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Het belang van goede slaap voor het psychisch welzijn: oorzaken en 
gevolgen van slaapstoornissen in de psychiatrie 
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Onderwerpen 

•  slaaponderzoek, 

•  slaapstadia & slaapregulatie, 

•  groepen slaapstoornissen, 

•  prevalentie & gevolgen, 

•  wederzijdse beïnvloeding. 
    
   



Slaapdiagnostiek 

• informatie over (geschiedenis van) slaapklachten, -gewoonten, 
   somatische en psychische aandoeningen, medicatie, … 

• (diagnostische) slaapvragenlijsten,  

• slaap-waak dagboek, 

• actografie, 

• polysomnografie (PSG), 

• …………………………… 
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Objectieve veranderingen in de slaap: Polysomnografie 

EEG, EOG en EMG: 

•  wakker 

•  remslaap 

•  non-remslaap (N1, N2 & N3)* 

 

*The American Academy of Sleep Medicine. Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events ,2014. 



Hypnogram 

Tijd in bed  N1 (1-7%) 

Totale slaap tijd  N2 (45-55%) 

Slaap efficiëntie (>90%) N3 (15-25%) 

Slaap latentie (<30 min) REMS (15-25%) 

Aantal ontwakingen (<4) Wakker (5-10%) 
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SLAAP REGULATIE – homeostatisch proces (S) 

Kans op slaap (sleep propensity) hangt af van slaap-waak 
geschiedenis  

• waak verhoogt slaapdruk, 

• slaap verlaagt slaapdruk. 

Langere waakduur 

 verkort de slaaplatentie, 

 verlengt totale slaap duur, 

 verhoogt N3. 

Lang in bed liggen en overdag dutten hebben de 
tegenovergestelde effecten.  





Door de combinatie van homeostatische en circadiane 
regulatie kunnen we overdag lang (ca. 16 uur) redelijk alert 
wakker blijven en ‘s nachts ca. 8 uur lang geconsolideerd 
slapen (Dijk & Czeisler, 1994).  
 

 
Daan, Beersma & Borbély (1984) Am J Phsyiol Borbely (1982) Human Neurobiology; 



International Classification of Sleep Disorders (ICSD), 3rd ed., 2014. 
 

Groepen slaapstoornissen: 
•  Insomnia, 
•  Sleep Related Breathing Disorders, 
•  Central Disorders of Hypersomnolence, 
•  Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders, 
•  Parasomnias,  
•  Sleep Related Movement Disorders. 

Classificatie van slaapstoornissen 



Sleep disorders are rather prevalent in people with a mental disorder 
     Sleep disorder        Prevalence 

           general  psychiatric  
          population populations 

________________________________________________________________ 

1.  chronic insomnia    4-10%  >50% mood- and anxiety 

               disorders, SSD, drugaddiction, 

             ………………… 

2.  OSAS       2-7%   20% MDD, PTSS  

3.  idiopathic hypersomnia very low  not that rare 

4. DSPS         0,1-0,2%  higher ADHD, ASD, 

              mood disorders,… 

5. frequent nightmares   1-8%   60% PTSS 

6. RLS        2-8%   12% ADHD, 10% mood- and 

              anxiety disorders, … ? 



Mogelijke oorzaken hoge prevalentie 

 

• insomnie bij psychiatrische stoornis (transdiagnostisch), 
 

 



Chronische insomnie 

Chronische slapeloosheid:   
 4-10% van  algemene bevolking 
 > 50% van mensen met een depressie 
       angststoornis 
       psychotische stoornis 
      .  .   .    .     .      .       .        .         .          . 
 

Slapeloosheid komt veel voor in psychiatrie en is diagnose overstijgend 

Langdurig en frequent optreden van problemen met inslapen  
en/of doorslapen, met negatieve effecten op functioneren overdag 
 
    
 
  

behandeling 

slapeloosheid 

symptomen 

psychische aandoening 



Mogelijke oorzaken hoge prevalentie 
 

• insomnie bij psychiatrische stoornis (transdiagnostisch), 
• chronificatie insomnie /residu symptoom (bijv. 44% na  
   remissie MDD)1,2 

 

 



Mogelijke oorzaken hoge prevalentie 
 

• insomnie bij psychiatrische stoornis (transdiagnostisch), 
• chronificatie insomnie /residu symptoom (bijv. 44% na remissie 
   MDD)1,2 
• bijwerkingen psychofarmaca: 
   Insomnie (stimulantia, verschillende TCAs, SSRIs, SNRIs), 
   Hypersomnie (benzodiazepinen, veel antipsychotica) 
   OSAS (sederend, spierontspannend, gewichtstoename) 
   Parasomniën (non-rem en remslaap parasomnieën,  
                             zoals slaapwandelen en nachtmerries) 
   RLS & bruxisme (de meeste antidepressiva & antipsychotica) 
 

 



Mogelijke oorzaken hoge prevalentie 

 

• insomnie bij psychiatrische stoornis (transdiagnostisch), 
• chronificatie insomnie /residu symptoom (bijv. 44% na  
   remissie MDD)1,2 

• bijwerkingen psychofarmaca, 
• invloed slaapstoornissen op psychische gesteldheid 

 

 



Slapeloosheid vergroot de kans op een psychische aandoening 

1 2 3 4 5

depressie

angststoornis

nicotine afhankelijkheid

alcohol afhankelijkheid

Invloed van slapeloosheid op het risico een psychische 
aandoening te ontwikkelen 

factor Breslau et al. Biological Psychiatry 1996; 39: 411-418 

979 mensen 
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Baglioni et al. EPMA J 2011, 2: 287-293 

Insomnie als voorspeller van depressie 



 
Gevolgen van slapeloosheid 

Slapeloosheid kan ernst van psychische symptomen versterken 

Correlatie coëfficiënt: 0.54*** 

Kamphuis et al. Physiology & Behavior 2014; 123: 168-173  

Relatie tussen slapeloosheid en  
impulsiviteit bij forensische patiënten 

96 mensen 



 
Gevolgen van slapeloosheid IV 

Slaapstoornissen verlagen kwaliteit van leven 

Invloed van slaapstoornissen op suïcidaal gedrag 
bij mensen met een psychische aandoening  

1 6 11 16

posttraumatische
stresstoornis

depressie

paniekstoornis

schizofrenie

factor 
Malik et al. Systematic Reviews 2014; 3: 18 

19 studies 





Patiënten met insomnie en depressie 
gedurende 9 weken via internet CGT 
voor insomnie (ICBT-I; N=14) of CGT 
voor depressie (ICGT-d; N=15) 

• ICBT-i is effectiever dan ICBT-d met  
  betrekking tot insomnie (lagere ISI en  
  minder slaapmedicatie), 

• ICBT-i en ICBT-d zijn even effectief  
   met betrekking depressie (lagere  
   MADRS-S)  

Insomnie bij depressie is niet slechts 
symptoom, maar behoeft specifieke 
behandeling. 

Blom et al. Sleep 2015, 38: 267 - 277 

Invloed CBT-I op depressie 



Psychiatrie 
(en psychofarmaca, 

levensstijl, …) 

Slaapstoornissen 
(gestoorde slaap) 

• kwetsbaarheid  psychiatrische stoornis 

• terugval na remissie 

• ernst symptomatologie 

• vertraagt remissie 



Bedankt voor uw aandacht 
marike.lancel@ggzdrenthe.nl 

m.lancel@rug.nl 
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