% BI 0.86 tot 0.93) en de gepoolde specificiteit 0.36 (95% BI 0.29 

tot 0.44). 

Bij een mediane prevalentie van OSA van 25% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor 

een positieve testuitslag 32% (95% BI 29% tot 36%) en voor een negatieve testuitslag 8% (95% BI 5% tot 

14%); in een hypothetische populatie met 1000 patiënten zouden 480 patiënten (95% BI 420 tot 533) 

ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 25 patiënten met OSA 

(95% BI 17 tot 35) zou de diagnose gemist zijn (fout-negatieven). Bij een mediane prevalentie van OSA 
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van 64% bedragen de bijbehorende voorspellende waarden voor een positieve testuitslag 71% (95% BI 

68% tot 75%) en voor een negatieve testuitslag 33% (95% BI 22% tot 46%); in een hypothetische 

populatie met 1000 patiënten zouden 230 patiënten (95% BI 202 tot 256) ten onrechte geclassificeerd 

worden als hebbende OSA (fout-positieven) en bij 64 patiënten met OSA (95% BI 45 tot 90) zou de 

diagnose gemist zijn (fout-negatieven). De kwaliteit van de evidence volgens GRADE was Low, vanwege 

kans op vertekening (risk of bias) en heterogeniteit. 

De verschillen in gepoolde sensitiviteit en gepoolde specificiteit tussen de SBQ en de ESS waren 

statistisch significant (p-waarden respectievelijk <0.001 en 0.001 voor zowel AHI/RDI ≥5 als ≥15). 

6.6 Conclusies 

Onbewaakte polysomnografie (type 2 monitor) 

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥5 als definitie voor 

OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van een type 2 monitor in de thuissituatie 4-12% van de 

patiënten met OSA ten onrechte niet gediagnosticeerd worden (GRADE: low level of evidence) en 

zal 29-50% van de patiënten zonder OSA ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA 

(GRADE: very low level of evidence). 

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥5 als definitie voor 

OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van een type 2 monitor in een slaapcentrum 9% van de 

patiënten met OSA ten onrechte niet gediagnosticeerd worden en zal 16% van de patiënten zonder 

OSA ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (GRADE: low level of evidence). 

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥15 als definitie 

voor OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van een type 2 monitor in de thuissituatie 6% van de 

patiënten met OSA ten onrechte niet gediagnosticeerd worden en zal 23% van de patiënten zonder 

OSA ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (GRADE: very low level of evidence). 

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥15 als definitie 

voor OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van een type 2 monitor in een slaapcentrum 15% van 

de patiënten met OSA ten onrechte niet gediagnosticeerd worden en zal 5% van de patiënten 

zonder OSA ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (GRADE: low level of evidence). 

Polygrafie (type 3 monitor) 

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal,wanneer AHI/RDI ≥5 als definitie voor 

OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van een type 3 monitor in de thuissituatie 7% van de 

patiënten met OSA ten onrechte niet gediagnosticeerd worden (GRADE: high level of evidence) en 

zal 40% van de patiënten zonder OSA ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA 

(GRADE: moderate level of evidence). 

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥5 als definitie voor 

OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van een type 3 monitor in een slaapcentrum 4% van de 

patiënten met OSA ten onrechte niet gediagnosticeerd worden (GRADE: moderate level of 

evidence) en zal 24% van de patiënten zonder OSA ten onrechte geclassificeerd worden als 

hebbende OSA (GRADE: low level of evidence). 

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥15 als definitie 

voor OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van een type 3 monitor in de thuissituatie 21% van de 

patiënten met OSA ten onrechte niet gediagnosticeerd worden (GRADE: moderate level of 

evidence) en zal 21% van de patiënten zonder OSA ten onrechte geclassificeerd worden als 

hebbende OSA (GRADE: low level of evidence).  
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• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥15 als definitie 

voor OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van een type 3 monitor in een slaapcentrum 8% van 

de patiënten met OSA ten onrechte niet gediagnosticeerd worden en zal 9% van de patiënten 

zonder OSA ten onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (GRADE: moderate level of 

evidence). 

Type 4 monitor  

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥5 als definitie voor 

OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van een type 4 monitor 0-35% van de patiënten met OSA 

ten onrechte niet gediagnosticeerd worden en zal 0-65% van de patiënten zonder OSA ten onrechte 

geclassificeerd worden als hebbende OSA (GRADE: very low level of evidence). 

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥15 als definitie 

voor OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van een type 4 monitor 0-93% van de patiënten met 

OSA ten onrechte niet gediagnosticeerd worden en zal 0-85% van de patiënten zonder OSA ten 

onrechte geclassificeerd worden als hebbende OSA (GRADE: very low level of evidence). 

ESS 

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥5 als definitie voor 

OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van de ESS 46% van de patiënten met OSA ten onrechte 

niet gediagnosticeerd worden en zal 35% van de patiënten zonder OSA ten onrechte geclassificeerd 

worden als hebbende OSA (GRADE: low level of evidence). 

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥15 als definitie 

voor OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van de ESS 53% van de patiënten met OSA ten 

onrechte niet gediagnosticeerd worden en zal 38% van de patiënten zonder OSA ten onrechte 

geclassificeerd worden als hebbende OSA (GRADE: low level of evidence). 

SBQ 

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥5 als definitie voor 

OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van de SBQ 22% van de patiënten met OSA ten onrechte 

niet gediagnosticeerd worden en zal 58% van de patiënten zonder OSA ten onrechte geclassificeerd 

worden als hebbende OSA (GRADE: low level of evidence). 

• Bij patiënten met slaperigheidsklachten verdacht van OSA zal, wanneer AHI/RDI ≥15 als definitie 

voor OSA aangehouden wordt, bij het gebruik van de SBQ 10% van de patiënten met OSA ten 

onrechte niet gediagnosticeerd worden en zal 64% van de patiënten zonder OSA ten onrechte 

geclassificeerd worden als hebbende OSA (GRADE: low level of evidence). 
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7. Resultaten: toegevoegde waarde van slaapendoscopieën bij patiënten met 

OSA 

In de evidence tabellen (Bijlage 4) wordt alle beschikbare informatie over de ingesloten onderzoeken 

samengevat. Bijlage 5 bevat de GRADE Summary of Findings tabellen en Bijlage 6 de resultaten van de 

risk of bias bepalingen.  

Er werden één systematische review en drie aanvullende onderzoeken ingesloten die de toegevoegde 

waarde van Drug-Induced Sleep Endoscopy (DISE) bestudeerden bij patiënten met OSA. 

Systematische review van Certal et al. 

Certal et al. verrichtten een systematische review van onderzoeken naar het nut van DISE in vergelijking 

met onderzoek bij de wakkere patiënt (Certal 2016). Er werd in mei 2015 elektronisch gezocht in de 

databases van Cochrane Library, SCOPUS en PubMed, alsmede met de hand in abstracts en verslagen 

van wetenschappelijke congressen en fora. Onderzoeken die de invloed op mogelijke besluitvorming 

rond chirurgische behandeling van DISE vergeleken met onderzoek bij de wakkere patiënt werden 

geïncludeerd. Onderzoeken waarin niet alle patiënten zowel DISE als onderzoek tijdens waak 

ondergingen werden geëxcludeerd. 

Van de 393 initiële artikelen werden uiteindelijk acht onderzoeken (met in totaal 535 patiënten met 

OSA) geïncludeerd. Het aantal patiënten per onderzoek varieerde van 20 tot 162, de gemiddelde AHI 

varieerde van 20.1 tot 32.1. Voor sedatie tijdens DISE werd gebruikt gemaakt van propofol (n = 5), 

midazolam (n = 1) of beide (n = 2). In vier van de acht geincludeerde onderzoeken werd DISE vergeleken 

met Muller’s manoeuvre, in de overige vier met lichamelijk onderzoek en flexibele 

endoscopie/laryngoscopie. Ondanks dat strikt genomen geen sprake was van onderzoek naar 

diagnostische test accuratesse, werd de kwaliteit van de ingesloten onderzoeken beoordeeld aan de 

hand van  de eerste versie van QUADAS. Hierop scoorden alle onderzoeken volgens de auteurs ‘Unclear’ 

op item 3 (Is the reference standard likely to classify the target condition correctly?) en 13 (Were 

uninterpretable/intermediate test results reported?). Het merendeel (7/8) scoorde ‘Unclear’ op item 4 

(Is the period between reference standard and index test short enough to be reasonably sure that the 

target condition did not change between the two tests?), en de helft van de onderzoeken op item 10 

(Were the index test results interpreted without knowledge of the results of the reference standard?) en 

item 11 (Were the reference standard results interpreted without knowledge of the results of the index 

test?). 

De systematische review omvatte drie onderzoeken, die onzes inziens niet aan de onderzoeksvraag 

voldeden. Alle drie de onderzoeken werden tijdens onze initiële zoekstrategie geïdentificeerd en 

geëxcludeerd op basis van titel/abstract (n = 2) of volledige tekst (n = 1). Het onderzoek van Aktas et al. 

(Aktas 2015) vergeleek niet de verandering in besluitvorming rond chirurgie maar slechts de de 

correlatie tussen de classificatie van obstructie zoals vastgesteld tijdens DISE, en het succes van de 

operatie en de correlatie tussen de classificatie van obstructie zoals vastgesteld tijdens lichamelijk 

onderzoek versus DISE. Blumen et al. (Blumen 2015) onderzochten bij 24 OSA patiënten, of het succes 

van operatie gecorreleerd was aan de locatie van de obstructie, zoals vastgesteld bij DISE. In het 

onderzoek van Hewitt et al. (Hewitt 2009) werd de indicatie voor operatie, zoals vastgesteld door middel 
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van DISE, vergeleken met lichamelijk onderzoek. Patiënten met matig/ernstig OSA werden echter 

geëxcludeerd. 

Van de overgebleven vijf onderzoeken van de review bestudeerde er één het verschil in operatiesucces 

(vastgesteld aan de hand van onder meer veranderingen in ESS en AHI) tussen patiënten die 

preoperatief DISE ondergingen en patiënten die alleen met Müller’s Manoeuvre werden onderzocht. 

Daarnaast werd het percentage patiënten bepaald, bij wie de besluitvorming rond chirurgische 

behandeling veranderde na DISE in vergelijking met onderzoek bij de wakkere patiënt. De overige vier 

onderzoeken beschreven alleen het percentage patiënten bij wie de besluitvorming rond behandeling 

veranderde na DISE. Van deze onderzochten er twee alleen verandering van het chirurgisch 

behandelplan, bij twee andere werd verandering van het chirurgisch en niet-chirugisch behandelplan 

bestudeerd. 

De review van Certal was van goede kwaliteit en scoorde positief op alle AMSTAR-items, behalve op de 

onderdelen A priori study design, Quality assessment used in conclusions en Likelihood of publication 

bias assessed. Een neutrale score werd gegeven aan het item Conflict of interest stated. 

Update van de systematische review van Certal et al. 

Er werden drie onderzoeken geïdentificeerd, die als update aan de vijf in de de systematische review 

van Certal opgenomen onderzoeken werden toegevoegd. Twee onderzoeken bestudeerden het verschil 

in operatiesucces tussen onderzoek met behulp van DISE en onderzoek bij de wakkere patiënt (Golbin 

2016; Huntley 2017). Eén onderzoek bekeek het percentage patiënten bij wie de besluitvorming rond 

chirurgische behandeling veranderde na DISE (Hybášková 2016). 

De drie in de update geïdentificeerde onderzoeken en de vijf in de review van Certal geïncludeerde 

onderzoeken werden alle beoordeeld op kans op vertekening aan de hand van Cochrane’s Risk of bias 

tool, waaraan de volgende twee items werden toegevoegd: vergelijkbaarheid van de subcohorten 

(Baseline similarity of subcohorts) en gelijktijdigheid van de subcohorten (Concurrency of cohorts). Alle 

onderzoeken hadden een grote kans op selectie- en informatiebias, één onderzoek had een grote kans 

op perfomance bias (Yilmaz 2015) en twee onderzoeken op overige bias (uitsluiting van patiënten die 

geen operatie hadden ondergaan) en ongelijktijdigheid van de subcohorten (historische controlegroep) 

(Golbin 2016; Huntley 2017). Een overzicht van de risk of bias bepalingen staat in Bijlage 6.  

Golbin et al. (Golbin 2016) verrichtten een retrospectief cohortonderzoek waarbij patiënten met OSA 

(vastgesteld met PSG) die tussen mei 2012 en december 2014 DISE ondergingen, werden vergeleken 

met een retrospectief cohort van OSA patiënten die van januari 2011 tot juni 2012 gebruikelijk 

onderzoek tijdens waak ondergingen. Voor sedatie werd gebruikt gemaakt van propofol. Patiënten die 

DISE ondergingen werden afhankelijk van de bevindingen van DISE behandeld met 

uvulopalatopharyngoplastiek (UPPP) met of zonder tonsillectomie (+/- T), transorale robot-geassisteerde 

chirugie met tongbasisreductie, linguale tonsillectomie en/of epiglottisectomie. Patiënten die geen DISE 

ondergingen, werden behandeld met UPPP. De onderzochte uitkomst was het verschil in operatiesucces 

tussen DISE en onderzoek bij de wakkere patiënt. De definitie van OSA bestond uit lichte OSA bij AHI 5-

14, matig OSA bij AHI 15-30 en ernstig OSA bij AHI >30. Er werden in totaal 104 patiënten geïncludeerd. 

De gemiddelde leeftijd in de DISE groep was 49.0 jaar versus 50.4 jaar in de controlegroep. Het 

gemiddelde BMI werd niet gerapporteerd. Het onderzoek had een hoge kans op selectiebias, 

informatiebias, bias t.g.v. ongelijktijdigheid van de onderzochte groepen en overige bias (vanwege de 
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retrospectieve selectie van patiënten die een OSA-operatie hadden ondergaan èn voor wie pre- en 

postoperatieve PSG-resultaten beschikbaar waren). 

Huntley et al. (Huntley 2017) verrichtten een retrospectief cohortonderzoek, waarbij OSA-patiënten die 

vanaf 2013 routinematig DISE ondergingen, werden vergeleken met een retrospectief cohort van OSA 

patiënten die tot 2013 gebruikelijk onderzoek tijdens waak ondergingen. Alle patiënten waren 

ongeschikt voor CPAP-therapie en waren geopereerd. Voor sedatie werd gebruikgemaakt van propofol. 

De onderzochte uitkomst was het verschil in operatiesucces tussen DISE en onderzoek bij de wakkere 

patiënt. De definitie van OSA werd niet gerapporteerd. In totaal werden 87 patiënten geïncludeerd. De 

gemiddelde leeftijd in de DISE groep was 55,4 jaar versus 47,2 jaar in de controlegroep. Het gemiddelde 

BMI in de DISE groep vs. geen DISE groep was 28,6 vs. 30,4 kg/m2. Het onderzoek had een hoge kans op 

selectiebias, informatiebias, bias t.g.v. ongelijktijdigheid van de onderzochte groepen en overige bias 

(vanwege de retrospectieve selectie van patiënten die een OSA-operatie hadden ondergaan èn voor wie 

pre- en postoperatieve PSG-resultaten beschikbaar waren). 

Hybášková et al. (Hybášková 2016) onderzochten in een prospectief cohort het percentage patiënten bij 

wie de besluitvorming rond chirurgische behandeling veranderde na DISE in vergelijking het besluit vóór 

toepassing van DISE. Voor sedatie werd gebruikt gemaakt van propofol. De definitie van OSA bestond uit 

lichte OSA bij AHI 5-14, matig OSA bij AHI 15-25, of ernstig OSA bij AHI >25. Er werden 51 patiënten 

geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd was 44,7 jaar, het gemiddelde BMI was 30,1 kg/m2. Het onderzoek 

had een hoge kans op selectiebias, performance bias en informatiebias. 

Er werden geen onderzoeken naar het effect van DISE op andere dan chirurgische behandelingen, zoals 

bijvoorbeeld mandibulaire repositie apparaat (MRA), voor OSA geïdentificeerd. 

7.1 Klinisch nut 

In de systematische review van Certal et al. werd één quasi-gerandomiseerd onderzoek (Yilmaz 2015) 

opgenomen, dat het verschil in operatiesucces tussen DISE en onderzoek bij de wakkere patiënt 

bestudeerde. Aanvullend werden twee niet-gerandomiseerde onderzoeken geïdentificeerd (Golbin 

2016, Huntley 2017). Er werden geen gerandomiseerde onderzoeken naar klinisch nut gevonden.  

Succesvolle chirurgie 

Twee onderzoeken presenteerden een definitie van succesvolle chirurgie. In het onderzoek van Golbin 

et al. onderingen 25 van de 64 patiënten UPPP zonder transorale robot-geassisteerde chirurgie (TORS) 

en 39 patiënten UPPP met TORS  resp. van de tongbasis (n = 13), partiële epiglottectomie (n = 12) en van 

zowel tongbasis als epiglottectomie (n = 14). Dit onderzoek beschouwde succesvolle chirurgie als een 

daling van de preoperatieve AHI met ten minste 50% en een postoperatieve AHI < 15. Voor de patiënten 

die preoperatief met DISE werden onderzocht, was dit 52.6% en voor de patiënten die geen DISE 

ondergingen 60,0% (RR= 0.86; 95% BI 0,61 tot 1,22; p = 0,472). In het onderzoek van Huntely et al. 

onderingen 33 van de 50 patiënten na DISE upper airway stimulation (UAS), tegenover geen van de 

patiënten na wakker onderzoek. Bij de overige 17 patiënten in de DISE groep vond expansie 

sfincteroplastiek en sfincteroplastiek met operatie aan hyoid of tong plaats bij respectievelijk 12, één en 

drie patiënten. Onder de 40 patiënten die geen DISE ondergingen, was dit bij respectievelijk 15, 18 en 

vier patiënten. Dit onderzoek beschouwde succesvolle chirurgie als een daling van de preoperatieve AHI 

met ten minste 50% en een postoperatieve AHI < 20. Voor de patiënten die preoperatief met DISE 
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werden onderzocht, was dit 86% en voor de patiënten die geen DISE ondergingen 51% (RR= 1,67; 95% BI 

1,20 tot 2,34; p < 0,001). Omdat UAS alléén bij patiënten die DISE ondergingen werd toegepast én dit tot 

groot behandelsucces leidde, verrichten de auteurs een sensitiviteitsanalyse waarbij patiënten met UAS 

werden geexcludeerd. Indien de 33 patiënten die behandeld werden met UAS uit de analyse werden 

gelaten, kwam succesvolle chirurgie voor bij 82% vs. 51%, p = 0,0382. 

Slaperigheid 

Drie onderzoeken bestudeerden slaperigheid. In het quasi-gerandomiseerde onderzoek van Yilmaz (dat 

was opgenomen in de review van Certal) ondergingen aan de hand van de bevindingen van DISE acht 

van de 10 patiënten aanvullend expansie sfincter pharyngoplastiek (ESP) naast geplande anterieure 

palatoplastiek (AP). Daarnaast ondergingen drie  van de vier patiënten aanvullend AP na geplande ESP. 

Bij vijf patiënten bleef het chirurgische plan van AP met ESP ongewijzigd. Na chirurgie verbeterde de 

ESS-score in de groep die DISE onderging 2,9 punten tegenover 2,7 punten in de groep die geen DISE 

onderging (p = 0,687). In het onderzoek van Golbin et al. verslechterde de ESS-score in de DISE-groep 0,1 

punt ten opzichte van baseline, terwijl de groep die geen DISE onderging, 2,2 verbeterde (p = 0,732). In 

het onderzoek van Huntley et al. verbeterde de ESS-score in de groep die DISE onderging 3,0 punten 

tegenover 3,9 punten in de groep die geen DISE onderging (p-waarde niet gerapporteerd). Bij deze 

laatste twee onderzoeken moet worden opgemerkt dat patiënten niet werden gerandomiseerd, maar 

ofwel DISE ondergingen als onderdeel van routinematige zorg, ofwel DISE nog geen onderdeel was van 

routinematige zorg.  

Kwaliteit van leven werd in geen van de onderzoeken bestudeerd. 

(Cardiovasculaire) mortaliteit 

In het onderzoek van Golbin overleden twee patiënten die DISE ondergingen (3%) als gevolg van 

respiratoire insufficientie door postoperatieve pijnstilling. Het risicoverschil voor overlijden van DISE vs. 

geen DISE was 3% (95% BI -3% tot 9%). 

Cardiovasculaire eindpunten werden in geen van de onderzoeken bestudeerd. 

AHI 

Drie onderzoeken bestudeerden verbetering van de AHI. In het onderzoek van Yilmaz was het verschil in 

AHI ten opzichte van baseline in de groep die DISE onderging -12,5, tegenover een verschil van -9,2 in de 

groep die geen DISE onderging (p = 0,101). In het onderzoek van Golbin et al. waren deze verschillen 

respectievelijk -21,1 en -20,1 (p = 0,092) en in het onderzoek van Huntley et al. -23,4 en -14,7 (p-waarde 

niet gerapporteerd). 

Oxygen Desaturation Index (ODI) 

Eén onderzoek bestudeerde de ODI (Yilmaz 2015). In dit onderzoek was het verschil in ODI ten opzichte 

van baseline in de groep die DISE onderging -6,9, tegenover een verschil van -4,8 in de groep die geen 

DISE onderging (p = 0,309). 

Bijwerkingen en complicaties 

In het onderzoek van Gillespie et al. – geïncludeerd in de review van Certal et al. – deden zich geen 

complicaties voor. In het onderzoek van Golbin et al. was het risico op ernstige (bestaande uit 
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reïntubatie, bloeding en overlijden) en matig-ernstige (bestaande uit dehydratie, pijnintolerantie, 

atelectase en aritmie) complicaties in de DISE groep 34,7% vs. 5% in de groep die geen DISE onderging 

(risicoverschil 32%; 95% BI 19% tot 44%). Behoudens vermelding dat er naar aanleiding van het risico op 

overlijden na DISE een pijnprotocol werd geïmplementeerd, wordt op deze bevinding door de auteurs 

niet verder gereflecteerd. Er kan wel worden opgemerkt dat  in dit onderzoek de groep die geen DISE 

onderging uit een retrospectief cohort bestond gebaseerd op statusonderzoek. Onderrapportage van 

complicaties in deze groep is daarmee niet uit te sluiten. 

