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Summary

Summary

In chapter 1 the definition, prevalence, pathophysiology, risk factors, 
diagnostic work-up and consequences of untreated of obstructive sleep 
apnea (OSA) are described. Evidence supporting the various treatment 
modalities is presented: weight loss, alcohol, tobacco and sedative 
abstinence, avoidance of worst sleeping position, continuous positive 
airway pressure (CPAP), mandibular advancement device (MAD) and 
sleep surgery.

Particular attention is paid to the drug-induced sleep endoscopy (DISE) 
technique; a unique dynamic technique to evaluate the upper airway. 
After pharmacological induction of unconscious sedation, it is possible 
to evaluate endoscopically the structures contributing to upper airway 
obstruction in sleep disordered breathing. Furthermore the VOTE 
classification system for reporting DISE findings is reported. The VOTE 
classification focuses on the primary structures that contribute to upper 
airway obstruction and represents a common language to describe the 
patterns of obstruction during DISE. As well as the site of obstruction, 
the degree and configuration of airway narrowing are evaluated.

The association between DISE findings, polysomnographic (PSG) results 
and patient characteristics in 100 consecutive patients are studied in a 
prospective, observational study in chapter 2. Our results suggest that a 
multilevel collapse, a complete collapse and a tongue-base collapse are 
statistically significantly associated with higher apnea hypopnea index 
(AHI) values. A tongue base collapse or epiglottal collapse is associated 
with positional OSA. A complete concentric collapse is statistically 
significantly associated with an increased body mass index (BMI). The 
results of this small-scale study help unravel the pathogenesis of OSA and 
the various associations between PSG outcomes and DISE results, as well 
as assisting the sleep surgeon in tailoring surgery for the patient.

In chapter 3, the hypothesis that drug-induced sleep endoscopy variables 
can predict the outcome of upper airway surgery in OSA patients is tested. 
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Forty-nine OSA patients (41 male; mean AHI of 30.9 ± 18.5 events/hour) 
underwent propofol-induced sleep endoscopy followed by upper airway 
surgery (palatal surgery, and/or radiofrequency ablation of the tongue 
base, and/or hyoid suspension) and subsequently a follow-up PSG to 
assess surgical outcome. Twenty-three patients (47%) were responders 
and twenty-nine were non-responders (53%). Non-responders had 
a higher occurrence of complete or partial circumferential collapse at 
velum and complete anteroposterior collapse at tongue base or epiglottis 
level in comparison to responders. Multivariate logistic regression 
analysis revealed that among baseline clinical and polysomnographic 
characteristics (e.g. AHI and BMI) and sleep endoscopy findings, the 
presence of complete a circumferential collapse at velum and complete 
anteroposterior collapse at tongue base were the only independent 
predictors of upper airway surgery failure. In conclusion, DISE can be 
used to predict a higher likelihood of response to upper airway and 
surgery in OSA.

Chapter 4 presents the results of a prospective observational study 
measuring the prevalence of OSA amongst 279 consecutive patients on 
the waiting list for bariatric surgery (BS). All patients were included in 
the study irrespective of history or clinical findings and underwent a full 
night PSG. 69.9% of the patients fulfilled the criteria for OSA, of which 
40.4% met the criteria for severe OSA. The BMI, neck circumference 
(NC) and Epworth Sleepiness Scale (ESS) were found to be inadequate 
predictors of OSA. A mere 13.3% of the patients were diagnosed with 
OSA prior to being placed on the waiting list for OSA. Both surgeons and 
anaesthesiologist should be aware that OSA is grossly underdiagnosed in 
the BS population and that patients with OSA are at an increased risk of 
major perisurgical adverse outcomes. We advocate mandatory PSG in the 
pre-operative work-up of patients undergoing BS. 

In chapter 5 we report the results of the follow-up study of the previous 
chapter. 110 patients underwent a 1st postoperative PSG 7.7 months 
after surgery. The mean AHI significantly decreased from 39.5 to 15.6/
hour and the mean BMI from 45.4 to 36.3kg/m2. In 58.2% the AHI was 
reduced to below 10 and in 25.5% to below 5. 50 patients underwent 
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Summary

a first PSG 7.1 months and a second PSG 16.9 months after surgery. The 
mean AHI decreased from 49.1/hour to 22.7/hour to 17.4/hour following 
BS (p < .001, p < .001, = .013), the mean BMI from 45.0 kg/m2 to 36.7 
kg/m2 to 35.1 kg/m2 (p < .001, p < .001, = .008). This study clearly 
objectifies the significant, marked improvement and even remission of 
OSA following BS in obese patients, as measured by PSG. BS initiates 
dramatic improvement of clinical and sleep parameters during the first 7 
months, which continues at a slower rate over the next 10 months. We 
recommend a follow-up PSG at 6 and in the case of persistent disease, 
again at 12 months after surgery to check for residual disease and if 
necessary, retritration of CPAP, which may lead to higher treatment 
compliance.  

