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Patiënteninformatie 
 

Voor slaapapneupatiënten met 
maskerbehandeling in relatie tot een 
coronavirusinfectie
Op basis van de beperkte beschikbare gegevens kunnen we nu het volgende mededelen: 
 
• Het is onbekend of mensen met 

slaapapneu een hoger risico lopen in 
het geval van een coronavirus 
infectie. Obstructieve slaapapneu 
hoort tot nu toe niet tot de bekende 
risicofactoren. 
 

• Mensen die maskerbehandeling 
(CPAP of BiPAP) gebruiken én een 
coronavirus infectie hebben, kunnen 
dit wel gemakkelijker overdragen aan 
de omgeving (personen en ook de 
oppervlakten in de slaapkamer zoals 
het nachtkastje). Dit komt door de 
toegenomen druppelverspreiding bij 
gebruik van de maskerbehandeling. 
 

• Omdat patiënten in een normale 
thuissituatie toch al nauw contact 
met de bedpartner hebben, neemt 
het besmettingsrisico voor deze 
situatie mogelijk niet verder toe. In 
aparte kamers slapen zou dit risico 
(met en zonder maskerbehandeling) 
kunnen verminderen en is in geval 
van coronavirus besmetting te 
overwegen. Dit advies is nog 
belangrijker als de partner (dan wel 
huisgenoot) een verhoogd 
gezondheidsrisico zou lopen in geval 
van besmetting met het coronavirus. 
Wie in het geval van coronavirus 
besmetting een verhoogd 
gezondheidsrisico loopt is op de 
website van de RIVM te raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus/covid-
19/vragen-
antwoorden#eigengezondheid 

 
• Als mensen met een 

coronavirusinfectie hun 
maskerbehandeling gebruiken terwijl 
ze geholpen worden door 
bijvoorbeeld zorgpersoneel of 
mantelzorgers, is er eveneens een 

verhoogd risico van besmetting voor 
de hulpverleners. 
 

• Dit risico is er ook in situaties waar 
nog andere mensen in de omgeving 
besmet zouden kunnen raken, zoals 
in een vliegtuig, bus, hostel of 
dergelijke. In deze situaties is het 
gebruik van maskerbehandeling bij 
een coronavirusinfectie af te raden. 
 

• Stoppen met CPAP vermindert de 
kans op virus verspreiding, maar kan 
anderzijds tot belangrijke nadelige 
effecten leiden zoals toename van 
gezondheidsrisico´s en slaperigheid 
(bv. autorijden evt. niet 
toegestaan!). Overleg eerst met 
uw slaapcentrum als u overweegt 
met CPAP te stoppen. 
 

• Handhaaf de gebruikelijke 
schoonmaak instructies voor CPAP en 
toebehoren en zorg ervoor dat ze 
goed gedroogd worden. Maak ook de 
oppervlaktes in uw omgeving (met 
name rondom de CPAP apparatuur) 
regelmatig schoon. 
 

• Als een patiënt van een coronavirus 
infectie is genezen, is het tot op 
heden onbekend is of latere her-
infectie door de CPAP toebehoren 
(masker, slang, filter) mogelijk is. 
Naast goede schoonmaak, is 
vervanging van de CPAP-filter te 
adviseren als de patiënt genezen is. 
 

• In het geval van ziekenhuisopname 
overlegt u met het ziekenhuis 
omtrent het gebruik van CPAP en 
beschermingsmaatregelen alvorens 
deze therapie te gebruiken. 
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