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To sleep or not to sleep

•Een goede slaapkwaliteit is belangrijk voor ons 

psychisch welbevinden, onze lichamelijke gezondheid 

, onze kwaliteit van leven en ons functioneren overdag

•50% van de volwassenen slaapt af en toe slecht 

• 10-12% chronische slapeloosheid

– minimaal 3 nachten per week

– Klachten overdag

– Minimaal 3 maanden aanwezig



Gevolgen van slecht slapen

Te weinig slaap kan leiden tot:

•Stemmingswisselingen

•Verminderd cognitief functioneren

•Abnormale hormoonschommelingen

•Lichamelijke klachten



Slaapproblemen in de psychiatrie

• Traditionele opvatting:  Het slaapprobleem is een symptoom van de primaire 

stoornis. Behandeling van de primaire stoornis leidt tot verbetering ven de slaapklachten.

• Recente onderzoeken: Kip of ei?
• Ongeveer 35-40% van de patiënten met chronische slaapklachten, hoofdzakelijk 

insomnie, lijdt aan een psychiatrische stoornis, in de meeste gevallen een 

depressie.

•80% van depressieve patiënten slaapt slecht

• Onbehandelde slapeloosheid vergroot de kans op het krijgen van een depressie

(2-4x zo groot)

•71,7 tot 94,6% van patiënten met depressie in remissie hebben nog altijd 

slaapprobleem (Nierenberg et al. 2010; McClintock et al 2011)

• Behandeling van psychopathologie verloopt vlotter als er 

ook apart aandacht is voor slaap
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Slaapstoornissen in de psychiatrie

• Slaapstoornis als primaire diagnose
– Insomnia

� Inslaapproblemen

� Doorslaapproblemen

� Te vroeg wakker worden en niet meer kunnen slapen

– Hypersomnia

• Slaperigheid overdag

• Te lang slapen

– Parasomnia

• Ongebruikelijk gedrag tijdens de slaap

– Vertraagde slaapfasesyndroom

• Slaapstoornis als gevolg van een psychiatrische stoornis
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Insomnia

- Psychologisch: stress, rouw, lawaai

- Psychiatrisch: depressie, angst

- Farmacologisch: B-blokkers, antidepressiva, alcohol, caffeine

- Fysiek: pijn, ademhaling, plassen

- Slaap/waakritme: jet-leg, ploegendienst, slechte slaapgewoontes



Behandeling insomnia

• Wegnemen van de oorzaak.

• Psychologisch: 
– Gedrag

– Cognities

• Farmacologisch:
– benzodiazepines

• Goed effect tijdens de slaap

• Bijwerkingen buiten de slaap ( geheugen, concentratie, spierzwakte, verslaving)

– Antidepressiva

– Melatonine



Hypersomnia

- Insufficiënte slaap:  apneu, restless legs, nachtmerries

- Neurologisch: narcolepsie, Kleine –Levin 

- Verstoord circadiaan ritme: verlaat slaapfase syndroom



Behandeling hypersomnia

• Wegnemen van de oorzaak

• Stimulantia



Parasomnia
- Slaapwandelen

- Starende gelaatsuitdrukking, kan nauwelijks gewekt worden, amnesie

- Pavor nocturnus
- Begint met een schreeuw, autonome arousal, extreme angst, amnesie, geen 

droomherinnering

- Nachtmerries
- Ontwaken uit angstige dromen zonder aanhoudende verwardheid en angst

- Paniekaanvallen
- Bij het wakker worden, ook overdag

- REM behaviour disorder
- Kortdurend agressief gedrag als gevolg van levendige, onplezierige agressieve dromen

Verergeren bij stress en komen vaak samen voor bij angststoornissen en depressie



Behandeling parasomnia

- Behandelen van de psychiatrische stoornis

- Bij REM behaviour disorder
- Begin Parkinson of dementie

- Verergering bij antidepressiva of benzodiazepines

- Veiligheid creëren

- Farmacologisch:
- Benzodiazepines 

- Antidepressiva

- MAO- remmers



Slaapfase syndroom

- Vertraagd
- Met name bij adolescenten en  jong volwassenen

- Niet voor 03.00 kunnen slapen en liefst na 10. 00 wakker worden.

