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Goed slapen in de nacht doe je (van)zelf, 
of toch niet……….

Marjon Stapper Verpleegkundig specialist GGZ

8 maart 2023
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Kennismaking



Wat aan bod komt ……….

• Algemene informatie over… / Inzicht in… slaap
• Factoren die beïnvloedend (kunnen) zijn op slaap
• Slaapstoornissen
• Diagnostiek
• Slaapadviezen: - Algemeen

- Gedrag
- Ontspanning
- Gedachten 
- Middelen + slaap en voeding

• Behandelopties van de 2 meest voorkomende slaapstoornissen
• Samenvatting, Vragen en Evaluatie

3



Algemene info over slaap

Wat is slaap?

De functie van slaap           

Opbouw van slaap
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‘normale’ slaap en 
ondersteunende processen

- Circadiane ritme
…                     Voor et uitleg in duidelijk filmpje   https://www.youtube.com/watch?v=buMEKZ35fEw

- Homeostatisch proces 

5

https://www.youtube.com/watch?v=buMEKZ35fEw


Wat aan bod komt ……….

• Algemene informatie over… / Inzicht in… slaap
• Factoren die beïnvloedend (kunnen) zijn op slaap
• Slaapstoornissen
• Diagnostiek
• Slaapadviezen: - Algemeen

- Gedrag
- Ontspanning
- Gedachten 
- Middelen + slaap en voeding

• Behandelopties van de 2 meest voorkomende slaapstoornissen
• Samenvatting, Vragen en Evaluatie

6



Slaap in relatie tot … leeftijd
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Factoren die beïnvloedend 
(kunnen) zijn op slaap



Slaap in relatie tot … BALANS

8

Factoren die beïnvloedend 
(kunnen) zijn op slaap

We slapen zo’n 30% van ons leven. 



Slaap in relatie tot …
ENERGIE balans!?!

• - Er voor iedereen zijn

• - Draagkracht en draaglast

• - Toename werkdruk

• - Krapte in personeel

• - Bezuinigingen

• - Patiënt wordt kritischer

• - Werkzorgen & thuiszorgen

• - Onregelmatige tijden
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Factoren die beïnvloedend 
(kunnen) zijn op slaap

• Organische/hormonale/psychiatrische/medische stoornissen
• Onderhoudende factoren die slaap negatief beïnvloeden
• Persoonlijkheid
• ‘Slaapdruk’
• Onvoldoende rekening houden met biologische klok en chronotype
• Mate van ontspannen/gespannen geest en lichaam, stress
• Oververmoeid zijn
• !!! Niet gediagnosticeerde of onvoldoende behandelde          

slaapstoornissen!!! 10
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Slaapstoornissen

• Bijna    80
• verschillende 

slaapstoornissen
• volgens de 
• ICSD classificatie

12



Slaapstoornissen 
ICSD-3 (2014) 

1. Insomnie
2. Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen
3. Hypersomnolentie
4. Circadiane –ritmestoornissen
5. Parasomnieën   
6. Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen
(7.Overige slaapstoornissen) 13



Slaapstoornissen

Twee van de meest voorkomende:

1. Slaapgerelateerde ademhalings-
stoornissen zoals

Obstructief SlaapApneu (OSA)

Centraal Slaapapneu (CSA)

2. In- en doorslaapproblemen (INSOMNIE) 14



OSA (slaapapneu)

Waarom is slaapapneu slaap‘verstorend’ 

Door een apneu wordt je iedere keer ‘wakker’. 

Hierdoor ontstaat er een slaaptekort omdat je 
onvoldoende diep slaapt.

Voor het gevoel kun je wel goed slapen!

(slaaptijd – slaapkwaliteit)
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INSOMNIE - slapeloosheid
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INSOMNIE - slapeloosheid
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Diagnose wordt gesteld als sprake is van dat de persoon:
Minstens 3x per week en al minstens 3 maanden 
• moeite heeft met inslapen
en/of 
• moeite met doorslapen 
en/of 
• te vroeg wakker wordt ondanks dat er goede en voldoende 

gelegenheid is tot slapen
en 
• daardoor het functioneren overdag en/of in de avond beperkt 

wordt mentaal, fysiek en sociaal.



Samenvattend Insomnie en OSA
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Diagnostiek 
(subjectief)

• Slaapanamnese 

• Beleving en zelfassessment (subjectief) 

• (Diagnostische) vragenlijsten

• Anamnese / intake afsluiten met:….
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21https://www.kempenhaeghe.nl/uploads/documents/onderzoek/slaapwaakkalender%202018.pdf

https://www.kempenhaeghe.nl/onderwerp/waarvoor-dienen-de-slaapvragenlijst-en-het-slaapdagboek/

https://www.kempenhaeghe.nl/uploads/documents/onderzoek/slaapwaakkalender%202018.pdf
https://www.kempenhaeghe.nl/onderwerp/waarvoor-dienen-de-slaapvragenlijst-en-het-slaapdagboek/


Diagnostiek 
(objectief)

Objectieve parameters o.a.

