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Zijn slaapstoornissen een belangrijk probleem?

• 20 tot 30 % van de bevolking.

• Belangrijke gevolgen

• Algemeen welbevinden (moeheid, humeur, geheugen, denkvermogen)

• Meer prikkelbaar: relaties thuis en op het werk

• Lichamelijke gevolgen: overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten

• Veiligheid

• Geen vlotte klacht op de raadpleging.

• Het gaat niet snel over! Zonder behandeling heeft na 1 jaar nog 75% last, 

na 3 jaar nog 50%.



Definitie slapeloosheid

• klachten over slechte slaapkwaliteit of aantal uren slaap, waarbij je 
overdag minder goed functioneert.  = 24 uur probleem

• Acute = kortdurende slapeloosheid, dwz minder dan 4 weken.

• Subacute = tussen 1 en 3 maanden.

• Chronische = langdurende slapeloosheid, dwz langer dan 3 maanden, 
minstens 3x per week.

• Medicatie kàn een plaats hebben bij acute slapeloosheid, zelden of 
nooit bij chronische.



Aanpak van slapeloosheid

1. Mogelijke oorzaken nakijken en waar mogelijk behandelen
Eerst uitsluiten van:

• Depressie of psychose
• Hyperthyroidie
• Slaapapneusyndroom

In een tweede tijd nakijken voor:
• Psychosociale oorzaken of life events
• Lichamelijke aandoeningen
• Medicaties – middelen als alcohol, cannabis
• Rusteloze benen en periodieke beenbewegingen

2. Niet-medicamenteuze behandeling
• Informatie over slaap en slaapstructuur
• Slaaphygiëne: alles rond het slapengaan, tezamen met stimuluscontrole en slaaprestrictie
• Relaxatietherapie, autosuggestie, verdere verwijzing (cognitieve gedragstherapie, slaap- waakcentrum)

3. Medicatie: best alleen in uitzonderlijke situaties



Acute ernstige slapeloosheid

• Casus Maria, 33 jaar

• Poetsvrouw, slaapt sinds 2 weken bijna 
niet, problemen met zoon, veel wenen, 
druk op het hoofd, draaierig, moet voor 
iedereen zorgen, gevoel te crashen, snel 
boos, ziet het niet meer zitten. 



Acute ernstige slapeloosheid

• Plaats medicatie:
• Acute slapeloosheid (minder dan 4 weken)
• Als zeer ernstig

• Als je onder extreme druk staat

• Onder strikte voorwaarden 
• beperkt in de tijd: liefst niet langer dan 1 week, met duidelijke stopdatum
• minimaal effectieve dosis
• vervolgconsult na 1 week

• Voorkeur voor een benzo met halflange werkingsduur zoals lormetazepam, of een Z drug, doosje van 7 of 10 
tabletten.

• Ze worden te lang ingenomen: 
• 2 op 3 neemt nog na 1 jaar
• 1 op 3 nog altijd na 8 jaar
• In België elke dag 1,26 miljoen benzo’s + non benzo’s in 2016 naar 1,14 miljoen in 2020



Effecten van slaapmedicatie

• benzodiazepines verstoren de slaaparchitectuur: 

• Meer lichte slaap (fase 1 en 2)

• Minder diepe slaap (fase 3 en 4)

• Onderdrukking van de REM-slaap

• hang-over” effect: suf, duizelig, hoofdpijn, minder kunnen concentreren

• Bijwerkingen: spierverslapping, geheugenproblemen, slaperigheid overdag, tragere reflexen

• Gewenning: treedt op na 2 weken! Het gewenste effect verdwijnt, afhankelijkheid of verslaving 
treden op

• Ontwenningsverschijnselen: zweten, beverigheid, depressieve gevoelens, overgevoeligheid voor 
licht of harde geluiden, tijdelijk slechter slapen



Invloed benzo op slaaparchitectuur

•



Subacute slapeloosheid

• Katerina, 24 jaar, arbeidster, werkt met vroege of late shift, om 4u30 opstaan, slaapt soms maar 2 
uur, vooral de laatste 2 weken erger: lang wakker in bed, midden in de nacht wakker en dan niet 
kunnen slapen, ook te vroeg wakker.

