
De Snurk-Kliniek werd gesticht in oktober 2008 in het Brugmann 

Ziekenhuis. Ze coördineert de specialiteiten zoals het ten laste ne-

men en behandelen van de slaapverbonden ademhalingsstoor-

nissen: slaapgeneeskunde, N.K.O., pneumologie, stomatologie, 

kinesithérapie en dieetleer komen in één ploeg bij elkaar. Deze 

harmonisatie biedt een multidisciplinair karakter in verband met 

de verschillende oorzaken Pathologie.

De slaapverbonden ademhalingsstoornissen zijn een verzameling 

van aandoeningen, van snurken tot het syndroom van obstructieve 

slaapapneu. Hun frequentie is in constante toename, begeleid met 

meerdere samengaande pathologieën : chronische vermoeidheid, 

depressie, hypertensie, hartziekten, nycturie en verschillende me-

tabolische stoornissen, soms onbekend.

Om de ten laste neming te optimaliseren zijn de verschillende be-

trokken specialisten bij mekaar gekomen om de Snurk-Kliniek te 

starten, met de bedoeling samen te werken aan een globale be-

handeling van de lijdende patienten.
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Wetenschappelijke voormiddag
Snurk-Kliniek

N.K.O. Dienst UVC Brugmann

Zaterdag 6 juni van 9 u. tot 12 u.

P.P. Lambert Auditorium
A. Van Gehuchtenplein, 4

1020 Brussel

Van Snurken tot Slaapapneu

Oorzaken en gevolgen

Erkenning gevraagd in Ethiek & Economie

Van Snurken tot Slaapapneu
Oorzaken en gevolgen

8.30 tot 9 u.  Onthaal

9.00 u. « Troubles respiratoires nocturnes : mise au point 

au laboratoire du sommeil »

 Dokter Daniel Neu

 Slaaplaboratorium - UVC Brugmann

9.30 u. « La somnolence : une raison suffisante pour 

traiter les patients apnéiques ? »

 Dokter Stéphanie André

 Pneumologie - UVC Brugmann

10.00 u. « CPAP nasale à domicile : bilan de la Convention 

du CHU Brugmann (1991-2008) »

 Dokter André Noseda

 Pneumologie - UVC Brugmann

*

10.30 u. Koffie-pause aangeboden door Olympus

 Video-demonstratie : Sleep Endoscopy

*

11.00 u. « Mise au point des troubles respiratoires liés au 

sommeil.

 Revue de 300 cas de Sleep Endoscopy »

 Dokter Mehdi Khamaktchian

 N.K.O. - U.V.C. Brugmann

11.30 u. « Actualités Chirurgicales dans le traitement

 des troubles respiratoires liés au sommeil »

 Dokter Pierre Bisschop

 N.K.O. - U.V.C. Brugmann