7.2 Verandering in besluitvorming ten aanzien van behandeling  

Vijf onderzoeken bestudeerden het percentage verandering in behandelbeslissing na DISE (Eichler 2013; 

Fernandez-Julian 2014; Gillespie 2013; Hybaskova 2016; Pilaete 2013).  

Verandering in chirurgische techniek 

Vier onderzoeken bestudeerden het percentage verandering in chirurgische techniek na DISE. In drie 

onderzoeken (Eichler 2013; Gillespie 2013; Hybaskova 2016) bedroegen deze respectievelijk 64%, 62% 

en 61%. In het vierde onderzoek (Fernandez-Julian 2014) werd geen exact percentage vermeld, maar 

was het percentage verandering >40%. Opgemerkt dient te worden dat uiteenlopende definities voor 

‘verandering van chirurgische behandelbeslissing’ werden gehanteerd.  

 

Verandering in chirugische techniek én niet-chirurgische behandeling 

Twee onderzoeken bestudeerden (ook) de verandering in niet-chirurgische behandeling na DISE. In het 

onderzoek van Eichler (Eichler 2013) veranderde in totaal voor 78% van de patiënten de chirurgische 

techniek en/of niet-chirurgische behandeling. Er werd een Mandibulair Repostie Apparaat (MRA) 

geadviseerd aan 61,9% van de patiënten in de groep die DISE ondering, vergeleken met 37,1% van de 

patiënten in de groep die geen DISE onderging (verschil 24,8%, p-waarde niet gerapporteerd). In het 

onderzoek van Pilaete (Pilaete 2013) werd na het verrichten van DISE in 41% van de gevallen de 

voorgestelde behandeling met MRA gewijzigd in chirurgische behandeling. Het verschil in succes van de 

behandeling werd niet bestudeerd. 

7.3 Conclusies  

Klinisch nut 

• Behoudens één quasi-gerandomiseerd onderzoek werden geen RCTs naar klinisch nut van DISE 

geïdentificeerd. 

• Er zijn conflicterende resultaten met betrekking tot een verschil in succes van de operatieve 

behandeling tussen DISE en geen DISE (2 onderzoeken; very low level of evidence). 

• Een verschil in effect met betrekking tot slaperigheid gemeten met de ESS kon worden aangetoond 

noch worden verworpen (3 onderzoeken; very low level of evidence). 

• Kwaliteit van leven werd in geen enkel onderzoek bestudeerd. 

• Een verschil in overlijden na het al dan niet toepassen van DISE kon worden aangetoond noch 

verworpen (1 onderzoek; very low level of evidence). 

• Cardiovasculaire eindpunten werden in geen enkel onderzoek bestudeerd. 
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• Een verschil in verbetering van de AHI kon worden aangetoond noch worden verworpen (3 

onderzoeken; very low level of evidence). 

• Een verschil in verbetering van de ODI kon worden aangetoond noch worden verworpen (1 

onderzoek; very low level of evidence). 

• Er zijn conflicterende resultaten met betrekking tot een verschil in complicaties tussen DISE en geen 

DISE (2 onderzoeken; very low level of evidence). 

Verandering in besluitvorming ten aanzien van het behandelplan 

• Toepassen van DISE leidt in ca 40 tot 64% van de gevallen tot een verandering in het type 

chirurgische behandeling (4 onderzoeken; very low level of evidence). 

• Toepassen van DISE leidt in 41-78% van de gevallen tot een verandering in het (chirurgische en/of 

niet-chirurgische) behandelplan (2 onderzoeken; very low level of evidence). 

• Er werden geen onderzoeken naar het effect van DISE op andere dan chirurgische behandelingen, 

zoals bijvoorbeeld mandibulaire repositie apparaat (MRA), voor OSA geïdentificeerd. 
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8. Resultaten: diagnostische opbrengst van longfunctieonderzoek bij patiënten 

met reeds gediagnosticeerde OSA 

Er werden acht onderzoeken geïncludeerd die de diagnostische opbrengst van longfunctieonderzoek bij 

patiënten met reeds gediagnosticeerde OSA bestudeerden. In de overzichtstabel (Bijlage 4D) worden de 

bestudeerde studiepopulaties, gebruikte longfunctieonderzoeken en uitkomsten beschreven. Alle 

onderzoeken betroffen patiëntenseries (prevalentieonderzoek), twee op basis van een bestaand cohort 

(Bonay 2003; Zhao 2016), één retrospectief cohort (Iriondo Bedialauneta 2007) en vijf prospectief 

opgezette cohorten (Charoenpan 1999; Onal 1985; Resta 2000; Rizzi 1997; Shiina 2012). Vier 

onderzoeken vonden plaats in Europa, twee in Azië en twee in de Verenigde Staten. Het aantal 

geïncludeerde patiënten varieerde tussen 34 en 524. Vijf onderzoeken selecteerden patiënten verwezen 

naar een slaaplaboratorium, één onderzoek selecteerde patiënten via de huisarts, één via het 

ziekenthuis en één uit een lopend cohort met ouderen. Zes onderzoeken includeerden alleen patiënten 

die al een diagnose OSA hadden, twee onderzoeken includeerden patiënten verdacht van OSA, maar 

deze presenteerden wel een subgroepanalyse met patiënten die uiteindelijk gediagnosticeerd zijn met 

OSA. OSA werd gedefinieerd op basis van alleen de AHI in zes onderzoeken (drie onderzoeken AHI ≥5, 

één onderzoek AHI ≥10, en twee onderzoeken AHI ≥15), één onderzoek definieerde OSA als RDI ≥10, en 

één onderzoek gebruikte een combinatie van AHI ≥10 met klachten. Alle geïncludeerde onderzoeken 

bestudeerden de uitkomst COPD. Er werden geen andere pulmonale diagnosen bestudeerd. De 

diagnose COPD werd gesteld op basis van de verhouding FEV1/FVC (forced  expiratory volume, één 

seconde waarde, gedeeld door de forced vital capacity, geforceerde vitale capaciteit) met afkapwaarden 

variërend tussen 60% en 75%, soms in combinatie met klachten of een andere longfunctieparameter. 

Eén onderzoek rapporteerde geen definitie. 

 

8.1 Resultaten 

Het percentage COPD bij patiënten gediagnosticeerd met OSA varieerde van 6 tot 37 (8 onderzoeken, 

Figuur 4). Het percentage COPD bij patiënten verdacht van OSA varieerde van 13 tot 35 (2 onderzoeken, 

Figuur 4). Geen van de onderzoeken bestudeerde het effect van longfunctieonderzoek op verandering 

van het behandelplan of op patiëntgebonden uitkomsten. 

 

8.2 Conclusies 

• RCT’s naar het klinisch nut van longfunctieonderzoek bij patiënten met OSA ontbreken.  

• Het percentage COPD onder patiënten met OSA varieert van 6 tot 37 (8 onderzoeken).  

• Het percentage COPD onder patiënten verdacht van OSA varieert van 13 tot 35 (2 onderzoeken).  
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Figuur 4. Proportie COPD bij patiënten met gediagnosticeerde OSA (8 onderzoeken) of met verdenking 

op OSA (2 onderzoeken) 
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9. Samenvatting resultaten  
 

9.1 Onderzoeken van klinisch nut (direct bewijs) 

In Hoofdstuk 5 worden de RCT’s samengevat betreffende het klinisch nut van verschillende 

teststrategieën bij patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op slaapapneu (OSA). Een klinisch 

nut onderzoek behelst een vergelijking van twee (of meer) teststrategieën, die gevolgd worden door een 

behandelbeslissing op basis van de testuitslag in beide groepen. De resultaten van beide strategieën 

worden bij alle patiënten gemeten (dus ook bij de patiënten die volgens de vergeleken testen geen OSA 

bleken te hebben of die ten onrechte de diagnose OSA kregen, gevolgd door een onterechte OSA-

behandeling). Op deze wijze kan het klinisch nut van de onderzochte test-behandelcombinaties direct 

bepaald worden en met elkaar vergeleken.  

Er werden twee van dergelijke onderzoeken gevonden. Beide onderzoeken behelsden zogenoemde non-

inferieuriteitonderzoeken. In dit soort onderzoeken worden vooraf voor één of twee belangrijke 

uitkomsten grenzen aangegeven, waarbinnen non-infereuriteit wordt geconcludeerd, d.w.z. de ene 

strategie is niet slechter dan de andere strategie (voor die uitkomst). In het ene onderzoek waren dit 

slaperigheid gemeten met de ESS en kwaliteit van leven gemeten met de FOSQ en in het andere 

onderzoek alleen slaperigheid gemeten met de ESS. 

Een overzicht van de resultaten staat in Tabel 6. Eén onderzoek vergeleek onderzoek met een type 4 

monitor met de gouden standaard polysomnografie (PSG). De conclusie non-inferieuriteit met 

betrekking tot slaperigheid zoals gemeten met de ESS kon in dit onderzoek niet getrokken worden. Wel 

was kwaliteit van leven zoals gemeten met de FOSQ na onderzoek met een type 4 monitor niet slechter 

(niet inferieur) dan na onderzoek met PSG. In dit onderzoek leidde PSG ook tot een grotere reductie van 

slaperigheid zoals gemeten met de SASQ. Wat de overige uitkomsten betreft (kwaliteit van leven 

gemeten met de AQoL-8D, verbetering in de AHI en CPAP compliantie) waren er geen significante 

verschillen tussen onderzoek met een type 4 monitor en PSG (ofwel: verschillen in effect tussen de 

groepen konden worden aangetoond noch worden verworpen). De uitkomsten cardiovasculaire 

mortaliteit, cardiovasculaire eindpunten en ODI werden in dit onderzoek niet bestudeerd. 

Het zogenoemde GRADE level of evidence voor al deze uitkomsten was moderate, dat wil zeggen: “er is 

redelijk vertrouwen in de schatting van het effect: het werkelijk effect ligt waarschijnlijk dicht bij de 

schatting van het effect, maar er is een mogelijkheid dat het hier substantieel van afwijkt”. 

Twee onderzoeken vergeleken polygrafie (type 3 monitoren) met PSG. In deze onderzoeken waren 

slaperigheid zoals gemeten met de ESS en kwaliteit van leven zoals gemeten met de FOSQ na onderzoek 

met polygrafie niet slechter (niet inferieur) dan na onderzoek met PSG.  Wat de overige uitkomsten 

betreft (slaperigheid gemeten met de SASQ, kwaliteit van leven gemeten met de AQoL-8D en andere 

instrumenten, cardiovasculaire eindpunten, verbetering in de AHI, verbetering in de ODI en CPAP 

compliantie) waren er geen significante verschillen tussen onderzoek met polygrafie en PSG (ofwel: 

verschillen in effect tussen de groepen konden worden aangetoond noch worden verworpen). 

Mortaliteit werd in deze onderzoeken niet bestudeerd.  

Het zogenoemde GRADE level of evidence voor de non-inferieuriteituitkomsten slaperigheid gemeten 

met de ESS en kwaliteit van leven gemeten met de FOSQ was high, dat wil zeggen “er is veel vertrouwen 

dat het werkelijk effect dicht in de buurt ligt van de schatting van het effect” en voor alle overige 
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uitkomsten moderate, dat wil zeggen: “er is redelijk vertrouwen in de schatting van het effect: het 

werkelijk effect ligt waarschijnlijk dicht bij de schatting van het effect, maar er is een mogelijkheid dat 

het hier substantieel van afwijkt”. 

 

9.2 Diagnostische test accuratesse  

In Hoofdstuk 6 worden de onderzoeken naar de diagnostische test accuratesse van de verschillende 

typen slaaponderzoek en de ESS en STOP-Bang vragenlijsten samengevat. In Tabel 7 en Tabel 8 staat een 

overzicht van de resultaten voor een OSA-prevalentie van respectievelijk 55% en 87%. Deze waarden zijn 

afkomstig uit de AASM-richtlijn (Kapur 2017) en representeren respectievelijk de prevalentie van OSA in 

een laag- en hoog-risico slaapkliniek.  

Voor alle tests gelden de volgende algemene gevolgen van de verschillende categorieën testuitslagen 

voor de patiënt (zie ook Kapur 2017 Table S1- Summary of Downstream Consequences of OSA 

Diagnostic Outcomes): 

• De terecht-positieven (TP, ofwel patiënten bij wie op basis van de indextest terecht de diagnose OSA 

wordt gesteld) krijgen de juiste vervolgdiagnostiek en de juiste behandeling. 

• De terecht-negatieven (TN, ofwel patiënten bij wie op basis van de indextest terecht de diagnose 

OSA wordt uitgesloten) krijgen een juiste andere behandeling of (terechte) verdere diagnostiek voor 

andere aandoeningen. 

• De fout-positieven (FP, ofwel patiënten bij wie op basis van de indextest ten onrechte de diagnose 

OSA gesteld wordt) krijgen ten onrechte een behandeling en hen worden de diagnostiek en 

behandeling onthouden die zij eigenlijk hadden moeten krijgen. Tevens ondergaan zij onnodig 

verdere diagnostiek met mogelijke neveneffecten. Een conservatieve behandeling van OSA (bijv. 

leefstijladviezen met als doel gewichtsreductie) kan overigens ook in deze groep gunstige effecten 

hebben (ook m.b.t. andere uitkomsten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten). 

• De fout-negatieven (FN, ofwel patiënten bij wie op basis van de indextest de diagnose OSA gemist 

wordt) worden ten onrechte niet of pas later in het diagnostisch traject behandeld, krijgen mogelijk 

een onjuiste andere behandeling of (overbodige) verdere diagnostiek voor andere aandoeningen 

(ook weer met mogelijke neveneffecten). 

 

Overwegingen met betrekking tot de resultaten uit onderzoeken naar klinisch nut en diagnostische test 

accuratesse 

Ten aanzien van de resultaten uit de onderzoeken naar klinisch nut, de onderzoeken naar de 

diagnostische test accuratesse en hoe deze onderzoeken zich tot elkaar verhouden zijn enkele 

overwegingen te maken. 

Ten eerste geldt in zijn algemeenheid, dat in geval van OSA in eerste instantie veelal conservatieve (dat 

wil zeggen, niet-invasieve) behandeling geadviseerd wordt, bijvoorbeeld in de vorm van leefstijladviezen 

en/of CPAP. Hoewel patiënten bij wie op basis van de indextest de diagnose ten onrechte gesteld wordt 

(fout-positieven) de diagnostiek en behandeling die zij eigenlijk hadden moeten krijgen, onthouden 

wordt, is het risico op neveneffecten van bijvoorbeeld leefstijladviezen laag. Onterechte behandeling 

met CPAP heeft potentieel nadelige gevolgen voor de patiënt, hoewel dit door het niet-invasieve 

karakter van deze behandeling mogelijk beperkt blijft. Neveneffecten van onterechte CPAP-behandeling 
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zijn in dit rapport, buiten de beschouwing van bovengenoemde onderzoeken naar klinisch nut, niet 

apart bestudeerd. 

Ten tweede moet bij het vertalen van de resultaten uit diagnostische test accuratesse onderzoek naar 

uiteindelijk klinisch nut rekening gehouden worden met de voorafkans op OSA (prevalentie). Zoals in 

Tabel 7 en Tabel 8 valt op te maken is het aantal fout-positieven en fout-negatieven sterk afhankelijk 

van de prevalentie van OSA in de onderzochte populatie. Bij gelijkblijvende sensitiviteit zal het aantal 

gemiste diagnosen per 1000 geteste personen (fout-negatieven) stijgen, als de OSA-prevalentie 

toeneemt. Het omgekeerde geldt voor het aantal fout-positieven: bij gelijkblijvende specificiteit zal het 

aantal ten onrechte gestelde diagnosen per 1000 geteste personen (fout-positieven) juist dalen, als de 

OSA-prevalentie toeneemt. 

Ten aanzien van slaaponderzoek met type 4 monitoren geldt dat het onderzoek naar diagnostische test 

accuratesse grote onzekerheid toonde. De sensitiviteit en specificiteit varieerde in 81 onderzoeken 

respectievelijk van 0,65 tot 1,00 en van 0,35 tot 1,00. Daarmee lijken deze resultaten niet bij te dragen 

aan een verandering van de conclusies uit de RCT’s. 

Ten aanzien van polygrafie geldt dat deze in onderzoek naar de diagnostische test accuratesse een 

betrekkelijk hoge sensitiviteit toonde (0,93 voor onderzoek in het slaapcentrum en 0,96 voor onderzoek 

thuis) en een betrekkelijk beperkte specificiteit (0,60 voor onderzoek in het slaapcentrum en 0,76 voor 

onderzoek thuis). Gegeven de bovengenoemde mogelijk beperkte nadelige gevolgen van een fout-

positieve diagnose OSA ondersteunen deze resultaten die van de bevindingen uit de RCT’s naar klinisch 

nut, waarin polygrafie niet inferieur was aan PSG met betrekking tot slaperigheid en kwaliteit van leven. 

Mogelijke heterogeniteit tussen patiëntengroepen (bijv. wat betreft de voorafkans op OSA of de 

aanwezigheid van comorbiditeit) in de in de systematische reviews geïncludeerde DTA-onderzoeken 

maken directe vergelijking van de testaccuratesse met de resultaten uit de klinisch nut onderzoeken 

echter niet goed mogelijk. 

Ten aanzien van onbewaakte polysomnografie (type 2 monitor) geldt dat er geen RCT’s naar het klinisch 

nut verricht zijn. Slechts drie onderzoeken bestudeerden de diagnostische test accuratesse en de 

resultaten daarvan vertoonden overeenkomst met die van onderzoek van polygrafie (type 3 monitor) en 

type 4 monitoren. Gegeven deze overeenkomsten en de aard van onderzoeken met type 2 monitor (een 

uitbreiding van metingen van onderzoek met type 3 monitoren) is het aannemelijk dat het klinisch nut 

op zijn minst vergelijkbaar is met dat van polygrafie. 

Ook voor de ESS en STOP-Bang vragenlijsten geldt dat geen RCT’s naar het klinisch nut verricht zijn. 

Afgaande op de resultaten uit onderzoeken naar de diagnostische test accuratesse lijken beide 

vragenlijsten ongeschikt om de diagnose OSA met zekerheid te stellen of te verwerpen. Bij toepassing 

van de ESS wordt de diagnose OSA te vaak ten onrechte niet gesteld (groot aantal fout-negatieven). De 

STOP-Bang vragenlijst lijkt vanwege de relatief gunstige sensitiviteit vooral geschikt voor het minder 

waarschijnlijk maken van OSA (relatief laag aantal fout-negatieven). De STOP-Bang vragenlijst zou 

wellicht als eerste test in een diagnostisch traject (‘triage’) kunnen worden ingezet. Wanneer 

bijvoorbeeld slaaponderzoek pas wordt verricht, indien patiënten positief testen op de STOP-Bang 

vragenlijst, zal onder deze patiënten de voorafkans op OSA hoger zijn dan wanneer slaaponderzoek 

wordt verricht onder álle patiënten verdacht van OSA. Deze verschuiving (in dit geval: verhoging) van de 

voorafkans zorgt voor een sterke verschuiving van het aantal verwachte fout-positieven (namelijk: 

verlaging) met weliswaar een hoger, maar relatief gering aantal fout-negatieven, zoals geïllustreerd in 
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Tabel 7 en Tabel 8. De invloed van deze mogelijke volgorde waarin diagnostische testen zoals 

vragenlijsten en slaaponderzoek worden afgenomen, bemoeilijkt zodoende verdere vertaling van de 

diagnostische accuratesse naar uiteindelijk klinisch nut. 

 

9.3 Toegevoegde waarde van slaapendoscopieën bij patiënten met OSA  

In Hoofdstuk 7 wordt de toegevoegde waarde samengevat van slaapendoscopieën (drug-induced sleep 

endoscopy, DISE) bij patiënten met OSA. Er werden acht onderzoeken geïncludeerd die deze 

onderzoeksvraag betroffen: één quasi-RCT en zeven observationele onderzoeken. Er werden geen RCT’s 

geïdentificeerd.  

DISE werd vergeleken met onderzoek bij de wakkere patiënt en het effect werd bepaald op 

verschillende patiëntgebonden uitkomsten (klinisch nut) en/of op verandering van het (chirurgische) 

behandelplan.  

Een verschil in effect met betrekking tot slaperigheid gemeten met de ESS, overlijden, verbetering van 

de AHI en verbetering van de ODI kon worden aangetoond noch worden verworpen. Er waren 

conflicterende resultaten met betrekking tot een verschil in succes van de operatieve behandeling 

tussen DISE en geen DISE en met betrekking tot optreden van complicaties. Kwaliteit van leven en 

cardiovasculaire eindpunten werden in geen enkel onderzoek bestudeerd.  

Het toepassen van DISE leidde in ca 40 tot 64% van de gevallen tot een verandering in het type 

chirurgische behandeling en in 41 tot 78% van de gevallen tot een verandering in het chirurgische en/of 

niet-chirurgische behandelplan. Er werden geen onderzoeken geïdentificeerd naar het effect van DISE 

op andere dan chirurgische behandelingen voor OSA, zoals bijvoorbeeld mandibulaire repositie apparaat 

(MRA). 

Het zogenoemde GRADE level of evidence voor alle bestudeerde uitkomsten was Very low 

(observationele onderzoeken), dat wil zeggen “er is weinig vertrouwen in de schatting van het effect: 

het werkelijke effect wijkt waarschijnlijk substantieel af van de schatting van het effect”. 

 

9.4 Diagnostische opbrengst van longfunctieonderzoek bij patiënten met OSA 

In Hoofdstuk 8 wordt de diagnostische opbrengst samengevat van longfunctieonderzoek bij patiënten 

met reeds gediagnosticeerde OSA. Er werden acht onderzoeken geïncludeerd (patiëntenseries). Alle 

onderzoeken betroffen de vaststelling van COPD, waarvoor verschillende definities gehanteerd werden. 

Het percentage COPD bij patiënten met reeds gediagnosticeerde OSA varieerde van 6 tot 37. Geen van 

de onderzoeken bestudeerde het effect hiervan op verandering van het behandelplan of op 

patiëntgebonden uitkomsten. 

