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Vo o rw oor d

Slapeloosheid, ook wel insomnie genoemd, is de meest voorkomende
slaapstoornis. Ook al heeft de betreffende persoon voldoende tijd en
gelegenheid om te slapen, toch klaagt hij1 over moeite met inslapen,
meerdere langdurige slaaponderbrekingen en/of te vroeg ontwaken.
Misschien is het een verrassing om te lezen dat slaapdeskundigen de
ernst van deze klacht afmeten aan de mate waarin de betreffende persoon klaagt over zijn functioneren overdag. Hoe groter de vermoeidheid, de slaperigheid, het concentratiegebrek en het stemmingsverlies,
des te ernstiger de slapeloosheid. Ofwel, de klacht over de kwaliteit van
het slapen wordt pas serieus genomen als er ook een klacht is over de
kwaliteit van het waken.
Insomnie treedt vaak op in combinatie met psychiatrische stoornissen.
In samenhang met depressie en angststoornissen nadert de prevalentie
van insomnie de 80 procent. De aard van deze comorbiditeit is echter
onduidelijk. Onderzoek van de laatste twintig jaar heeft aangetoond
dat de aanduiding ‘secundaire insomnie’ beter vervangen kan worden
door ‘comorbide insomnie’. Zo zijn er overtuigende aanwijzingen dat
chronische insomnie een belangrijke risicofactor is voor het ontstaan
van depressie, angststoornissen en alcoholisme. Ook is er de aanwijzing
dat behandeling van insomnie de effectiviteit van de behandeling van
depressie en van alcoholisme vergroot.
1

Waar in dit boekje ‘hij’ wordt gebruikt, wordt ook ‘zij’ bedoeld.
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Recente jaarcijfers van het Centrum voor Slaap-Waak Stoornissen van
het Medisch Centrum Haaglanden laten zien dat van de ruim 1600 aanmeldingen ‘slechts’ een kwart de diagnose insomnie heeft gekregen,
een aandeel dat aanzienlijk lager is dan verwacht kan worden op grond
van de prevalentie van de verschillende slaapstoornissen. Dit bevestigt
eerdere bevindingen die erop wijzen dat de meerderheid van de mensen met een slapeloosheidsklacht geen behandeling zoekt.
Voor een deel is dit toe te schrijven aan de onbekendheid van de behandelmogelijkheden voor insomnie. Dit boekje geeft de betreffende
mensen de kans zich te informeren over de kenmerken en veel voorkomende oorzaken van slapeloosheid, en biedt ook methoden ter verbetering van de slaap. Dat niet-medicamenteuze behandeling effectief
is blijkt uit klinische effectstudies die aangeven dat ten minste de helft
van de patiënten na behandeling een goede slaapkwaliteit heeft. Bovendien is gebleken dat deze effecten lang aanhouden, tot wel drie jaar
na behandeling, en in de loop van de tijd zelfs aan kracht winnen.
Hopelijk biedt dit boekje deze mensen een laagdrempelige toegang tot
informatie over de behandelmogelijkheden en draagt het ertoe bij dat
ze gericht hulp zoeken als de zelfhulpadviezen in dit boekje ontoereikend blijken.
Gerard Kerkhof
Woubrugge, november 2009
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