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Behandeling

Hoewel slaapproblemen vaak als secundair worden gezien bij eventuele 
comorbide problematiek, leidt de behandeling van comorbide problema-
tiek regelmatig niet tot een verbetering van de slaapklachten. Slaap-
problemen zullen daarom ook apart behandeld moeten worden, zeker 
aangezien zij een risicofactor voor (terugkerende) gezondheidsproble-
men kunnen zijn. De behandelend neuropsycholoog doet er daarom 
goed aan zich te bekwamen in de verschillende behandelmogelijkheden 
of op zijn minst kennis paraat te hebben over mogelijkheden voor 
door verwijzing.

De behandeling van slaaptekort, verschoven slaap en slapeloosheid 
gebeurt op verschillende manieren. Belangrijk is het om daarbij te besef-
fen dat een verschoven slaap en slapeloosheid ten grondslag kunnen lig-
gen aan een slaaptekort en verschoven slaap ook tot slapeloosheid kan 
leiden. In alle gevallen zal vaak eerst advies rondom de slaaphygiëne ver-
strekt worden (zie het kader hieronder voor de aanbevelingen van de 
Global Council for Brain Health). Hiernaast kan bij acuut slaaptekort 
slaapmedicatie ook een oplossing bieden, al is voorzichtigheid geboden. 
Slaapmedicatie is alleen geschikt voor kort gebruik vanwege de neven-
effecten en verslavende eigenschappen. 

Aanbevelingen Global Council for Brain Health ter bevordering van 
goede slaap

Aanbevelingen voor de dag
1 Sta elke dag op dezelfde tijd op, zeven dagen per week.
2 Zorg overdag voor helder omgevingslicht.
3 Zorg voor regelmatige lichaamsbeweging.
4 Probeer bij overgewicht af te vallen.
5 Vermijd cafeïne na de lunch.
6 Accepteer een af en toe voorkomende slechte nacht; dit moet 

geen reden tot bezorgdheid zijn.
7 Rijd niet bij slaapgebrek en slaperigheid.

Aanbevelingen voor de avond
1 Drink en eet beperkt vanaf drie uur voor het naar bed gaan.
2 Vermijd alcohol in de uren voor het naar bed gaan. Het lichaam 

doet er twee à drie uur over om alcohol af te breken. Alcohol kan 
het gevoel geven dat je makkelijker in slaap valt, maar veroor-
zaakt juist nachtelijk ontwaken.
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3 Rokers doen er verstandig aan niet meer te roken of nicotine te 
gebruiken in de vier tot zes uur voor het naar bed gaan.

4 Bij moeite met slapen ’s nachts maar wegdommelen in de avond, 
bijvoorbeeld voor de televisie, zijn er de volgende 
mogelijkheden:

a ga eerder naar bed en aanvaard een vroeger slaapschema, of
b als het te vroeg is om te gaan slapen wordt wakker blijven mak-

kelijker door te gaan staan en bewegen. Ook helder licht over-
dag en in de vroege avond vergemakkelijkt later opblijven.

Aanbevelingen voor de nacht
1 Ga pas naar bed bij voldoende slaperigheid om in slaap te kun-

nen vallen.
2 Houd routine of vaste rituelen aan voor het naar bed gaan.
3 Zorg voor een rustige, donkere slaapkamer. Laat bij opstaan 

’s nachts het grote licht uit, zorg voor een zacht oranjeachtig licht 
en vervang hard blauwachtig licht.

4 Zorg voor een aangename temperatuur in de slaapkamer.
5 Wees kritisch met slaapmedicatie (zeker de vrij verkrijgbare 

middelen) omdat deze zeker bij het ouder worden negatieve bij-
werkingen kunnen hebben.

6 Voedingssupplementen kunnen voor sommigen helpen, maar de 
wetenschappelijke ondersteuning hiervan is gering. Dit geldt 
ook in veel situaties voor melatonine.

7 Let er bij gebruik van slaapmedicatie op dat regelmatig gebruik 
de effectiviteit beperkt. Probeer gebruik te beperken tot drie 
nachten per week, tenzij de arts anders adviseert.

