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Gevolgen van slecht of te kort slaap.
• Vermoeidheid, met verminderd functioneren overdag.

• Slaperigheid.

• Depressie, angst.

• Hart- en vaatziekten.

• Overgewicht.

• Diabetes Mellitus type 2.

• Bij kinderen: ook nog groeistoornissen, gedragsproblemen, 
leerproblemen.

• In Nederlandse beroepsbevolking kosten geschat op 3 tot 4,5 miljard 
euro per jaar (2013) aan ziekteverzuim, medicatie, artsenbezoek, 
verkeersongevallen en fouten op werk.



Klachten passend bij slaapstoornissen

• Moeite met in slaap vallen/doorslapen/te vroeg wakker 
worden

• Vermoeidheid

• Slaperigheid

• Hyperactief

• Prikkelbaar (hyperaroused), somber/depressief

• Verminderd functioneren overdag (concentratie, geheugen, 
productiviteit, verminderde weerstand)



Diagnostiek slaapstoornissen

• Intake / anamnese, inclusief ESS (Epworth Sleepiness Scale) 

• Polysomnografie (met video)

• Actigrafie

• Multi Sleep Latency Test

• Melatonine meting

• Bij vermoeidheid ook uitgebreid bloedonderzoek



Slaapanamnese

• De klacht

• Sinds wanneer

• Bijzonderheden rondom ontstaan van de klacht

• Gevolgen van de klacht overdag

• Wat is er geprobeerd om de klacht te verminderen?

• Gedrag/slaaphygiëne

• Voorgeschiedenis, medicatie (ook zelfmedicatie zoals vitamines,  
voedingssupplementen, homeopathische middelen et cetera!), 
alcohol, drugs, cafeïne. 

• Overige verschijnselen bij specifieke slaapstoornissen



Gedrag/slaaphygiëne

• Wat doe je voordat je naar bed gaat?

• Vaste of wisselende tijden (denk ook aan het weekend) en hoe laat?

• Hoe lang duurt het voor je gevoel voordat je in slaap valt?

• Slaapkamer (donker, geluid, beeldschermen, apparatuur)?

• Hoe vaak wordt je wakker tijdens de nacht?

• Hoe lang duurt het voor je weer in slaap valt?

• Hoe laat sta je op?

• Doe je dutjes overdag? Zo ja hoe vaak en hoe lang?



Epworth Sleepiness Scale
Situatie Kans op doezel/slaap 0=geen, 1= klein, 2 =redelijk, 3= groot 

• Tijdens zitten en lezen. 0   1   2   3 

• Tijdens televisie kijken. 0   1   2   3 

• Zitten in een openbare instelling (zoals theater). 0   1   2   3 

• Langer dan 1 uur zittend als passagier in de auto. 0   1   2   3 

• Tijdens rust in de namiddag. 0   1   2   3 

• Zitten en praten met iemand. 0   1   2   3 

• Na de lunch. 0   1   2   3 

• In de auto in een stilstaande file/achter verkeerslicht. 0   1   2   3 

Bij een score van > 10 is er sprake van overmatige slaperigheid overdag



Polysomnografie

• EEG voor slaapfasen en waak

• Meting van de ademhaling

• Meting van de spieractiviteit op benen en kaakspieren

• Meten van geluid

• Zuurstofsaturatie

• ECG

• Videobeelden van bewegingen en gedrag





Actigrafie

• Meting van activiteit en licht door een 
actigraaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normale slaap

• Afhankelijk van leeftijd.

• Afhankelijk van geslacht.

• Individuele behoefte.

• Zelden direct bij liggen.

• Zelden zonder onderbreking.

leeftijd Benodigde slaap per etmaal

0-4 weken 15 tot 18 uur

1-12 maanden 14 tot 18 uur

1-3 jaar 12 tot 15 uur

3 tot 6 jaar 10 tot 13 uur

6 tot 12 jaar 10 tot 11 uur

12 tot 18 (25) jaar 9 tot 10 uur

18+ jaar 7 tot 9 uur *

* Alles tussen 6 en 10 uur kan normaal zijn!!



Slaapfasen.

