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Slapen is een 
HOOFDzaak



Overzicht

1. Slaapfysiologie en –
psychologie→ Beweegquiz

2. Praktische tips en 
oefenervaring!

3. Slaapmedicatie? Wanneer 
wel/niet?

4. Verwijzen naar wie?



Slaapdruk – wat is dat?

Staan
• De uitgesproken wens om te 

slapen

• Druk leggen op de slaap

• Ik moet slapen

Zitten
• Slaperigheid door lang wakker

• Mate van slaperigheid

• Staat los van gedachten over 
slaap



Slaapfysiologie



Melatonine is een (natuurlijke) slaapmaker

Armen omhoog en zwaaien Armen over elkaar gevouwen



Melatonine – hormoon
van de nacht

https://nl-
nl.facebook.com/Orthica
HealthScience/videos/m
arijke-gordijn-over-haar-

lezing-op-het-orthica-
health-science-

congres/6421925563067
87/



Bioritme - melatonine - cortisol



8 uur slaap heb je 22 jr+ (zeker) nodig

Stamp op de vloer Voeten van de vloer



Slaap over de leeftijd



Te kort,
te lang slapen en 
gefragmenteerd slapen 
zijn ongezond!

https://academic.oup.com/ije/article/48/3/849/5486060

-/- < 7uur-9uur > -/-



Slaappsychologie 
slaapmisperceptie

•Attention –
intention – effort 
pathway
•Disfunctionele 

gedachten over de 
slaap
•ACT en Cogn ther.



Kun je aanleg hebben voor slaapproblemen?

Linkerarm omhoog Rechterarm omhoog







Gezonde Puberslaap 
werkt preventief op latere 
mentale en fysieke 
gezondheidsproblemen.

• Slaaptekort 
• gem 7.00 uur &

25% <6,5 uur,  34% slaapt goed)
• Onregelmatige bedtijden
• Spanning en stress
• Pepmiddelen



Risico periodes / situaties

Pubertijd Zwangerschap Menopauze Ouderenslaap

Ploegendiensten Stress / piekeren Trauma
En nog veeeeeel 

meer…



Praktische 
tips en oefen 

ervaring







Slaapmedicatie…. Wel / niet



Gedragsmatige 
aanpak gaat 
vóór pillen

https://www.nhg.org/actueel
/nieuws/herziening-nhg-
standaard-slaapproblemen-
en-slaapmiddelen

https://onlinelibrary.wiley.com/d
oi/10.1111/bcpt.13144

• Slaapmedicatie geeft hooguit 20-30 minuten 
slaap-tijd-winst

• Slaapmedicatie geeft geen slaap maar 
bewusteloosheid

• Slaapmedicatie verslechtert de kwaliteit van 
diepe- en REM-slaap

• Slaapmedicatie is verslavend

• Slaapmedicatie geeft overdag een suf, 
vermoeid gevoel.

• Slaapmedicatie veroorzaakt (val) ongelukken

• Verkort de levensverwachting



Wanneer wel 
slaap-
medicatie?

• Bij hoge lijdensdruk

• Bij ernstig disfunctioneren overdag

• Wanneer er geen verdere verbetering 
mogelijk is via gedragsmatige aanpak.

• Combineer slaapmedicatie met goede 
voorlichting en de gedragsmatige aanpak.



Wist je dat…

• Hypnotic drug risks of mortality, 
infection, depression, and cancer but 
lack of benefit. Daniel F. Kripke 2016

• www.dekennisvannu.nl/site/artikel
/Dood-door-slaapmiddel-/6269

• Mortality hazard associated with 
anxiolytic and hypnotic drug use in 
the National Population Health Survey 
Can J Psychiatry 2010 Sep;55(9):558-
67. 

http://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Dood-door-slaapmiddel-/6269


Hoe dodelijk 
zijn 
slaapmiddelen?

The epidemiologic hypnotic mortality risk is 
almost comparable to that of cigarette
smoking and many-fold greater than the risk 
to Americans of violent death.

