
Slaap 

  
- Je zal er maar wakker van liggen – 

 
 

 

Nynke Storm, psychiater 
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SPV regiobijeenkomst Noord Holland West 



Welkom 
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Opbouw 

Belang van aandacht voor slaap 

Welke slaapstoornissen zijn er? 

Dynamiek tussen psychiatrie en slaap(geneeskunde) 
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Belang van slaap 

Herstel / gezondheid 

Geheugen 

Neurochemische schoonmaak 
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Belang van niet - slapen 

Bill Clinton: ‘ Elke grote fout die ik in mijn leven heb 

gemaakt, was te wijten aan vermoeidheid.’  

 

Gezondheidzorg: Jack Bauer 
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Belang van niet - slapen 

1,5 uur minder gaan slapen 

Verlies van 11 productieve dagen 

Google: 10.900.000 hits 

 ‘waarom ben ik’ 
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Belang van niet - slapen 

 

Kosten in Nederland: 

3 tot 4,5 miljard euro per jaar. 
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Belang van niet - slapen 

Ongelukken: 

Geschat 5% fatale verkeersongelukken 

NL: 50 - 75 dodelijke slachtoffers 

 

Exxon Valdez (olieramp Alaska) 

Spaceshuttle Challenger 
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Belang van niet - slapen 

Vrouwen >> mannen 

Slecht slapen -> 559 kCal per dag 
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Belang van niet - slapen 

Somatische gevolgen: 

•Obesitas 

•Diabetes 

•Cardiovasculaire aandoeningen 
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Belang van niet - slapen 

Psychiatrische gevolgen: 

•Depressie 

•Bipolaire stoornissen 

•Psychose 

•PTSS 

 

•Dementie 

•Suicidaliteit 

•Hyperactiviteit bij kinderen 

• etc 
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Slaapstoornissen in DSM 5 

              ? 
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Slaapstoornissen in DSM 5 

1. Insomnia 

2. Hypersomnolentie stoornis 

3. Narcolepsie 

4. Obstructieve slaapapneu 
syndroom 

5. Centrale slaapapneu syndroom 

6. Slaapgerelateerde hypoventilatie 

7. Circadiane ritme S/W stoornis 

8. Non REM slap arousalstoornis 

9. Nachtmerrie stoornis 

10. REM slap gedragstoornis 

11. Rusteloze benen syndroom 

12. Slaapstoornis door middel 

 

13 



Slaapstoornissen in DSM 5 

1. Insomnia 

2. Hypersomnolentie stoornis 

3. Narcolepsie 

4. Obstructieve slaapapneu 
syndroom 

5. Centrale slaapapneu syndroom 

6. Slaapgerelateerde hypoventilatie 

7. Circadiane ritme S/W stoornis 

8. Non REM slap arousalstoornis 

9. Nachtmerrie stoornis 

10. REM slap gedragstoornis 

11. Rusteloze benen syndroom 

12. Slaapstoornis door middel 

 

14 



Slaapstoornissen in DSM 5 

1. Insomnia 

2. Hypersomnolentie stoornis 

3. Narcolepsie 

4. Obstructieve slaapapneu 
syndroom 

5. Centrale slaapapneu syndroom 

6. Slaapgerelateerde hypoventilatie 

7. Circadiane ritme S/W stoornis 

8. Non REM slap arousalstoornis 

9. Nachtmerrie stoornis 

10. REM slaap gedragstoornis 

11. Rusteloze benen syndroom 

12. Slaapstoornis door middel 

 

15 



1. Insomnia 

• Hoofdklacht is subjectief (!) ontevreden over slaap 

gecombineerd met:  

• moeite met inslapen / doorslapen / vroeg wakker  

• minstens 3 nachten / week gedurende 3 maanden 

• voldoende gelegenheid om te slapen 

• klinische significante lijdensdruk en/of beperkingen 

(sociaal, cognitief, beroepsmatig) 
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4. Obstructieve slaapapneu 

• slaapapneu 

• snurken / stoppen met ademen / haperen OF 

• vermoeidheid overdag, niet-restauratieve slaap                                                                                       

18 



Slaapstoornissen in DSM 5 

1. Insomnia 

2. Hypersomnolentie stoornis 

3. Narcolepsie 

4. Obstructieve slaapapneu 
syndroom 

5. Centrale slaapapneu syndroom 

6. Slaapgerelateerde hypoventilatie 

7. Circadiane ritme S/W stoornis 

8. Non REM slap arousalstoornis 

9. Nachtmerrie stoornis 

10. REM slaap gedragstoornis 

11. Rusteloze benen syndroom 

12. Slaapstoornis door middel 

 

19 



7. Circadiane ritme s/w stoornis 

 

• Ontregelde slaap door verandering in circadiane 

systeem of desynchronisatie tussen endogeen en 

extern ritme 

• slaperigheid of insomnia of beide 

• klinisch significante lijdensdruk of             

beperkingen                                                                                     
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7. Circadiane ritme s/w stoornis 

Types: 

A. Verlate slaapfase 

B. Vervroegde slaapfase 

C. onregelmatig slaap/waak ritme 

D. niet 24-uurs ritme 

E. ploegendienst                                                                                   
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Parasomnie 8,9 en 10 

 

• Abnormale gedragingen, ervaringen of fysiologische 

voorvallen 

• in slaap, specifieke slaapstadia en overgang tussen 

slaap en waak 

• Slaap en waak is niet goed gescheiden, waardoor 

mengvormen ontstaan                                                                                    
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Parasomnie 
 

Pavor Nocturnus: 

• Non REM slaap 

• Eerste derde deel vd slaap 

• Geen droomherinnering 

• Niet reageren op anderen 

 

