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Waarom? 

preklinisch acuut vroeg chronisch

Ontwikkeling van Insomnie  

Driefactorenmodel van Insomnie (gebaseerd op Spielman & Glovinsky, 1991) 

Voorbestemde factoren: 
- Biologische 

trekken 
- Persoonlijkheid 
- Sociale factoren 

Uitlokkende factoren: 
- Medische ziekten 
- Psychiatrie  
- Stress 

Onderhoudende factoren: 
- Te lang in bed liggen 
- Overdag dutten 
- Conditionering 
- Piekeren 

Drempel klinische 
insomnie 



Slaapgroep 

 Gesloten groep 

 Maximaal 8 tot 10 deelnemers  

 10 bijeenkomsten, verspreid over 20 weken 

 Chronobiologische interventies & CGT 

 3 systemen: slaapdruk, bioritme & arousal 



‘Netflixen uit ellende…’ 
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De puzzelstukken 

 ’Soms durfde ik niet uit bed te komen’   vermijding 

 Het bed werd een ‘safe haven’   betekenisverlening  

 ‘Als je me echt depressief wilt krijgen…’   cognities 

 Soms werd eten in bed gebracht   gedrag 

 Netflix kijken   blauw licht   

 



Chronobiologie (CT) 

 Bioritme zorgt voor 24-uursrtime en leidt zo de slaapdruk in goede banen  

 Zeitgebers: regelmaat is belangrijk in de brede zin 

 (Blauw) Licht: blootstelling aan helder licht verlaat melatonine, afgifte is korter (1,5 uur) 

 Dim licht, oranje licht, fel licht ‘s morgens  

 Lichamelijke activiteit: half uur, uiterlijk 2 uur voor het slapen gaan 

 Temperatuur: niet de warmte, maar juist de afkoeling maakt slaperig!  

 Neem een bad, half uur lang,  2 uur voor het bed gaan op lichaamstemperatuur  

 Voedselinname: werking op hormonen , alertheid 

 

Je slaap houdt van regelmaat  

 



CGT - I 

+ ten minste net zo goed als medicamenteuze interventie                        

+ effect langduriger  

+ nagenoeg geen bijwerkingen  

- moeilijk te implementeren wegens een tekort aan getrainde therapeuten  



CGT – I Indicaties 

Indicaties CGT:  

Slecht slapen op voorgrond i.c.m. beperkingen in het 
functioneren overdag 

Negatieve conditionering t.a.v. bed en slaapkamer 

Bezorgdheid over slaap en gevolgen slaaptekort 

Moeite met ontspannen  

Voldoende motivatie  

Voldoende lijdensdruk  

 Slaapklachten ook zo veel mogelijk comorbide behandelen  



CGT – I Contra-indicaties 

 Voor CGT in het algemeen geldt dat ernstige hersenbeschadigingen of ernstige 

verstandelijke beperkingen een contra-indicatie zijn  

 Bij acute suïcidaliteit: eerst stabiliseren als focus stellen en daarna slaap erbij nemen 

 Bij ernstige psychopathologie en/of ernstige psychosociale problemen onderzoeken 

of nu werken aan slaap haalbaar is? 

 Bij middelenverslaving eerst die behandelen , maar de slaapmiddelen afbouwen kan 

meegenomen worden 

 In een stressvolle periode: is het nu haalbaar? Bv. net na de bevalling? 

 Bij trauma: is de trauma reeds behandeld? 

 

 

 

 



Wat behandel ik? 

 Beloop & duur 

 Reden ontwaken 

 Ervaren consequenties 

 Dutten  

 Middelen  

 Waarschijnlijke oorzaak 

 Andere (slaap)stoornissen? 

 Wat is de hulpvraag?   



Insomnia Severity Index (ISI) 



Behandelonderdelen 

 Slaapanamnese 

 Psycho-educatie & Slaaphygiëne 

 Stimuluscontrole   

 Slaaprestrictie  

 Piekerprogramma  

 Ontspanning 

 Cognities uitdagen 

 Wellness Toolbox 



Slaapanamnese 

Voorbeeld slaapanamnese  

 Vooral bedoeld als een hulpmiddel, cliënten kunnen extra frustraties ervaren 

 Er kunnen ook andere dingen geregistreerd worden: eten, drinken, sporten.  



Psycho-educatie 

Thema’s: 

• Slaapfasen: licht, diep & REM-slaap 

• 3 dimensies: slaapdruk, het bioritme & arousal 

• Slaapschuld 

• Uitleg CT & CGT-I  

 



Slaaphygiëne 

 Houd regelmatige bedtijden aan, vooral op dezelfde tijd opstaan. In het weekeinde mag 

het tijdstip van opstaan maximaal 1,5 uur verschuiven. 

