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Eerst iets over slaap…….

• Slaap is rustperiode voor lichamelijk en geestelijk herstel

• Energie die slaap geeft = gelijk aan verbruikte energie 
overdag  evenwicht dat nauwelijks te beïnvloeden is

• Slapen en waken met elkaar verbonden: 24 uur

• Activiteit van de dag beïnvloedt slaap

• Overgang naar slaap is geleidelijk proces met dalende 
hersenactiviteit

• Verstoorde balans inspanning en rust  overprikkeling 
lichaam en geest  vermoeidheid en slaapproblemen
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Slaapmechanismen

• Slaapschuld (homeostase)
– Hoe langer je wakker bent, hoe groter de slaapschuld 

(slaapdruk)

– Door slaap verlaagt de slaapdruk

• Biologische klok (circadiaan)
– Overdag is het licht en zijn we wakker

– O.i.v. licht stuurt de biologische klok het dagelijks ritme van 
lichaamsfuncties (melatonine, temperatuur) ≈ 24 uur

• Automaticiteit
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Breinactiviteit met polysomnografie
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Lichte 
slaap

Diepe 
slaap
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Verschillende slaap-stadia

Lichte slaap: • Verminderde spieractiviteit
• Soms kleine spiertrekkingen
• Ademhaling en hartslag vertragen
• Daling lichaamstemperatuur 

Diepe slaap (‘slow 
wave sleep’)

• Brein laat trage ‘deltagolven’ zien
• Ritmische ademhaling
• Trage bewegingen

REM (rapid eye
movement) slaap

• Snelle oogbewegingen
• Snellere hersengolven
• Dromen
• Spierontspanning / ‘verlamming’
• Verhoogde hartslag
• Snelle en oppervlakkige ademhaling



21/04/2017 7

Slaapstoornissen

• Verstoring van de slaap kan in verschillende stadia van 
de slaap plaats vinden.

• Belangrijk voor differentiaal diagnostiek is de fase 
waarin de verstoring plaats vindt.
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Slaapstoornissen in DSM 5
• Insomniestoornis
• Hypersomnolentiestoornis
• Narcolepsie
• Ademhalingsgerelateerde slaapstoornissen

• Obstructieve slaap apneu hypopneu
• Centrale slaap apneu
• Slaap-gerelateerde hypoventilatie

• Circadiane ritme slaap-waakstoornissen
• Non–Rapid Eye Movement (REM) slaap arousal stoornissen
• Nachtmerrie-stoornis
• Rapid Eye Movement (REM-)slaap-gedragsstoornis
• Rusteloze benen syndroom
• Middelen/medicatie geïnduceerde slaapstoornis
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Nachtmerrie

• Merrie = mare

• Mare = kwelgeest / ineenvlechting
(zoals in maretak)

• Nachtmerrie =  nachtelijke 
kwelgeest of incubus

Henry Fuseli 1781 ‘The Nightmare’
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Classificatie en definitie van 
nachtmerries 1
• Tot 1950: nachtmerries geen apart 

fenomeen, beschreven samen met andere 
slaapstoornissen.

• Slaaplaboratoriumonderzoek 1950-1960: 
nachtmerrie is een te onderscheiden 
fenomeen, dat vnl. (niet  exclusief) voorkomt 
tijdens REM-slaap.
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Classificatie en definitie van 
nachtmerries 2
Een droom waaruit je wakker kunt 

schrikken uit voornamelijk REM slaap 
met een snelle oriëntatie en een heldere 
herinnering aan de inhoud die hevige 
negatieve emoties oproept. 
(ICSD-II, DSM-IV-TR, DSM 5)
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Nachtmerrie-stoornis in DSM 5

A. Herhaaldelijk optreden van lange, extreem negatieve dromen die goed 
door de betrokkene worden herinnerd, doorgaans met pogingen om te 
ontsnappen aan bedreigingen voor het leven, de veiligheid of de 
lichamelijke integriteit. Het ontwaken komt meestal in de tweede helft 
van de belangrijkste slaapperiode voor.

