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Slaap je bij
de vijand?

Tablets, gsm’s, computers, televisies… 

Dat zijn geen vrienden rond bedtijd –  
integendeel! Zorg ervoor dat je schermtijd 
beperkt voor het slapengaan en maak van 

je slaapkamer een “telefoonvrije zone”!
——

WEES MEESTER
VAN JE SLAAP

 ''De hoeveelheid slaap die 
een gemiddelde persoon 

nodig heeft is vijf minuten 
méér.''                 

                    — Wilson Mizner

Omgaan met slapeloosheid is moeilijk, maar het kan vooral uitputtend zijn wanneer je last hebt van 
angst, een zware depressie (major depressive disorder, MDD) en/of chronische pijn. Om je te helpen 
recupereren van de extra stress waarmee je dagelijks te maken krijgt, is het erg belangrijk dat je leert hoe 
je je slapeloosheid onder controle kunt krijgen en, hopelijk, kunt overwinnen.

MENTALE 
STOORNISSEN

STOORNISSEN 
VAN HART EN 
BLOEDVATEN

STOORNISSEN VAN 
DE URINEWEGEN

Indien je ooit aan slapeloosheid hebt geleden, weet je dat het voelt als een mokerslag die schade aanricht 
op verschillende vlakken in je leven. Slapeloosheid verschijnt zelden alleen en gaat vaak gepaard met 
stoornissen in de mentale gezondheid en andere medische aandoeningen. 
Indien je last hebt van slapeloosheid, praat dan met je zorgverlener en zorg ervoor dat je geen andere 
mogelijke medische problemen over het hoofd ziet.

STOORNISSEN VAN DE 
MAAG EN DARMEN

STOORNISSEN VAN 
DE HERSENEN, HET 
RUGGENMERG EN DE 
ZENUWEN

En leg uw slapeloosheid te slapen

En begin met wat slaap in te halen

SLAPELOOSHEID IS VAAK:
• TE WEINIG ERKEND EN TE WEINIG BEHANDELD
• SLECHT VOOR JE GEZONDHEID
• EEN BELANGRIJKE OORZAAK VAN DEPRESSIE 

EN ANGST

Het goede nieuws is dat 
slapeloosheid ERG BEHANDELBAAR 
is. Laat ons daarom beginnen om van 
jou een succesvolle slaper te maken!

SLAPELOOSHEID  
KOMT ZELDEN ALLEEN

GOOI DIE SLECHTE 
GEWOONTEN DE
SLAAPKAMER UIT!

''Slapeloosheid is een 
   zware alleseter. 

Het voedt zichzelf met 
     elke vorm van denken, zelfs 

denken aan niet denken.''                
                    — Clifton Fadiman

De meesten onder ons hebben al zeer jong geleerd hoe een goede persoonlijke hygiëne te onderhouden. Maar wat met 
goede slaaphygiëne? Goede slaaphygiëne is een verzameling van gewoonten die je kunnen helpen makkelijker in slaap 
te vallen en om dieper in slaap te blijven. 

Hierbij enkele aanbevelingen die je kunnen helpen om stappen te ondernemen naar een goede nachtrust:

• Kies ontspannende activiteiten voor het slapengaan en doe deze bij zacht licht.
• Niet vergeten – je bed dient enkel om te slapen en voor seks.
• Probeer dutjes overdag te vermijden.
• Sta op en ga naar een andere kamer indien je niet kunt slapen.
• Kruip pas terug in bed wanneer je je slaperig voelt.
• Kijk niet naar de klok.
•  Val nergens anders in slaap dan in je bed.
• Doe je best om cafeïnehoudende dranken te vermijden na 12u ‘s middags.

Bij het doorvoeren van deze veranderingen dien je je geen zorgen te maken als het niet meteen lukt. Het duurt even 
voordat verandering deel uitmaakt van je gebruikelijke routine. Onthoud gewoon dat je moet volhouden en verder je 
goede slaapgewoonten blijven uitoefenen.



