
MEER LEVEN IN JE DAG 
DANKZIJ EEN MRA

BEHANDELING VAN SLAAPAPNEU



WAT IS SLAAPAPNEU?

 Slaapapneu is een ademhalingsstoornis tijdens het slapen. Uw keelspieren en tong 
verslappen en in de meeste gevallen ontstaat er een snurkgeluid. Bij slaapapneu 
valt ook de tongbasis naar achteren waardoor de bovenste luchtwegen afgesloten 
worden. Het gevolg zijn herhaaldelijke ademstops per nacht. 

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN SLAAPAPNEU? 

Bij een ademstop krijgen uw longen, hart en hersenen tijdelijk geen zuurstof. 
Daarnaast komt u door de continue schrikreactie niet in de diepe slaap die nodig 
is om tot rust te komen. 

U denkt goed te slapen, maar uw slaap is niet rustgevend en kan zelfs tot ernstige 
gezondheidsklachten leiden. ’s Ochtends gaat het nog wel, maar in de loop van 
de dag krijgt u last van vermoeidheid en concentratieproblemen.

SLAAPAPNEU, EN NU?

Een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en diabetes kan een gevolg zijn 
van OSAS. Daarom is het belangrijk dat uw behandeling optimaal verloopt. Veel 
onbehandelde OSAS-patiënten hebben klachten.

Klachten van onbehandelde slaapapneu



EEN GOEDE NACHTRUST

Een MRA-beugel houdt de onderkaak naar voren tijdens de slaap, waardoor de 
keelholte verbreedt. Hierdoor blijft uw tong ’s nachts op zijn plaats, waardoor uw 
luchtwegen niet sluiten en u rustig blijft ademen.
 
Uit onderzoek blijkt dat 84% van de patiënten baat heeft bij het gebruik van een 
MRA-beugel. Ook luid snurken verdwijnt bij 90% van de patiënten. 

DE OPLOSSING: EEN MRA-BEUGEL

Normaal
(open luchtweg)

Apneu
(gesloten luchtweg)

MRA-beugel
(open luchtweg)



Wij zijn al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in de behandeling van slaapapneu. 
Voor de behandeling met een MRA werken wij samen met gespecialiseerde 
tandartsen en consulenten. Wij begeleiden u graag naar een uitgeslapen en 
energieke toekomst. 

VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE THERAPIE

VIVISOL heeft contracten met alle zorgverzekeraars. In vrijwel alle gevallen 
worden onze MRA-beugels vergoed, inclusief vakkundige aanmeting, advies en 
bijbehorende controleafspraken. U hoeft dus niets zelf te betalen (buiten uw 
wettelijke eigen risico). 

Wij hebben spreekuren in heel Nederland. Hierdoor zijn wij altijd in de buurt.

BEGELEIDING VAN A TOT Z

AANMETEN

De tandarts bepaalt welke 
beugel het beste bij u past 
en wij maken een scan of 

afdruk van uw gebit.

We plaatsen uw beugel 
en stellen hem af. We 
geven uitleg over het 

gebruik en de reiniging.

Jaarlijks controleren wij 
het onderhoud, pasvorm 

en conditie van de 
beugel en uw gebit.

PLAATSEN GEBRUIK



DE MRA-BEUGELS

• Aangemeten door middel van 
een digitale mondscan. 

• 3D geprint, waardoor de 
pasvorm altijd optimaal is

• Kleinste en lichtste MRA-beugel 
op de markt.

• Onopvallend voor een 
comfortabel, natuurlijk gevoel.

• U kunt gewoon praten en 
drinken terwijl u de MRA-beugel 
draagt.

RESMED NARVAL

• Voorzien van een zachte 
binnenkant waardoor hij prettig 
en comfortabel aanvoelt. 

• Geschikt voor patiënten met 
een prothese of weinig eigen 
tanden zonder verlies van 
comfort.

• U kunt gewoon praten en 
drinken terwijl u de MRA-beugel 
draagt.

EASY COMFORT



VIVISOL Nederland BV brengt medische zorg thuis en is een vooraanstaande 
speler in professionele Home Care. Wij zijn lid van de internationale SOL Group 
met vestigingen door heel Europa. 

De basis voor vertrouwen in je dag

VIVISOL Nederland BV • Swaardvenstraat 27 • 5048 AV Tilburg
+31 (0)13 - 523 10 24 • mra@vivisol.nl • mra.vivisol.nl

Meer informatie? Bezoek onze website 

mra.vivisol.nl
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