Omdat geen GRADE bestaat voor patiëntenseries werd geen GRADE level of evidence aan de resultaten 

toegekend.  

 

9.5 Conclusies 

1. Non-inferieuriteit van type 4 monitoren ten opzichte van PSG kon niet worden aangetoond.  
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2. Polygrafie (type 3 monitor) was niet inferieur ten opzichte van PSG met betrekking tot slaperigheid 

en kwaliteit van leven. Er werden geen belangrijke verschillen in overige effecten gevonden tussen 

beide diagnostische strategieën.  

3. RCT’s naar het klinisch nut van diagnostiek van OSA met onbewaakte polysomnografie (type 2 

monitoren) ten opzichte van PSG ontbreken. Slechts drie onderzoeken bestudeerden de 

diagnostische test accuratesse en de resultaten daarvan vertoonden grote overeenkomst met die 

van onderzoek naar de accuratesse van polygrafie (type 3 monitoren) en type 4 monitoren. Gegeven 

deze overeenkomsten en de aard van onderzoeken met type 2 monitor (een uitbreiding van 

metingen van onderzoek met type 3 monitoren) is het aannemelijk dat het klinisch nut van 

onbewaakte polysomnografie op zijn minst vergelijkbaar is met dat van polygrafie. 

4. RCT’s naar het klinisch nut van diagnostiek van OSA met de ESS of de STOP-Bang questionnaire (SBQ) 

ten opzichte van PSG ontbreken. Afgaande op de resultaten uit onderzoeken naar de diagnostische 

test accuratesse lijken beide vragenlijsten ongeschikt om de diagnose OSA met zekerheid te stellen 

of te verwerpen. Bij toepassing van de ESS wordt de diagnose OSA te vaak ten onrechte niet gesteld 

(groot aantal fout-negatieven). De STOP-Bang vragenlijst lijkt vanwege de relatief gunstige 

sensitiviteit vooral geschikt voor het minder waarschijnlijk maken van OSA (relatief laag aantal fout-

negatieven). De STOP-Bang vragenlijst zou wellicht als eerste test in een diagnostisch traject 

(‘triage’) kunnen worden ingezet.  

5. RCT’s naar het klinisch nut van slaapendoscopieën bij patiënten met OSA ten opzichte van de 

onderzoek bij de wakkere patiënt ontbreken. Hoewel het toepassen van DISE in ca 40 tot 64% van 

de gevallen leidde tot een verandering in het type chirurgische behandeling en in 41 tot 78% van de 

gevallen tot een verandering in het chirurgische en/of niet-chirurgische behandelplan, kon een 

verschil in effect met betrekking tot slaperigheid gemeten met de ESS, overlijden, verbetering van 

de AHI en verbetering van de ODI worden aangetoond noch worden verworpen (resultaten 

verkregen op basis van één quasi-RCT en zeven observationele onderzoeken). Er waren 

conflicterende resultaten met betrekking tot een verschil in succes van de operatieve behandeling 

tussen DISE en geen DISE en met betrekking tot optreden van complicaties. Er werden geen 

onderzoeken geïdentificeerd naar het effect van DISE op andere dan chirurgische behandelingen 

voor OSA, zoals bijvoorbeeld mandibulaire repositie apparaat (MRA). 

6. RCT’s naar het klinisch nut van longfunctieonderzoek bij patiënten met OSA ontbreken. Het 

toepassen van longfunctieonderzoek leidde bij 6 tot 37% van de patiënten met OSA tot een 

diagnose COPD. Het effect op verandering van het behandelplan of op patiëntgebonden uitkomsten 

werd niet bestudeerd. 
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Tabel 6. Overzicht resultaten betreffende het klinisch nut van verschillende diagnostische instrumenten voor het aantonen van OSA (AHI ≥ 5) 

bij patiënten met verdenking op OSA 
Test # 

onderzoek

en (# 

patiënten) 

Slaperighei

d (ESS) 

Slaperighei

d (SASQ) 

Kwaliteit van 

leven (FOSQ) 

Kwaliteit van leven (diverse 

instrumenten) 

Cardiovascu-

laire eind-

punten 

AHI ODI CPAP 

com-

pliantie 

Type 4 1 (270) MD 1.3 

higher 

(0.26 higher 

to 2.35 

higher) 

MD 7.5 

higher 

(1.3 higher 

to 13.8 

higher)  

MD 0.46 lower 

(0.94 lower to 

0.02 higher)  

AQoL-8D score at 4 months: 

Psychosocial superdimension –0.01 

(95% CI –0.06 to 0.04) (P = 0.60); 

Physical superdimension –0.03 (95% 

CI –0.09 to 0.02) (P = 0.21); Global 

utility –0.01 (95% CI –0.06 to 0.03) (P 

= 0.51)  

 Measured only in 

patients 

undergoing CPAP: 

No difference in 

residual AHI (95% 

CI NR) 

 MD 0.8 

lower 

(1.63 

lower to 

0.03 

higher)  

Type 3 2 (701) MD 0.43 

higher 

(0.22 lower 

to 1.07 

higher) * 

MD 1.9 

higher 

(4.3 lower 

to 8.1 

higher)  

MD 0.01 

higher 

(0.46 lower to 

0.49 higher) * 

AQoL-8D score at 4 months: 

Psychosocial superdimension 0.01 

(95% CI –0.03 to 0.06) (P = 0.53); 

Physical superdimension 0.001 (95% 

CI –0.05 to 0.05) (P = 0.96); Global 

utility 0.01 (95% CI –0.03 to 0.05) (P = 

0.66)  

Difference of mean change from 

baseline after 6 months: EuroQol 5D -

0.02 (p = 0.311); EuroQol 

Thermometer -2.0 (p = 0.263); SF 36-

Physical -1.4 (p = 0.101); SF 36-Mental 

-1.1 (p = 0.334); VAWS score -4.7 (p = 

0.035) 

Cardiovascul

ar events: 

incidence 

rate (SD) per 

100 patients 

per year 6.4 

(30.7) vs. 7.3 

(32.7) (rate 

ratio = 0.88) 

Measured only in 

patients 

undergoing CPAP: 

Chai-Coetzer 70 

vs. 63: no 

differences 

between the 

groups were 

observed for 

residual AHI (95% 

CI not reported). 

Corral 103 vs. 141: 

MD 1.4/hour (p= 

0.286).  

MD 

1.4/hou

r (p= 

0.197)  

MD 0.18 

lower 

(0.56 

lower to 

0.2 higher)  

MD = mean difference 

Voor alle uitkomsten was het GRADE level of evidence Moderate, met uitzondering van * = Level of evidence High 
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Tabel 7. Overzicht resultaten betreffende de accuratesse van verschillende diagnostische 

instrumenten voor het aantonen van OSA (AHI ≥ 5, gemeten met polysomnografie) bij patiënten met 

verdenking op OSA bij een voorafkans op OSA (prevalentie) van 55% 
Test # 

onderzoeke

n (# 

patiënten) 

Gepoolde 

sensitiviteit (95%-BI) 

of range (a – b) 

Gepoolde 

specificiteit (95%-BI) 

of range (a – b) 

# fout-positief / 1000 

(95%-BI) of range (a 

– b) 

# fout-negatief / 

1000 (95%-BI) of 

range (a – b) 

Type 2 

(home) 

2 (92) 0.88 - 0.96 

Low 

0.50 - 0.71 

Very Low 

131 - 225 22 - 66 

Type 2 

(lab) 

1 (68) 0.91 

Low 

0.84 

Low 

72 49  

Type 3 

(home) 

8 (674) 0.93 (95% CI: 0.90 to 

0.95) 

High 

0.60 (95% CI: 0.51 to 

0.68) 

Moderate 

180 (95% CI: 144 to 

221) 

38 (95% CI: 27 to 55) 

Type 3 

(lab) 

7 (505) 0.96 (95% CI: 0.90 to 

0.98) 

Moderate 

0.76 (95% CI: 0.63 to 

0.85) 

Low 

108 (95% CI: 68 to 

166) 

22 (95% CI: 11 to 55) 

Type 4 81 (8231) 0.65 - 1.00 

Very Low 

0.35 - 1.00 

Very Low 

0 – 293 0 – 192 

ESS 15 (NR) 0.54 (95% CI: 0.45 to 

0.63) 

Low 

0.65 (95% CI: 0.57 to 

0.72) 

Low 

157 (95% CI: 126 to 

194) 

253 (95% CI: 203 to 

302) 

STOP-

Bang 

27 (NR) 0.88 (95% CI: 0.83 to 

0.91) 

Low 

0.42 (95% CI: 0.35 to 

0.50) 

Low 

261 (95% CI: 225 to 

293) 

66 (95% CI: 49 to 93) 

NR = niet gerapporteerd. 
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Tabel 8. Overzicht resultaten betreffende de accuratesse van verschillende diagnostische 

instrumenten voor het aantonen van OSA (AHI ≥ 5, gemeten met polysomnografie) bij patiënten met 

verdenking op OSA bij een voorafkans op OSA (prevalentie) van 87% 

Test # 

onderzoeke

n (# 

patiënten) 

Gepoolde 

sensitiviteit (95%-BI) 

of range (a – b) 

Gepoolde 

specificiteit (95%-BI) 

of range (a – b) 

# fout-positief / 1000 

(95%-BI) of range (a 

– b) 

# fout-negatief / 

1000 (95%-BI) of 

range (a – b) 

Type 2 

(home) 

2 (92) 0.88 - 0.96 

Low 

0.50 - 0.71 

Very Low 

38 - 65 35 - 104 

Type 2 

(lab) 

1 (68) 0.91 

Low 

0.84 

Low 

21 78 

Type 3 

(home) 

8 (674) 0.93 (95% CI: 0.90 to 

0.95) 

High 

0.60 (95% CI: 0.51 to 

0.68) 

Moderate 

52 (95% CI: 42 to 64) 61 (95% CI: 43 to 87) 

Type 3 

(lab) 

7 (505) 0.96 (95% CI: 0.90 to 

0.98) 

Moderate 

0.76 (95% CI: 0.63 to 

0.85) 

Low 

31 (95% CI: 19 to 48) 35 (95% CI: 17 to 87) 

Type 4 81 (8231) 0.65 - 1.00 

Very Low 

0.35 - 1.00 

Very Low 

0 – 84 0 – 304 

ESS 15 (NR) 0.54 (95% CI: 0.45 to 

0.63) 

Low 

0.65 (95% CI: 0.57 to 

0.72) 

Low 

45 (95% CI: 36 to 56) 400 (95% CI: 322 to 

478) 

STOP-

Bang 

27 (NR) 0.88 (95% CI: 0.83 to 

0.91) 

Low 

0.42 (95% CI: 0.35 to 

0.50) 

Low 

75 (95% CI: 65 to 84) 104 (95% CI: 78 to 

148) 

NR = niet gerapporteerd 
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Bijlage 1. Zoekstrategieën 

 

1A: Systematische reviews 

Datum zoekactie: 4 oktober 2017 

MEDLINE (via Ovid) 

# Opdracht Resultaten 

1 exp Sleep Apnea Syndromes/ 31100 

2 Snoring/ 3904 

3 (sleep adj3 (apnea or apnoea or hypopnea or hypopnoea)).ti,ab,kf. 31540 

4 ("upper airway resistance" or "sleep disordered breathing" or snor$).ti,ab,kf. 14020 

5 1 or 2 or 3 or 4 45148 

6 (diagn* or test* or questionnair*).ti. 934369 

7 

exp "sensitivity and specificity"/ or exp "mass screening"/ or "reference values"/ or 

"false positive reactions"/ or "false negative reactions"/ or specificit$.tw. or 

screening.tw. or false positive$.tw. or false negative$.tw. or accuracy.tw. or 

predictive value$.tw. or reference value$.tw. or roc$.tw. or likelihood ratio$.tw. 1773617 

8 6 or 7 2521420 

9 5 and 8 6432 

10 

(MEDLINE or systematic review or (literature adj2 review)).tw. or (search* adj12 

(literature or database?)).ti,ab. 308612 

11 9 and 10 155 

 

Embase.com 

# Opdracht Resultaten  

#1 

'snoring'/exp OR 'sleep disordered breathing'/exp OR ((sleep NEAR/3 (apnea OR 

apnoea OR hypopnea OR hypopnoea)):ti,ab) OR 'upper airway resistance':ti,ab OR 

'sleep disordered breathing':ti,ab OR snor*:ti,ab 72102 

#2 

'sensitivity and specificity'/exp OR 'screening test'/exp OR 'mass screening'/exp OR 

'reference value'/exp OR 'false positive result'/exp OR 'false negative result'/exp 

OR 'diagnostic test accuracy study'/exp OR specificit*:ti,ab OR screening:ti,ab OR 

'false positive*':ti,ab OR 'false negative*':ti,ab OR accuracy:ti,ab OR 'predictive 

value*':ti,ab OR 'reference value*':ti,ab OR 'roc*':ti,ab OR 'likelihood ratio*':ti,ab 

OR diagn*:ti OR test*:ti OR questionnair*:ti 2783697 

#3 

medline:ti,ab,de OR 'systematic review':ti,ab,de OR ((literature NEAR/2 

review):ti,ab,de) OR ((search* NEAR/12 (literature OR database*)):ti,ab) 428984 
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#4 

('snoring'/exp OR 'sleep disordered breathing'/exp OR ((sleep NEAR/3 (apnea OR 

apnoea OR hypopnea OR hypopnoea)):ti,ab) OR 'upper airway resistance':ti,ab OR 

'sleep disordered breathing':ti,ab OR snor*:ti,ab) AND ('sensitivity and 

specificity'/exp OR 'screening test'/exp OR 'mass screening'/exp OR 'reference 

value'/exp OR 'false positive result'/exp OR 'false negative result'/exp OR 

'diagnostic test accuracy study'/exp OR specificit*:ti,ab OR screening:ti,ab OR 

'false positive*':ti,ab OR 'false negative*':ti,ab OR accuracy:ti,ab OR 'predictive 

value*':ti,ab OR 'reference value*':ti,ab OR 'roc*':ti,ab OR 'likelihood ratio*':ti,ab 

OR diagn*:ti OR test*:ti OR questionnair*:ti) AND (medline:ti,ab,de OR 'systematic 

review':ti,ab,de OR ((literature NEAR/2 review):ti,ab,de) OR ((search* NEAR/12 

(literature OR database*)):ti,ab)) 293 

 

The Cochrane Library 

Opdracht Resultaten 

 (([mh "Sleep Apnea Syndromes"] or [mh ^Snoring]) or ((sleep near/3 (apnea or apnoea or 

hypopnea or hypopnoea)) or ("upper airway resistance" or "sleep disordered breathing" or 

"snor?")):ti,ab) and (([mh "sensitivity and specificity"] or [mh "mass screening"] or [mh 

^"reference values"] or [mh ^"false positive reactions"] or [mh ^"false negative reactions"]) or 

(specificit* or screening or "false positive" or "false negative" or accuracy or "predictive value" 

or "reference value" or roc* or "likelihood ratio"):ti,ab or (diagn* or test* or questionnair*):ti)  0 

 

HTA database Centre for Reviews and Dissemination (University of York) 

Opdracht Resultaten 

(OSAS OR Apnea) AND (diagn* OR questionnair* OR test*) in all fields 21 

 

1B: RCT’s 

Datum zoekactie: 5 december 2017 

MEDLINE (via PubMed) 

Opdracht Resultaten 

(Polysomnography[MesH] OR "diagnosis" [Subheading] OR diagn*[tiab] OR 

polysomnograph*[tiab] or PSG[tiab]) 

 AND 

 ("apnoea"[TIAB] OR "apnea"[MeSH Terms] OR "apnea"[TIAB] OR hypopnea[tiab] or 

hypopnoea[tiab] OR OSAS[tiab] or OSAHS[tiab] OR ((OSA[tiab] OR SHS[tiab]) AND sleep[tiab])) 

24674 

After applying RCT classifier
1
, using Eppi reviewer software

2
 3509 

1 Marshall, I. J., Noel-Storr, A. H., Kuiper, J., Thomas, J., & Wallace, B. C. (2017). Machine Learning for Identifying Randomized 

Controlled Trials: an evaluation and practitioner’s guide. Research Synthesis Methods 
2 Thomas J, Brunton J, Graziosi S (2010) EPPI-Reviewer 4: software for research synthesis. EPPI-Centre Software. London: Social 

Science Research Unit, UCL Institute of Education. 
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Cochrane Central database of registered studies (via crso.cochrane.org) 

Including all RCT’s identified from Embase through the Cochrane Crowd  

(see: http://www.cochranelibrary.com/help/central-creation-details.html)  

Opdracht Resultaten 

(apnea OR apnoea OR hypopnea or hypopnoea OR OSAS or OSAHS OR ((OSA OR SHS) ADJ3 

sleep)):ti,ab,kw,eh,mh 

 AND 

 (Polysomnograph* OR diagn* OR PSG):ti,ab,kw,eh,mh 

2027 

 

1C. Slaapendoscopie 

Datum zoekactie: 22 januari 2018 

MEDLINE 

Opdracht Resultaten 

((exp Sleep Apnea Syndromes/ or Snoring/) OR ("upper airway resistance" or "sleep 

disordered breathing" or snor$ OR OSAS or OSAHS or (sleep adj3 (OSA or SHS or apnea or 

apnoea or hypopnea or hypopnoea))).ti,ab,kf) 

AND 

((exp ENDOSCOPY/ AND (exp PROPOFOL/ or exp "Hypnotics and Sedatives"/ or exp Deep 

Sedation/ or exp Anesthetics/)) or (((sleep or sedation or drug-induced) adj2 

(esophagogastroduodenoscopy or endoscop*)) or nasendoscop* or somnoscop* or 

dise).ti,ab,kf) 

344 

 

Embase 

Opdracht Resultaten 

((('snoring'/exp OR 'snoring' OR 'sleep disordered breathing'/exp OR 'sleep disordered 

breathing' OR ((sleep NEAR/3 (osa OR shs OR apnea OR apnoea OR hypopnea OR 

hypopnoea)):ti,ab) OR 'upper airway resistance':ti,ab OR 'sleep disordered breathing':ti,ab OR 

osas:ti,ab OR osahs:ti,ab OR snor*:ti,ab) AND (('endoscopy'/exp OR endoscopy) AND 

('sedation'/exp OR 'sedation' OR 'anesthetic agent'/exp OR 'anesthetic agent') OR 'drug 

induced sleep endoscopy'/exp OR 'drug induced sleep endoscopy' OR (((sleep OR sedation OR 

'drug induced') NEAR/2 (esophagogastroduodenoscopy OR endoscop*)):ti,ab) OR 

nasendoscop*:ti,ab OR somnoscop*:ti,ab OR dise:ti,ab)) NOT ('conference abstract'/it OR 

'conference paper'/it)) AND [embase]/lim 

509 

 

The Cochrane Library (via crso.cochrane.org) 

# Opdracht Resultaten  
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#1 ( Sleep Apnea Syndromes or Snoring):mh,eh  766 

#2 ("upper airway resistance" or "sleep disordered breathing" or snor$ OR OSAS or 

OSAHS or (sleep adj3 (OSA or SHS or apnea or apnoea or hypopnea or 

hypopnoea))):ti,ab,mh,eh 

4444 

#3 #1 OR #2 4543 

#4 (endoscopy and (propofol or sedation or "Hypnotics and Sedatives" or deep 

sedation or Anesthetics or anesthetic agent)):mh,eh 

510 

#5 (((sleep or sedation or drug-induced) adj2 (esophagogastroduodenoscopy or 

endoscop*)) or nasendoscop* or somnoscop* or dise):ti,ab,kw,eh,mh 

345 

#6 #4 or #5  702 

#7  #6 AND #3 27 

  

1D Longfunctieonderzoek 

Datum zoekactie: 7 februari 2018 

MEDLINE 

# Opdracht Resultaten 

      

1 

exp Sleep Apnea Syndromes/ or Snoring/ or ("upper airway resistance" or "sleep 

disordered breathing" or snor$ or OSAS or OSAHS or (sleep adj3 (OSA or SHS or 

apnea or apnoea or hypopnea or hypopnoea))).ti,ab,kf. 44250 

2 

exp Spirometry/ or (spirometr* or DLCO or TLCO or FVC or FEV1* or FEF or PEF or 

TLC or MVV or tidal or ((expiratory or forced) adj3 (capacity or volume or flow)) or 

(peak adj2 flow) or "total lung" or "diffusing capacity" or (maximum adj2 

ventilation) or (("carbon monoxide" or CO) adj5 (transfer or diffusion))).ti,ab,kf. 115890 

3 1 and 2 1341 

 

Embase 

# Opdracht Resultaten 

#1 

'sleep disordered breathing'/exp OR 'sleep disordered breathing' OR 'snoring'/exp 

OR 'snoring' OR 'snoring':ti,ab,de OR 'upper airway resistance':ti,ab,de OR 'sleep 

disordered breathing':ti,ab,de OR 'snor?':ti,ab,de OR osas:ti,ab,de OR osahs:ti,ab,de 

OR ((sleep NEAR/3 (osa OR shs OR apnea OR apnoea OR hypopnea OR 

hypopnoea)):ti,ab,de) 72048 

#2 

'spirometry'/exp OR 'spirometry':ti,ab,de OR spirometr*:ti,ab,de OR dlco:ti,ab,de OR 

tlco:ti,ab,de OR fvc:ti,ab,de OR fev1*:ti,ab,de OR fef:ti,ab,de OR pef:ti,ab,de OR 

tlc:ti,ab,de OR mvv:ti,ab,de OR tidal:ti,ab,de OR (((expiratory OR forced) NEAR/3 

(capacity OR volume OR flow)):ti,ab,de) OR ((peak NEAR/2 flow):ti,ab,de) OR 'total 

lung':ti,ab,de OR 'diffusing capacity':ti,ab,de OR ((maximum NEAR/2 

ventilation):ti,ab,de) OR ((('carbon monoxide' OR co) NEAR/5 (transfer OR 

diffusion)):ti,ab,de) 200309 

#3 

#1 AND #2 AND [embase]/lim NOT ('conference abstract'/it OR 'conference paper'/it 

OR 'conference review'/it) 1997 
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Bijlage 2. Study flows 