LEER HOE JE GEDACHTEN 
EN GEDRAGINGEN JE SLAAP 
BEÏNVLOEDEN 

''Eens goed lachen en lang slapen zijn 
de beste geneesmethodes in het boek 

van de dokter.''       
                               — Iers spreekwoord

Indien goede slaapgewoonten je niet makkelijk 
in slaap wiegen, dan kan het zijn dat cognitieve 
gedragstherapie voor slapeloosheid (Cognitive 
Behavioral Therapy for insomnia, CBT-i) net datgene 
is wat de dokter heeft voorgeschreven.

CBT-i is een gestructureerd programma dat je helpt 
de gedachten en gedragingen die misschien de 
oorzaak zijn van je slapeloosheid, te herkennen en 
te vervangen. Je kunt je zorgverlener vragen om je 
door te verwijzen naar een psychotherapeut die 
opgeleid is in CBT-i-therapie.

Er zijn verschillende geneesmiddelen tegen slapeloosheid 
te verkrijgen, en elk ervan met zijn eigen risico’s en 
voordelen. Slaapmedicatie kan nuttig blijken voor je 
slapeloosheid maar is niet altijd de beste eerste keuze. 
Indien je toch besluit om slaapmedicatie te nemen, 
vergeet dan niet medicatieloze strategieën die in dit boekje 
beschreven worden ook dagelijks te beoefenen.

CBT-i kan je helpen de oorzaak te vinden van je slaapproblemen zodat je terug onder de lakens kunt 
kruipen en lekker slapen, vooral wanneer je dit combineert met het beoefenen van goede slaapgewoonten.

Van zodra je slaapproblemen begrijpt en herkent, zal je in staat zijn om eindelijk een aantal goede 
veranderingen door te voeren, zodat je voor eens en voor altijd slaapwel kunt zeggen aan je 
slapeloosheid!

Indien je medicatie neemt om je te helpen in slaap te vallen, onthoud dan het volgende:

• Praat ALTIJD met je zorgverlener over elke medicatie die je momenteel neemt of van plan bent te nemen.
• Indien mogelijk, probeer eerst een medicatieloze interventie om je slaap te verbeteren.
• Gebruik de kleinste dosis gedurende de kortst mogelijke tijd.
• Vermijd alcohol of beperk dit tot een minimum wanneer je slaapmedicatie neemt.
• Wanneer je samen met je zorgverlener beslist om met de slaapmedicatie te stoppen, overweeg dan om 

dit traag en geleidelijk af te bouwen.
• Vermijd om slaapmiddelen te combineren en verhoog NOOIT de dosis van je slaapmedicatie zonder 

eerst je zorgverlener te raadplegen.
• Beoefen ALTIJD technieken van goede slaaphygiëne, ongeacht je slaapmedicatie neemt of niet. Het 

beoefenen van een goede slaaphygiëne is een absolute noodzaak.

TERUGGEKAATST
Sommige voorgeschreven 
slaappillen kunnen terug 
slapeloosheid veroorzaken. 
Concreet betekent dit dat het nog 
moeilijker kan worden om zonder 
de medicatie in slaap te vallen.

Nog enkele nuttige technieken:

• Slaapbeperking: spendeer minder wakkere tijd 
in bed om je te trainen om makkelijker in slaap te 
vallen

• Cognitieve therapie: gesprekstherapie om je 
minder angstig of gestresseerd te doen voelen 
wanneer je aan slapen denkt

• Opvoeding over slaaphygiëne: leer nieuwe 
gewoonten aan die je helpen slapen en verander 
slechte slaapgewoonten

VASTE GEWOONTEN
VOOR EEN VASTE SLAAP

''Ik ben zo go ed in slapen , ik k an het 
met mijn ogen dicht.''  

                              — Onbekend

LIEFSTE DAGBOEK
Nog een geweldige manier om je te 
helpen begrijpen waar je slapeloosheid 
precies vandaan komt, is een 
gedetailleerd slaapdagboek bijhouden. 
Vergeet niet het slaapdagboek achterin 
dit boekje te bekijken, samen met onze 
andere nuttige slaaptools!

cognitieve
gedragstherapie

CBT
WAT WE DENKEN
beïnvloedt hoe we handelen en wat we voelen

beïnvloedt hoe we denken en wat we voelen

beïnvloedt hoe we denken en wat we doen

WAT WE DOEN

WAT WE VOELEN

GEDACHTE

EMOTIE

G
ED

RA
G

Vergeet niet, JIJ speelt de hoofdrol 
in je slaap-droomteam!