• Hypn. drugs 300,000–500,000 deaths/year26

• Cigarettes 560,000 U.S. deaths per year194

• Murders 14,196 U.S. deaths in 2013

https://f1000research.com/articles/5-918/v3#ref-26
https://f1000research.com/articles/5-918/v3#ref-194


Quetiapine?

• Quetiapine's benefit in the treatment of 
insomnia has not been proven to outweight
potential risks, even in patients with a 
comorbid labeled indication for quetiapine.

• Quetiapine for insomnia: a review of the
literature. 2014 Mar 1;71(5):394-402.



Mogelijke aanpak

• Analyse: slaapstoornissen, insomnie of 
bioritmiek

• Bij slaapmedicatie verzoek: psycho-educatie

• Bij vermoeden slaapstoornissen (Apneu / 
RLS ) → Slaapcentrum

• Bij Insomnie en Bioritmeproblemen: 
gedragsmatige aanpak gaat voor 
medicamenteus



Vraag door naar:

Gevolgen overdag

Oorzakelijke 
factoren, 

instandhoudende 
factoren

Vraag naar dutjes 
overdag

Bioritmiek / ritme 
op een dag / 

bewegen en licht

Prikkels / piekeren / 
stress / angst / 

trauma
motivatie

Slaapscholing: 
Sleepdistrict.nl



Slaaptherapie:
met 
vergoeding

Slaapoefentherapie www.slaapoefentherapie.nl

Slaapgeschoolde POH-GGZ www.thuisarts.nl

Slaappsychooog www.slaapmakend.nl
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24-uurs visie

Cognitieve gedragstherapie-

Insomnie

Ieder mens is een puzzel op 

zich

Gedrag boven medicijnen

Valkuilen en 

kansen Gedrags-

verandering

Positieve gezondheid Landelijke dekking

Stimulus controle- therapie: het bed is voor sla-

pen en voor vrijen. Koppel geen andere zaken aan je 

bed (TV, laptop/ruzie maken…)

Relaxtraining: ontspanningsvaardigheden, adem- 

en focusoefeningen ter bevordering van rust en 

gelatenheid.

Cognitieve therapie: psychologische methode 

voor het veranderen van negatieve, of niet helpende 

gedachten over de slaap.

Slaaphygiene educatie: algemene richtlijnen over 

gezondheidsgedrag en basiskennis over normale 

slaap.

Cognitieve gedragstherapie: de combinatie van 

dagelijks gedrag (bio-psycho-sociaal), automatische 

gedachten en vicieuze cirkels verbeteren.

Slaaprestrictie- therapie: alleen de uren in bed 

liggen die je werkelijk slaapt met een minimum van 5 

a 6 uur.

Essenties van de slaapoefentherapie

Educatie

Slaaptherapie is maatwerk. Geen enkel slaapprobleem is het-

zelfde. Het heeft te maken met je algemeen dagelijks leven 

(bio-psycho-sociaal), omgaan met zorgen/stress, persoonlijkheid, 

ontspanning, opvoeding, leefstijl etc. Samen zetten we graag jouw 

slaappuzzel in elkaar.

Structuur
Balans

Op maat

Gedragsverbetering bij slaapproblemen werkt langduriger en beter 

dan slaapmedicatie. Slapen is gedrag en slapen kun je bij ons leren.

Lichaamsfuncties

Mentaal welbevinden

Zinvol leven

Kwaliteit van leven

Meedoen

Dagelijks functioneren

Waar lig jij wakker van? Werk, 

privézaken, gezondheid? 

Gedragsverandering leidt vaak 

tot slaapverbetering.

Uw slaap onze zorg

Nederlanders gebruikt 

slaapmedicatie

personen zijn 

“afhankelijk”

regelmaat

veel buiten zijn bewegen

ontspannen

gamen overprikkeling

slecht matras

schermgebruik
negatief denken

gezond eten



www.slaapoefentherapie.nl
Fb: Slaapoefentherapie

Linkedin: Francis Lanen- de Haan
Tw: @slaaptherapie

http://www.slaapoefentherapie.nl/