Figuur 5. Study flow van de selectie van systematische reviews van onderzoeken betreffende 

diagnostische testen voor OSA bij patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op slaapapneu.  
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Figuur 6. Study flow van de selectie van gerandomiseerde onderzoeken betreffende diagnostische 

testen voor OSA bij patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op slaapapneu.  
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Figuur 7. Study flow van de selectie van onderzoeken naar de toegevoegde waarde van 
slaapendoscopieën bij patiënten met OSA.  
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Figuur 8. Study flow van de selectie van onderzoeken naar longfunctieonderzoek bij patiënten met 
OSA.  
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Wrong population   n=2 

Not only lung function testing  n=2 

No lung function test   n=2 

Editorial     n=1 

Articles included  

in review: 

n = 8 

 

 

MEDLINE n = 1341 

Embase  n = 1997 
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Bijlage 3. Uitgesloten onderzoeken 

Tabel 9. Uitgesloten systematische reviews betreffende diagnostische testen voor OSA bij 
patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op slaapapneu (n=59) 

Referentie Reden 

Algmene redenen voor exclusie (n = 32) 

Aurora 2016 Selected population (screening) 

Banham 2007 Not a systematic review 

Canto 2015 Inappropriate index test 

Collop 2007 Not a systematic review, guideline 

De Luca Canto 2015 - Biomarkers… Inappropriate index test 

De Luca Canto 2015 - Biomarkers…(abstract) Inappropriate index test 

De Luca Canto 2015 - Diagnostic capability Inappropriate index test 

Fleetham 2007 Not a systematic review, guideline 

Franklin 2007 Language (Swedish) 

Friedman 2013 Inappropriate index test 

Friedmann 2012-Diagnosing Abstract only 

Gur 2016 Inappropriate index test 

Kapur 2017 Not a systematic review, guideline 

Le Grande 2016 Not a systematic review 

Lien 2013 Selected population (screening for OSA in stroke 

patients) 

McEvoy 2016 Full text not accessible 

Mollayeva 2013 Selected population (screening for sleep disorders 

after traumatic brain injury) 

Myles 2016 Selected population (schizophrenia) 

Nadeem 2013 Inappropriate index test 

Nagapa 2016 Abstract only 

Nagappa 2016 Abstract only 

Nagappa 2017 Selected population (screening) 

Pombo 2017 Inappropriate index test 

Qaseem 2014 Not a systematic review, guideline 

Seetho 2013 Selected population (screening in obesity and 

diabetes) 

Shafazand 2017 Selected population (asymptomatic) 

Sheldon 2009 Full text not accessible 

Sil 2012 Not a systematic review 

Stubbs 2016 Selected population (screening in major depressive 

disorder, bipolar disorder and schizophrenia) 

Tantrakul 2016 Selected population (pregnancy) 
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Vianello 2016 Full text not accessible 

Reviews van RCT’s (n=2) 

Kunisaki 2016 No relevant comparison 

Nagappa 2016 Conference abstract 

Overige uitsluitingen (n=25) 

Alvarez 2015 Not a systematic review 

Bins 2011 Inappropriate index test 

Cawley 2016 Systematic review of interventions 

Chung 2002 Not a systematic review 

Committee ATSD 2004 Not a systematic review (summary of included SR) 

Fedson 2011 Abstract only 

Fedson 2012 Not a systematic review on DTA 

Flemons 2003-Measuring Not a systematic review 

Friedman 2012-OSA diagnosis Abstract only 

Ghegan 2006 No data on diagnostic test accuracy 

Health Quality, Ontario 2006 No data on diagnostic test accuracy 

Jin 2015 Inappropriate index test 

Klingman 2016 Patients without symptoms (screening test) 

Krishnaswamy 2015 Not a systematic review 

Kumar 2014 Abstract only 

Li 2017 Inappropriate index test 

Mehra 2014 Not a systematic review, commentary 

Nagappa 2015-The predictive Abstract only 

Nagappa 2015-Validation of stop Abstract only 

Redline 2007 Inappropriate index test 

Senaratna 2017 Inappropriate index test 

Sheldon 2009 No full text 

Taibi 2013 Inappropriate index test 

Vana 2011 Abstract only 

Zellmer 2009 No full text 

 

  



 

75 

Tabel 10. Uitgesloten RCT’s betreffende het klinisch nut van diagnostische testen voor OSA bij 
patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op slaapapneu (n=65) 

Referentie Reden 

Akkina 2007 Abstract only 

Andreu 2005 Abstract only 

Andreu 2012 Patients without OSA excluded from analysis 

Antic 2007 Abstract only 

Antic 2009 No RCT of diagnostic tests: APAP titration vs. diagnostic PSG 

Atwood 2014 Abstract only 

Berry 2007 Abstract only 

Berry 2008 Patients without OSA excluded from analysis 

Bravata 2012 Study protocol only 

Bravata 2017 Asymptomatic patients after stroke 

Bravata 2017 Duplicate 

Bruyneel 2009 Abstract only 

Campbell 2007 Abstract only 

Campbell 2008 Abstract only 

Chai-Coetzer 2012 Abstract only 

Chai-Coetzer 2015 Abstract only 

Chai-Coetzer 2012 Abstract only 

Chai-Coetzer 2013 No RCT of diagnostic tests: treatment left to discretion of physician 

Chai-Coetzer 2015 Abstract only 

Damiani 2012 Abstract only 

Drummond 2010 No RCT of diagnostic tests: Auto CPAP vs. CPAP after PSG 

Duran 2010 Abstract only 

Duran-Cantolla 2009 Abstract only 

Ferguson 2002 Abstract only 

Ferguson 2001 Abstract only 

Ferini-Strambi 2006 Abstract only 

Fields 2014 Patients without OSA excluded from analysis 

Gagnadoux 2002 Cross-over study, no treatment based on single test strategy 

Guerrero 2014 Cross-over study, no treatment based on single test strategy 

Hui 2017 Patients without OSA excluded from analysis 

Khan 2009 Abstract only 

Kim 2015 Economic evaluation of previous (excluded) study 

Kuna 2011 Patients without OSA excluded from analysis 

Kuna 2011 Duplicate 

Mark 2017 Abstract only 

Masa 2014 Cross-over study, no treatment based on single test strategy 

Masa 2011a Cross-over study, no treatment based on single test strategy 
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Masa 2011b Cross-over study, no treatment based on single test strategy 

Masa 2013 Cross-over study, no treatment based on single test strategy 

Mulgrew 2005 Abstract only 

Mulgrew 2005 Abstract only 

Mulgrew 2007 No RCT of diagnostic tests: pre-test probability with CPAP vs. PSG with CPAP 

O'Donoghue 2007 Abstract only 

O'Donoghue 2007 Abstract only 

Pelletier 2004 No RCT of diagnostic tests 

Polese 2009 Abstract only 

Portier 1996 Abstract only 

Portier 1998 Abstract only 

Quiroga 2016 Abstract only 

Rosen 2010 Abstract only 

Rosen 2012 Patients without OSA excluded from analysis 

Sanchez Quiroga 2017 Abstract only 

Series 1989 Abstract only 

Series 1990 Abstract only 

Signes -Costa 2004 Abstract only 

Skomro 2007 Abstract only 

Skomro 2006 Abstract only 

Skomro 2010 Patients without OSA excluded from analysis 

Tarraubella 2017 Abstract only 

Tedeschi 2013 Patients without OSA excluded from analysis 

Townsend 2005 Abstract only 

Whitelaw 2002 Abstract only 

Wylie 2006 Abstract only 

Yaggi 2016 Abstract only 

Zancanella 2011 Abstract only 
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Tabel 11. Uitgesloten onderzoeken betreffende de toegevoegde waarde van DISE bij patiënten met 
OSA (n=24 primaire onderzoeken; n=1 systematische review) 

Referentie Reden 

Aktas 2015 Outcome is classification of obstruction 

Atkins 2018 Not a systematic review 

Bharati 2017 Outcome is site of obstruction 

Blumen Not a systematic review 

Campanini 2010 Outcome is site of obstruction 

Carrasco Llatas 2014 Not a systematic review 

Civelek 2012 Outcome is CPAP pressure 

Da Cuna Viana 2015 Outcome is site of obstruction 

De Corso 2015 No relevant comparison 

Dijemeni 2017 Letter 

Friedman 2005 Letter 

Georgalas 2010 Not a systematic review 

Hybaskova No full text 

Hybaskova 2017 Language 

Iwanaga 2003 No full text 

Johal 2007 No relevant comparison 

Jung 2016 Outcome is site of obstruction 

Kohn 2015 Not a systematic review 

Oh 2017 Not a systematic review 

Rabelo 2013 Outcome is classification of obstruction 

Soares 2013 Outcome is classification of obstruction 

Stuck 2008 Older and of less relevance than included systematic review 

Vanderveken 2013 Editorial 

Vroegop 2013 Outcome is classification of obstruction 

Zerpa Zerpa 2015 Outcome is site of obstruction 
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Tabel 12 Uitgesloten onderzoeken betreffende additionele pulmonale diagnosen na 
longunctieonderzoek bij patienten met OSA (n=41) 

Referentie Reden 

Akashiba 2002 Outcome (mean lung function parameters) 

Akiba 1995 Language 

Amado 1999 Outcome (mean lung function parameters) 

Apprill 1991 No full text 

Ashraf 2008 Outcome (mean lung function parameters) 

Bednarek 2005 Population (screening setting) 

Bijaoui 2002 No lung function testing  

Boot 1996 No full text 

Bucca 2011 Study type: prediction of OSA 

Chaouat 1996 

Spirometry in combination with right heart catheterization to diagnose pulmonary 

artery hypertension 

Fastenberg 2017 Study type: prediction of OSA severity 

Gao 2012 Language 

Gislason 1992 Outcome (mean lung function parameters) 

Haponik 1981 No full text 

Hawrylkiewicz 1994 Language 

Hetzel 2003 No lung function testing 

Hoffstein 1989 No full text 

Hoffstein 2003 Study type: prediction  

Kakkar 2009 Editorial 

Katz 1990 Study type: sensitivity and specificity of flow volume curves to diagnose OSA  

Kayaleh 1992 No full text 

Kita 1998 Outcome (mean lung function parameters) 

Klinnert 2004 Outcome (mean lung function parameters) 

Krieger 1985 Outcome (mean lung function parameters) 

Krieger 1989 

Spirometry in combination with right heart catheterization to diagnose pulmonary 

artery hypertension 

Kurashina 1992 Language 

Laks 1995 Outcome (mean lung function parameters) 

Liam 2001 Outcome (mean lung function parameters) 

Oliveira 2011 Outcomes not relevant 

Rizzi 2010 No full text 

Sahni 2015 Study type: case report 

Sajkov 1999 Population (normal screening lung function) 

Santaolalla Montoya 

2007 Study type: prediction  

Schwartz 2015 Study type: prediction  

Tang 2016 Language 

Tun 2000 Outcome (mean lung function parameters) 

Uzma 2015 No full text 

Wang 1998 Language 

Wang 2004 Language 
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Zerah-Lancner 1997 Outcome (mean lung function parameters) 

Zirlik 2009 

Outcome: influence of physiologic lung volumes measured during wakefulness on 

Mean Apnea Duration 
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Bijlage 4. Evidence tabellen 

4A. RCTs betreffende het klinisch nut van diagnostische testen voor OSA bij patiënten met slaperigheidsklachten en verdenking op 

slaapapneu 

 

Chai-Coetzer 2017 - Physician Decision Making and Clinical Outcomes With Laboratory Polysomnography or Limited-Channel Sleep Studies for 

Obstructive Sleep Apnea 

Methods  

• Design Multicenter, randomized, controlled, noninferiority study 

• Source of funding and competing 

interests 

Grant Support: This study was funded by the National Health and Medical Research Council of Australia (Enabling 

Grant 343020) and the Repat Foundation. 

Disclosures: Dr. Chai-Coetzer reports nonfinancial support from Biotech Pharmaceuticals outside the submitted work. 

Dr. Antic reports grants from Philips Respironics and Fisher & Paykel; nonfinancial support from Philips Respironics, 

ResMed, and Air Liquide; and personal fees from ResMed, AstraZeneca, and GlaxoSmithKline outside the submitted 

work. Dr. Hamilton reports receiving equipment for research from ResMed, Philips Respironics, and Air Liquide 

Healthcare outside the submitted work. Dr. McArdle reports personal fees and other research funding from ResMed 

outside the submitted work. Dr. McEvoy reports grants from Philips Respironics and Fisher & Paykel and nonfinancial 

support from ResMed and Air Liquide outside the submitted work. Authors not named here have disclosed no 

conflicts of interest. 

Role of the Funding Source: The sponsors had no role in the design and conduct of the study; collection, management, 

analysis, and interpretation of the data; and preparation, review, or approval of the manuscript. 

• Setting 7 academic sleep centers in Australia 

• Sample size 406 

• Duration From April 2012 to July 2014 

• Follow-up 4 months 

Patient characteristics  

• Eligibility criteria Patients aged 25 to 80 and referred to a sleep disorders centre for investigation of suspected OSA, with at least 2 of 

the following symptoms: snoring, witnessed apneas, or excessive daytime sleepiness. 

• Exclusion criteria Previous sleep study; referral for a nonrespiratory sleep disorder; severe psychiatric disorder or cognitive impairment; 

neuromuscular disease, severe chronic obstructive (FEV1/FVC <70% and FEV1 <50% predicted) or restrictive 

pulmonary disease (TLC <70% predicted), and/or use of supplemental oxygen; and unstable cardiovascular disease or 
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severe cardiac failure requiring hospitalization in the previous 3 months or meeting criteria for New York Heart 

Association class III or IV disease. 

• OSA definitions AASM 2007 “alternative” criteria to be used for hypopnea scoring, ie ≥50% reduction in airflow and associated ≥3% 

oxygen desaturation or EEG arousal. 

Moderate to severe OSA: AHI ≥20 events per hour 

• Patient & disease characteristics L4 (n=135) vs. L3 (n=136) vs. L1 (n=135): 

Mean age (SD): 50.5 (12.5) vs. 48.3 (13.0) vs. 48.1 (12.1) 

% Male: 68 vs. 71 vs. 66 

Mean BMI (SD): 33.3 (7.9) vs. 34.1 (7.8) vs. 34.8 (9.9) 

Mean waist circumference (SD): 109.5 (18.5) vs. 111.7 (16.8) vs. 111.4 (17.9) 

Mean ESS (SD): 10.4 (5.2) vs. 10.4 (5.3) vs. 10.4 (5.1) 

% Hypertension: 32 vs. 29 vs. 30 

% Type 2 diabetes mellitus: 9 vs. 9 vs. 11 

% Coronary artery disease: 7 vs. 3 vs. 4 

% Atrial fibrillation: 1 vs. 1 vs. 1 

% Chronic obstructive pulmonary disease: 1 vs. 3 vs. 1 

% Depression / anxiety: 21 vs. 20 vs. 19 

Mean AHI on PSG (SD): 25.6 (25.0) vs. 29.5 (28.3) vs. 31.5 (32.4) 

Interventions  

• Intervention group (1) L4 group (n=135): Full laboratory PSG for 1 night, but only L4 information disclosed to treating physicians: oxygen 

saturation and heart rate. 

The scored studies were reported by 1 of 3 accredited sleep physicians, who were blinded to the patients' clinical 

information. Oximetry and heart rate traces were exported using Visi-Download software (Stowood Scientific 

Instruments); manually reviewed to exclude artefact; and automatically analyzed to produce a report, which included 

ODIs greater than 2%, greater than 3%, and greater than 4%; mean and nadir oxygen saturations; and graphs of 

oximetry and heart rate that were reported by a sleep physician. 

Sleep study reports and raw data corresponding to the randomized group were returned to participating sites for 

distribution to treating physicians to guide diagnosis and management. Full PSG data were not disclosed until the 4-

month follow-up. Physicians were permitted to order additional sleep-related investigations but were asked to refrain 

from requesting repeated diagnostic PSG until after the 4-month follow-up, unless PSG was required before a 

multiple sleep latency test for narcolepsy assessment. All management decisions were at the discretion of the 

physician. When CPAP titration was indicated, physicians could refer patients in all groups for either in-laboratory 

titration or home auto-CPAP (APAP) titration. 

• Intervention group (2) L3 group (n=136): Full laboratory PSG for 1 night, but only L3 information disclosed to treating physicians: airflow, 
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thoracoabdominal bands, body position, ECG, and oxygen saturation. 

The scored studies were reported by 1 of 3 accredited sleep physicians, who were blinded to the patients' clinical 

information. Data from relevant channels were isolated; reviewed for artefact; and manually scored by a second sleep 

technician and reported by a sleep physician, both of whom were blinded to the PSG data. 

Sleep study reports and raw data corresponding to the randomized group were returned to participating sites for 

distribution to treating physicians to guide diagnosis and management. Full PSG data were not disclosed until the 4-

month follow-up. Physicians were permitted to order additional sleep-related investigations but were asked to refrain 

from requesting repeated diagnostic PSG until after the 4-month follow-up, unless PSG was required before a 

multiple sleep latency test for narcolepsy assessment. All management decisions were at the discretion of the 

physician. When CPAP titration was indicated, physicians could refer patients in all groups for either in-laboratory 

titration or home auto-CPAP (APAP) titration. 

• Control group L1 full PSG group (n=135): Full laboratory PSG for 1 night, which included electroencephalography, 

electrooculography, chin and leg electromyography, airflow, thoracoabdominal bands, snoring sensor, body position, 

electrocardiography (ECG), and oxygen saturation. 

Full PSG data were reviewed by 1 of 2 experienced sleep technicians, who scored the studies using the internationally 

agreed-on 2007 alternative criteria from the American Academy of Sleep Medicine for hypopnea scoring (≥50% 

reduction in airflow for ≥10 seconds associated with a ≥3% oxygen desaturation or an arousal). 

Sleep study reports and raw data corresponding to the randomized group were returned to participating sites for 

distribution to treating physicians to guide diagnosis and management. Physicians were permitted to order additional 

sleep-related investigations but were asked to refrain from requesting repeated diagnostic PSG until after the 4-

month follow-up, unless PSG was required before a multiple sleep latency test for narcolepsy assessment. All 

management decisions were at the discretion of the physician. When CPAP titration was indicated, physicians could 

refer patients in all groups for either in-laboratory titration or home auto-CPAP (APAP) titration. 

Results  

• Sleepiness ESS score at 4 months 

• Difference of mean change from baseline L4 vs L1 1.30 (95% CI 0.26 to 2.35) (P = 0.015) 

• Difference of mean change from baseline L3 vs L1 0.08 (95% CI –0.98 to 1.13) (P = 0.89) 

SASQ score at 4 months 

• Difference of mean change from baseline L4 vs L1 7.5 (95% CI 1.3 to 13.8) (P = 0.018) 

• Difference of mean change from baseline L3 vs L1 1.9 (95% CI –4.3 to 8.1) (P = 0.55) 

• Quality of Life  FOSQ score at 4 months 

• Difference of mean change from baseline L4 vs L1 –0.46 (95% CI –0.94 to 0.02) (P = 0.058) 

• Difference of mean change from baseline L3 vs L1 0.01 (95% CI –0.47 to 0.49) (P = 0.96) 
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AQoL-8D score at 4 months 

Psychosocial superdimension 

• Difference of mean change from baseline L4 vs L1 –0.01 (95% CI –0.06 to 0.04) (P = 0.60) 

• Difference of mean change from baseline L3 vs L1 0.01 (95% CI –0.03 to 0.06) (P = 0.53) 

Physical superdimension 

• Difference of mean change from baseline L4 vs L1 –0.03 (95% CI –0.09 to 0.02) (P = 0.21) 

• Difference of mean change from baseline L3 vs L1 0.001 (95% CI –0.05 to 0.05) (P = 0.96) 

Global utility 

• Difference of mean change from baseline L4 vs L1 –0.01 (95% CI –0.06 to 0.03) (P = 0.51) 

• Difference of mean change from baseline L3 vs L1 0.01 (95% CI –0.03 to 0.05) (P = 0.66) 

• (Cardiovascular) mortality Not assessed 

• Cardiovascular endpoints Not assessed 

• Apnea–Hypopnea Index (AHI) Measured only in patients undergoing CPAP (n=71 vs 70 vs 63): No differences between groups were observed for 

residual AHI, results not quantified. 

• Oxygen desaturation index (ODI) Not assessed 

• Adverse effects  CPAP Compliance (mean nightly CPAP use in hours) 

• L4 (n = 59) vs L1 (n = 56): 4.5 vs 5.3; mean difference –0.80 (95% CI –1.63 to 0.03) 

• L3 (n = 60) vs L1 (n = 56): 5.2 vs 5.3; mean difference –0.10 (95% CI –0.93 to 0.73) 

Limitations and other comments  

• Limitations Low risk of bias for Random sequence generation, Allocation concealment, Incomplete subjective outcome data, 

Selective reporting, Other bias. 

Unclear risk of bias for Blinding of subjective outcome assessment. 

High risk of bias for Blinding of participants and personnel. 

FEV1 = forced exspiratory volume in 1 second; FVC = forced vital capacity; TLC = total lung capacity; AASM = American Academy of Sleep Medicine; SD = 

standard deviation; PSG = polysomnography; ESS = Epworth Sleepiness Scale; FOSQ = Functional Outcomes of Sleep Questionnaire; SASQ = Sleep Apnea 

Symptoms Questionnaire; CPAP = continuous positive airway pressure; AQoL = Assessment of Quality of Life; S.E. = standard error 

 

 

Corral 2017 - Conventional Polysomnography Is Not Necessary for the Management of Most Patients with Suspected Obstructive Sleep Apnea 
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Methods  

• Design Non-inferiority, randomised, controlled, open-label trial 

• Source of funding and competing 

interests 

Support: Sociedad Española de Neumología, Air Liquide (Spain), Asociación de Neumologos del Sur (Neumosur), and 

Sociedad Extremeña de Neumología. 

Competing interests: none declared. 

• Setting 12 tertiary hospitals in Spain 

• Sample size 430 

• Duration From May 2012 to June 2015 

• Follow-up 6 months 

Patient characteristics  

• Eligibility criteria Patients between 18 and 70 years of age who were referred for pulmonary consultations because of suspected OSA 

and (1) snoring or sleep apneas observed by a partner, (2) ESS greater than or equal to 10, and (3) absence of clinical 

suspicion of any other sleep pathology that could cause daytime sleepiness (e.g., narcolepsy). 