B. Bij het ontwaken uit de negatieve dromen is de betrokkene snel 
georiënteerd en alert.

C. De slaapstoornis veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of 
beperkingen in het functioneren.

D. De nachtmerriesymptomen kunnen niet worden toegeschreven aan de 
fysiologische effecten van een middel.

E. Co-existente psychische stoornissen en somatische aandoeningen 
kunnen niet adequaat op de voorgrond staande klachten van negatieve 
dromen verklaren.
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DSM 5 vs. DSM-IV-TR

• In DSM 5 worden alle negatieve emoties genoemd, 
en vooral het dysphore karakter ervan is belangrijk.

• Meer mogelijkheden om nachtmerrie-stoornis apart 
te classificeren naast een comorbide stoornis.

• Meer achtergrond informatie over ontstaan van 
nachtmerries en prevalentie.

• Opvallend: nachtmerries specifiek risico voor suïcide
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Differentiaal diagnostiek 1

Tijdens diepe slaapfase (non-REM slaap arousal stoornis):

• Pavor nocturnus / night terror / nachtangst
– Soms wakker schrikken, trage oriëntatie, geen herinnering

– Geen beelden

– Intens gevoel van paniek / bedreiging

– Geen herinnering van schreeuwen of om zich een slaan

– Komt vaak voor bij kinderen

– Meestal tijdens eerste helft van de nacht 

• Slaapwandelen
– Nachtelijke bewegingen, vaak uit het bed

– Ander bewustzijnsniveau

– Bij wakker worden: trage oriëntatie en geen herinnering
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Differentiaal diagnostiek 2

Overgang REMfase - waaktoestand
• Slaapverlamming

• Niet kunnen bewegen bij ontwaken uit REM-slaap

• Hypnagoge (bij het inslapen) of hypnopombe (bij 
het ontwaken) hallucinaties

• Hallucinaties in sluimertoestand, soms uit lichaam 
treden

• In principe onschuldig, maar mogelijk 
angstaanjagend

• Beiden komen meer voor bij narcolepsie
• Niet in DSM 5 als aparte stoornis, evt

slaapstoornis NAO.
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Impact van nachtmerries

• Negatieve invloed op slaap, welbevinden en 
dagelijks cognitief en emotioneel functioneren (Simor et al, 

2012; Levin & Nielsen, 2007)

• Associaties met psychopathologie: angst, PTSS, 
psychose, suicide risico en middelenmisbruik (Fisher et al, 

2014; Levin & Nielsen, 2007; Pigeon et al, 2012; Semiz et al, 2008; Spoormaker et al, 2006; van Schagen 
et al, 2017)

• Nachtmerries blijven vaak bestaan na behandeling 
voor PTSS (Rothbaum & Mellman, 2001; Zayfert & De Viva, 2004)

• Hoger risico terugval PTSS (Schreuder et al, 2001)
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Prevalentie van nachtmerries bij 
kinderen
• Start gemiddeld rond 2 à 3 jaar
• Nachtmerries significant minder na 12e jaar
• 20 tot 60% 3 tot 6-jarigen regelmatig last van 

nachtmerries (Schredl et al, 2009)

• 2.5% van 10-jarigen houdt last (Gauchat et al, 2014)



21/04/2017 18

Prevalentie van nachtmerries bij 
volwassenen
• ‘Life-time prevalence’ 100%
• 2% tot 6% algemene populatie regelmatig last van 

nachtmerries (Li et al, 2010; Sandman et al, 2013)

• 2-5% van algemene bevolking voldoet aan criteria 
DSM-IV-TR (Bixler e.a., 1979; Schredl, 2010; Spoormaker & Van den Bout, 2005) 
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Prevalentie nachtmerries bij comorbide 
psychiatrische stoornissen
• PTSS: 50-70% (Levin & Nielsen 2007; Spoormaker et al., 2006)

• Depressie: 17.5 % (Mume, 2009)

• Insomnia: 18.3 % (Ohayon et al., 1997)

• Schizofrenie: 16.7% (Mume, 2009)

