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Sensorische 
Informatieverwerking

In relatie tot slaaphygiëne binnen onze  
Chronische Psychiatrische Verpleeghuiszorg

Een multidisciplinaire benadering



Wat is Sensorische 
Informatieverwerking? 
Het kunnen organiseren van alle informatie die 
binnenkomt via de zintuigen.

- Intern 

- Extern (hier ligt met name onze invloed op!)

Er op een adequate manier mee om kunnen gaan

Twee taken van het zintuigsysteem:

1. Waarschuwen (OVERleven)

2. Herkennen van informatie (BEleven)



Zintuigen
1. Horen, auditieve systeem

2. Zien, visuele systeem

3. Ruiken, reuk

4. Proeven, smaak

5. Tactiele systeem, voelen

6. Propriocepsis, houding- en bewegingsgevoel

7. Vestibulaire systeem, evenwicht







Alertheidniveau’s

Fases van de alertheid:

1. Slapen

2. Wakker en ongericht actief/passief

3. Wakker en gericht actief

4. Wakker en gespannen actief/passief

5. Huilen of andere emotionele ontlading



Hoe zie je Si problemen  
terug binnen ons 
werkveld? 

• Niet kunnen slapen door: 

• Roepgedrag

• Zoek of dolend gedrag 

• Behoefte aan aanraking (of juist niet)

• Motorische onrust

• Zelfverwonding/agressie naar zichzelf of 
anderen.



Si in relatie met 
Slaaphygiene

• Om te kunnen slapen, moet je kunnen 
zakken in je alertheid naar fase 1. 

• Welke prikkels zijn nodig of juist teveel?

• Het verhaal van Henk (casestudy 2014)

Fases alertheid:

1. Slapen
2. Wakker en ongericht actief/passief

3. Wakker en gericht actief

4. Wakker en gespannen actief/passief

5. Huilen of andere emotionele ontlading



Filmpje van Marc

Opdracht:

1. Welke zintuigen worden gebruikt?

2. Welke alertheid zie je? 

3. Zijn er zintuigen gezamenlijk actief? 



Marc



Filmpje van Marc

Opdracht:

1. Welke zintuigen worden gebruikt?

2. Welke alertheid zie je? 

3. Zijn er zintuigen gezamenlijk actief? 

TIPS:
- Observaties zijn interpretabel!
- Start met SI bij enkelvoudige 

problematiek. 



SI binnen de CPV?
Uitdaging: 

Wanneer je weet hoe een bewoner zijn alertheid reguleert, 
weet je ook hoe je de alertheid omhoog of omlaag kunt 

brengen…
zodat hij of zij  ‘lekker’ kan slapen: 

Bijvoorbeeld door de inzet van:

• Benaderingsplan
• Verzwaringsdeken of ander 

verzwaringsmateriaal
• Kettingdeken
• Innocare
• Bedbox/ Tentbed
• Lamp aanlaten
• Qwiek up



SI binnen de CPV?
Analyse van de SI biedt:

Ruimte voor (gezonde!) multidisciplinaire 
methodische discussie binnen het team. 

Waarom vertoont een bewoner bepaald gedrag?
Begrijpen van gedrag 

Het kan maar zo wél SI gerelateerd zijn.



Bedankt!
Meer weten? Mail naar onderzoek@atlant.nl