 Beperk het lezen of tv-kijken in bed tot maximaal 30 minuten en zorg dat wat u leest of 

kijkt niet te´ spannend of boeiend is. 

 Ontspan voor het slapen gaan: bouw uw dag af en vermijd ongeveer een uur voor het 

slapen gaan inspannende geestelijke en lichamelijke activiteiten. 

 Een dutje is sterk af te raden, een kort dutje overdag (maximaal 30 minuten) is geen 

probleem als het uw nachtslaap niet verslechtert. 

 Draai de wekker om zodat u er niet steeds op kunt kijken, het steeds zien van de tijd geeft 

vaak onrust. 

 Vermijd cafeïne na 18.00 uur (koffie, thee, cola, maar ook chocola!). 

 Gebruik alcohol niet als slaapmutsje, één tot twee glazen verspreid over de avond kan 

geen kwaad. 

 Begin de dag met voldoende licht en beweeg regelmatig overdag.  

 Zorg voor warme voeten bij het inslapen. 



Slaaphygiëne II 

Vergeet niet: 

 

 Vraag naar de omgeving: Hoe ziet de slaapkamer eruit? Wat vindt cliënt prettig/onprettig 

aan zijn of haar omgeving? 

 De afbouw van de dag is ook van belang: komt iemand echt tot rust?  



Stimuluscontrole 

. 
Het doel van stimuluscontrole is het bed weer leren verbinden met slaap, dat betekent ook de 

waakactiviteiten buiten het bed houden. Door het tijdstip van opstaan hetzelfde te houden zal 

het slaap-waakritme zich herstellen . 

 

• Ga in principe alleen naar bed als u slaap heeft.  

• Gebruik het bed alleen om te slapen en vermijd andere activiteiten (m.u.v. de seksuele 

activiteiten).  

• Sta op en verlaat de slaapkamer als u niet in slaap kunt vallen, dit is meestal na 15 tot 30 

minuten. Ga iets doen wat u ontspant en ga pas weer terug naar bed als u slaap heeft. Als 

u na verloop van tijd geen slaperigheid voelt, ga dan na de afgesproken tijd weer terug 

naar bed.  

• Herhaal dit zo vaak als nodig is.  

• Zet de wekker en sta op dezelfde tijd op als gewoonlijk, ongeacht hoeveel u geslapen 

heeft.  

• Vermijd dutjes overdag, behalve als u regelmatig dutjes doet. Dut niet langer dan een half 

uur.  



Slaaprestrictie   

Het doel is de tijd die u in bed doorbrengt verkorten. Hierdoor gaat de slaapdruk toenemen, 

of wel de drang om te slapen. Dit leidt uiteindelijk tot sneller inslapen en beter doorslapen. 

 

 Kijk in uw dagboek hoe lang u gemiddeld per nacht slaapt. Heeft u voor uw gevoel 6 uur 

geslapen, terwijl u ruim 8 uur in bed lag? Probeer dan de komende week niet meer dan 6 

uur in bed door te brengen.  

 Slaapt u 5 uur of korter? Dan mag u de tijd maximaal tot 5 uur per nacht inkorten.  

 Gebruik de tijd die u over heeft alleen boor ontspannende activiteiten (bv. ontbijten 

douchen, lezen, TV kijken enz. ) 

 Overdag kunt u maximaal een half uur dutten 

 In het begin kunt u meer klachten overdag ervaren. Dit gaat meestal over na 6 à 8 weken. 



Slaaprestrictie II 

Let op: 

 

 Houd rekening met anticipatieangst en lijdensdruk.  

 In geval van anticipatieangst kan gewerkt worden met hiërarchische exposure  

opvoeren van slaaprestrictie.  

 In geval van uitputting (zoals bij burn-out) is het advies geen of milde slaaprestrictie.    



Bijhouden van effect 

 Het meest effectief is een combinatie van stimuluscontrole en slaaprestrictie, maar cliënt 

kan ook voor één van de methoden kiezen.  

 Het is heel lastig, maar krachtig.  

 Het effect kan uitgedrukt worden in slaapefficiëntiescore.  

 

SE: totaal tijd geslapen / totaal tijd in bed gelegen x 100% 

 Jonger dan 50 jaar = 85 of hoger 

 50 tot 75 = 80 of hoger 

 75 + = 70 of hoger 

 Maar ook wat is goed genoeg? 