• Exclusion criteria (1) psychophysical inability to complete the questionnaires; (2) documented structural or coronary cardiopathy that 

was not controlled by medical treatment; (3) Cheyne-Stokes syndrome; (4) patients with uvulopalatopharyngoplasty, 

which can prevent effective CPAP treatment; (5) very severe nasal obstruction, which can prevent CPAP treatment; 

and (6) an inability to provide informed consent. 

• OSA definitions Mild or no OSA: REI/AHI = 0–14.9 

Moderate OSA: REI/AHI = 15–29.9 

Severe OSA: REI/AHI ≥30  

The treatment decision was guided using the Spanish Sleep Network guidelines based on a standardized set of 

variables, including clinical symptoms and results from HRP or PSG, using the same website. 

CPAP was recommended in case of a respiratory event index (REI) greater than or equal to 5 for HRP or an AHI greater 

than or equal to 5 for PSG with significant clinical symptoms (i.e., ESS .12), potentially secondary to OSA or previous 

cardiovascular diseases, and an REI or an AHI greater than or equal to 30, with clinical symptoms having less 

importance. 

• Patient & disease characteristics HRP (n = 218) vs. PSG (n = 212): 

Median age (IQR): 51 (15.3) vs. 50 (18) 

% Male: 69.7 vs. 71.2 

Median BMI (IQR): 30.2 (7.7) vs. 31.1 (7.2) 

% Hypertension: 31.2 vs. 29.2 



 

85 

% Type 2 diabetes mellitus: 10.6 vs. 8.0 

% Ischemic heart disease: 5.0 vs. 2.8 

% Arrhythmia 3.2 vs. 0.9 

% Depression 11.5 vs. 10.8 

Median ESS (IQR): 13 (6) vs. 13 (5) 

% Mild or no OSA (REI/AHI = 0–14.9): 41.2 vs. 25.0 

% Moderate OSA (REI/AHI = 15–29.9): 23.9 vs. 25.9 

% Severe OSA (REI/AHI >30): 34.9 vs. 49.1 

% CPAP indicated: 53% vs. 68% 

Interventions  

• Intervention group The HRP (Embla-Embletta; Natus, Pleasanton, CA) measurements included oxygen saturation, airflow through nasal 

pressure, and thoracic and abdominal movements measured by piezoelectric bands. The patients transported the 

device to their homes with a prior detailed explanation and functional test device provided by a technician in the 

hospital setting. When the patients returned the device the following day, the raw data files were transmitted to a 

computer and scored manually, excluding artifact periods. 

PSG was performed in patients with invalid HRP tests after several repetitions 

CPAP was recommended in case of a respiratory event index (REI) greater than or equal to 5 with significant clinical 

symptoms (i.e., ESS .12), potentially secondary to OSA or previous cardiovascular diseases, and an REI greater than or 

equal to 30, with clinical symptoms having less importance. 

In patients with a CPAP treatment indication, the optimal pressure for home use was obtained from a single recorded 

automatic-CPAP home session (S8-Autoset; Resmed, Sydney, Australia) by a researcher blinded to the study arm in 

the coordinating center (centralized analysis). If, after three attempts, it was impossible to determine the optimal 

pressure, patients received polysomnographic titration, with the extra cost. 

Non-CPAP treatment included only correct sleep hygiene and a hypocaloric diet. 

• Control group A standard protocols was used to perform PSGs and analyse the results. 

The American Academy of Sleep Medicine’s (AASM) rules regarding the configuration, filters, and signal sampling 

rates for polysomnography were used. Neurological variables were measured through electroencephalograms, 

electrooculograms, and electromyograms (on the chin and both legs). Flow tracing was performed using nasal 

pressure and a thermistor. Thoracoabdominal motion was measured from piezoelectric or inductance bands. Oxygen 

saturation was measured with a pulse oximeter (the average time among centers varied from 2-4 seconds). An 

electrocardiogram and body position measurements were also collected. PSG results were analyzed manually at each 

participating center according to the 2007 AASM recommendations, and respiratory scoring was performed according 

to the rules of the Spanish Sleep Network 

CPAP was recommended in case of an AHI greater than or equal to 5 with significant clinical symptoms (i.e., ESS .12), 
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potentially secondary to OSA or previous cardiovascular diseases, and an REI greater than or equal to 30, with clinical 

symptoms having less importance. 

In patients with a CPAP treatment indication, the optimal pressure for home use was obtained from a single recorded 

automatic-CPAP home session (S8-Autoset; Resmed, Sydney, Australia) by a researcher blinded to the study arm in 

the coordinating center (centralized analysis). If, after three attempts, it was impossible to determine the optimal 

pressure, patients received polysomnographic titration, with the extra cost. 

Non-CPAP treatment included only correct sleep hygiene and a hypocaloric diet. 

Results  

• Sleepiness ESS score at 6 months 

• difference of mean change from baseline: 0.63 (95% CI -0.18 to 1.44) (p = 0.14) intention-to-treat analysis 

• difference of mean change from baseline: 0.63 (95% CI -0.24 to 1.5) (p not reported) per protocol analysis 

NB: in Figure 2 of the study report, these differences were presented with a minus sign. We recalculated these results 

as follows: -4.21 – (-4.84) = +0.63 and -4.26 – (-4.89) = +0.63. We also adapted (swapped) the 95% CIs. 

• Quality of Life  FOSQ score at 6 months 

• difference of mean change from baseline: 0.2 (p = 0.919) 

EuroQol 5D at 6 months 

• difference of mean change from baseline: -0.02 (p = 0.311) 

EuroQol Thermometer at 6 months 

• difference of mean change from baseline: -2.0 (p = 0.263) 

SF 36-Physical at 6 months 

• difference of mean change from baseline: -1.4 (p = 0.101) 

SF 36-Mental at 6 months 

• difference of mean change from baseline: 1.1 (p = 0.334) 

VAWS score at 6 months 

• difference of mean change from baseline: -4.7 (p = 0.035) 

• (Cardiovascular) mortality Not assessed 

• Cardiovascular endpoints Cardiovascular events (systemic hypertension (taking antihypertensive medication or blood pressure greater than 

140/90 mmHg) or a cardiovascular event (angina or myocardial infarction, arrhythmia, heart failure, transient 

ischemic attack, stroke, or cardiovascular death): 

• incidence rate (SD) per 100 patients per year 6.4 (30.7) vs. 7.3 (32.7) (rate ratio = 0.88) (p = 0.767) 

• Apnea–Hypopnea Index (AHI) Difference of means (SD) at 6 months: 1.4/h (18.9) (p = 0.286) 
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• Desaturation index (DI) Difference of means (SD) at 6 months: 1.4/h (15.7) (p = 0.197) 

• Adverse effects  Difference of means of CPAP adherence at 6 months: -0.2 h/day (p = 0.414) 

Limitations and other comments  

• Limitations Low risk of bias for Blinding of objective outcome assessment, Incomplete outcome data, Selective reporting, Other 

Bias. 

Unclear risk of bias for Random sequence generation, Allocation concealment. 

High risk of bias for blinding of participants and personnel, Blinding of subjective outcome assessment. 

ESS = Epworth sleepiness scale; FOSQ = Functional Outcomes of Sleep Questionnaire; HRP = home respiratory polygraphy; HRQL = health-related quality of life; 

IQR = interquartile range; PSG = polysomnography; SF 36 = Medical Outcome Survey Short Form 36; VAWS = visual analogical well-being scale. 
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4B. Geïncludeerde systematische reviews betreffende de accuratesse van diagnostische testen voor OSA bij patiënten met 

slaperigheidsklachten en verdenking op slaapapneu 

 

Chiu 2016 - Diagnostic accuracy of the Berlin questionnaire, STOP-Bang, STOP, and Epworth sleepiness scale in detecting obstructive sleep apnea: A 

bivariate meta-analysis 

Methods  

• Design Systematic review and meta-analysis 

• Source of funding and 

competing interest 

Funding: grant from the Ministry of Science and Technology, Taiwan (MOST 103-2314-B038-068-MY2).  

Competing interest: Authors reported to have no potential conflicts of interest regarding the authorship and 

publication of this article. 

• Search date July 15, 2016 

• Searched databases Embase, PubMed, PsycINFO, and ProQuest dissertations and theses A&I databases; additional reference checking and 

contacting of study authors 

• Included study designs Studies assessing sensitivity and specificity of the Berlin Questionnaire (BQ), STOP-Bang-questionnaire (SBQ), STOP 

Questionnaire, and Epworth Sleepiness Scale (ESS) against the apneae-hypopnea index (AHI) or respiratory disturbance 

index (RDI) measured by a full overnight in-laboratory polosomnography (PSG), in-home PSG, or portable monitoring.  

• Number of included studies SBQ: n=34 

• mild / moderate / severe OSA : n=27 / n=32 / n=26;  

• sleep clinic population / surgical patients / patients with renal disease / bus drivers /community or general 

population: n=20, n=10, n=2, n=1, and n=1. 

  

ESS: n=16 

• mild / moderate / severe OSA : n=15 / n=8 / n=6;  

• sleep clinic population /patients with cardiovascular and respiratory diseases: n=11 / n=5 

 

(BQ: n=44; STOP: n=14; will not be discussed further in this evidence table, as these questionnaires are not relevant to 

our systematic review) 

Patient characteristics  

• Eligibility criteria Original articles (with access to the full text in English or Chinese and published in a peer-reviewed journal) assessing in 

adults the sensitivity and specificity of the Berlin Questionnaire (BQ), STOP-bang-questionnaire (SBQ), STOP 
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Questionnaire, and Epworth Sleepiness Scale (ESS) against the apneae-hypopnea index (AHI) or respiratory disturbance 

index (RDI) of 5 events/h (mild OSA), 15 events/h (moderate OSA), or 30 events/h (severe OSA) measured by a full 

overnight in-laboratory polosomnography (PSG), in-home PSG, or portable monitoring.In addition, theses and 

dissertations having full-text access were included.  

• OSA definition Apneae-hypopnea index (AHI) or respiratory disturbance index (RDI) of 5 events/h (mild OSA), 15 events/h (moderate 

OSA), or 30 events/h (severe OSA) measured by a full overnight in-laboratory polosomnography (PSG), in-home PSG, or 

portable monitoring. 

• Exclusion criteria Studies including children, adolescents, or pregnant women as participants were excluded. 

• Patient & disease characteristics SBQ (n=15503 participants) 

Mean age: 55.5 years 

BMI: 31.2 kg/m
2 

 

 

ESS (n=12978 participants) 

Mean age: 52.3 years 

BMI: 29.8 kg/m
2 

 

 

Interventions 

• Index test STOP-Bang-questionnaire (SBQ) and Epworth Sleepiness Scale (ESS) 

• Reference standard Apneae-hypopnea index (AHI) or respiratory disturbance index (RDI) measured by a full overnight in-laboratory 

polosomnography (PSG), in-home PSG, or portable monitoring. 

Results 

• Diagnostic accuracy (sensitivity, 

specificity) 

SBQ  

 

Pooled sensitivity (95% CI) 

Pooled specificity (95% CI) 

 

ESS 

 

Pooled sensitivity (95% CI) 

Pooled specificity (95% CI) 

 

 

AHI/RDI ≥ 5 events/h (n=27) 

0.88 (0.83-0.91) 

0.42 (0.35-0.50) 

 

 

AHI/RDI ≥ 5 events/h (n=15) 

0.54 (0.45-0.63)  

0.65 (0.57-0.72) 

 

 

AHI/RDI ≥ 15 events/h (n=32) 

0.90 (0.86-0.93) 

0.36 (0.29-0.44) 

 

 

AHI/RDI ≥ 15 events/h (n=8) 

0.47 (0.35-0.59) 

0.62 (0.56-0.68) 
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P value SBQ vs. ESS 

Pooled sensitivity (95% CI) 

Pooled specificity (95% CI) 

 

 

<0.001 

0.001 

 

 

<0.001 

0.001 

 

Limitations 

• Limitations AMSTAR: items A priori study design and Publication status not used as inclusion criterion not met. 

 

QUADAS-2 of included studies 

SBQ (n=34 studies): n=11 at unclear risk of bias for index test domain, n=18 at unclear risk of bias for reference 

standard domain, n=24 at unclear risk and n=4 at high risk of bias for flow&timing domain, low risk of bias for patient 

selection domain and for applicability domains. 

 

ESS (n=16 studies): n=1 at high risk of bias for patient selection, n=6 at unclear risk of bias for index test domain, n=11 

at unclear risk of bias for reference standard domain, n=10 at unclear risk and n=6 at high risk of bias for flow&timing 

domain, low risk of bias for applicability domains. 

 

Jonas 2017 - Screening for Obstructive Sleep Apnea in Adults Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force  

Methods  

• Design Systematic review  

• Source of funding and 

competing interest 

Funding: The report is based on research conducted by the RTI International–University of North Carolina at Chapel Hill 

Evidence-based Practice Center (EPC) under contract to the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 

Rockville, MD (Contract No. HHSA-290-2012-00015-I, Task Order No. 4). The findings and conclusions in the document 

are those of the authors, who are responsible for its contents, and do not necessarily represent the views of AHRQ. 

Competing interest: None of the investigators has any affiliations or financial involvement that conflicts with the 

material presented in this report. 

• Search date Through October 2015, with ongoing surveillance until October 5, 2016 
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• Searched databases PubMed/MEDLINE, the Cochrane Library, EMBASE, and trial registries 

• Included study designs Systematic reviews and primary studies comparing portable monitors with polysomnography conducted in a sleep 

laboratory  

• Number of included studies Type II monitor: 3 primary studies 

Type III monitor: 1 systematic review and 2 primary studies 

Type IV monitor: 1 systematic review and 14 primary studies 

Patient characteristics  

• Eligibility criteria English language studies of adults (18 years or older) conducted in countries categorized as “very high” on the Human 

Development Index in asymptomatic adults, persons with unrecognized symptoms of OSA, and referral populations. 

The systematic search did not identify studies that identified participants via screening to provide evidence on 

asymptomatic patients or those with unrecognized symptoms, although detailed reporting of reasons for referral was 

generally limited. 

• OSA definition AHI ≥5 with evidence of daytime sleepiness; 

(mild OSA: AHI ≥5 to <15; moderate OSA: AHI ≥15 to <30; severe OSA: AHI ≥30) 

• Exclusion criteria Studies of children and adolescents, pregnant women, and adults with acute stroke or other acute conditions that can 

trigger onset of OSA; studies focused on screening, diagnosis, or treatment of OSA among persons with a rare 

condition (eg, acromegaly) for whom testing for OSA would be considered part of management for their disease 

(rather than screening and primary prevention); studies with verification bias in which only a subgroup had 

polysomnography as the comparator, studies validating questionnaires, tools, and tests in a group of participants 

separate from the sample used to develop the test. 

• Patient & disease characteristics Type II monitor (3 studies; n=30, n=62, n=68): 

Mean age (range): 49-56 years 

% female (range): 20-43 

Mean BMI (range): 29-31 kg/m
2 

Mean ESS (range): 9-11 

Mean AHI (range): 21-35 

 

Type III monitor  

1 Systematic review (El Shayeb 2014)  

Mean age: 50.8 years 

% female: 26 

Mean BMI: 30.4 kg/m
2
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Mean ESS: 11.6 

 

2 additional studies (n=56 and n=128)  

Mean age: 50 and 54 years 

% female: 34 and 45 

Mean BMI: 30 and 31 kg/m
2
 

Mean ESS: 10 and NR 

Mean AHI 30 and NR 

 

Type IV monitor (3+ channels; 2 channels; 1 channel) 

1 systematic review (Balk 2011) 

Mean age (range): 37-61 years 

% female (range): 0-68 

Mean ESS (range): 6-13 

Mean AHI (range): 14-44 

 

Type IV monitor, 3+ channels (5 additional studies; n=27-366 [range]) 

Mean age (range): 41-53 years 

% female (range): 7-16 

Mean BMI (range): 26-32 kg/m
2
, 1 NR 

Mean ESS (range): 10-12; 2 NR 

Mean AHI (range): 16-38 

 

Type IV monitor, 2 channels (5 additional studies; n=55-187 [range]) 

Mean age (range): 48-58 years 

% female (range): 21-35 

Mean BMI (range): 29-32 kg/m
2
 

Mean ESS (range): NR 

Mean AHI (range): 10-34; 3 NR 
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Type IV monitor, 1 channel (4 additional studies; n=98-240 [range]): 

Mean age (range): 46-61 years 

% female (range): 17-42 

Mean BMI (range): 30-32 kg/m
2
 

Mean ESS (range): 10; 3 NR 

Mean AHI (range): 19-23, 2 NR 

Interventions 

• Index test Type II monitor 

Type III monitor 

Type IV monitor 

• Reference standard polysomnography conducted in a sleep laboratory 

Results 

• Diagnostic accuracy (sensitivity, 

specificity) 

Type II monitors (3 studies, n=160) 

AHI ≥5 

Setting: home (2 studies, n=92) 

Sensitivity (range): 0.88-0.96 

Specificity (range): 0.50-0.71 

 

Setting: sleep lab (1 study, n=68) 

Sensitivity: 0.91 

Specificity: 0.84 

 

 

Type III monitors (1 SR, n=1507 and 2 studies, n=184) 

AHI ≥5 

Setting: home (meta-analysis of 8 studies; 2 additional studies) 

Pooled sensitivity: 0.93 (95% CI 0.90-0.95) 

Sensitivity in 2 additional studies: 0.87 and 0.96 

Pooled specificity: 0.60 (95% CI 0.51-0.68) 

Specificity in 2 additional studies: 0.67 and 0.67  

 

AHI ≥15 

Setting: home (1 study , n=30) 

Sensitivity: 0.94 

Specificity: 0.77 

 

Setting: sleep lab (1 study, n=68) 

Sensitivity: 0.85 

Specificity: 0.95 

 

 

 

AHI ≥15 

Setting: home (meta-analysis of 8 studies; 2 

additional studies) 

Pooled sensitivity: 0.79 (95% CI 0.71-0.86) 

Sensitivity in 2 additional studies: 0.77 and 0.95 

Pooled specificity: 0.79 (95% CI 0.63-0.89) 



 

94 

 

Setting: sleep lab (meta-analysis of 7 studies) 

Pooled sensitivity: 0.96 (95% CI 0.90-0.98) 

Pooled specificity: 0.76 [95% CI 0.63-0.85) 

 

 

Type IV monitors (1 SR: n=6873; 11 new studies, n=1358) 

AHI ≥5 

Sensitivity (range): 0.65-1.00 

Specificity (range): 0.35-1.00 

Specificity in 2 additional studies: 0.56 and 0.95 

 

Setting: sleep lab (meta-analysis of 9 studies) 

Pooled sensitivity in SR: 0.92 (95% CI 0.86-0.96) 

Pooled specificity in SR: 0.91 [95% CI 0.85-0.95]) 

 

 

AHI ≥15 

Sensitivity (range): 0.07-1.00 

Specificity (range): 0.15-1.00 

Limitations 

• Limitations AMSTAR: items A priori study design, Publication status not used as inclusion criterion, and Likelihood of publications 

bias not met. 

 

Risk of bias in included studies:  

Type 2 monitors 

• QUADAS-2: low risk of bias in included studies 

Type 3 monitors 

• AMSTAR of included systematic review (El Shayeb 2014): good quality 

• QUADAS-2: low risk of bias in majority of included studies 

Type 4 monitors 

• AMSTAR of included systematic review (Balk 2011): good quality 

QUADAS-2: low risk of bias in majority of included studies 
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4C1. Geïncludeerde systematische reviews betreffende de toegevoegde waarde van drug-induced sleep endoscopy (DISE) bij patiënten met 

OSA 

 

Certal 2016 - Awake Examination Versus DISE for Surgical Decision Making in Patients With OSA: A Systematic Review 

Methods  

Design Systematic review 

Source of funding and competing 

interest 

The authors state that they have no funding, financial relationships, or conflicts of interest to disclose. 

Search date May 2015 

Searched databases Cochrane Library, SCOPUS, and PubMed, and a hand search of abstracts and conference proceedings of relevant 

congresses and scientific forums from 2011 to 2014. 

Included study designs Comparative studies 

Number of included studies 8 (n=535 patients), of which 5 studies (n=397 patients) were relevant to our systematic review. The remaining 3 

studies will not be discussed further in this evidence table. 

Patient characteristics  

Eligibility criteria Studies directly comparing awake examination data with DISE outcome data in terms of possible influences on 

surgical decision making were included. Eligibility criteria for individual patients not reported. 

OSA definition Not reported 

Exclusion criteria Studies in which patients did not undergo both examinations, those in which the impact on surgical decision 

making was not clearly stated, and those that focused on pediatric populations.  

Patient & disease characteristics No. of patients (range): 38-162 

Mean preoperative AHI (range): 20.1-32.1 (not reported in 2 studies) 

Interventions 

Intervention Drug induced sleep endoscopy (DISE) with propofol (n = 3), midazolam (n = 1) or both (n = 1) 

Comparison Muller’s Maneuver (MM): n = 3 

Clinical examination with flexible endoscopy/laryngoscopy: n = 2 

Results 
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Treatment result* One study (n=39) 

“The postoperative improvements between the groups were not statistically different. Although the DISE 

resulted in more changes in the surgical treatment plan and higher rate of combined treatment compared to 

MM, authors determined that this difference did not result in a significant difference in treatment success.” 

 

Not assessed in four studies. 

Treatment recommendation* % patients with change in surgical recommendation (range) (4 studies; n=358 patients))  

41%-64% 

Limitations 

Limitations AMSTAR: items A priori study design, Quality assessment used in conclusions and Likelihood of publications bias 

not met. The authors applied the original version of QUADAS, although their study question didn’t apply to DTA 

studies. We applied Cochrane’s Risk of Bias tool to the five included studies that addressed our research 

question. 

AHI = apnea/hypopnea index, DISE = drug indused sleep endoscopy, MM = Muller’s Maneuver 

* Further details not summarised – see our own analysis (including five included studies by Certal and three newly identified studies) 
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4C2. Geïncludeerde primaire studies betreffende de toegevoegde waarde van drug-induced sleep endoscopy (DISE) bij patiënten met OSA 

(update van Certal 2016) 

 

Golbin 2016 - Clinical Analysis of Drug-Induced Sleep Endoscopy for the OSA Patient  

Methods  

Design Retrospective cohort review 

Source of funding and competing 

interests 

The authors state that they have no funding, financial relationships, or conflicts of interest to disclose. 