In chapter 6 the available literature on positional obstructive sleep apnea 
(POSA) and therapy (PT) is systematically reviewed. An average of 56% of 
patients with OSA have POSA commonly defined as a difference of 50% 
or more in apnea index (AI) between supine and non-supine position. 
Sixteen studies were identified which examined the effect of various 
forms of PT on OSA. All studies report a positive effect of PT on the AHI. 
Evidence is based on small-scale case series and a few randomized trials. 
When compared to CPAP the compliance of PT is found to be better, 
but CPAP is a more effective treatment. Nevertheless ineffectiveness, 
backache, discomfort and no improvement in sleep quality or daytime 
alertness have been responsible for poor compliance and the subsequent 
disappointing long-term results of PT. When searching for studies 
observing combinations of sleep position, PT and other treatment 
modalities, results yield that MADs are more effective in patients with 
POSA than in patients without OSA and that most studies suggest that 
patients being treated with CPAP, need a higher positive pressure in the 
supine position than in other sleeping positions. 

In chapter 7 using mathematical calculations the non-optimal use of 
optimal therapy (CPAP) is compared to the continuous effect (100%) 
of often non optimal therapy (surgery). The gold standard treatment for 
OSA is CPAP. It is however, a clinical reality that the use of CPAP is often 
cumbersome. The effectiveness of CPAP regarding the reduction of AHI 



chapter 

10
206

depends both on its impact on airway obstruction and compliance. CPAP 
treatment is considered compliant when used > 4 hours per night as an 
average over all nights observed. Surgery, on the other hand is regarded 
as successful when the AHI drops at least 50% and is reduced below 20/
hour postoperative in patients whose preoperative AHI was greater than 
20/hour. Due to the fact that different definitions of successful therapy 
are being used for the different treatment options, surgeons are being 
forced by the AHI classification to compete on an uneven playing field. 
We contend that using a mean AHI in CPAP therapy is more realistic 
than using arbitrary compliance rates, which, in fact hide insufficient 
reductions in AHI. 

The results of this study indicate that the more severe the AHI, the more 
percentage of total sleep time CPAP must be used to significantly reduce 
the AHI. Patients with moderate OSA reduce the AHI by 33.3% to 48.3% 
when using CPAP 4 hours per night (AHI 0 -5 respectively). The required 
nightly percentage use rises as one reduces the AHI target to below 5. 
CPAP must be used 66.67% to 83.33% per night to reduce the AHI 
below 5 (AHI of 0 while using CPAP). 

Evidence is presented in chapter 8, that a positive relation exits between 
hours of CPAP use and a favourable outcome, therefore supporting the 
suggestion that treatment effects on the AHI should no longer be reported 
under conditions of artificial compliance only, but in consideration of the 
individual compliance to the treatment. This is of particular importance 
when different treatment options are compared. 

In the final chapter, the results obtained in this thesis are discussed in a 
broader context and general conclusions are drawn.
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Samenvatting

In hoofdstuk 1 worden de definitie, prevalentie, pathofysiologie, 
risicofactoren, diagnostiek en de gevolgen van onbehandelde 
obstructieveslaapapneu (OSA) beschreven. De verschillende 
behandelingsmodaliteiten worden besproken: gewichtsverlies, 
alcoholabstinentie, stoppen met roken en vermijden van sederende 
medicatie, het vermijden van de slechtste slaaphouding, continuous 
positive airway pressure (CPAP), mandibulaire repositie apparaten (MRA) 
en chirurgische behandelingen.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de techniek van slaapendoscopie 
(drug- induced sleep endoscopy, DISE); een dynamisch onderzoek waarbij 
met behulp van een flexibele laryngoscoop het niveau van obstructie in 
de bovenste luchtweg bepaald wordt nadat de patiënt kunstmatig in 
slaap is gebracht. Tevens wordt het classificatiesysteem volgens VOTE 
beschreven, waarmee de bevindingen tijdens DISE gerapporteerd kunnen 
worden. VOTE richt zich op de primaire structuren die bijdragen aan de 
bovenste luchtwegobstructie en biedt een gemeenschappelijke taal om 
de patronen van de obstructie te beschrijven tijdens DISE. De plaats van 
obstructie, de mate van ernst en configuratie van luchtwegvernauwing 
worden zo geëvalueerd.