- Genetische en omgevingsfactoren ( licht)

- ADHD  

- Vervroegd
- Met name vanaf de middelbare leeftijd

- Slaperig vanaf 17.00, doorslaapproblemen   en vroeg in de ochtend wakker

- Genetische en omgevingsfactoren ( licht)



Behandeling vertraagde slaapfasesyndroom

• slaap/waak schema maken, ritme herstellen

• slaaponthouding

• lichttherapie

• melatonine



Slaapstoornissen in de psychiatrie

• Slaapstoornis als primaire diagnose
– Insomnia

� Inslaapproblemen

� Doorslaapproblemen

� Te vroeg wakker worden en niet meer kunnen slapen

– Hypersomnia
• Slaperigheid overdag

• Te lang slapen

– Parasomnia
• Ongebruikelijk gedrag tijdens de slaap

– Verstoord slaapfasesyndroom

• Slaapstoornis als gevolg van een psychiatrische stoornis
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Slaapstoornis als gevolg van een psychiatrische stoornis

– Komen veel voor, maar met name bij:
• Stemmingsstoornissen

• Angststoornissen

• ADHD

• Schizofrenie

• Dementie

• Middelenmisbruik

– Kunnen gezien worden als oorzaak, als symptoom of  als voorbode van 

relapse



Slaapstoornissen bij depressie

• Meest voorkomende symptoom bij depressie. 

• Kip of ei?

• Meestal insomnia, soms hypersomnia ( atypische, seizoensgebonden en bipolaire 

depressie)

• Hoe ernstiger de verstoring , hoe ernstiger de depressie en hoe groter de kans op 

recidief. 

• De organisatie van de slaap is verstoord.



Bij depressie:

-REM slaap treedt eerder op en duurt langer

-Hoeveelheid diepe slaap is verminderd

-Totale slaapduur is verminderd

-Vaker wakker per nacht

-Vroeger wakker in de ochtend



• Herstel van de depressie leidt tot herstel van de slaap en andersom

• Slaapdeprivatie als ultieme voortzetting van de dagschommeling beïnvloed 

organisatie van de slaap

• Verschillende antidepressiva hebben een verschillend effect op de slaap
- 5HT2 blokkers Mirtazepine, Trazodon

-Melatonine agonist Valdoxan

-H1 antagonisten  TCA’s

-SSRI’s REM slaap treed later in , maar wordt langer, vaker lichte slaap



Slaapstoornissen bij manie

• Duur van de slaap is vooral korter ( 0-5 uur per nacht)

• Patiënt wordt wel uitgerust wakker

• Geen slaperigheid overdag

• Ernst van de slaapstoornis gerelateerd aan de ernst van de manie



Slaap bij gegeneraliseerde angststoornis

• 20-30 % komt moeilijk in slaap

• Vaak wakker  worden komt minder voor

• Slaaporganisatie meestal niet ernstig verstoord

• Slapen  of niet kunnen slapen is soms onderwerp van de angst zelf

• Cognitieve gedragstherapie 

• Bij onvoldoende effect antidepressivum



Slaap bij posttraumatische stressstoornis

• 70-90 % heeft angst in slaap te vallen

• 20-70 % heeft last van nachtmerries

• Alle slaapstoornissen komen vaker voor

• Hoe ernstiger het slaapprobleem , hoe slechter de prognose

• Vaker wakker worden tijdens de REM slaap

• Slaap is minder effectief

• CGT

• Antidepressiva, Seroquel



Slaap bij paniekstoornis

• Geen duidelijk verband, alleen bij die patiënten die ook ‘s nachts paniekaanvallen 

hebben ( 50 %)

• Dan angst om te gaan slapen.

• Paniekaanvallen ‘s nachts zijn hetzelfde als overdag.