Setting Hospital department of Otolaryngology/Head and Neck Surgery, hospital department of Sleep Medicine, USA 

Sample size 104 

Duration May 2012 to December 2014 

Follow-up Not reported  

Patient characteristics  

Eligibility criteria DISE group: patients, >18 years old, scheduled for a uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) and agreed to have DISE with 

possible transoral robot-assisted surgery (TORS) as well as preoperative and postoperative polysomnography (PSG), 

failing or unable to tolerate CPAP 

No DISE group: patients, >18 years old, who underwent UPPP and preoperative and post-operative PSG, failing or 

unable to tolerate CPAP 

Exclusion criteria Not reported 

OSA definitions Mild OSA: AHI 5-14 

Moderate OSA: AHI 15-30 

Severe OSA: AHI >30 

Patient & disease characteristics DISE group vs. no DISE group: 

Mean age (years): 49.0 vs. 50.4 

% Male: 42.2 vs. 51.7 

No significant differences between the groups with respect to BMI & mild/moderate/severe OSA 

Interventions  

Intervention group Drug induced sleep endoscopy (DISE) with sedation with propofol (n=64) 

Control group No DISE (n=40) 
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Results  

Surgical success Surgical success, defined as preoperative AHI decrease by 50% and postoperative AHI < 15:  

DISE vs. no DISE: 52.6% vs. 60.0%, p = 0.472; RR= 0.86 (95% CI 0.61 to 1.22) 

Change in surgical recommendation Not addressed 

Sleepiness Change in ESS (difference compared to baseline) 

DISE vs. no DISE: 0.1 vs. -2.2, p = 0.732 

Quality of Life Not addressed 

(Cardiovascular) mortality Death  

DISE vs. no DISE: 3.1% vs. 0%, p = 0.113; RD= 0.03 (95% CI -0.03 to 0.09) 

Cardiovascular endpoints Not addressed 

Apopnea-hypopnea index (AHI)  Change in AHI (difference compared to baseline) 

DISE vs. no DISE: -21.4 vs. -20.1, p = 0.092 

Desaturation index (DI) Not addressed 

Adverse events % complications, defined as both major complications (including reintubation, hemorrhage, and death) and minor 

complications (including dehydration, pain intolerance, atelectasis, arrhythmia):  

DISE vs. no DISE 34.7 vs. 3, p = 0.001; RD= 0.32 (95% CI 0.19 to 0.44) 

Limitations and other comments  

Limitations High risk of selection, detection and other bias (patients were retrospectively selected based on having undergone 

surgery for OSA and having had both preoperative and postoperative PSG data available. Therefore, patients that 

didn't undergo surgery were not included (selective subset)). Furthermore, intervention and control group were non-

concurrent. 

AHI = apnea-hypopnea index, CPAP = continuous positive airway pressure, DI = desaturation index, DISE = drug induced sleep endoscopy, ESS = Epworth 

Sleepiness Scale, PSG = polysomnography, SD = standard deviation, TORS = transoral robot- assisted surgery, UPPP = uvulopalatopharyngoplasty 
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Huntley 2017 - Preoperative Drug Induced Sleep Endoscopy Improves the Surgical Approach to Treatment of Obstructive Sleep Apnea 

Methods  

Design Retrospective study 

Source of funding and competing 

interests 

Funding: The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article. 

Competing interests: The author(s) declared no potential conflicts of interest with respect to the research, 

authorship, and/or publication of this article. 

Setting University Department of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, USA 

Sample size 87 

Duration January 2008 to April 2016 

Follow-up Not reported 

Patient characteristics  

Eligibility criteria Patients who were unable to comply with CPAP, underwent surgery for OSA and had both preoperative and 

postoperative PSG data available. 

Exclusion criteria Unavailability of PSG data 

OSA definitions Not reported 

Patient & disease characteristics DISE group vs. no DISE group: 

 

Patient characteristics 

Mean age (SD): 55.4 (13.6) vs. 47.2 (9.6) 

% Male: 80.0 vs. 78.4 

Mean BMI (SD): 28.6 (4.1) vs. 30.4 (4.9) 

Preoperative AHI (SD): 33.1 (17.3) vs. 33.8 (23.4) 

Preoperative ESS (SD): 10.3 (4.6) vs. 10.6 (5.3)  

Interventions  

Intervention group Drug induced sleep endoscopy (DISE) with sedation with propofol (n=50) 

Control group No DISE (n=37): history and physical examination 

Results  

Surgical success Surgical success, defined as a decline in postoperative AHI to less than or equal to 50% of the preoperative value and 
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a postoperative value of less or equal to 20:  

DISE vs. no DISE: 86% vs. 51%, p <0.001; RR= 1.67 (95% CI 1.20 to 2.34) 

 

If patients receiving upper airway stimulation removed from DISE group (n=33):  

DISE vs. no DISE: 82% vs. 51%, p=0.0382 

Change in surgical recommendation Not addressed 

Sleepiness Postoperative mean (SD) ESS score DISE vs. no DISE: 7.3 (5.3) vs. 6.7 (4.8), p = 0.745; MD= 0.57 (95% CI -1.56 to 2.70) 

Quality of Life Not addressed 

(Cardiovascular) mortality Not addressed 

Cardiovascular endpoints Not addressed 

Apopnea-hypopnea index (AHI)  Postoperative mean (SD) AHI DISE vs. no DISE: 9.6 (16.9) vs. 19.1 (21.3), p = 0.052; MD= -9.48 (95% CI -17.78 to -1.18) 

Proportion of patients achieving a postoperative AHI <10 DISE vs. no DISE: 72.0 vs. 48.7, p = 0.027 

Proportion of patients achieving a postoperative AHI <5 DISE vs. no DISE: 58.0 vs. 27.0, p = 0.004 

 

If patients receiving upper airway stimulation removed from DISE group (n=33):  

Postoperative mean (SD) AHI DISE vs. no DISE: 10.7 (7.5) vs. 19.1 (21.3), p = 0.010 

Proportion of patients achieving a postoperative AHI <10 DISE vs. no DISE: 52.9 vs. 48.7, p > 0.999 

Proportion of patients achieving a postoperative AHI <5 DISE vs. no DISE: 32.3 vs. 27.0, p = 0.540 

Desaturation index (DI) Not addressed 

Adverse events Not addressed 

Limitations and other comments  

Limitations High risk of selection, detection and other bias (patients were retrospectively selected based on having undergone 

surgery for OSA and having had both preoperative and postoperative PSG data available. Therefore, patients that 

didn't undergo surgery were not included (selective subset)). Furthermore, intervention and control group were non-

concurrent. 

AHI = apnea-hypopnea index, CPAP = continuous positive airway pressure, DI = desaturation index, DISE = drug induced sleep endoscopy, ESS = Epworth 

Sleepiness Scale, PSG = polysomnography, SD = standard deviation 
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Hybaskova 2016 - Drug-Induced Sleep Endoscopy Changes the Treatment Concept in Patients with Obstructive Sleep Apnoea 

Methods  

• Design Prospective cohort (before-after study) 

• Source of funding and competing 

interests 

Funding: This paper was supported by the Ministry of Health, Czech Republic, Conceptual Development of Research 

Organization, MH CZ–DRO–FNOs/2016. 

Competing interests: The authors declare that there is no actual or potential conflict of interests in relation to this 

article. No benefits in any form have been received or will be received from a commercial party related directly or 

indirectly to the subject of this article. 

• Setting University hospital in Czech Republic 

• Sample size 51 

• Duration August 2015 to July 2016 

• Follow-up Not reported 

Patient characteristics  

• Eligibility criteria Age 18– 64 years, snoring, and polysomnography-confirmed OSA. Patients with severe OSA were recommended 

CPAP, patients with mild and moderate OSA were recommended surgery. 

• Exclusion criteria Not reported 

• OSA definitions OSA was classified as mild (5 < apnoea- hypopnoea index (AHI) ≤ 15), moderate (15 < AHI ≤ 25), or severe (AHI > 25 

events per hour of sleep). 

• Patient & disease characteristics Patient characteristics 

Mean age (SD): 44.7 (11.3) yrs 

% Male: 92.2 

Mean BMI (SD): 30.1 (4.0) kg/m
2
 

Mean AHI (SD): 28.4 (16.6) 

OSA severity 

• % Mild OSA: 27.4% 

• % Moderate OSA: 21.6% 

• % Severe OSA: 51 

 

Type of obstruction 
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• % Palatal collapse: 98.0 

• % Oropharyngeal collapse: 88.2 

• % Tongue base collapse: 60.8 

• % Epiglottis collapse: 31.4 

• % Multilevel collapse: 96.1 

Interventions  

• Intervention group Drug induced sleep endoscopy (DISE) with sedation with propofol (n=51) 

• Control group Before-after study: decisions before DISE were compared with decisions after DISE 

Results  

• Surgical success Not addressed 

• Change in surgical 

recommendation 

60.8% 

• Sleepiness Not addressed 

• Quality of Life Not addressed 

• (Cardiovascular) mortality Not addressed 

• Cardiovascular endpoints Not addressed 

• Apopnea-hypopnea index (AHI)  Not addressed 

• Desaturation index (DI) Not addressed 

• Adverse events Not addressed 

Limitations and other comments  

• Limitations High risk of selection, performance and detection bias 

AHI = apnea-hypopnea index, CPAP = continuous positive airway pressure, DI = desaturation index, DISE = drug induced sleep endoscopy, ESS = Epworth 

Sleepiness Scale, PSG = polysomnography, SD = standard deviation 
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4D. Beschrijving en resultaten van de ingesloten primaire onderzoeken betreffende additionele pulmonale diagnosen na 

longfunctieonderzoek bij patiënten met OSA (n=8) 

 

Reference Study dates Study design Setting + 

country 

Selection criteria Definition OSA Type of lung 

function test 

Definition lung 

disease 

Outcomes Comments 

Bonay 2003 Patients 

selected 

over a 4-

year period 

Selected 

prospective 

cohort 

Patients 

selected 

from a group 

of two 

hundred 

patients 

with sleep 

respiratory 

disorders 

that have 

been 

screened in 

their center 

in France. 

 

OSA patients with 

or without 

obstructive 

spirographic 

pattern (selected 

from a group of 

patients with 

sleep respiratory 

disorders), AHI of 

more than 10 per 

hour at baseline, 

the normalization 

of the AHI (i.e. 

AHI<10) and the 

disappearance or 

a clear 

improvement of 

the related 

symptoms 

(snoring, 

excessive daytime 

sleepiness) 

resulting of nCPAP 

use and the 

acceptance of 

home nocturnal 

nCPAP 

AHI of more than 

10 per hour 

Spirometry 

(including 

bronchodilator 

testing) using a 

body 

plethysmograph 

(PF/DX 1085D; 

MedGraphics, St. 

Paul, MN) with a 

heated 

pneumotachometer 

for flow 

measurement. The 

highest values of 

three technically 

satisfactory forced 

expirations were 

used. 

COPD defined 

by airway 

obstruction 

[obstructive 

spirographic 

pattern with 

FEV1/VC ratio 

(forced 

expiratory 

volume in one 

second/vital 

capacity) <70%] 

13/50 (26%) 

had COPD 

Population 

selected 

based on 

response to 

nCPAP. 

Main goal 

of study: 

influence of 

nCPAP on 

lung 

function 

parameters. 

Charoenpan 

1999 

August 

1994 to 

October 

1997 

Prospective 

study 

Sleep 

Laboratory 

Center, 

Ramathibodi 

59 SAS patients 

(selected from 90 

cases with clinical 

features 

AHI of 5 or more. 

The abnormal 

respiratory events 

during sleep 

Spirometry using 

vitalograph. 

 

Chronic airflow 

obstruction as 

defined by 

abnormal 

4/59 (6.8%) 

had chronic 

airflow 

obstruction 
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Reference Study dates Study design Setting + 

country 

Selection criteria Definition OSA Type of lung 

function test 

Definition lung 

disease 

Outcomes Comments 

Hospital, 

Mahidol 

University, 

Thailand 

suggestive of OSA 

referred to 

pulmonary 

physicians for 

clinical 

assessment and 

PSG) 

consisted of 

apnoea, defined 

as a cessation of 

respiration for a 

minimum of 10 s, 

and hypopnoea, 

defined as a ≥ 

50% reduction in 

airflow from 

baseline 

amplitude for a 

minimum of 10 s. 

Obstructive 

apnoea or 

hypopnoea was 

defined by the 

absence or 

reduction of 

airflow in the 

presence of 

continuing 

respiratory efforts 

documented by 

paradoxical 

movement of the 

rib cage and 

abdomen. 

spirometry 

forced 

expiratory 

volume in 1 

s/vital capacity 

< 60% 

Iriondo 

Bedialauneta 

2007 

Unclear Retrospective 

sample 

Primary 

health care 

and also 

from the 

pneumology 

department. 

Spain 

433 suspected 

sufferers of OSA 

from primary 

health care and 

also from the 

pneumology 

department. 

RDI of ≥10 Spirometry Spirometry was 

divided into 

normal and 

pathological 

(chronic 

obstructive 

airway disease, 

COAD). 

45/347 

(12.97%) 

diagnosed 

with OSA 

were 

diagnosed 

with COAD. 
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Reference Study dates Study design Setting + 

country 

Selection criteria Definition OSA Type of lung 

function test 

Definition lung 

disease 

Outcomes Comments 

 

56/433 

(12.93%) 

suspected 

of OSA 

were 

diagnosed 

with COAD. 

Onal 1985 Unclear Consecutive 

patients 

Unclear, 

United 

States. 

34 consecutive 

male patients 

who were 

referred to us 

with suspected 

sleep apnea 

syndrome had 

noctumal 

polysomnography 

and pulmonary 

function tests 

performed in our 

laboratories 

prospectively. 

AHI≥5 Spirometric values 

and measures of 

inspiratory and 

expiratory airflow 

were measured by 

a 

pneumotachygraph 

linear to 15 L/sec. 

Plethysmographic 

Raw and functional 

residual capacity 

(FRC) were 

measured by a 

modified constant-

volume technique 

during spontaneous 

breathing under 

conditions of body 

temperature and 

pressure, saturated, 

enabled by a 

breathing bag 

heated to 37°C and 

saturated with 

water vapor (Erich-

Jaeger). A digital 

on-line computer 

Obstructive 

airway disease 

defined as a 

value for the 

ratio of the 

forced 

expiratory 

volume in one 

second over 

the forced vital 

capacity (FEV 

/FVC) of less 

than 75 

percent. 

11/30 

diagnosed 

with OSA 

had 

obstructive 

airway 

disease 

 

12/34 

(35.3%) 

suspected 

of OSA had 

obstructive 

airway 

disease. 

 

Only two 

had an FEV 

/FVC% of 

less than 50 

percent. 
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Reference Study dates Study design Setting + 

country 

Selection criteria Definition OSA Type of lung 

function test 

Definition lung 

disease 

Outcomes Comments 

was used to obtain 

flow rates, 

pulmonary 

volumes, and their 

percent predicted 

values, as well as 

the measurement 

of mean inspiratory 

Raw calculated 

from the slope of 

inspiratory flow 

pressure loops 

during quiet 

breathing. 

Resta 2000 January 

1996 to 

December 

1998 

Consecutive 

patients. 

Centre of 

Sleep-

related 

Breathing 

Disorders of 

the 

Department 

of 

Respiratory 

Medicine – 

University of 

Bari, Italy. 

219 consecutive 

patients in whom 

a diagnosis of OSA 

was established 

on the basis of 

clinical and 

polysomnographic 

criteria. Patients 

in whom one 

third or more of 

the recorded 

apnoeas or 

hypopnoeas were 

central in type 

were excluded 

from the study. 

Patients with 

history or clinical 

evidence of 

primary central 

nervous system, 

primitive 

Presence of at 

least two of the 

following 

symptoms: 

snoring, restless 

sleep, morning 

headache, 

daytime 

sleepiness or 

intellectual 

deterioration; 

moreover an 

overnight sleep 

study had to 

demonstrate 

obstructive and 

mixed apnoeas or 

hypopnoeas, 

occurring at a rate 

of at least 10 per 

hour of sleep. 

The best of three 

flow–volume curves 

while the patients 

were sitting, using a 

pneumotacograph 

spirometer 

connected to a 

microcomputer 

system 

COPD, 

identified by a 

clinical history 

of chronic 

bronchitis or 

emphysema 

with 

irreversible or 

partially 

reversible 

airflow 

obstruction 

(Forced 

Expiratory 

Volume in one 

second as a 

percentage of 

Forced Vital 

Capacity, 

FEV1/FVC ratio, 

,70%) 

22/219 

(10%) was 

diagnosed 

with COPD. 

 

FEV1 was 

<1000 ml in 

two 

patients 

and 

FEV1/FVC 

ratio was 

50% in one 

patient. 
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Reference Study dates Study design Setting + 

country 

Selection criteria Definition OSA Type of lung 

function test 

Definition lung 

disease 

Outcomes Comments 

cardiovascular, 

skeletal or 

neuromuscular 

diseases, in 

treatment with 

sedative drugs or 

affected by 

endocrinological 

diseases were 

excluded. 

Subjects with 

restrictive lung 

disease (e.g. 

scoliosis, 

sarcoidosis, 

diffuse interstitial 

fibrosis) not 

linked to obesity 

were also 

excluded. 

Rizzi 1997 Unclear Cross-

sectional 

study 

Sleep 

laboratory, 

Italy 

168 patients 

referred to the 

sleep laboratory 

and found to have 

OSA. All patients 

were negative for 

neurological, 

immunological 

and metabolic 

disease. All 

patients were 

investigated in 

steady state 

conditions, i.e. at 

least four weeks 

after acute 

> 15 AHI per hour 

of sleep 

Routine pulmonary 

function testing by 

body 

plethysmography 

(Body-Star FG 90 

Fenyves and Gut, 

Switzerland) 

COPD: 

obstructive 

spirographic 

pattern 

(FEVI<60%, 

FEV1/FVC<65%, 

RV>130%, 

RV/TLC>140% 

of predicted 

value) not 

reversible after 

beta2 agonist 

inhalation. 

33/168 

(19.6%) 

diagnosed 

with COPD 
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Reference Study dates Study design Setting + 

country 

Selection criteria Definition OSA Type of lung 

function test 

Definition lung 

disease 

Outcomes Comments 

pulmonary or 

bronchial 

infectious 

exacerbation, or 

episodes of acute 

right heart failure. 

Shiina 2012 November 

2004 to 

April 2009 

Cross-

sectional 

study, 

consecutive 

patients 

Tokyo 

Medical 

University 

Hospital, 

Japan. 

Included 524 male 

OSA patients. 

Excluded if 

presence of 

cardiovascular 

disease {ischemic 

heart disease, 

valvular heart 

disease, 

cardiomyopathy, 

atrial fibrillation, 

stroke, 

arteriosclerosis 

obliterans, aortic 

aneurysm, 

pulmonary 

embolism, and a 

left ventricular 

ejection fraction 

(LVEF) of less than 

40%} (n=72), renal 

insufficiency 

(serum creatinine 

level >176.8 

mmol/L) (n=8), 

serum C-reactive 

protein level >1.0 

mg/L (n=8), and 

subjects with 

restrictive 

Dominant 

obstructive 

component and 

AHI >5/h. 

 

Mild: AHI 5-14, 

moderate: AHI 

15-30, severe: AHI 

>30 per hour. 

 

Obstructive 

apnea/hypopnea 

was defined as 

the significant 

apnea/hypopnea 

in the presence of 

thoraco-

abdominal effort, 

and central 

apnea/hypopnea 

was defined as 

significant apnea/ 

hypopnea in the 

absence of 

oronasal air flow 

or 

thoracoabdominal 

Volume 

displacement, 

water-sealed 

spirometer (SP-750, 

Fukuda Co. Ltd, 

Tokyo, Japan), 

based on a forced 

vital capacity 

maneuver, in which 

the subject was 

requested to exhale 

the maximal 

volume of air 

during a forced 

expiratory 

maneuver starting 

from a position of 

full inspiration and 

ending at complete 

expiration. 

COPD: 

FEV1/FVC ratio 

≤70% plus FVC 

>80%. 

 

Mild: 

FEV1>80% 

predicted, 

moderate: 

FEV1 50-79% 

predicted, 

severe: FEV1 

<50% 

predicted. 

63/524 

(12%) 

diagnosed 

with COPD 

(34 mild, 27 

moderate, 2 

severe). 

12 patients 

with 

FVC<80 

excluded 
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Reference Study dates Study design Setting + 

country 

Selection criteria Definition OSA Type of lung 

function test 

Definition lung 

disease 

Outcomes Comments 

pulmonary 

disease {percent 

predicted forced 

vital capacity 

(FVC) <80%} 

(n=12). 

effort. 

Zhao 2016 Recruitment 

March 2000 

to April 

2002 

Community-

based 

prospective 

observational 

study 

Outcomes of 

Sleep 

Disorders in 

Older Men 

(MrOS 

Sleep) Study, 

an ancillary 

study of the 

prospective, 

multicenter 

Osteoporotic 

Fractures in 

Men Study. 

From 6 US 

centers. 

853 out of a 

cohort of 5994 

community 

dwelling men 

aged 65-90 years. 

247 diagnosed 

with OSA. 

 

Participants met 

the following 

criteria: at least 

65 years of age, 

able to consent, 

able to walk 

without the 

assistance of 

another person, 

did not have 

bilateral hip 

replacement, able 

to provide self-

reported 

information, 

expected to 

reside near the 

clinical site for the 

duration of the 

study, and had no 

AHI ≥ 15 

events/h, which is 

the number of all 

apneas (episodes 

of absent or 

nearly absent 

airflow for ≥ 10 s) 

and hypopneas (≥ 

30% reduction in 

amplitude of 

either respiratory 

effort or airflow 

with ≥ 4% oxygen 

desaturation) that 

occurred per hour 

of sleep 

Spirometry was 

performed using a 

SensorMedics 

model 1022 dry-

rolling seal volume 

spirometer 

(SensorMedics; 

Yorba Linda, CA) 

Obstructive 

airway disease 

defined as pre-

bronchodilator 

FEV1/FVC ratio 

< 0.70 and 

FEV1 < 80% 

predicted (NICE 

guideline). 