 

Nachtmerrie stoornis: 

• Tweede helft van de nacht 

• Goede droomherinnering 

• Lange beangstigende dromen 

• Wakker en alert 
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10. REM slaap gedragsstoornis 

• Arousal met vocalisatie en/of complex gedrag 

• Vanuit REM slaap -> meer dan 90 min na inslapen 

• Droominduceerde handelingen: rennen, schoppen, slaan, uit 
bed vallen 

Prevalentie 0.4 - 0.5% 

Vooral mannen boven de 50 

50% ontwikkelt neurodegeneratieve stoornis 

TCA, SSRI, SNRI en beta blokkers                                      kunnen 
uitlokken                                                                                 
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11. Rusteloze benen syndroom 

• Drang om benen te bewegen, onaangename sensatie 

• Gekenmerkt door: verergering bij rust / inactiviteit, 

verdwijnen door beweging, drang vooral in avond of 

nacht 

• 3 x per week / 3 maanden 

• Geen ander gedrag, bv lang dezelfde houding          of 

tikken met de voet                                                                 
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12. Slaapstoornis door middel 

• Ernstige verstoring van de slaap 

• Aanwijzingen voor ontstaan na gebruik, na intoxicatie 

of onttrekking van middel 

• Middel -> slaapstoornis 

• Stoornis niet verklaard door pre-existente 

slaapstoornis 

• Niet tijdens delier 
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12. Slaapstoornis door middel 

• Alcohol 

• cafeïne 

• cocaine 

• amfetamine 

• adrenerge agonisten /  
antagonisten 

• dopamine agonisten / 
antagonisten 

• benzodiazepines 
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• cholinerge agonisten / 

antagonisten 

• serotonerge agonisten / 

antagonisten 

• antihistaminica 

• corticosteroïden  

• cannabis 

• opioiden 
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• cholinerge agonisten / 

antagonisten 

• serotonerge agonisten / 

antagonisten 

• antihistaminica 

• corticosteroïden  

• cannabis 

• opioiden 



Samenhang  

psychiatrie en slaap 

Slaap        psychiatrie 

32 



 Slaap -> psychiatrie 

Insomnia is voorbode / symptoom / restverschijnsel  

Risicofactor depressie, recidief alcoholmisbruik 

Apart van elkaar behandelen 

Prevalentie 6-10% 

Van alle mensen met insomnia heeft 40-50% 

psychiatrische aandoening 
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Psychiatrie -> slaap 

 

• Depressie  

• Bipolaire stoornissen 

• Psychose 

 

 

 

• PTSS 

• Dementie 

• ADHD 

• etc 
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Samenhang psychiatrie en 

slaapgeneeskunde 

Slaapgeneeskunde        psychiatrie 
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Psychiatrie en slaapgeneeskunde 

Medicatie 

SSRI -> rusteloze benen, slapeloosheid 

Stimulantia, melatonine, AD -> nachtmerries 

Stoppen met AD of alcohol -> rebound REM -> 
nachtmerries 

Antipsychotica -> rusteloze benen 

 benzodiazepines: OSAS, verstoord slaappatroon 
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Samenhang psychiatrie en 

slaapgeneeskunde 

Slaapgeneeskunde        psychiatrie 

37 

CGT 

Sociale ritme therapie 



Resume 

Belang van aandacht voor slaap 

Welke slaapstoornissen zijn er? 

Dynamiek tussen psychiatrie en slaap(geneeskunde) 
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Take Home Message 

Vraag naar slaap, vraag door en behandel. 
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Dank voor uw aandacht! 

 

 

n.storm@ggz-nhn.nl 



Ga lekker slapen m’n kind 

En droom je mooie dromen 

Doe nu maar je ogen dicht 

Laat de nacht maar komen 

 

Ga toch lekker slapen m’n kind 

Nee, er zit geen beer in de kast 

Zie je ? De kastdeuren zijn echt helemaal dicht 

Pak je knuffel maar stevig vast 

 

Ga nou toch eens slapen m’n kind 

Het is al best wel laat 

Ok, 1 slokje water, maar beloof je dan 

Dat je daarna echt slapen gaat? 

 

Ga nou toch alsjeblieft slapen m’n kind 

Ook ik ben toch zo moe 

Sluit je beide oogjes maar 

En doe ze dan eindelijk eens 

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

 

 

      Frede - detaalfabriek 
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9. Nachtmerrie stoornis 

Geneesmiddelen: 

dopaminerge middelen 

beta blokkers 

amfetamine 

cocaine 

antidepressiva 

stoppen met roken medicatie 

melatonine 

stoppen met antidepressiva 

stoppen met alcohol                                                                                
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Wat te vragen? 

• Wat vindt u van uw slaap? 

• Wat gebeurt er rondom of in de slaap? 

• Wat vindt uw bedpartner van uw slaap? 

• Wat doet u overdag? 

• Hoe zit uw avond eruit? 
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2. Hypersomnolentie stoornis 

• Zelfgerapporteerde excessieve slaperigheid ondanks 7 uur 

slaap met minstens 1 van de volgende symptomen: 

1. recidiverende periodes van slaap of in slaap vallen op 

dezelfde dag 

2. meer dan 9 uur slaap, niet verkwikkend (soms tot 20 uur) 

3. na plotseling ontwaken met moeite wakker worden 

(slaapinertie)                                                                                                        
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11. Rusteloze benen syndroom 

• Prevalentie 2-3% 

• Zwangerschap 

• IJzerdeficientie 

• Begin voor 45ste -> langzaam progressief 

• Begin na 45ste -> snellere progressie                                                           
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