Kan zich niet meer concentreren, moe, angstig, hartkloppingen, stressgevoel, meer verdrietig.

Wil blijven werken

• Simon, 20 jaar, schrijnwerker, in het alg moeilijk inslapen, lang wakker liggen, maar niet moe, om 
5 uur wakker, niet meer terug inslapen, vooral erger sinds ongeveer 1 maand.

speelt met de duiven, haalt niet de verwachte prestaties, wil van de duiven zijn beroep maken, wil 
binnen 5 jaar full time duivenmelker zijn. Ligt daarvan wakker, maakt plannen 's nachts, staat op 
met de duiven en gaat slapen met de duiven, werk moet in functie van de duiven zijn.

Blijft werken.



Subacute slapeloosheid

• Casus Katerina en Simon
• Nood aan relatief dringende hulp
• Niet voldoende tijd in 1 consult om de slaapeducatie, slaaphygiëne toe te passen.

• Voorstel aanpak: stress reductie 

• Infobrochure of boek, ontspanningsoefeningen of mindfulness 
cfr bijgevoegd document,  autosuggestieoefeningen laten starten en 
vragen om de aanbevelingen zelfstandig toe te passen

• Extra beweging/pauzes overdag – psycho educatie stress respons systeem

• Verwijzing relaxatietherapeut, psycholoog

• Medicatieondersteuning: geen plaats voor slaapmedicatie, eventueel iets op basis van fytotherapie

• In tweede instantie verdere begeleiding vnl CBT-i based: online, slaaptraining



Chronische slapeloosheid

• Peter 62 jaar, technische dienst, burn-out gekregen en sinds 10 jaar slaapproblemen, wakker 

rond 4 uur en niet meer kunnen slapen.

• Julie, 34 jaar, milieuconsulent, sinds 2,5 jaar slaapproblemen sinds relatiebreuk, enkele uren 

wakker eer in slaap.

• Slaapeducatie en slaaphygiëne

• Relaxatie- of autosuggestieoefening

• Slaapdagboek

• Slaaptraining obv CBT-i



Afbouw en stop slaapmedicatie

• Paula 65 jaar, gepensioneerde Vlaamse overheidsdienst, sinds enkele jaren zolpidem 1/dag, 
inslaapproblemen sinds meer dan 5 jaar, wil stoppen met medicatie.

• Jeanne, 75 jaar, neemt al twintig jaar zolpidem, maar het werkt niet goed meer en komt om iets 
‘straffer’.

• Slaapeducatie en slaaphygiëne

• Autosuggestieoefeningen

• Traag afbouwschema slaapmedicatie



Voordelen afbouw slaapmedicatie

• slaapkwaliteit verbetert!

• levenskwaliteit verbetert:  kwieker stappen, helderder denken, 
minder gedeprimeerd, bewuster, frisser geheugen



Raadpleging 1: Slaapeducatie

1. Uitleggen van slaaparchitectuur: het is normaal om regelmatig 
wakker te worden.

2. Hoe ontstaat een slaapprobleem?

3. Belang van conditionering in gedrag of gewoontes.

4. Belang van negatieve automatische gedachten.

5. Meegeven en uitleg slaapdagboek.



1. De Structuur van de slaap

We slapen niet in één ruk tot ‘s morgens:
• Afwisseling diepe slaap en ondiepe slaap

• Micro-slaaponderbrekingen

Het belang van de eerste 4 uur slaap

Niet de uren voor 12 uur maar de eerste vier uur slaap tellen zwaarder door: meest diepe slaap!



Niet goed kunnen inslapen

Angst om opnieuw niet 

goed te slapen

Piekeren over werk, 

spanning met partner, 

angst over gezondheid, kinderen, …

Meer spanning

2. Hoe ontstaat een slaapprobleem



3P model insomnia



3. Het belang van conditionering

Piekeren
Verkeerde gewoonte 

na ongeveer drie weken 
slecht slapen

BED = plaats van spanning  of  activiteiten

BED = plaats van ontspanning

Stimuluscontrole

BED = plaats van ontspanning



4. Het belang van negatieve automatische gedachten

• Meestal onbewust.

• Veel piekeren over o.a. het ontstaan, oorzaken en gevolgen van het slecht 
slapen.