De associatie tussen DISE bevindingen, polysomnografische (PSG) 
resultaten en patiëntkenmerken van 100 opeenvolgende patiënten 
worden bestudeerd in een prospectieve, observationele studie in 
hoofdstuk 2. Onze resultaten suggereren dat een multilevel collaps, 
een complete collaps en een tongbasiscollaps statistisch significant 
geassocieerd zijn met hogere apneu hypopneu index (AHI) waarden. Een 
tongbasis- of epiglottiscollaps is geassocieerd met positionele OSA (POSA). 
Een complete concentrische collaps is statistisch significant geassocieerd 
met een verhoogde body mass index (BMI). De resultaten van deze 
kleinschalige studie helpen de pathogenese van OSA te ontrafelen en 
de verschillende associaties tussen PSG uitkomsten en DISE resultaten 
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te ontrafelen, en dienen ter ondersteuning van de slaapchirurg bij het 
afstemmen van chirurgie voor de patiënt.

In hoofdstuk 3 wordt de hypothese getest dat slaapendoscopische 
bevindingen de uitkomsten van chirurgie van de bovenste luchtweg 
bij OSA-patiënten kunnen voorspellen. Negenenveertig OSA-patiënten 
(41 mannen, gemiddelde AHI van 30.9 ± 18.5/uur) ondergingen 
propofol-geïnduceerde slaapendoscopie gevolgd door chirurgie 
(palatale chirurgie en/of radiofrequente ablatie van de tongbasis en/
of hyoïdsuspensie) en vervolgens een follow-up PSG om het effect van 
chirurgie te meten. Drieëntwintig patiënten (47%) waren responders, 
negenentwintig patiënten waren non-responders (53%). Een hogere 
aanwezigheid van volledige of gedeeltelijke collaps op velum en een 
volledige anteroposterieure collaps op tongbasis of epiglottisniveau 
werd geobjectiveerd bij non-responders in vergelijking met responders. 
Multivariate logistische regressie-analyse toonde aan dat de aanwezigheid 
van een volledige circulaire collaps op velumniveau en een complete 
anteroposterieure collaps op tongbasisniveau voorspellers zijn van 
chirurgisch falen. Concluderend kan DISE worden gebruikt om een 
hogere kans op respons op de bovenste luchtwegen en chirurgie bij OSA 
te voorspellen.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten getoond van een prospectieve 
observationele studie naar de prevalentie van OSA bij patiënten, die op de 
wachtlijst staan voor bariatrische chirurgie (BC). Alle patiënten (n = 279) 
werden opgenomen in de studie en ondergingen een PSG, ongeacht 
de voorgeschiedenis of klinische bevindingen. 69.9% van de patiënten 
voldeden aan de criteria voor OSA, waarvan 40.4% aan de criteria voor 
ernstige OSA. De BMI, nekomtrek en Epworth Sleepiness Scale bleken 
onvoldoende voorspellers van OSA. Slechts 13.3% van de patiënten 
werden gediagnosticeerd met OSA alvorens te worden geplaatst op de 
wachtlijst voor OSA. Zowel chirurg als anesthesist moet ervan bewust 
zijn dat OSA vaak ongediagnosticeerd blijft in de BC populatie en dat 
patiënten met OSA een verhoogd risico hebben op ernstige perioperatieve 
complicaties. Wij pleiten voor een verplichte PSG in de preoperatieve 
work-up van patiënten die BC ondergaan.
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In hoofdstuk 5 rapporteren wij de resultaten van de follow-up studie 
van het vorige hoofdstuk. Honderd en tien patiënten ondergingen een 
eerste postoperatieve PSG 7.7 maanden na BC. De gemiddelde AHI 
daalde aanzienlijk van 39.5 tot 15.6/uur en de gemiddelde BMI van 45.4 
tot 36.3 kg/m2. In 58.2% van de patiënten daalde de AHI tot onder 10/
uur en bij 25.5% tot minder dan 5/uur. 50 patiënten ondergingen een 
eerste PSG 7.1 maanden en een tweede PSG 16.9 maanden na BC. De 
gemiddelde AHI daalde van 49.1 tot 22.7  tot 17.4/uur (p < .001, p < 
.001, = 0.013) en de gemiddelde BMI van 45.0 tot 36.7 tot 35.1 kg/m2 
(p < .001, p < .001, = 0.008). Deze studie toont dat BC de AHI effectief 
kan reduceren en zelfs tot genezing kan leiden. BC initieert dramatische 
verbetering van de klinische en slaap parameters gedurende de eerste 7 
maanden. De verbetering zet voort gedurende de daaropvolgende 10 
maanden, maar in een langzamer tempo. We raden een follow-up PSG 
aan na 6 maanden en in geval van aanhoudende ziekte, opnieuw na 12 
maanden na de ingreep om op persisterende ziekte te controleren en voor 
eventuele retritatie van CPAP, wat kan leiden tot hogere therapietrouw.