 

16/247 

(6.5%) 

diagnosed 

with OAD. 

In 

introduction 

OAD is 

defined as  

asthma and 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

[COPD], in 

the rest of 

the 

publication 

the 

definition 

by NICE is 

used.  
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Reference Study dates Study design Setting + 

country 

Selection criteria Definition OSA Type of lung 

function test 

Definition lung 

disease 

Outcomes Comments 

condition that in 

the judgment of 

the site 

investigator 

would make the 

individual unable 

to participate or 

survive the 

duration of the 

study, or for 

whom 

participation 

would be 

inappropriate. 

AHI = apnea-hypopnea index, COAD = chronic obstructive airway disease, COPD = chronic obstructive pulmonary disease, FEV = forced expiratory volume, FVC 

= forced vital capacity, nCPAP = nasal continuous positive airway pressure, OAD = obstructive airway disease, PSG = polysomnography, RDI = respiratory 

disturbance index, RV = residual volume, TLC = total lung capacity  
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Bijlage 5. GRADE Summary of Findings Tabellen  

 

RCT’s betreffende klinisch nut  

Question: Type 4 monitors compared to polysomnography in patients with sleepiness suspected of OSA  

Bibliography: Chai-Coetzer 2017  

Certainty assessment № of patients Effect 

Certainty Importance 

№ of 

studies 

Study 

design 
Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision Other considerations Type 4 monitors Polysomnography 

Relative 

(95% CI) 

Absolute 

(95% CI) 

Sleepiness (follow up: 4 months; assessed with: ESS (change from baseline); Scale from: 0 to 24)a 

1  randomised 

trials  

not serious b not serious  not serious  serious c none  135  135  -  MD 1.3 

higher 

(0.26 higher 

to 2.35 

higher)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

CRITICAL  

Sleepiness (follow up: 4 months; assessed with: Sleep Apnea Symptoms Questionnaire (change from baseline); Scale from: 0 to 150)d 

1  randomised 

trials  

not serious b not serious  not serious  serious e none  135  135  -  MD 7.5 

higher 

(1.3 higher to 

13.8 higher)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

CRITICAL  

Quality of Life (follow up: 4 months; assessed with: Functional Outcomes of Sleep Questionnaire (FOSQ) (change from baseline); Scale from: 0 to 120)f 

1  randomised 

trials  

serious g not serious  not serious  not serious h none  135  135  -  MD 0.46 

lower 

(0.94 lower 

to 0.02 

higher)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

CRITICAL  

Quality of Life (follow up: 4 months; assessed with: AQoL-8D) 

1  randomised 

trials  

not serious b not serious  not serious  serious i none  AQoL-8D score at 4 months Psychosocial superdimension –0.01 (95% CI –0.06 

to 0.04) (P = 0.60) Physical superdimension –0.03 (95% CI –0.09 to 0.02) (P = 

0.21) Global utility –0.01 (95% CI –0.06 to 0.03) (P = 0.51)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

CRITICAL  
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Certainty assessment № of patients Effect 

Certainty Importance 

№ of 

studies 

Study 

design 
Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision Other considerations Type 4 monitors Polysomnography 

Relative 

(95% CI) 

Absolute 

(95% CI) 

(Cardiovascular) mortality - not measured 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  CRITICAL  

Cardiovascular endpoints - not measured 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  CRITICAL  

Apnea-Hypopnea index (AHI) (follow up: 4 months) 

1  randomised 

trials  

not serious  not serious  not serious  serious e,j none  Measured only in patients undergoing CPAP (n=71 vs. 63): No differences 

between the groups were observed for residual AHI (95% CI not reported)  
⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

IMPORTANT  

Oxygen desaturation index (ODI) - not measured 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  IMPORTANT  

CPAP compliance (mean no. of hours / night) (follow up: 4 months) 

1  randomised 

trials  

not serious  not serious  not serious  serious e none  59  56  -  MD 0.8 lower 

(1.63 lower 

to 0.03 

higher)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

IMPORTANT  

CI: Confidence interval; MD: Mean difference 

Explanations 
a. 'MD higher' indicates more reduction of the ESS score in PSG at follow-up  
b. 26/135 (L4) and 37/135 (L1) participants dropped out. Missing data were imputed. The authors stated that the results were similar for the per-protocol analyses. Not downgraded.  
c. CI crosses limit of non-inferiority (2.0)  
d. 'MD higher' indicates more reduction of the SASQ score in PSG at follow-up  
e. Optimal information size (OIS) not reached  
f. 'MD lower' indicates less improvement of the FOSQ-score in L4 at follow-up  
g. 26/135 (L4) and 37/135 (L1) participants dropped out. Missing data were imputed. The authors stated ".... but the result for the L4 group was inconclusive for the per protocol analysis (mean difference [MD] -0.57 95%CI -1.08 to-0.07; P = 0.027])".  
h. Non-inferiority of L4 supported. Not downgraded.  
i. Limits of CI may include an appreciable effect  
j. Confidence interval(s) not reported  
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Question: Polygraphy (type 3 monitor) compared to polysomnography in patients with sleepiness suspected of OSA  

Bibliography: Chai-Coetzer 2017; Corral 2017  

Certainty assessment № of patients Effect 

Certainty Importance 

№ of 

studies 

Study 

design 
Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision Other considerations Polygraphy Polysomnography 

Relative 

(95% CI) 

Absolute 

(95% CI) 

Sleepiness (follow up: 4-6 months; assessed with: ESS (change from baseline); Scale from: 0 to 24)a 

2  randomised 

trials  

not serious b not serious  not serious  not serious c none  354  347  -  MD 0.43 

higher 

(0.22 lower 

to 1.07 

higher)  

⨁⨁⨁⨁ 

HIGH  

CRITICAL  

Sleepiness (follow up: 4 months; assessed with: Sleep Apnea Symptoms Questionnaire (change from baseline); Scale from: 0 to 150)d 

1  randomised 

trials  

not serious b not serious  not serious  serious e none  136  135  -  MD 1.9 

higher 

(4.3 lower to 

8.1 higher)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

CRITICAL  

Quality of Life (follow up: 4-6 months; assessed with: Functional Outcomes of Sleep Questionnaire (FOSQ) (change from baseline); Scale from: 0 to 120)f 

2  randomised 

trials  

not serious b not serious  not serious  not serious c,g none  354  347  -  MD 0.01 

higher 

(0.46 lower 

to 0.49 

higher)  

⨁⨁⨁⨁ 

HIGH  

CRITICAL  

Quality of Life (follow up: 4 months; assessed with: AQoL-8D) 

1  randomised 

trials  

not serious b not serious  not serious  serious h none  AQoL-8D score at 4 months Psychosocial superdimension 0.01 (95% CI –0.03 

to 0.06) (P = 0.53) Physical superdimension 0.001 (95% CI –0.05 to 0.05) (P = 

0.96) Global utility 0.01 (95% CI –0.03 to 0.05) (P = 0.66)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

CRITICAL  

Quality of life (follow up: 6 months; assessed with: various instruments) 

1  randomised 

trials  

not serious  not serious  not serious  serious i none  Difference of mean change from baseline: EuroQol 5D -0.02 (p = 0.311); 

EuroQol Thermometer -2.0 (p = 0.263); SF 36-Physical -1.4 (p = 0.101); SF 36-

Mental -1.1 (p = 0.334); VAWS score -4.7 (p = 0.035).  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

CRITICAL  
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Certainty assessment № of patients Effect 

Certainty Importance 

№ of 

studies 

Study 

design 
Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision Other considerations Polygraphy Polysomnography 

Relative 

(95% CI) 

Absolute 

(95% CI) 

(Cardiovascular) mortality - not measured 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  CRITICAL  

Cardiovascular endpoints (follow up: 6 months) 

1  randomised 

trials  

not serious  not serious  not serious  serious i none  Cardiovascular events (systemic hypertension (taking antihypertensive 

medication or blood pressure greater than 140/90 mmHg) or a cardiovascular 

event (angina or myocardial infarction, arrhythmia, heart failure, transient 

ischemic attack, stroke, or cardiovascular death): incidence rate (SD) per 100 

patients per year 6.4 (30.7) vs. 7.3 (32.7) (rate ratio = 0.88) (p = 0.767)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

CRITICAL  

Apnea-Hypopnea index (AHI) (follow up: 4-6 months) 

2  randomised 

trials  

not serious  not serious  not serious  serious e,i none  Measured only in patients undergoing CPAP: Chai-Coetzer 70 vs. 63: no 

differences between the groups were observed for residual AHI (95% CI not 

reported). Corral 103 vs. 141: MD 1.4/hour (p= 0.286).  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

IMPORTANT  

Oxygen desaturation index (ODI) (follow up: 6 months) 

1  randomised 

trials  

not serious  not serious  not serious  serious e,i none  MD 1.4/hour (p= 0.197)  
⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

IMPORTANT  

CPAP compliance (mean no. of hours / night) (follow up: 4-6 months) 

2  randomised 

trials  

not serious  not serious  not serious  serious e none  163  197  -  MD 0.18 

lower 

(0.56 lower 

to 0.2 higher)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

IMPORTANT  

CI: Confidence interval; MD: Mean difference 

Explanations 
a. 'MD higher' indicates more reduction of the ESS score in PSG at follow-up  
b. Not downgraded. In Chai-Coetzer 33/136 (L3) and 37/135 (L1) participants dropped out. Missing data were imputed. The authors stated that the results were similar for the per-protocol analyses. In Corral 17/218 (L3) and 30/212 patients dropped out. 
Missing data were imputed.  
c. Non-inferiority of L3 supported. Not downgraded.  
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d. 'MD higher' indicates that more reduction of the SASQ score in PSG at follow-up  
e. Optimal information size (OIS) not reached  
f. 'MD higher' indicates more improvement of the FOSQ-score in L3 at follow-up  
g. SDs (and thus SEs) in Corral much higher than in Chai  
h. Limits of CI may include an appreciable effect 
i. Confidence interval(s) not reported  
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Diagnostische test accuratesse 

Question: Should Type 2 monitors (Home) be used to diagnose OSA (AHI ≥ 5) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.88 to 0.96 

Specificity  0.50 to 0.71 

 

 
Prevalences  55% 87% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ of 

patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 55%  

pre-test probability 

of 87%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 5))  

2 studies 

92 patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

not 

serious  

not serious  not serious  very serious 
b 

none  484 to 528 766 to 835 ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 5))  

22 to 66 35 to 104 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 5))  

2 studies 

92 patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

not 

serious  

not serious  serious c very serious 
b 

none  225 to 319 65 to 92 ⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 5))  

131 to 225 38 to 65 

Explanations 
a. Applies to total sample. Exact number of patients per category not reported.  
b. Very small sample size.  
c. Wide range of values.  
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Question: Should Type 2 monitors (Laboratory) be used to diagnose OSA (AHI ≥ 5) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.91 (95% CI: -- to --) 

Specificity  0.84 (95% CI: -- to --) 

 

 
Prevalences  55% 87% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ of 

patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 55%  

pre-test probability 

of 87%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 5))  

1 studies 

68 patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

not 

serious  

not serious  not serious  very serious 
b 

none  501 (0 to 0) 792 (0 to 0) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 5))  

49 (550 to 550) 78 (870 to 870) 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 5))  

1 studies 

68 patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

not 

serious  

not serious  not serious  very serious 
b 

none  378 (0 to 0) 109 (0 to 0) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 5))  

72 (450 to 450) 21 (130 to 130) 

Explanations 
a. Applies to total sample. Exact number of patients per category not reported.  
b. Very small sample size.  
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Question: Should Type 2 monitors (Home) be used to diagnose OSA (AHI ≥ 15) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.94 (95% CI: -- to --) 

Specificity  0.77 (95% CI: -- to --) 

 

 
Prevalences  25% 64% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ of 

patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 25%  

pre-test probability 

of 64%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 15))  

1 studies 

30 patients a 

cross-sectional (cohort 

type accuracy study)  

serious b not serious  not serious  very serious 
c 

none  235 (0 to 0) 602 (0 to 0) ⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 15))  

15 (250 to 250) 38 (640 to 640) 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 15))  

1 studies 

30 patients a 

cross-sectional (cohort 

type accuracy study)  

serious b not serious  not serious  very serious 
c 

none  578 (0 to 0) 277 (0 to 0) ⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 15))  

172 (750 to 750) 83 (360 to 360) 

Explanations 
a. Applies to total sample. Exact number of patients per category not reported.  
b. High risk of review bias.  
c. Very small sample size.  
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Question: Should Type 2 monitors (Laboratory) be used to diagnose OSA (AHI ≥ 15) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.85 (95% CI: -- to --) 

Specificity  0.95 (95% CI: -- to --) 

 

 
Prevalences  25% 64% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ of 

patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 25%  

pre-test probability 

of 64%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 15))  

1 studies 

68 patients a 

cross-sectional (cohort 

type accuracy study)  

not 

serious  

not serious  not serious  very serious 
b 

none  213 (0 to 0) 544 (0 to 0) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 15))  

37 (250 to 250) 96 (640 to 640) 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 15))  

1 studies 

68 patients a 

cross-sectional (cohort 

type accuracy study)  

not 

serious  

not serious  not serious  very serious 
b 

none  712 (0 to 0) 342 (0 to 0) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 15))  

38 (750 to 750) 18 (360 to 360) 

Explanations 
a. Applies to total sample. Exact number of patients per category not reported.  

b. Very small sample size.  
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Question: Should Type 3 monitors (Home) be used to diagnose OSA (AHI ≥ 5) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.93 (95% CI: 0.90 to 0.95) 

Specificity  0.60 (95% CI: 0.51 to 0.68) 

 

 
Prevalences  55% 87% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ of 

patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 55%  

pre-test probability 

of 87%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 5))  

8 studies 

674 patients a,b 

cross-sectional (cohort 

type accuracy study)  

not 

serious  

not serious  not serious  not serious  none  512 (495 to 523) 809 (783 to 827) ⨁⨁⨁⨁ 

HIGH  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 5))  

38 (27 to 55) 61 (43 to 87) 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 5))  

8 studies 

674 patients a,b 

cross-sectional (cohort 

type accuracy study)  

not 

serious  

not serious  not serious  serious c none  270 (229 to 306) 78 (66 to 88) ⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 5))  

180 (144 to 221) 52 (42 to 64) 

Explanations 
a. Meta-analysis by El Shayeb et al (2014); 2 additional studies were identified by Jonas et al (2017) with sensitivities of 0.87 and 0.96, and specificity of 0.67 (both studies).  
b. Applies to total sample. Exact number of patients per category not reported.  
c. Wide confidence interval.  
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Question: Should Type 3 monitors (Laboratory) be used to diagnose OSA (AHI ≥ 5) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.96 (95% CI: 0.90 to 0.98) 

Specificity  0.76 (95% CI: 0.63 to 0.85) 

 

 
Prevalences  55% 87% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ of 

patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 55%  

pre-test probability 

of 87%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 5))  

7 studies 

505 patients a 

cross-sectional (cohort 

type accuracy study)  

not 

serious  

not serious  serious b not serious  none  528 (495 to 539) 835 (783 to 853) ⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 5))  

22 (11 to 55) 35 (17 to 87) 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 5))  

7 studies 

505 patients a 

cross-sectional (cohort 

type accuracy study)  

not 

serious  

not serious  serious b serious c none  342 (284 to 382) 99 (82 to 111) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 5))  

108 (68 to 166) 31 (19 to 48) 

Explanations 
a. Applies to total sample. Exact number of patients per category not reported.  
b. Substantial heterogeneity (I-square: 85 [95% CI 68-100]; p value for Q-statistic: 0.001).  
c. Wide confidence interval.  
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Question: Should Type 3 monitors (Home) be used to diagnose OSA (AHI ≥ 15) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.79 (95% CI: 0.71 to 0.86) 

Specificity  0.79 (95% CI: 0.63 to 0.89) 

 

 
Prevalences  25% 64% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ 

of patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 25%  

pre-test probability 

of 64%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 15))  

8 studies 

672 patients a,b 

cross-sectional (cohort 

type accuracy study)  

not 

serious  

not serious  serious c not serious  none  198 (178 to 215) 506 (454 to 550) ⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 15))  

52 (35 to 72) 134 (90 to 186) 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 15))  

8 studies 

672 patients a,b 

cross-sectional (cohort 

type accuracy study)  

not 

serious  

not serious  serious c serious d none  593 (473 to 668) 284 (227 to 320) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 15))  

157 (82 to 277) 76 (40 to 133) 

Explanations 
a. Meta-analysis by El Shayeb et al (2014); 2 additional studies were identified by Jonas et al (2017) with sensitivities of 0.77 and 0.95, and specificities of 0.56 and 0.95.  
b. Applies to total sample. Exact number of patients per category not reported.  
c. Substantial heterogeneity (I-square: 82 [95%CI 62-100]; p-value for Q statistic: 0.002).  
d. Wide confidence interval.  
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Question: Should Type 3 monitors (Laboratory) be used to diagnose OSA (AHI ≥ 15) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.92 (95% CI: 0.86 to 0.96) 

Specificity  0.91 (95% CI: 0.85 to 0.95) 

 

 
Prevalences  25% 64% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ 

of patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 25%  

pre-test probability 

of 64%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 15))  

9 studies 

673 patients a 

cross-sectional (cohort 

type accuracy study)  

not 

serious  

not serious  serious b not serious  none  230 (215 to 240) 589 (550 to 614) ⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 15))  

20 (10 to 35) 51 (26 to 90) 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 15))  

9 studies 

673 patients a 

cross-sectional (cohort 

type accuracy study)  

not 

serious  

not serious  serious b not serious  none  683 (638 to 712) 328 (306 to 342) ⨁⨁⨁◯ 

MODERATE  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 15))  

67 (38 to 112) 32 (18 to 54) 

Explanations 
a. Applies to total sample. Exact number of patients per category not reported.  
b. Moderate heterogeneity (I-square: 66 [95% CI 23-100]; p value for Q-statistic: 0.03).  
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Question: Should Type 4 monitors be used to diagnose OSA (AHI ≥ 5) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.65 to 1.00 

Specificity  0.35 to 1.00 

 

 
Prevalences  55% 87% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ of 

patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 55%  

pre-test probability 

of 87%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 5))  

81 studies 

8231 patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

serious b serious c serious d not serious  none  358 to 550 566 to 870 ⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 5))  

0 to 192 0 to 304 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 5))  

81 studies 

8231 patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

serious b serious c very serious d not serious  none  157 to 450 46 to 130 ⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 5))  

0 to 293 0 to 84 

Explanations 
a. Number of diseased and non-diseased not reported separately.  
b. 44% of included studies at potential risk of bias and 40% of the studies at considerable risk of bias.  
c. Mixed settings (at home or sleep laboratory) and type 4 monitors with all number of channels (3+, 2, or 1).  
d. (Very) wide range of values.  
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Question: Should Type 4 monitors be used to diagnose OSA (AHI ≥ 15) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.07 to 1.00 

Specificity  0.15 to 1.00 

 

 
Prevalences  25% 64% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ of 

patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 25%  

pre-test probability 

of 64%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 15))  

81 studies 

8231 patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

serious b serious c serious d not serious  none  18 to 250 45 to 640 ⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 15))  

0 to 232 0 to 595 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 15))  

81 studies 

8231 patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

serious b serious c serious d not serious  none  112 to 750 54 to 360 ⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 15))  

0 to 638 0 to 306 

Explanations 
a. Number of diseased and non-diseased not reported separately.  
b. 44% of included studies at potential risk of bias and 40% of the studies at considerable risk of bias.  
c. Mixed settings (at home or sleep laboratory) and type 4 monitors with all number of channels (3+, 2, or 1).  
d. Very wide range of values.  
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Question: Should Epworth Sleepiness Scale (ESS) be used to diagnose OSA (AHI ≥ 5) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.54 (95% CI: 0.45 to 0.63) 

Specificity  0.65 (95% CI: 0.57 to 0.72) 

 

 
Prevalences  55% 87% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ of 

patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 55%  

pre-test probability 

of 87%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 5))  

15 studies 

patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

serious b not serious 
c 

serious d not serious  none  297 (248 to 347) 470 (392 to 548) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 5))  

253 (203 to 302) 400 (322 to 478) 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 5))  

15 studies 

patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

serious b not serious 
c 

serious d not serious  none  293 (256 to 324) 85 (74 to 94) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 5))  

157 (126 to 194) 45 (36 to 56) 

Explanations 
a. Number of diseased and non-diseased not reported separately.  
b. Many studies unclear risk of bias for reference standard and flow and timing.  
c. Majority of studies recruited patients from sleep clinics or hospitals. Three studies used reference standard different from type 1 monitor. No downgrading.  
d. Considerable heterogeneity expressed by Q-statistic and I-square.  
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Question: Should Epworth Sleepiness Scale (ESS) be used to diagnose OSA (AHI ≥ 15) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.47 (95% CI: 0.35 to 0.59) 

Specificity  0.62 (95% CI: 0.56 to 0.68) 

 

 
Prevalences  25% 64% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ of 

patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 25%  

pre-test probability 

of 64%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 15))  

8 studies 

patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

serious b not serious 
c 

serious d not serious  none  118 (88 to 148) 301 (224 to 378) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 15))  

132 (102 to 162) 339 (262 to 416) 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 15))  

8 studies 

patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

serious b not serious 
c 

serious d not serious  none  465 (420 to 510) 223 (202 to 245) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 15))  

285 (240 to 330) 137 (115 to 158) 

Explanations 
a. Number of diseased and non-diseased not reported separately.  
b. Many studies unclear risk of bias for reference standard and flow and timing.  
c. Majority of studies recruited patients from sleep clinics or hospitals. Three of the 16 studies overall included in the review used reference standard different from type 1 monitor, unclear whether these are among the 8 studies in this analysis. No 
downgrading.  
d. Considerable heterogeneity expressed by Q-statistic and I-square.  
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Question: Should STOP-Bang Questionnaire (SBQ) be used to diagnose OSA (AHI ≥ 5) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.88 (95% CI: 0.83 to 0.91) 

Specificity  0.42 (95% CI: 0.35 to 0.50) 

 

 
Prevalences  55% 87% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ of 

patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 55%  

pre-test probability 

of 87%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 5))  

27 studies 

patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

serious b not serious 
c 

serious d not serious  none  484 (457 to 501) 766 (722 to 792) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 5))  

66 (49 to 93) 104 (78 to 148) 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 5))  

27 studies 

patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

serious b not serious 
c 

serious d not serious  none  189 (157 to 225) 55 (46 to 65) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 5))  

261 (225 to 293) 75 (65 to 84) 

Explanations 
a. Number of diseased and non-diseased not reported separately.  
b. Many studies unclear risk of bias for reference standard and flow and timing.  
c. Majority of studies recruited patients from sleep clinics or hospitals. Three studies used reference standard different from type 1 monitor. No downgrading.  
d. Considerable heterogeneity expressed by Q-statistic and I-square.  
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Question: Should STOP-Bang Questionnaire (SBQ) be used to diagnose OSA (AHI ≥ 15) in patients with sleepiness? 