• Zijn een belangrijke oorzaak in het ontstaan en onderhouden van slecht 
slapen.

• De perceptie van het slaaptekort is even belangrijk als het slaaptekort zelf.

• Noteren van lijst van negatieve automatische gedachten. Overloop dit met 
je patiënt en bespreek voorbeeldjes.

• Proberen om er een positieve slaapgedachte tegenover te stellen.



5. Slaapdagboek



Raadpleging 2: Slaapeducatie

1. De slaap is de spiegel van de dag.

2. Een goed bedtijdritueel en Moe ≠ Slaperig!

3. Voel je goed in bed: werken aan een nieuwe conditionering.

4. Toepassen stimuluscontrole.

5. Als je ‘s nachts wakker wordt.

6. Klassieke slaaphygiëne. 



1. De slaap is de spiegel van de dag 

Dag                                                                                      

Nacht

1. Op een vast moment opstaan (belangrijk voor een 
goede afstelling van de inwendige klok) 

2. Overdag bewegen (plannen!)

3. Veel stress overdag geeft onrust ‘s nachts (invloed 
onbewust autonoom zenuwstelsel: ortho = gas – para 
= rem. Als de hele dag in 5e vitesse, dan niet snel rustig 
omschakelen van 5e vitesse naar neutraal!

4. Stress overdag herkennen en aanpakken
1. Pauzes respecteren
2. Korte adempauzes
3. Organisatie van het werk
4. Relaxatietechnieken toepassen



Stress
Angst

HPA as Bijnier:
Adrenaline
Cortisone

Orexine
neuronen

Hersenkernen:
Dopamine
Acetylcholine
Serotonine
Histamine
Nor-adrenaline

Onderdrukking
slaapcentra

Wakker
/
Slaap

Stress:
1. Langdurig effect op verhoging orexin
2. 2 min fast shock stress: 2 weken verhoging orexin

Goed circadiaans ritme
Hoge slaapdruk
Lage energievraag

Demping



2. Een goed bedtijdritueel toepassen

1 uur voor het slapen ALLE elektronica afzetten: ONTPRIKKELEN en ROUTINE

• Lichamelijk ontspannende zaken (korte wandeling, yoga, rekking oef, spierversterkende 
oef, hometrainer, …)

• Geestelijk ontspannende zaken (kop warme melk, thee, gesprek, muziek, lezen, douche of 
bad, (geen te heet bad omdat we moeten afkoelen om te kunnen inslapen) …

• Voorbereiding voor de nacht (verfrissen, tanden poetsen, nachtkledij best niet op 
voorhand maar in het bedtijdritueel plannen)

• Relaxatieoefening, of autosuggestieoefening
• Elke oefening ged 1 week doen

• Stukjes uitpikken uit elke oefening die goed aanvoelen en eigen oefening samenstellen



3. Voel je goed in bed: werken aan en nieuwe conditionering

Bewust aandacht aan positieve gevoelens en gedachten

• Zachtheid van de lakens (met hand of voet contact maken)

• Aangename warmte

• Veilige geborgenheid, knusheid, cocongevoel, dankbaarheid

• Gedragen worden door de matras en hoofdkussen

• Ademhaling, buik die op en neer gaat

• stukjes autosuggestieoefening zelf doen

• Dankbaarheidsoefening: 10 dingen opnoemen waar je dankbaar voor kunt zijn van die dag

• 5-4-3-2-1 oefening

• 5 dingen die je ziet (met de ogen toe)

• 5 dingen die je hoort

• 5 dingen die je voelt

• Dan 4 dingen, 3 dingen, 2, 1 en eventueel terug naar 5



4. Toepassen stimuluscontrole

• Als na 20 minuten niet in slaap: opstaan, naar een andere kamer en je ontspannen

• Wekker is omgedraaid, dus schatting.

