
De Orcades-studie, 5 jaar follow-up1

ORCADES, ondersteund door ResMed, is de grootste prospectieve, multicentrische studie die ooit werd uitgevoerd bij 
patiënten met milde tot ernstige apneu behandeld met een mandibulair repositieapparaat (MRA). 331 patiënten die met 
een CAD/CAM Narval-MRA werden behandeld, werden gedurende 5 jaar opgevolgd. De studie werd opgezet om klinisch bewijs 
te leveren m.b.t. de voordelen van het Narval-MRA bij de behandeling van obstructieve slaapapneu (OSA) in de huidige praktijk.

Werkzaamheid op de AHI
•  Na 5 jaar was de mediane Apneu-Hypopneu Index (AHI) 

gehalveerd in vergelijking met baseline (van 26 naar 11).

•  Na 5 jaar follow-up bedroeg het succespercentage* 
gemiddeld 52% over de drie patiëntgroepen (milde, matige 
en ernstige OSA).

•  De werkzaamheid op de AHI was voornamelijk goed bij de 
groep met ernstige OSA, waar het succespercentage 62% 
bereikte en de mediane AHI op 15 bleef staan, zelfs na 5 jaar.

Over het algemeen was de lichte stijging in AHI op 5 jaar 
vergeleken met de resultaten van de 3-6 maanden follow-up, 
niet gepaard met verergering van de symptomen. Dit bevestigt 
het belang van regelmatige objectieve opvolging van de OSA 
patiënt om te garanderen dat de AHI goed onder controle is.
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Milde OSA
5≤AHI≤15

Matige OSA
15<AHI≤30

Ernstige OSA
AHI>30
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MEDIANE AHI PER GROEP VAN INITIËLE AHI-ERNST
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*Succespercentage: % patiënten met een initiële AHI-afname van ≥50%



•  De slaperigheid van de patiënten verbeterde aanzienlijk na 3 maanden en bleef laag op langere termijn.
De gemiddelde Epworth-scores namen af van 11,2 bij baseline tot 7,7 na 3 maanden (p<0,0001), en bleven aanzienlijk beter 
op het laatste bezoek na 5 jaar (7,3; p<0,0001).

Levenskwaliteit 
•  Na verloop van tijd verbeterde de levenskwaliteit van de patiënten aanzienlijk

Elke domeinscore van de Quebec Sleep Questionnaire verbeterde na 3 maanden behandeling. De verbetering bleef ook 
behouden tot en met de follow-up van 5 jaar.

Therapietrouw 
De werkzaamheid en verdraagbaarheid op lange termijn 
van Narval CC MRA verklaren het geregeld dagelijks 
gebruik*** na 5 jaar

•  De gemiddelde therapietrouw blijft hoog bij 6,7 uur per 
nacht, 6,5 dagen per week.

•  90% van de patiënten gebruiken het Narval CC MRA 
minstens 7 uur per nacht.

•  83% van de patiënten slapen elke nacht met hun Narval-
MRA.

Stoppen van de behandeling vanwege 
neveneffecten
•  Slechts 9,4% van de patiënten trok zich terug uit de 

behandeling vanwege klinische neveneffecten.
•  Geen enkele patiënt stapte uit de behandeling omwille 

van tandmigratie of beweegbaarheid van de tanden.
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 Begin  Na 3-6 maanden follow-up  Na 2 jaar follow-up  Na 5 jaar follow-up

NEVENEFFECTEN n**
% vs. 
totale 

steekproef

Tandpijn 8 2,4

TMD-stoornissen 7 2,1

Pijn aan het tandvlees of gingivitis 5 1,5

Pijn of irritatie in de mond 2 0,6

Occlusieverandering 2 0,6

Vermoedelijke allergie 2 0,6
Tandheelkundige breuk of loskomen van 
prothese

2 0,6

Droge mond of bovenmatige 
speekselvorming

1 0,3

Ongemak 1 0,3

Misselijkheid of overgeven 1 0,3

Tandmigratie of beweegbaarheid van de 
tanden 

0 0

TOTAAL 31 9,4

** n=patiënten
*** Zoals verklaard door de patiënten
1. Interne gegevens. ORCADES statistisch rapport na 5 jaar follow-up - ResMed id C274982