 



Piekerprogramma  

 Het oplossingsgerichte denken  

( d.m.v. formulier) 

 

 Het piekerkwartier 



Ontspanning 

De slaapkwaliteit  is ook afhankelijk is van de balans tussen in- en ontspanning overdag. Het 

is daarom belangrijk om overdag regelmatig een pauze moment in te plannen waarbij u 5 à 

10 minuten even niets doen. 

 

 Ademhalingsoefeningen 

 Progressieve relaxatie  

 Mindfulness  

 Registratieformulier spanning voor en na 

 



Cognities uitdagen 

 Vragenlijst ‘Houding en gedachten ten opzichte van slaap’ 



Cognities uitdagen II 

Invullen van G-schema’s 
 
Dichotoom denken 

 Ik moet 8 uur slapen, anders ben ik niks waard. 
 

Overhaast conclusies trekken 
 Slapen is iets waar ik geen invloed op heb, ik mis een stofje en slaap daarom slecht. 

 
Selectieve abstractie   

 Ik heb relatieproblemen, doordat ik slecht slaap 
 

Catastrofaal denken 
 Als ik niet slaap, zal morgen helemaal niks worden 

 
Op zichzelf betrekken 

 Ik ben een mislukking, want ik slaap niet goed 
 

Alleen letten op het negatieve 
 Ik heb maar 4 uur geslapen, dus kan ik me minder goed concentreren morgen 

 
Toekomstdenken 

 Morgen heb ik een drukke dag, dus wat wordt weer niks met slaap vannacht.  

 
 



Cognities uitdagen III 
 Consequenties van slapeloosheid 

Het is belangrijk om niet te blijven hangen in de negatieve gevolgen, maar door te gaan met 
dagelijkse activiteiten. Het leidt af van slaap en laat ook zien dat dagelijks functioneren niet 
volledig afhankelijk is van slaap. 80% i.p.v. 100% is goed genoeg en kost minder energie. 
 

 Bezorgdheid/hulpeloosheid over slapeloosheid 
Hoewel slecht slapen veel klachten kan geven, is het onjuist om alle klachten daar aan toe te 
schrijven. Zijn er ook andere zaken die het functioneren kunnen beïnvloeden? Het slapen 
kunnen we niet afdwingen. Door te ‘moeten’ slapen, krijgt de slaap niet de kans om in te 
treden. 
 

 Verwachtingen van slaap 
‘Ik heb per se 8 uur slaap nodig’. Er zijn veel individuele verschillen in de behoefte en 
functioneren. Het is niet altijd realistisch dat om te verwachten dat we uitgerust wakker 
worden, zelfs met 8 uur slaap. Het niet uitgerust zijn is niet per definitie abnormaal, de goede 
slapers ervaren ook wisselingen in hun energieniveau. Bovendien voert dit de druk op, 
waardoor angst toe kan nemen en het slapen belemmeren. Kwaliteit is belangrijker dan de 
duur.  
 

 Medicatie 
Het is begrijpelijk dat men oorzaak van het de slapeloosheid het liefst buiten zichzelf zoekt. Dit 
kan echter bijdragen aan de gedachte ‘ik kan niets doen om mijn slaap te verbeteren’, en dat is 
niet waar. Concentreer over de factoren die wel te beïnvloeden zijn. Slapeloosheid is namelijk 
een complex probleem en de oplossing moet dan ook in meerdere richten gezocht worden. 
 



Wellness Toolbox 

WRAP is een prettige format voor het opstellen van een terugvalpreventieplan 

 

 Welke vooruitgang is geboekt?  

 Zijn alle doelen behaald? 

 Welke doelen behoeven extra aandacht de komende periode? 

 Waaraan kan cliënt een terugval herkennen? 

 Welke opdrachten kunnen (opnieuw) helpen? 

 Wat valt te normaliseren en wat valt te problematiseren?  



Casus: wat adviseer je?  



Aanbevolen  Literatuur 



Onderzoek & Toekomst  

 Persoonlijkheid en subtype?  

 Aandacht voor belang slaap… 

 …maar ook voor behandeling d.m.v. relatief korte behandelprotocollen, in 

verschillende vormen (SlimSlapen, i-Sleep e.d.) 

 Witlicht zonder spectrum van blauw? 

 Genen geassocieerd met slapeloosheid geïdentificeerd  



Take Home Message  

We hebben geen magische pil om men beter te laten slapen, maar we 

hebben veel goede technieken om de scherpe randjes eraf te halen en 

daarmee kunnen we de kwaliteit van het leven verhogen voor vele slechte 

slapers.  
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