In hoofdstuk 6 worden de resultaten van een systematische review naar 
de beschikbare literatuur over POSA en positie therapie (PT) beschreven. 
Gemiddeld lijden 56% van de patiënten met OSA aan POSA, waarbij 
de AHI minimaal twee keer zo hoog is in rugligging dan in een andere 
slaaphouding. Zestien studies werden geïdentificeerd die de effectiviteit 
bestudeerde van verschillende vormen van PT op OSA. Alle studies, 
voornamelijk kleinschalige case series en een paar gerandomiseerde 
studies, rapporteren een positief effect van PT op de AHI. Wanneer PT 
met CPAP wordt vergeleken, tonen studies aan dat CPAP effectiever 
is, maar dat de compliance bij PT beter is. Wel is de compliance van 
PT op langere termijn slecht, als gevolg van ineffectiviteit, rugpijn, 
ongemak en geen verbetering in kwaliteit van de slaap of alertheid 
overdag. Bij het zoeken naar studies die slaaphouding, PT en andere 
behandelingsmodaliteiten bestuderen, tonen studies aan dat MRA’s 
effectiever zijn bij patiënten met POSA dan bij patiënten met alleen OSA. 
Tevens suggereren multipele studies dat patiënten onder behandeling 
met CPAP, een hogere positieve druk in rugligging nodig hebben dan 
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in andere slaaphouding. Drie documenten concluderen dat UPPP het 
meest effectief is in het verminderen van de AHI in de laterale positie. 
Tevens treed er geen significante verbetering van de AHI op in rugligging. 
Chirurgie is niet succesvoller bij patiënten met OSA dan bij patiënten met 
POSA.

In hoofdstuk 7 wordt middels wiskundige berekeningen het niet optimaal 
gebruik van optimale therapie (CPAP) vergeleken met het continue 
effect (100%) van vaak niet optimale therapie (chirurgie).  De gouden 
standaard behandeling voor OSAS is CPAP. Het is echter een klinische 
realiteit dat CPAP vaak slecht verdragen wordt. De effectiviteit van CPAP 
om de AHI te verminderen is zowel afhankelijk van de impact ervan op 
obstructie van de luchtwegen, maar ook van compliance. Een patiënt 
wordt beschouwd als therapietrouw wanneer CPAP ten minste 4 uur 
per nacht wordt gebruikt. Criteria van chirurgisch succes zijn afname 
van de AHI met meer dan 50% en AHI < 20. Vanwege het feit dat 
verschillende definities van succes worden gebruikt voor de verschillende 
behandelingen worden chirurgen gedwongen te concurreren op een 
ongelijk speelveld. Wij beweren dat het gebruik van een gemiddelde 
AHI bij CPAP-therapie realistischer is dan het gebruik van willekeurige 
nalevingspercentages, die in feite onvoldoende vermindering van de AHI 
verbergen.

De resultaten van deze studie tonen aan dat hoe hoger de AHI, hoe hoger 
het percentage van de totale slaaptijd dat CPAP moet worden gebruikt 
om de AHI te verminderen. Patiënten met matige OSA reduceren de AHI 
met 33.3% tot 48.3% wanneer CPAP 4 uur per nacht gebruikt wordt 
(AHI 0 tot 5, tijdens CPAP gebruik). Het vereiste nachtelijke procentuele 
gebruik stijgt wanneer er gestreefd wordt de AHI te verminderen tot 
onder de 5. CPAP moet 66.67% tot 83.33% per nacht gebruikt worden 
om de AHI tot onder de 5 te verminderen (AHI van 0 tijdens het gebruik 
van CPAP).

In hoofdstuk 8 wordt bewijs gepresenteerd dat een positieve relatie 
bestaat tussen het aantal uren CPAP gebruik en een gunstige uitkomst. 
Dit ondersteunt de idee dat het effect van CPAP op de AHI niet langer 
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moet worden vermeld onder arbitraire compliance criteria, maar in relatie 
tot de individuele compliance van de behandeling. Dit is van bijzonder 
belang wanneer verschillende behandelingen worden vergeleken.

In het laatste hoofdstuk worden de resultaten verkregen in dit proefschrift 
besproken in een bredere context en de algemene conclusies worden 
getrokken.