• Rapid Eye Movement (REM) en nonREM slaap

• NREM 1: lichte doezel

• NREM 2: Lichte slaap

• NREM 3: diepe slaap

• REM: droomfase

Per nacht 15-20% diepe slaap en 15-20% REM slaap



Insomnia Disorder/Psychofysiologische insomnie

• Moeite met in slaap vallen, in slaap te blijven of te vroeg wakker 
worden

• De insomnie geeft problemen overdag: sociaal, functioneren 
(werk/school), gedrag en overige

• Minimaal 3 dagen per week, gedurende minimaal 3 maanden

• De insomnie blijft bestaan ondanks goede “slaapconditie” 

• De insomnie kan niet worden verklaard door andere 
(slaap)stoornissen 

• De insomnie wordt niet veroorzaakt door middelen gebruik

• Comorbiditeit kan de predominante insomnie klacht niet verklaren



Psychofysiologische insomnie, oorzaken
• Aangeboren, getriggerd en geconditioneerd
• Slechte slaaphygiëne

• Onregelmatige bedtijden
• Uitslapen
• Slaapkamer voor andere dingen gebruiken dan slaap en seks
• Lang uit bed
• In bed blijven liggen
• Beeldschermgebruik
• Alcohol en drugs
• (verkeerd) gebruik van slaapmedicatie
• Cafeïne 

• Vaak verkeerde / irreële verwachtingen
Behandeling: verbeter slaaphygiëne, educatie en CGT



Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders

• Delayed Sleep Phase Disorder

• Advanced Sleep Phase Disorder

• Irregulair Sleep Phase Disorder

• Non-24-Hour Sleep-Wake disorder / Free Running Disorder

• Shift Work Disorder



Diagnostiek circadiane klokstoornissen

• Anamnese

• Slaaplogboek

• Actigrafie

• Melatoninemeting

• (Polysomnografie)



AW af





Hypersomnolentie / narcolepsie

• Epworth Sleepiness Scale > 10

• Klachten van slaperigheid overdag

• Voldoende lange bedtijden (tot 10 uur slaapbehoefte is normaal!)

• Bij narcolepsie: kataplexie (type 1), hypnagoge hallucinaties, 
slaapparalyse

• Diagnose door PSG, actigrafie, MSLT en bloedonderzoek

• Mean sleep latency < 8 minuten



Diagnostiek

• PSG: voldoende lange slaap, geen andere slaapstoornissen

• Uitgebreid bloedonderzoek: niet verklarend voor klachten

• Actigrafie: voldoende lange en regelmatige bedtijden

• MSLT: mean sleep latency < 8 minuten, eventueel SOREM’s
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Behandeling

• (Idiopatische) hypersomnolentie:
• Regelmatige en voldoende lange bedtijden
• Dutje overdag
• Modafinil

• Narcolepsie:

• Eventueel Xyrem (gamma-hydroxy-boterzuur)



Parasomnie.
• Vreemde gedragingen in de slaap

• Praten
• Schreeuwen
• Wandelen
• Slaan
• Schoppen
• Vluchten
• Anderen (bedpartner) redden
• Eten 

• Kan uitgelokt worden door andere slaapstoornissen

• Vaak geen herinnering aan dromen/events



NREM parasomnie

• Vaak in eerste helft van de nacht.

• Toename door alcohol, drugs, antidepressiva.

• Toename door slaap tekort.

• Toename door stress.

• Toename door slechte slaaphygiëne.

• Kan worden uitgelokt door andere slaapstoornissen (OSAS, DSPD, 
RLS/PLMD)

• Normaal in kinderleeftijd tot aan pubertijd.



Nightmare disorder

• Beleven/herinneren van heftige nare dromen

• Met name, maar niet uitsluitend in REM slaap

• Direct na, enkele weken tot maanden na trauma

• Niet te verwarren met night terror = NREM parasomnie



Diagnostiek NREM parasomnie / nightmare
disorder
• (Hetero) anamnese

• Video-polysomnografie na slaapdeprivatie

• Actigrafie

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

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


Behandeling NREM parasomnie / nightmare
disorder
• Vermijden uitlokkende factoren

• Vaste bedtijden

• Beeldschermen 2 uur voor bedtijden uit.