Overweeg een medicatieloze 
behandeling als eerste verweer 

tegen slapeloze nachten



(Goede Slaap-
Hygiëne

Wat te doen voor

WEEK 1+2
Het bijhouden van een slaapdagboek gedurende 2 weken  
is een fantastische manier om meer te weten te komen over je 
slaapgewoonten, en om je te helpen de zaken bij te houden waarover 
je met je zorgverlener wenst te praten. Vul je dagboek dagelijks in, en 
breng het mee naar je volgende afspraak.

Er zijn ook smartphone-apps beschikbaar om je slaapgewoonten 
bij te houden.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

WEEK 1

Hoe laat ben je gisterenavond 
gaan slapen?

Hoe laat ben je deze ochtend 
wakker geworden?

Hoeveel uur heb je vannacht 
geslapen?

Hoe vaak ben je vannacht wak-
ker geworden?

Hoe uitgerust voelde je je bij het ont-
waken deze ochtend? (0 = helemaal 
niet, 10 = volledig uitgerust)

Geef een score aan je mate van ver-
moeidheid tijdens de dag gisteren (0 = 
extreem moe, 10 = helemaal niet moe)

Hoe laat heb je gisteren je 
laatste cafeïnehoudende drank 
gedronken?

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

WEEK 2

Hoe laat ben je gisterenavond 
gaan slapen?

Hoe laat ben je deze ochtend 
wakker geworden?

Hoeveel uur heb je vannacht 
geslapen?

Hoe vaak ben je vannacht wak-
ker geworden?

Hoe uitgerust voelde je je bij het ont-
waken deze ochtend? (0 = helemaal 
niet, 10 = volledig uitgerust)

Geef een score aan je mate van ver-
moeidheid tijdens de dag gisteren (0 = 
extreem moe, 10 = helemaal niet moe)

Hoe laat heb je gisteren je 
laatste cafeïnehoudende drank 
gedronken?

Slaap-
Dagboek

Je

(



Bewaar een exemplaar van dit schema in je slaapkamer 
zodat je de werkpunten kunt overlopen, en slaap lekker!

Vermijd televisie kijken
90 minuten voor  
het slapengaan.

Word wakker op hetzelfde 
moment van de dag

en ga naar buiten
in het ochtendlicht!

Probeer dutjes overdag 
te vermijden.

Neem lichaamsbeweging ‘s 
ochtends, ‘s middags of ‘s avonds 
maar niet binnen het uur voor het 

slapengaan.

Vermijd laptops, tablets, 
e-readers en gsm’s 90 minuten

voor het slapengaan.

Vermijd het daglicht
in de slaapkamer.

Onderneem stille en 
rustige activiteiten voor het 

slapengaan.

Ontspan met een
goed boek in bed.

Gebruik je slaapkamer 
enkel voor slapen en seks.

Stop met het drinken 
van cafeïne vanaf 12u ‘s 

middags.

Vermijd alcohol
en zware maaltijden
voor het slapengaan.

MIJN ACTIEPLAN
Vul je actieplan in en neem het mee naar je volgende afspraak, zodat je samen met je zorgverlener een 
strategie kunt ontwikkelen om je slapeloosheid te overwinnen.

1. MIJN HUIDIGE SLAAPGEWOONTEN:

2. MANIEREN WAAROP IK MIJN SLAAPPROBLEMEN KAN AANPAKKEN:

3. HINDERNISSEN DIE MIJ WEERHOUDEN VAN EEN GOEDE NACHTRUST:

4. HUIDIGE LIJST VAN VOORGESCHREVEN EN VRIJ TE VERKRIJGEN SLAAPMIDDELEN (INDIEN VAN TOEPASSING):

5. MIJN ACTIEPLAN OM MIJN SLAAP TE VERBETEREN:



NOTA'S NOTA'S
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