• Borderline persoonlijkheidsstoornis: 49.0% (Semiz et al., 2008)

• Opgenomen patiënten met ernstige psychiatrische 
stoornis: 39.8% (de Niet et al., 2008)
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Prevalentie van nachtmerries in 
specialistische GGZ
30% voldoet aan criteria DSM-IV-TR (Swart et al, 2013)

– 66,7% PTSS

– 27,7% overige psychiatrische stoornissen:
• Angststoornissen

• Stemmingsstoornissen

• Persoonlijkheidsstoornissen

• Overige stoornissen

Geen classificatie van nachtmerriestoornis in medisch 
dossier!

Swart, M.L., van Schagen, A.M., Lancee, J., & van den Bout, J. (2013). Prevalence of Nightmare Disorder in Psychiatric 
Outpatients. Psychotherapy and Psychosomatics, 82(4), 267-268. doi:10.1159/000343590
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Impact van nachtmerries in 
specialistische GGZ
• Prevalentie-onderzoek N=498
• Patiënten met nachtmerriestoornis(N=149):

– Ernstigere psychopathologie symptomen (SCL90)
– Ernstigere persoonlijkheidspathologie (SIPP):

• Zelf-controle
• Identiteitsintegratie
• Verantwoordelijkheid
• Sociale concordantie

– Geen significante verschillen w.b. coping (CISS), trend voor 
meer emotie-gerichte coping

van Schagen, A., Lancee, J., Swart, M., Spoormaker, V., & van den Bout, J. (2016). Nightmare Disorder, 
Psychopathology Levels, and Coping in a Diverse Psychiatric Sample. Journal of Clinical Psychology, 73, 65-75. 
doi:10.1002/jclp.22315
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Thema’s N = 69 Percentage 
N=69

Interpersoonlijke conflicten 40 58%

Fysieke agressie 38 55%

Mislukking of hulpeloosheid 34 49%

Gezondheidsgerelateerde zorgen en/of dood 31 45%

Achtervolgd worden 21 30%

Abnormale omgeving 18 26%

Dader zijn 10 14%

Ongelukken 9 13%

Insecten/ongedierte 7 10%

Getuige zijn van fysieke agressie 7 10%

Kwade aanwezigheid 6 9%

Ramp/calamiteit 4 6%

Vrees/zorgen 4 6%

Suïcide poging 3 4%

Anders 9 13%

Nachtmerrie-inhoud
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Interventies voor nachtmerries

• Cognitieve gedragstherapie lijkt het beste te werken. 
Medicatie minder goed, alleen Prazosine is 
veelbelovend. (Raskind et al., 2003; 2007; Augedal et al., 2013; Seda et al., 2015)

• In 2013: 14 gecontroleerde studies naar cognitieve 
gedragstherapie voor nachtmerries. 
(Augedal et al., 2013)

• Sindsdien enkele nieuwe studies (bv. Thünker & Pietrowsky, 2012; 
Van Schagen et al., 2015, 2016)
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Psychologische interventies voor
nachtmerries
• Indirecte interventies

–Dagboek registratie (Neidhardt et al, 1992) 

–Ontspanning (Burgess et al, 1998)

• Interventies direct gericht op de nachtmerries
–Imaginaire Exposure - IE (Burgess et al, 1998)

–Imagery Rehearsal Therapy – IRT (Krakow et al, 1995)

–Lucid Dreaming Therapy – LDT (Spoormaker & van den Bout, 2006)
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Beste behandeling voor
nachtmerries
• IRT of exposure of een combinatie
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Evidentie voor IRT in de 
specialistische GGZ
Randomised Controlled Trial IRT in specialistische 

GGZ: onderzoekspopulatie
• Patiënten 18-65 jaar GGz Centraal 

– Locaties Oostelijk Utrecht, Gooi & Vechtstreek, Almere

• Zorgprogramma’s:
– Stemmings- en angststoornissen

– Persoonlijkheidsstoornissen

• Minimaal 3 nachtmerries per maand, last ervaren, gemotiveerd 
voor behandeling
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Populatie
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Baseline 1 Baseline 2 Post treatment Follow-up

