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Indeling bijeenkomst  
 

 

• Presentatie Gerrit de Niet & Tom Stor 

• Casus bespreking in subgroepen 

• Plenaire nabespreking casuïstiek  



       Slaap; een hele zorg 

Wat is slaap en wat is er nodig voor 
een gezonde slaap? 

 
Gerrit de Niet  
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    Slaap; een hele zorg 

Dit referaat: 

 

• Wat is slaap? 

• De vier voorwaarden voor een gezonde 
slaap 

• Problemen en stoornissen 

• Interventies 
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Wat is slaap? 

Sleep: So familiar yet so strange… 

 

Een natuurlijke en periodieke staat van 
verlaagd bewustzijn 

 

Verlaagde sensorische gevoeligheid 

Inactieve willekeurige spieren 
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Wat is slaap? 

Een mens slaapt een derde van zijn leven, 
gemiddeld bijna acht uur per nacht. 

 

Andere primaten slapen gemiddeld ruim 
10 uur per etmaal 

 

6 © 2017 TXZorg  Gerrit de Niet 



Wat is slaap? 

Nacht  Symptomen 

 

1 Ongemak 

2 Sterke drang tussen 2 en 4 

3 Concentratievermogen aangetast 

4 Micro-slaap en ‘hoed fenomeen’ 

5 Verwarring en wanen 

6 Depersonalisatie en hallucinaties 
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Wat is slaap? 

17 uur zonder slaap leidt tot dezelfde 
achteruitgang van vaardigheden als een 
bloed alcohol gehalte van 0.5 promille  
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Wat is slaap? 

Goede slaapkwaliteit is belangrijk voor 
psychisch welbevinden, kwaliteit van 
leven, cognitief functioneren, lichamelijk 
functioneren etc.  

 

Maar: 

Een staat die zeer gevoelig is voor 
verstoring! 
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    De vier voorwaarden 

1. Een comfortabel lichaam 

2. Een rustige geest 

3. Een juiste timing 

4. Voldoende slaapdruk 
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1. Een comfortabel lichaam 

Lichaam ’vraagt geen aandacht’ 

 

• ‘Fout’ slaapmilieu  

• Hormonale verandering 

• Koorts 

• Pijn 

• Slaap verstorende middelen 

• Neurologische degeneratieve ziekten 
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2. Een rustige geest 

Verstoord door: 

 

• Angst 

• Piekeren 

• Stress 

• Opwinding 

• Bang zijn ‘niet te kunnen slapen’ 

 

12 © 2017 TXZorg  Gerrit de Niet 



3. Een juiste timing 

In overeenstemming met biologische 
processen 

 

Soms ‘te vroeg’, soms ‘te laat’ 

 

Verstoring door: 

 

• Nachtdienst 

• Reizen door tijdzones (jetlag) 

• Puberteit 

• ‘Fout’ gedrag 
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4. Voldoende slaapdruk 

De opgebouwde vermoeidheid door 
wakker te zijn 

 

Verstoring door: 

 

• Uitslapen 

• Dutjes overdag 
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Slaapprobleem 

Er wordt niet aan één of meerdere 
basisvoorwaarden voldaan 

Dus:  biomedische oorzaak of 

 ongunstig gedrag 

 

Heel vaak:  

Geprikkelde psychische  

conditie. (Onbewuste)  

actieve toestand of  

opwinding 
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Slaapstoornissen 

• Geen symptoom maar een primaire 
aandoening 

• Moeten medisch worden vastgesteld 

• Duren langer dan 30 dagen 

 

Meest voorkomend: 

• Slaapapneus 

• Restless legs (onrustige benen) 
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Slaapstoornissen 

17 © 2017 TXZorg  Gerrit de Niet 

Slaapapneu: 



04-04-2017 refereerbijeenkomst HH – Tom Stor 

Slaapstoornissen bij 
Huntington  



Slaap is ingewikkeld  
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 Meerdere kernen in de hersenen zijn betrokken bij 
slaap :thalamus, hersenstam, 24 uursklok en de 
hypothalamus  

 Er moet ook samenhang/ coordinatie  zijn tussen de 
kernen  

 Bij HD is er versterf van cellen in deze gebieden  



Slaap is ingewikkeld  
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Slaap is ingewikkeld  
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Onderzoek bij slaapstoornissen  
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 Praten  

 Lijsten  

 Polysomnografie (lastig bij HD, alleen in zkh en 
slaapkliniek  



Slaapstoornissen bij HD  
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 Er is bijna geen onderzoek gedaan naar 
slaapstoornissen bij HD  

 Er is afname  van de slaaptijd  

 Meer fragmentatie in de slaap  

 Afname van de slow wave  en de REM slaap  

 

 Echter: er wordt weinig over geklaagd  

 Bij navraag worden er wel slaapproblemen gevonden  

 Chorea verdwijnt vooral in de diepe slaap  

 



Verstorende medicatie  

04-04-2017 refereerbijeenkomst HH – Tom Stor 

 Alle chorea middelen zoals tiapridal , terbenazine en 
olanzepine  

 

 Antidepressiva zoals citalopram en fluvoxemine  

 

 Middelen als natrium valproaat en haloperidol  



Slaapmedicatie  
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 Er is geen bewezen effectief middel wat langere tijd 
werkt  

 Benzo’s geven 60% response  

 Benzo’s  geven na 14 dagen al gewenning 

 Melatonine geeft een verhoging van de melatonine 
spiegel; is in de meeste gevallen niet effectiever dan 
een placebo  

 lichttherapie 



Interventies 

Altijd eerst: oorzaak nagaan! 

 

Aan welke voorwaarde is niet voldaan? 

 

Dan: gerichte interventie 
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Interventies 

Kortdurend rustgeven en 
ontspannen 

Benzodiazepinen 

Beïnvloeden ongunstig gedrag en 
gedachten 

Cognitieve gedragstherapie 

Herstellen ritme Slaapcompressie, stimulus 
control, slaapritueel, melatonine 

Unwind Ontspanningsoefeningen en 
muziek 

Slaapklimaat, slechte gewoonten, 
middelen 

Slaaphygiëne  
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Interventies 

Muziek 

 

Simpel, goedkoop, veilig, effectief 

 

• Zorgt voor ontspanning 

• Draagt bij aan slaapritueel 

• Verdrijft intrusieve gedachten 

• Verbetert stemming 
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Casus bespreking   
 

• Casus mevrouw Boterbloem  

• Casus mevrouw Fleur  

• Casus meneer Everest   

 

Volgens “Roddelmethode” 

In 3 – 4 subgroepjes 

2 casus per subgroepje 

20 minuten totaal 



Plenaire nabespreking   
• Casus mevrouw Boterbloem  

• Casus mevrouw Fleur  

• Casus meneer Everest  

 

Uitwisseling per subgroepje 

Reactie inbrenger; wat viel op? 
waardoor geraakt?  

Aanvullingen, tips, adviezen anderen 

Terugblik; wat heeft het opgeleverd? 

 

 