• Belangrijker dan de tijd is het gevoel van spanning, erg veel piekeren, wakkerder worden, woelen 

• Gedurende een half uur, tot terug slaperig iets ontspannend doen: lezen, muziek, puzzelen, liefst 
geen tv

• Pas als slaperig terug naar bed en opnieuw aandacht aan positieve gevoelens en gedachten

• Als na ongeveer 20 minuten niet inslaap, terug opstaan

• Herhalen tot in slaap

• Hulp:

• Jezelf belonen

• Boodschap dat nog nooit iemand de hele nacht is bezig gebleven met telkens opstaan

• In plaats van zoals vroeger wakker te liggen en de oude conditionering te versterken, liever deze tijd 
gebruiken om aan een nieuwe te werken



5. Als je ‘s nachts wakker wordt

Steeds kijken naar de klok → meer spanning, dus klok omdraaien.

Als ‘s nachts wakker:

1. Het kan me geen barst schelen hoe laat het is.

2. … of ik snel in slaap val, ik geniet van mijn bed.

3. … of ik überhaupt nog in slaap val, ik rust toch

Bewust aandacht aan positieve gedachten en gevoelens

Als na ongeveer 20 min niet in slaap, opstaan, cfr stimulus controle

Verschil met ‘s avonds:

• Indien midden in de nacht: ½ uur relaxen, dan terug naar bed

• Indien tegen de ochtend: gewoon van je bed genieten, maar als spanning: opstaan en wakker blijven



6. Klassieke slaaphygiëne

1. Slaapkamer
• Het bed alleen om te slapen of te vrijen

• Temperatuur (rond 18° is ideaal, maar verschillend naar ieders voorkeur) 

• Verluchting

• Verduistering

• Bed

• Geluid

2. Voeding en drank
• Zware maaltijd verstoort het inslapen en doorslapen

• Ga ook niet met honger naar bed als je daar hinder van ondervindt

• Geen alcohol voor het slapen

• Geen cafeïne na 14 uur (halfwaarde tijd is gemidd 5u)

3. Beweging 
• Niet te intensieve beweging vlak voor het slapen



Raadpleging 3: slaaprestrictie

• De tijd doorgebracht in bed beperken tot de slaaptijd zelf plus 30 minuten inslaaptijd

• Via slaapdagboek de geschatte slaaptijd optellen, bv. 5 uur slaap in totaal

• Terugtellen vanaf ontwaken, bv als wekker om 7u, dan pas om 2 uur naar bed, daarbij een ½ uur 
inslaaptijd, dus om 1u30

• Indien goed, per week 15 min vervroegen



Meer informatie

Domus Medica richtlijnen:

Aanpak van slaapklachten en insomnia bij volwassenen in de eerste lijn (2018).

https://www.domusmedica.be/sites/default/files/WOREL%20RL%20Aanpak%20insomnie%20NL%2
010102018.pdf

Meer Energie, nooit meer moe in 4 stappen. 

Bruno Ariens

https://www.domusmedica.be/sites/default/files/WOREL%20RL%20Aanpak%20insomnie%20NL%2010102018.pdf


Meer informatie

http://www.slaapenkalmeermiddelen-hulpmiddelenboek.be/

http://www.somniferesetcalmants-manuelaide.be/wp-
content/uploads/2017/11/Slapeloosheid_pati%C3%ABntbrochure_20042021.pdf

• E learning, geaccrediteerd!: 

• ‘Rationeel gebruik benzodiazepines’

• ‘Depressie deel 1: Diagnostiek’

• ‘Depressie deel 2: Behandeling‘

• Via https://www.health.belgium.be/nl/e-services/e-learning

(aanmelden met eID of Itsme)

• LOK vormingen Insomnia, Angst, Stress, Depressie, Afbouw BZD

Via https://www.domusmedica.be/vorming/vorming-voor-lokale-kwaliteitsgroepen

• Podcast: https://zonderzever.com/podcast/1-over-slaap-de-link-met-gezondheid-stress-en-slapeloosheid/

• Online slaaptraining: www.brainwise.be – of via de ziekenfondsen

http://www.slaapenkalmeermiddelen-hulpmiddelenboek.be/
http://www.somniferesetcalmants-manuelaide.be/wp-content/uploads/2017/11/Slapeloosheid_pati%C3%ABntbrochure_20042021.pdf
https://www.health.belgium.be/nl/e-services/e-learning
https://www.domusmedica.be/vorming/vorming-voor-lokale-kwaliteitsgroepen
http://www.brainwise.be/

