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Cognitief slaapverbeteraar  

 

Psychologisch Centrum Lambertushof Veghel  



Effect van slecht slapen  

• Concentratie  

• Planning 

• Prikkelbaar 

• Angstig, depressief burnout  

• Verlaagde beslisvaardigheid  

• Verlaagd zelfvertrouwen  

• Minder zin in seks 

• Meer kans op ongelukken 

• het ontgaat je dat je minder goed functioneert 

 

2 



Met 5 uur slaap 

• 70% minder natural killer cells, die kanker 

tegen gaan (borst- en prostaatkanker) 

• 200% hogere kans op een hartaanval of 

stroke (mede door hoge bloeddruk) 

• Lichaam reageert minder op insuline: 

prediabetisch (3% gewichtstoename) 

• 4.3 maal hogere kans op verkeers- 

ongelukken 
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Noodzaak iets aan doen 

• 20% van de mensen heeft 

slaapproblemen 

• 8% chronisch 

• 1% apneu 

• effect op psychisch welbevinden; 13% is 

binnen een jaar depressief 

• zowel oorzaak als gevolg van psychische 

klachten  
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Wat is normaal? 

• Een cyclus duurt ongeveer 90 minuten 

• We hebben 4-5 cycly per nacht nodig (7.5 

uur gem).   

• Als kind hebben we meer slaap nodig, 

naarmate we ouder worden steeds minder 

slaap.  

• ouderen boven de 65 jaar hebben 

gemiddeld 6 uur nodig.   
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Hoe veel slaap 
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Hoe ziet de slaap er echt uit 
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Mechanisme inslapen  
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Noodzaak om te slapen 
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Diagnostiek 

• slaap/activiteiten dagboek 

• observaties 

• tests: ESS, HSDQ, ISS, PSQi 

• monitoren van klachten 

• apart diagnosticeren, naast andere 

psychische problematiek 
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Medische slaapstoornissen 

 

• slaapafhankelijke ademhalingstoornissen; 

apneu: OSAS en/of CSAS, en positie 

• narcolepsie 

• non-rem arousal stoornis 

• REM-parasomnien 

• restless legs syndroom 

• chronisch slaapmiddelen gebruik 
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Apneu 
geeft een verstoring van: 

• neurotransmitters  

• hypofyse 

• bijnierschorshormoon 

• schildklier, alvleesklier 

• cognitieve functies: aandacht en 

concentratie, leren, beoordelen 

• slaperigheid overdag 
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Insomnia stoornis 

• vermeende slapeloosheid  

• korte slapeloosheid <3 weken  

• chronische slapeloosheid > 3 weken 

• slaapfase stoornis (ochtend- avondmens) 
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Insomnie stoornis 

• vermeende slapeloosheid  

• korte slapeloosheid <3 weken  

• chronische slapeloosheid > 3 weken 

• slaapfase stoornis (ochtend- avondmens) 
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Slaapstoornissen vanuit gedrag 

• insomnie 

• hypersomnie  

• circardiane 

• nachmerrie 
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Vermeende slapeloosheid 

• misperceptie 

• 5 slaapcycli 

• cognities beïnvloeden perceptie  

• welbevinden en productiviteit 
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Slaapmedicatie, goed idee? 

• maar 3-14 dagen effectief 

• zelfde bijwerkingen als slapeloosheid 

• vermindert de stresstolerantie 

• verminderd het geheugen 

• vermindert verwerking en leerbaarheid  

• verhoogde kans op ongelukken 

• verslavend  
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fouten bij in- en doorslapen 

• fout 1 geen ritme/ slechte slaaphygiene 

• fout 2 verzet tegen slecht slapen 

• fout 2 verkeerd slaap geconditioneerd  

• fout 3 doomdenken ‘s nachts   

• fout 4 geen balans in het leven 

• fout 5 trauma’s niet verwerkt 
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Alternatief = Cognitieve 

Gedragstherapie voor slaap 

 
• Slaapadviezen 

• Leren ontspannen 

• Bed prettige plek, zonder frustratie 

• Ombuigen negatieve gedachten  

• Niet meer piekeren 

• Balans in het leven 
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Slaap-schakelaar 

minder meer 
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Slapeloosheid cirkel (Morin 1993) 

Slecht slapen  

Cognitieve overactiviteit 
piekeren, angst, stress 

Lichamelijke 
overactiviteit verhoogde 

spierspanning  

Verkeerde 
slaapgewoonten 
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Slaaptraining   

Even alleen de focus op slaap 

 

• 5 bijeenkomsten van 1,5 uur 

• groep van minimaal 4 personen 
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Alles in één training  

Ontspan en stop 
piekeren 

Stimulus controle en 
slaaprestrictie 

Anders denken over  
slaap 

Informatie, registratie en 
slaapadviezen 
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Geef het door!  

7 stappen om beter te slapen 

 

 

 

 

 

 

Dit e-book is gratis op:  

www.verbeterjeslaap.nl    
b.vanlaerhoven@lambertushof.nl (voor vragen) 
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