Sensitivity  0.90 (95% CI: 0.86 to 0.93) 

Specificity  0.36 (95% CI: 0.29 to 0.44) 

 

 
Prevalences  25% 64% 

 
 

 

Outcome 
№ of studies (№ of 

patients)  
Study design 

Factors that may decrease certainty of evidence Effect per 1.000 patients tested 

Test accuracy 

CoE Risk of 

bias 
Indirectness Inconsistency Imprecision 

Publication 

bias 

pre-test probability 

of 25%  

pre-test probability 

of 64%  

True positives 

(patients with OSA (AHI ≥ 15))  

32 studies 

patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

serious b not serious 
c 

serious d not serious  none  225 (215 to 233) 576 (550 to 595) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False negatives 

(patients incorrectly classified as not 

having OSA (AHI ≥ 15))  

25 (17 to 35) 64 (45 to 90) 

True negatives 

(patients without OSA (AHI ≥ 15))  

32 studies 

patients a 

cross-sectional (cohort type 

accuracy study)  

serious b not serious 
c 

serious d not serious  none  270 (217 to 330) 130 (104 to 158) ⨁⨁◯◯ 

LOW  

False positives 

(patients incorrectly classified as 

having OSA (AHI ≥ 15))  

480 (420 to 533) 230 (202 to 256) 

Explanations 
a. Number of diseased and non-diseased not reported separately.  
b. Many studies unclear risk of bias for reference standard and flow and timing.  
c. Majority of studies recruited patients from sleep clinics or hospitals. Three studies used reference standard different from type 1 monitor. No downgrading.  
d. Considerable heterogeneity expressed by Q-statistic and I-square.  
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Toegevoegde waarde van DISE  

Question: DISE compared to no DISE in patients with OSA  

Bibliography: Eichler 2013, Fernandez-Julian 2014, Gillespie 2013, Pilaete 2014, and Yilmaz 2015 from systematic review of Certal 2016; Golbin 2016; Huntley 2017; Hybášková 2016  

Certainty assessment № of patients Effect 

Certainty Importance 

№ of 

studies 

Study 

design 
Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision Other considerations DISE no DISE 

Relative 

(95% CI) 

Absolute 

(95% CI) 

Treatment success 

2  observational 

studies  

serious a serious b serious c serious d none  RR= 0.86 (95% CI 0.61 to 1.22) and RR= 1.67 (95% CI 1.20 to 2.34)  
⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

CRITICAL  

Sleepiness (assessed with: Epworth Sleepiness Scale) 

3  observational 

studies  

serious a not serious  not serious  serious d none  Improvement of ESS-score (from baseline): 2.9 vs 2.7 (p = 0.687); 0.1 vs 2.2 (p 

= 0.732); 3.0 vs 3.9 (p-value not reported). Pooling not possible.  
⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

CRITICAL  

Quality of life - not measured 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  CRITICAL  

(Cardiovascular) mortality 

1  observational 

studies  

not serious  not serious  not serious  very serious d none  RD= 0.03 (95% CI -0.03 to +0.09) based on two deaths in the DISE group  
⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

CRITICAL  

Cardiovascular endpoints - not measured 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  CRITICAL  

Apnea-Hypopnea index (AHI) 

3  observational 

studies  

serious e not serious  not serious  serious d none  Improvement from baseline: -12.5 vs -9.2 (p = 0.101); -21.1 vs -20.1 (p = 0.092); 

-23.4 vs -14.7 (p-value not reported); pooling not possible  
⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

IMPORTANT  
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Certainty assessment № of patients Effect 

Certainty Importance 

№ of 

studies 

Study 

design 
Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision Other considerations DISE no DISE 

Relative 

(95% CI) 

Absolute 

(95% CI) 

Oxygen desaturation index (ODI) 

1  randomised 

trials  

serious f not serious  not serious  very serious d none  Difference of ODI from baseline -6.9 vs. -4.8 (p = 0.309)  
⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

IMPORTANT  

Adverse events 

2  observational 

studies  

serious g serious h not serious  serious d none  None reported in 1 study; severe or moderate complications 34.7% vs. 5% 

(RD= 32%; 95% CBI 19% tot 44%)  
⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

IMPORTANT  

Change of initial surgical treatment plan 

4  observational 

studies  

not serious  not serious  not serious i serious d none  64%, ‘>40%’, 62% and 61%. Pooled results of three studies: 63% (95% CI 56 to 

70%)  
⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

IMPORTANT  

Change of initial treatment plan (surgery and manibular advancement devices) 

2  observational 

studies  

not serious  serious j not serious  serious d none  78% and 41%  
⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

IMPORTANT  

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio 

Explanations 
a. High risk of bias for concurrency of cohorts  
b. Confidence intervals hardly overlap, I-square 85%, p-value Q-test: 0.009  
c. Studies use defined success differently (1 study: "preoperative AHI decrease by 50% and postoperative AHI < 15"; other study: "decline in postoperative AHI to less than or equal to 50% of the preoperative value and a postoperative value of less or 
equal to 20"  
d. Optimal information size not reached  
e. High risk of bias in all studies  
f. Quasi-randomised study with high risk of bias  
g. The non-DISE group consisted of a retrospective cohort selected by chart review. Underreport of complications in this group cannot be excluded.  
h. Results highly heterogeneous  
i. Different definitions used in the four studies. No downgrading  
j. Non-overlapping confidence intervals  
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Bijlage 6. Overzicht van de kans op vertekening (risk of bias) in de geïncludeerde onderzoeken 

 

6A. Systematische reviews 

Methodological quality of the included systematic reviews regarding diagnostic test accuracy (AMSTAR) 

Systematic review A 

priori 

study 

design  

Duplicate 

study 

selection 

and data 

extraction 

Compre-

hensive 

literature 

search 

Publica-

tion 

status 

not used 

as 

inclusion 

criterion 

List of in- 

and 

excluded 

studies 

Charac-

teristics 

of 

included 

studies 

provided 

Study 

quality 

assess-ed 

and 

docu-

mented 

Quality 

assess-

ment 

used in 

conclus-

ions 

Approp-

riate 

methods 

to 

combine 

findings  

Likelihood 

of publica-

tion bias 

assessed 

Conflict 

of 

interest 

stated 

Chiu 2016 - + + - + + + + + + +/- 

Jonas 2017 - +/- + - + + + + NA - (NA) +/- 

Ross 2000 + ? + - - - + + NA - (NA) - 

NA=not applicable 

Methodological quality of the included systematic review regarding DISE (AMSTAR) 

Systematic review A 

priori 

study 

design  

Duplicate 

study 

selection 

and data 

extraction 

Compre-

hensive 

literature 

search 

Publica-

tion 

status 

not used 

as 

inclusion 

List of in- 

and 

excluded 

studies 

Charac-

teristics 

of 

included 

studies 

provided 

Study 

quality 

assess-ed 

and 

docu-

mented 

Quality 

assess-

ment 

used in 

conclus-

ions 

Approp-

riate 

methods 

to 

combine 

findings  

Likelihood 

of publica-

tion bias 

assessed 

Conflict 

of 

interest 

stated 

Certal 2016 - ?/+ +
1
 + + + +

2
 - NA - (NA) +/- 

1
  Multiple databases; overall search terms provided, exact search strategy not reported. 

2
  The authors applied the original version of QUADAS, although their study question didn’t apply to DTA studies. We applied Cochrane’s Risk of Bias tool to 

the five included studies that addressed our research question. 

NA=not applicable 
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6B. Cochrane risk of bias tool voor de geïncludeerde RCT’s betreffende klinisch nut 

 

 

NB: blanco veld betekent ‘Niet van toepassing’ omdat objectieve uitkomsten niet bestudeerd zijn. 
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Chai-Coetzer 2017 - Physician Decision Making and Clinical Outcomes With Laboratory Polysomnography or Limited-Channel Sleep 

Studies for Obstructive Sleep Apnea 

Bias Authors' judgement 

Low, unclear, high 

Support for judgement 

Random sequence generation (selection bias) Low Patients were randomised using a web based randomisation procedure, 

managed independently of the investigators. 

Allocation concealment (selection bias) Low A web based randomisation procedure managed independently of the 

investigators. 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

High All participants underwent full PSG. Physicians were not blinded, blinding of 

patients was not reported. 

Blinding of outcome assessment (detection bias) 

Subjective outcomes 

Unclear All participants underwent full PSG. Physicians were not blinded, blinding of 

patients was not reported. 

Blinding of outcome assessment (detection bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Subjective outcomes 

Low More patients lost to follow-up in PSG group (n=27) compared to type 4 

monitors (n=14), but multiple imputation was used. 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Selective reporting (reporting bias) Low All outcomes mentioned in the protocol are reported in the manuscript, except 

for costs. Results for the economic analyses will be reported separately. 

Other bias Low No other indications for bias. 

n.a. = not applicable 
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Corral 2017 - Conventional Polysomnography Is Not Necessary for the Management of Most Patients with Suspected Obstructive Sleep 

Apnea 

Bias Authors' judgement 

Low, unclear, high 

Support for judgement 

Random sequence generation (selection bias) Unclear A database to generate a simple randomization sequence was used, and no 

further information reported, in either the trial register or in a separate 

protocol. 

Allocation concealment (selection bias) Unclear A database to generate a simple randomization sequence was used, and no 

further information reported, in either the trial register or in a separate 

protocol. 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

High Participants and personnel were not blinded. Other specialists and primary care 

physicians were blinded for the allocated arm. 

Blinding of outcome assessment (detection bias) 

Subjective outcomes 

High Outcomes are self-reported using questionnaires. 

Blinding of outcome assessment (detection bias) 

Objective outcomes 

Low Blinding of outcome assessment not reported, but we assumed no risk of bias 

because of objective outcomes. 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Subjective outcomes 

Low Higher number of drop-outs in PSG arm, but this is accounted for using multiple 

imputation. 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Objective outcomes 

Low Higher number of drop-outs in PSG arm, but this is accounted for using multiple 

imputation. 

Selective reporting (reporting bias) Low All outcomes mentioned in the protocol available in the trial registry are 

reported in the manuscript. 

Other bias Low No other indications for bias. 
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6C. Cochrane risk of bias tool voor geïncludeerde onderzoeken betreffende de toegevoegde waarde van DISE 

 

 
 

NB: blanco veld betekent ‘Niet van toepassing’ omdat objectieve uitkomsten niet bestudeerd zijn of omdat het een voor-na onderzoek betrof. 
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Eichler 2013 - Does drug-induced sleep endoscopy change the treatment concept of patients with snoring and obstructive sleep apnea? 

Bias Authors' 

judgement 

Low, unclear, high 

Support for judgement 

Random sequence generation (selection bias) High Observational, before-after study. 

Allocation concealment (selection bias) High Observational, before-after study. 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

Unclear Observational study. No blinding of participants, however outcomes 

would not have been influenced. Unclear whether all the staff was 

blinded. 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Subjective outcomes 

Low “In a first routine step, every patient got a CBE. Viewing the patient and 

based on clinical results, an experienced otorhinolaryngologist gave a 

theoretical therapy recommendation including surgery (possible surgical 

locations: soft palate, tonsils, tongue base, epiglottis), MAS, or both. In a 

second step, the patient’s upper airway was explored within a routine 

DISE by a second ENTspecialist who independently recommended a 

second theoretical therapy concept without knowing the first one. A 

third person compared both locations of recommendations (CBE vs. 

DISE) especially for this study.” 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Subjective outcomes 

Low 100 patients examined. “There were three dropouts prior to the analysis, 

one because of lack of sleep despite being administered 18 mg 

midazolam, and because of the inability to use a modified jaw thrust 

maneuver during sleep endoscopy on two patients, resulting in a total of 
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97 patients.” 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Selective reporting (reporting bias) Low No indications of selective reporting. 

Other bias Low No indications of other bias. 

Baseline similarity of subcohorts n.a. Not applicable in before-after study. 

Concurrency of cohorts n.a. Not applicable in before-after study. 

n.a. = not applicable 

 

 

Fernández-Julián 2014 - Surgical Planning After Sleep Versus Awake Techniques in Patients With Obstructive Sleep Apnea 

Bias Authors' 

judgement 

Low, unclear, high 

Support for judgement 

Random sequence generation (selection bias) High Observational, before-after study. 

Allocation concealment (selection bias) High Observational, before-after study. 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

Unclear Observational study. No blinding of participants, however outcomes 

would not have been influenced. Unclear whether all the staff was 

blinded. 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Subjective outcomes 

Low “An otorhinolaryngologist designed surgical plans after evaluation of 

patients in the waking state. A second otorhinolaryngologist blinded to 

the previous conclusions designed surgical plans after DISE. A third 

person compared the two surgical plans and treatment 
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recommendations.” 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Subjective outcomes 

Low N=184 patients enrolled, n=162 analyzed. The MM could not be 

performed in 12 patients, four patients rejected DISE, and sedation 

failed in six patients. 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Selective reporting (reporting bias) Low No indications of selective reporting. 

Other bias Low No indications of other bias. 

Baseline similarity of subcohorts n.a. Not applicable in before-after study. 

Concurrency of cohorts n.a. Not applicable in before-after study. 

n.a. = not applicable 

 

 

Gillespie 2013 - A Trial of Drug-Induced Sleep Endoscopy in the Surgical Management of Sleep-Disordered Breathing 

Bias Authors' 

judgement 

Low, unclear, high 

Support for judgement 

Random sequence generation (selection bias) High Observational, before-after study. 

Allocation concealment (selection bias) High Observational, before-after study. 



 

140 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

Unclear Observational study. Not blinded. Unclear, whether this may have 

caused bias. 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Subjective outcomes 

High "Based on awake endoscopy the principal investigator (M.G.B.) 

completed an operative procedure sheet (OPS) listing surgical 

procedures required to address the upper airway.” 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Subjective outcomes 

Low “Drug-induced sleep was achieved in 97% (37/38) of subjects, with one 

subject unable to tolerate scope insertion without agitation despite a 

significant amount of infused propofol.” 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Selective reporting (reporting bias) Low No indications of selective reporting. 

Other bias Low No indications of other bias. 

Baseline similarity of subcohorts n.a. Not applicable in before-after study. 

Concurrency of cohorts n.a. Not applicable in before-after study. 

n.a. = not applicable 

 

 

Golbin 2016 - Clinical Analysis of Drug-Induced Sleep Endoscopy for the OSA Patient 

Bias Authors' 

judgement 

Support for judgement 
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Low, unclear, high 

Random sequence generation (selection bias) High Retrospective observational, non-randomised study. 

Allocation concealment (selection bias) High Retrospective observational, non-randomised study. 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

Unclear Observational study. Not blinded. Unclear, whether this may have 

caused bias. 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Subjective outcomes 

High Observational study. Not blinded. 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Subjective outcomes 

Low All patients that were included were analyzed. 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Selective reporting (reporting bias) Low No indications of selective reporting. 

Other bias High Patients in the no-DISE group were retrospectively selected if a UPPP 

was performed and preoperative and postoperative polysomnograms 

were available.In the DISE group, patients met inclusion criteria if they 

were scheduled for a UPPP and agreed to have DISE with possible TORS 

if other levels of obstruction were identified, as well as preoperative and 

postoperative polysomnograms. Therefore, patients that didn't undergo 

surgery were not included (selective subset). 

Baseline similarity of subcohorts Low No major baseline differences. 

Concurrency of cohorts High The no-DISE group is a retrospective cohort review of all patients 
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(age>18 years) who underwent UPPP±T from January 2011 to June 2012; 

data obtained by chart review.  

DISE group consists of patients who underwent DISE, UPPP±T with or 

without subsequent TORS from May 2012 to December 2014; patients 

were enrolled by signing an informed consent. 

n.a. = not applicable 

 

 

Huntley 2017 - Preoperative Drug Induced Sleep Endoscopy Improves the Surgical Approach to Treatment of Obstructive Sleep Apnea 

Bias Authors' 

judgement 

Low, unclear, high 

Support for judgement 

Random sequence generation (selection bias) High Retrospective observational, non-randomised study. 

Allocation concealment (selection bias) High Retrospective observational, non-randomised study. 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

Unclear Observational study. Not blinded. Unclear, whether this may have 

caused bias. 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Subjective outcomes 

High Observational study. Not blinded. 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Subjective outcomes 

Low Patients were selected based on having undergone surgery for OSA and 

having had both preoperative and postoperative PSG data available. All 

patients were included. 
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Incomplete outcome data (attrition bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Selective reporting (reporting bias) Low No indications of selective reporting. 

Other bias High Patients were retrospectively selected based on having undergone 

surgery for OSA and having had both preoperative and postoperative 

PSG data available. Therefore, patients that didn't undergo surgery were 

not included (selective subset). 

Baseline similarity of subcohorts Low Patients in the non-DISE group were somewhat younger and had a 

somewhat higher BMI. No major bias suspected. 

Concurrency of cohorts High "Our institutional approach to patients unable to tolerate CPAP has been 

to identify the site of upper airway collapse and address it surgically. 

Prior to 2013, our workup consisted of history and physical examination. 

In 2013, we started performing DISE consistently as part of our 

preoperative workup." 

n.a. = not applicable 

 

 

Hybášková 2016 - Drug-Induced Sleep Endoscopy Changes the Treatment Concept in Patients with Obstructive Sleep Apnoea 

Bias Authors' 

judgement 

Low, unclear, high 

Support for judgement 

Random sequence generation (selection bias) High Observational, before-after study. 

Allocation concealment (selection bias) High Observational, before-after study. 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

Unclear Observational study. Not blinded. Unclear, whether this may have 

caused bias. 
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Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Subjective outcomes 

High Observational, before-after study. Not blinded. 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Subjective outcomes 

Low Patients were selected based on having an indication for DISE. All 

patients were included. 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Selective reporting (reporting bias) Low No indications of selective reporting. 

Other bias Low No indications of other bias. 

Baseline similarity of subcohorts n.a. Not applicable in before-after study. 

Concurrency of cohorts n.a. Not applicable in before-after study. 

n.a. = not applicable 

 

 

Pilaete 2014 - Drug-induced sleep endoscopy changes snoring management plan very significantly compared to standard clinical 

evaluation 

Bias Authors' 

judgement 

Low, unclear, high 

Support for judgement 

Random sequence generation (selection bias) High Observational, before-after study. 
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Allocation concealment (selection bias) High Observational, before-after study. 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

Unclear Observational study. Not blinded. Unclear, whether this may have 

caused bias. 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Subjective outcomes 

High Observational, before-after study. Not blinded. 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Subjective outcomes 

Low Patients (n=100) who presented with sleep-disordered breathing (SDB) 

were selected. Of those, 72 had a full diagnostic work-up and were 

included in the analysis. Apart from a higher BMI, there were apparently 

no major differences with respect to the original group of 100 patients. 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Selective reporting (reporting bias) Low No indications of selective reporting. 

Other bias Low No indications of other bias. 

Baseline similarity of subcohorts n.a. Not applicable in before-after study. 

Concurrency of cohorts n.a. Not applicable in before-after study. 

n.a. = not applicable 

 

 

Yilmaz 2015 - Drug-Induced Sleep Endoscopy Versus Müller Maneuver in Patients With Retropalatal Obstruction 

Bias Authors' Support for judgement 
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judgement 

Low, unclear, high 

Random sequence generation (selection bias) High "Patients were randomly divided into two groups according to their 

surgery order". Ordering was based on surgery order. 

Allocation concealment (selection bias) High "Patients were randomly divided into two groups according to their 

surgery order". Ordering was based on surgery order. 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

High Procedures could not be blinded. 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Subjective outcomes 

High Apparently no blinded outcome assessment. 

Blinding of outcome assessment (detection 

bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Subjective outcomes 

Unclear No flow diagram presented. 

Incomplete outcome data (attrition bias) 

Objective outcomes 

n.a. No objective outcomes measured in this study 

Selective reporting (reporting bias) Low No indications of selective reporting. 

Other bias Low No indications of other bias. 

Baseline similarity of subcohorts Low Quasi randomised controlled trial. Groups were balanced. 

Concurrency of cohorts Low Quasi-randomised controlled trial. 

n.a. = not applicable 
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Bijlage 7. Overzicht van de in de verschillende onderzoeken gebruikte vragenlijsten / 

instrumenten voor het meten van de ernst van de slaperigheid en kwaliteit van leven 

 

Instrument Aantal 

items 

Scorebereik Betekenis 

Assessment of Quality 

of Life (AQoL)-8D 

35 0-1 Hogere scores betekenen betere kwaliteit van 

leven 

Epworth Sleepiness 

Scale (ESS) 

8 0-24 Hogere scores betekenen meer slaperigheid 

EuroQol 5D (EQ-5D) 5 0-1 Hogere scores betekenen betere kwaliteit van 

leven 

EuroQol thermometer 1 0-100 Hogere scores betekenen betere 

gezondheidstoestand 

Functional Outcomes 

of Sleep Questionnaire 

(FOSQ) 

30 0-120 Hogere scores betekenen betere kwaliteit van 

leven 

SF-36 36 0-100 Hogere scores betekenen betere kwaliteit van 

leven 

Sleep Apnea Symptoms 

Questionnaire (SASQ) 

15 0-150 Hogere scores betekenen meer OSA symptomen 
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