• Komen vooral voor op het moment van overgang naar diepste slaapfase

• Dan is er kortdurend een kleine toename van het  CO2 gehalte in het bloed.

• Geen veranderde slaaporganisatie



Slaap bij schizofrenie

• Inslaapproblemen meestal bij exacerbatie psychotische verschijnselen

• Vaker overmatige slaperigheid overdag, niet gerelateerd aan medicatie

• Verstoring van het circadiane ritme tijdens psychotische episode ( free 

running cycle, verminderde gevoeligheid voor zeitgebers))



Slaap bij dementie

• Bij ouder worden vaker wakker

• Bij dementie nog veel vaker

• Fragmentatie van het 24-uurs ritme met verstoring van de slaaporganisatie

• Toegenomen REM slaap gedragsstoornissen

• Behandeling met name gedragsmatig: herstel dag/nachtritme, licht, 

activiteiten, niet slapen overdag



Slaap mij middelenmisbruik

Alcohol:
–Sneller in slaap vallen, toename diepe slaap in het begin van de nacht en afname aan eind van 
de nacht

–Bij zware en frequente drinkers: inslaapproblemen, minder diepe slaap en vaker wakker

–Dit houdt enkele weken aan na stoppen en is vaak reden om weer te beginnen.

– Hoe ernstiger de slaapstoornis tijdens drinken, hoe slechter de prognose

Opiaten:
–bij stoppen ernstige slaapproblemen  door rebound activatie van noradregenerge systeem 

–Ernstiger en langer bij methadon, meer dan 6 maanden 

–Hoe ernstiger de slaapproblemen hoe groter de kans op terugval

Stimulantia:
–kortere slaap en minder REM slaap

–Rebound slapeloosheid van ongeveer 2 weken na stoppen met heftig dromen



Slaap bij ADHD

• Meer dan de helft heeft slaapproblemen vanaf de kindertijd

• Een klinisch veel voorkomend patroon van slaapproblemen bij volwassenen 

is:
– ’s avonds overactief zijn,

– te laat naar bed gaan,

– onrustig of beweeglijk slapen 

– ’s ochtends niet goed kunnen opstaan

• Verlaat slaapfase syndroom
– Melatonine



• Als goed ingesteld op methylfenidaat
– Verkort de inslaaptijd

– Afname van onrust ‘s nachts

– Vergemakkelijkt het opstaan in de ochtend

– ½ tablet voor de nacht kan dit nog verder verbeteren

• ADD’ers  meestal géén verlate slaapfase en slapen juist veel maar blijven 
desondanks moe

Slaap bij ADHD



• Betreft een complex systeem  van neurologische  circuits

• GABA, Noradrenaline, Serotonine, Acetylcholine, Histamine, 

Dopamine, Oxytocyne, Galanine

• Elk middel dat werkt op het brein kan de slaap beïnvloeden

Farmacotherapie



•GABA: benzodiazepinereceptor, toename GABA activiteit leidt tot 

algehele inhibitie van het brein:    Benzodiazepines, Non-

benzodiazepines, Barbituraten

•Serotonine heropnameremmer:    Trazodon, Mirtazepine 

•Serotonine antagonist en melatonine agonist :    Agomelatine

•Acetylcholine, Histamine, Dopamine,  Noradrenaline:    

Antipsychotica 

Farmacotherapie



Farmacotherapie

• Keuze op basis van:

- achterliggend psychiatrisch beeld

- verslavingsgevoeligheid van de patiënt

- bijwerkingen

• Allen beïnvloeden de rijvaardigheid en het bedienen van machines

Behalve Paracetamol!



Dus:

• Slaapproblemen komen veel voor

• Bij slaapproblemen is er vaak sprake van een psychiatrische 

stoornis.

• Psychiatrische stoornissen geven vaak slaapproblemen

• De kip en het ei zijn even belangrijk

• Behandel eerst de kip, maar als dat onvoldoende helpt ook het ei
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