8 Houd huisdieren die de slaap kunnen verstoren buiten de 
slaapkamer.

9 Houd smartphones, tv’s en andere elektronica buiten de slaapka-
mer. De slaapkamer is voor slaap, gebruik deze niet om bijvoor-
beeld tv te kijken, te lezen, spelletjes op smartphone of tablet te 
doen, e-mails te verwerken of te appen.

Voor de behandeling van verschoven slaap is naast adviezen over slaap-
hygiëne vooral de blootstelling aan licht en donker op het juiste tijdstip 
van groot belang. Licht in de vroege ochtend, een uur voor het normale 
moment van ontwaken, heeft het grootste effect om het slaap-waakritme 
te vervroegen (Geerdink e.a., 2016) en licht in de late avond, rond het tijd-
stip van in slaap vallen heeft het grootste effect om ritmes te vertragen. 

TvN_3-2019_BW.indd   171 23-10-19   14:38



Tijdschrift voor Neuropsychologie 2019 Jaargang 14 Nummer 3

Luik, Gordijn, Verwijk & Van Someren172

Een juist licht-donkerschema zal zeer consistent vastgehouden moeten 
worden bij late chronotypes en DSPD. Eventueel kan een liefst lage dosis 
melatonine (tot 1 mg) zo’n vijf uur voor het in slaap vallen helpen om de 
slaap naar een vroeger tijdstip te verschuiven (Gordijn, 2018). 

Voor langdurige slapeloosheid wordt het gebruik van slaapmedicatie 
niet aangeraden, de aanbevolen behandeling voor insomnia, zowel natio-
naal als internationaal, is cognitieve gedragstherapie voor insomnie 
(CGT-i), ook al houden velen na behandeling residuele klachten en een 
verhoogde gevoeligheid voor slechte nachten (Harvey & Tang, 2003). 
Deze therapie incorporeert gedragscomponenten en cognitieve compo-
nenten. Gedragsstrategieën zijn bijvoorbeeld de zogenaamde ‘slaapres-
trictie’, waarbij de tijd in bed beperkt wordt om de slaap meer te consoli-
deren. Wanneer de slaapefficiëntie voldoende is (85% tot 90%) wordt de 
tijd in bed verlengd met telkens vijftien minuten. Ook stimuluscontrole, 
waarbij de patiënt wordt geadviseerd uit bed te gaan wanneer hij vijftien 
tot twintig minuten wakker ligt en alleen weer terug naar bed te gaan 
wanneer hij slaperig is, is een gedragstherapeutische component die veel 
gebruikt wordt voor de behandeling van insomnie. De cognitieve compo-
nenten richten zich bijvoorbeeld op negatieve gedachten over slaap en 
het verminderen van zorgen ten opzichte van slaap en het slaapgebrek 
(‘Als ik nu niet slaap gaat morgen alles mis’). CGT-i werkt voor ongeveer 
65% tot 70% van de insomniepatiënten en de effecten zijn langdurig. De 
neuropsycholoog doet er dan ook goed aan om zich in CGT voor insom-
nie te verdiepen (Verbeek & Van de Laar, 2014).

Conclusie

Slaaptekort, verschoven slaap en slapeloosheid zijn veelvoorkomend, 
zowel onder de algemene populatie als onder de klinische populatie. Zij 
zijn sterk gerelateerd aan gezondheid, inclusief het cognitief functione-
ren. Een acuut slaaptekort beïnvloedt met name reactiesnelheid en vigi-
lantie, maar ook meer complexe functies. De circadiane component be-
invloedt eveneens ons functioneren, een ochtendtype zal anders 
presteren dan een avondtype, afhankelijk van wanneer een test wordt 
afgenomen. Hoewel mensen met slapeloosheid vaak klachten hebben 
over verminderd cognitief functioneren zijn deze cognitieve klachten 
vaak niet objectief meetbaar, zij hebben juist last van hyperarousal. In 
alle gevallen is het belangrijk om deze slaapproblemen te herkennen, 
erkennen en op de juiste manier te behandelen.
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