• Ontspanningsoefeningen

• Cognitieve gedragstherapie

• Rescripting therapie

• Z.n. clonazepam 0,5 mg*

• Prazosine (noradrenergissch alfa-1 antagonist), Risperidon, Trazodon 
(afname REM slaap)



Rapid eye movement sleep behaviour
disorder : RBD
• Vaak op oudere leeftijd.

• Vaak gewelddadig. 

• Geen relatie met stress, alcohol, drugs etc.

• Vaak voorbode van Parkinson, Lewy Body dementie en andere 
neurodegeneratieve ziekten.

• Kan worden uitgelokt door andere slaapstoornissen, met name OSAS 
en medicatie.

Behandeling: vermijd/behandel uitlokkende factoren, cloanzepam, 
melatonine



Diagnostiek RBD

• Video-polysomnografie: REM slaap zonder atonie

• Evt screening op neurodegeneratieve aandoeningen

https://www.youtube.com/watch?v=IEgvw1Z-
0co&list=PLVj7reeT4fJUZixqCSPlGKLmhT9vTiz0T

https://www.youtube.com/watch?v=IEgvw1Z-0co&list=PLVj7reeT4fJUZixqCSPlGKLmhT9vTiz0T


Breathing-Related Sleep Disorders

• OSAS (obstructief slaap apneu syndroom)

• CSAS (centraal slaap apneu syndroom)

• (Obesitas) hypoventilatie

• Cheyne Stokes ademhaling

• (Nachtelijke) astma



Klachten
• Snurken (niet bij CSAS!)

• Ademstops bemerkt door bedpartner

• Wakker met droge mond/keel

• Wakker schrikken

• Hartkloppingen

• Benauwdheid

• Nachtelijke transpiratie

• (Ochtend)hoofdpijn

• Vermoeid/slaperig



Oorzaken slaapapneu

• Overgewicht, alcohol, medicatie, met name benzodiazepines en 
agonisten, drugs, anatomie (retrognatie), tonsillen en hersenletsel 
(CSAS)

Gevolgen slaapapneu

• Gewichtstoename, obesitas, hypertensie, hart- en vaatziekten, 
diabetes mellitus type 2, depressie, angststoornis

• Hartfalen bij CSAS en vice versa



Restless legs syndrome (en PLMD)
• Vreemde sensaties in benen (of armen) met drang om te bewegen.

• De klachten beginnen of verergeren in rust.

• Bewegen doet de klachten verminderen/verdwijnen.

• Klachten nemen toe in avond of nacht.

• Periodieke beenbewegingen tijdens waak/slaap bij PSG.

• Symptomen worden onderdrukt door dopaminerge medicatie.

• Familiair voorkomen in 1e graad.

• “Geen slaperigheid overdag”.



Diagnose RLS
• Klinische diagnose!!

• International restless legs scale.

• Kan worden ondersteund door aanwezige periodieke 
beenbewegingen bij polysomnografie

Diagnose Periodic Limb Movement Disorder

• Periodieke beenbewegingen tijdens (video)polysomnografie

• Slaapfragmentatie en/of slaperigheid/vermoeidheid overdag



Oorzaken RLS/PLMD

• IJzerdeficiëntie (ferritine < 75 ug/l)

• Deficiëntie van vitamine D, foliumzuur

• Cafeïne, nicotine, alcohol, aspartaam

• SSRI’s, antipsychotica (TCA’s, melatonine)

• Hyper/hypothyreoidie

• Genetisch

Behandeling: vermijd/behandel uitlokkende factoren, aanpassen 
medicatie (bupropion), alfa-2-deltaliganten, dopamine agonist



Substance/medication Disorder

• Insomnie

• Ontstaan bij start of onttrekking medicatie/middelen
• Alcohol
• Cafeïne
• Cannabis
• Opioïden
• Sedativa, hypnotica en anxiolytica
• Amfetamine en overige stimulantia
• Nicotine/tabak
• Medicatie (adrenerg, serotonerg, histaminerg, corticosteroïden)



Take home message

Psychiatrie en slaapgeneeskunde

slaapkliniek@slz.nl
020-5125123

mailto:slaapkliniek@slz.nl



