
 BENZODIAZEPINES
HOE EEN PATIËNT 

NAAR ALTERNATIEVEN 
BEGELEIDEN?

U krijgt waarschijnlijk regelmatig te maken 
met een patiënt die overtuigd is dat slaap-  

en kalmeermiddelen  de oplossing zijn  
voor zijn problemen.

Nochtans, benzodiazepines kunnen 
vaak vermeden worden. 

1/ BEVRAGEN & HELPEN

• Wat zijn zijn klachten? 

• Waarom wil de patiënt een voorschrift? 

• Welke positieve effecten verwacht 
de patiënt van de medicatie?

Æ De patiënt wil meestal gehoord,  
ondersteund en begeleid worden. 

2/ INFORMEREN

> Vermeld de risico’s en beperkingen  
van benzodiazepines 

• Neveneffecten: geheugenverlies,  
hoger risico op valincidenten, slaperig gevoel  

overdag, gewenning en afhankelijkheid. 

• Beperkte werkingsduur: 1 tot 2 weken. 

> Adviseer een gezondere levensstijl  
en een goed slaappatroon 

• Kiezen voor gezonde voeding,  
regelmatig in beweging blijven, ...

• Gaan slapen als men zich slaperig voelt, 
zorgen voor een goede slaapomgeving, voor 
het slapengaan vermijden van stimulerende 

activiteiten en voedingsmiddelen alsook  
het gebruik van smartphones of tablets, ... 

3/ ALTERNATIEVEN 
EN SPECIFIEKE BEGELEIDING

Naargelang de ernst van de situatie kunnen 
niet-medicamenteuze alternatieven voorgesteld 
worden: betere slaaphygiëne, psychotherapie, 

relaxatie, fytotherapie, ... 

Zoals u weet moeten benzodiazepines  
de laatste optie zijn.



BENZODIAZEPINES
WAT MET EEN PATIËNT 
DIE NIET ZONDER KAN? 

FASE 1
Praat over het probleem 

Durf het onderwerp ter sprake te brengen.

Luisteren en inlevingsvermogen brengen  
u al een heel eind op weg. Toon dat u bezorgd bent, 

dat u de patiënt zo goed mogelijk probeert  
te begrijpen en dat u hem wilt helpen.

Aarzel niet om uw tips en bezorgdheden 
telkens opnieuw te herhalen.

 

FASE 2
Laat alles ‘doordringen’ bij de patiënt

Na informatie komt motivatie.
Beetje bij beetje creëert  

u een verantwoordelijkheidsgevoel bij de patiënt 
en overtuigt u hem om geen medicatie 

meer te nemen.
Om te slagen moet de patiënt wel zelf  

de beslissing nemen. 

FASE 3
De patiënt laten ontwennen 

Wanneer de patiënt er klaar voor is, bereid hem 
voor op het traject dat hem te wachten staat. 

Stel hem een ontwenningsschema voor. 
• Stoppen met benzodiazepines gebeurt niet  
van vandaag op morgen maar u bent er om  

de patiënt te begeleiden (eventueel door  
niet-medicamenteuze alternatieven  
ter ondersteuning voor te stellen).
• Betrek de patiënt bij het proces.

Een ontwenning blijft mogelijk,  
ook in complexe situaties.

Voor meer informatie, raadpleeg de online  
handleiding over slaap- en kalmeermiddelen:  

www.slaapenkalmeermiddelen-hulpmiddelenboek.be
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