• Poly(somno)grafie

• Actigrafie

• MSLT test

• Melatonine bepaling
• (slaapendoscopie; bij alleen snurken én geen vermoeden van slaapstoornis)
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Behandelopties

• Farmacologisch

• Niet-farmacologisch
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SW adviezen; Algemeen

• Veilige liefst vertrouwde omgeving
• Voldaan (geen honger, dorst, pijn, ….)
• Rustige en donkere omgeving (prikkelarm)
• Comfortabel bed, horizontale, hooguit half zittende, 

lichaamshouding
• Niet te warm, niet te koud
• Aandacht verliezen voor prikkels (omgeving en

gedachten)
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Slaapvoorwaarden



SW adviezen; Gedrag

• Houd regelmatige bedtijden aan, ook in het weekeinde!                                                            
• Beperk de tijd in bed tot maximaal 8 uur
• Bewaar het bed om te slapen en sta na 20-30 min. 

op als de slaap niet komt.                        
• Ga iets saais doen wat ontspant (15-30 min.,kookwekker)
• Kijk niet steeds op de wekker.
• Liever geen dutjes overdag, als dan 1-2 een powernaps   

(max. 30 min.  voor 14.00 uur) 26



SW adviezen; Ontspanning

• Neem elk dagdeel een pauze 
• Sporten/bewegen minimaal half uur per dag : niet 

vlak voor bedtijd
• Warm bad; 2 uur voor bedtijd
• Ademhalings- of ontspanningsoefeningen
• Yoga of meditatie
• Schakel -buiten bed- af voor het slapen
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SW adviezen; Gedachten

• Neem overdag en/of vroege avond een 
afgebakende tijd om dingen te overdenken 
(‘piekermoment’)

• Lezen of tv kijken bij inslapen kan helpen als 
afleiding (in bed max. 30 min)

• Aan leuke dingen denken
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SW adviezen; Middelen
• Drink maximaal 2 glazen alcohol                         verspreid over de 

avond, NIET ALS ….  

• Slaapmedicatie…..                                                                                        
- max 3x pw (tijdelijk en na uiterlijk 6 weken stoppen na afbouw).

• Vermijd caffeïne (en bij voorkeur ook nicotine) na 18.00 uur 

29



Slaap en voeding

Slaap is essentieel voor een gezond gewicht

Welke rol een voedingspatroon en tijdstippen daarvan heeft 

-vet, KH, eiwit-

op slaap is nog (te)weinig onderzoek naar gedaan 

en staat nog in de kinderschoenen.  
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Behandeling Insomnie

1e keus (na basale SW adviezen):

Cognitieve gedragstherapie insomnie (CGT-I) 

In acute situatie kan evt. kortdurend inzet van 
benzodiazepines 
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Behandeling Insomnie; CGT-I
Individueel of in groep
In 6-8 wkn 6 sessies, na 8 wkn 1e en z.n. na 3mnd     
2e follow-up sessie (Verbeek & van de Laar)

Gebaseerd op vijf pijlers:
1. Psycho-educatie
2. Ontspanning (ademhaling- en             

ontspanningsoefeningen)
3. Gedrag (slaaprestrictie en stimuluscontrole)
4. Gedachten (cognitieve therapie) 
5. Zelfregistratie (o.a. SWK en dagregistratie)
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Voorbeeld van resultaat CGT-I
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Behandeling  Slaapapneu
• Rugligging vermijden
• Positive Airway Pressure

(PAP) therapie

Ondersteunend is:
• Weinig alcohol gebruiken     
• Vermageren                               
• Neusdoorgankelijkheid

verbeteren (KNO)

Overige mogelijkheden o.a.:
• Orthodontistische prothese (MRA)
• Kaakoperatie 
• Tongstimulator

35



Wat aan bod komt ……….

• Algemene informatie over… / Inzicht in… slaap
• Factoren die beïnvloedend (kunnen) zijn op slaap
• Slaapstoornissen
• Diagnostiek
• Slaapadviezen: - Algemeen

- Gedrag
- Ontspanning
- Gedachten 
- Middelen + slaap en voeding

• Behandelopties van de 2 meest voorkomende slaapstoornissen
• Samenvatting, Vragen en Evaluatie

36



Samenvattend

• Slaap is een ingewikkeld    

(psycho -neuro)fysiologisch proces

• Er kan nogal wat mis gaan……….
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Samenvattend
Als een slaapprobleem het dagelijks leven ernstig 

verstoort is er mogelijk een slaapstoornis
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Slaapklachten o.a.:
• slecht inslapen
• vaak wakker worden
• Veelvuldig plassen
• (te) kort slapen, vroeg wakker 
• niet verkwikkende nachtslaap
• vreemde gedragingen i.d. nacht
• rusteloze of trekkingen i.d. 

benen

Klachten overdag en avond o.a.:          
• bovenmatig vermoeid
• (on)geplande dutjes
• aandacht- concentratie - en      

geheugen problemen
• prikkelbaar zijn



Samenvattend / take home;                             
Bij slaapproblemen………..

• Schenk aandacht aan mogelijke (nog niet in zicht zijnde of nog niet 

gediagnostiseerde en onbehandelde) slaapverstoorders en andere 
oorzaken. Z.n. verwijzen naar HA of geaccrediteerd slaapcentrum.

• Bij heftig snurken, slaperigheid (overdag -‘s avonds) en ademstops    
(pt zelf schrikt wakker of partner merkt het): adviseer vragenlijst op 
internet, zoekwoord ‘slaapapneu test’, in te vullen en z.n. contact 
opnemen met HA.

• Bij in- en/of doorslaapproblemen (vermoeden insomnie) adviseer het 
-strikt- toepassen van de basale SW-adviezen. Bij onvoldoende 
effect naar HA.
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en…… 
zorg voor een goede en gezonde slaap in de nacht!

1 vd behandel mogelijkheden 
voor slaapapneu!
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