IRT (N=43)
TAU (N=43)

Nightmare Frequency (per week)

Between group Cohen’s D -0.50** -0.39†
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treatment

Follow-up

NDQ IRT
NDQ TAU
NES IRT
NES TAU

Nightmare Distress & Effect

Between group Cohen’s D
NDQ -0.69** -0.57*

NES -0.29ns -0.47†
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Between group Cohen’s D -0.48* -0.37ns
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Baseline 1 Baseline 2 Post
treatment

Follow-up

IRT (N=43)
TAU (N=43)

PTSD Symptoms (ZIL)

Between group Cohen’s D -0.69** -0.60*
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Conclusie RCT IRT specialistische 
GGZ
• Toevoegen IRT aan gangbare behandeling:

–Middelgrote afname van frequentie van 
nachtmerries

–Middelgrote afname ervaren last van nachtmerries

–Middelgrote afname van algemene klachten (SCL-
90) en PTSS-klachten (gemeten met de ZIL)

• Effect bleef bestaan in follow-up
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Imaginatie- en rescriptingtherapie

Toepassing:

1. Psychoeducatie

2. Preparatie

3. Rescripting

4. Imaginatie
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IRT 1: Psychoeducatie

• Algemene uitleg over slaap en 
nachtmerries

• Beschrijven kenmerken nachtmerries

• Starten nachtmerrie-dagboek

• Herkennen van verschillende 
nachtmerries
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IRT 2: Preparatie

• Blijven registreren

• Oefenen met relaxatie (basis):
–Progressief/ spier-groepen en/of

–Veilige/prettige plek:
• Trainen van inbeeldingsvermogen

• Om leren gaan met bedreigende intrusies
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IRT 3: Rescripting

• Blijven registreren

• Maar: alternatieven voor nachtmerrie-
script bedenken en bespreken!

• Een alternatief kiezen

• Dit alternatief opschrijven

• 6-8x per dag alternatieve droom in laten 
beelden
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IRT 4: Imaginatie

• Inbeelden van 
alternatieve droom

• Blijven registreren

• Bij voorkeur 1, max 2 
nachtmerries tegelijk

• Bij teveel angst: 
– oefeningen uit 

preparatie fase

• Na verandering of 
uitdoving: 
– nieuwe nachtmerries
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Wanneer IRT?

• Nachtmerries verstoren slaap

• Nachtmerries verstoren functioneren 
overdag

• Er wordt ‘last’ ervaren

• Naast al lopende psychologische en/of 
medicamenteuze behandeling
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Succesfactoren

• Ernst nachtmerries

• Weinig verschillende herhalende nachtmerries

• Weinig tot geen psychische klachten

• Weinig tot geen actuele stressoren, evt gerelateerd 
aan trauma en/of inhoud van nachtmerries

• Motivatie voor verandering

• Vermogen tot inbeelden

• Geen dissociatie 
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Knelpunten
• Trauma is recent

• Ernstige psychische klachten

• PTSS symptomen verergeren

• Patiënt wil/kan verhaal van echt gebeurde gebeurtenis niet 
veranderen (bijv. bij PTSS). 

• Klachtgerichte behandeling sluit onvoldoende aan.

• Starre overtuigingen (schema’s) belemmeren verandering

• Inhoud van nachtmerrie heeft (te) belangrijke betekenis

• Nachtmerries zijn te divers wat betreft inhoud, moeilijk om 
thema’s te onderscheiden
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Tips & Trucs
• Proefbehandeling van paar sessies

• Uitbreiden van behandelprotocol met meer sessies, 
bijv. een sessie en huiswerk over twee sessies 
verdelen

• Bij ernstige dissociatie: doorverwijzen naar ervaren 
psychotherapeut.

• ‘Ingewikkelde’ casus: 
– Behandeling samen met ervaren psychotherapeut

– Motivationele gespreksvoering ter voorbereiding: uitzoeken 
van betekenis van hebben van nachtmerries voor de cliënt.
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