SLAAP- EN KALMEERMIDDELEN,
HOE KUNT U UW PATIËNTEN BIJSTAAN
OP ZOEK NAAR ANDERE OPLOSSINGEN?

APOTHEKER
Psychofarmaca kunnen noodzakelijk zijn in bepaalde gevallen,
in minimale dosis en gedurende een beperkte tijd. Jammer genoeg
maken vele patiënten er chronisch gebruik van. De gewenning
en de afhankelijkheid die benzodiazepines veroorzaken zijn delicaat,
maar kunnen opgelost worden. Ze kunnen ook worden vermeden door
de patiënten van bij het begin van de behandeling te wijzen op andere
oplossingen, die trouwens veel efficiënter zijn op lange termijn.
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SLAAP- EN KALMEERMIDDELEN,
DENK EERST
AAN ANDERE OPLOSSINGEN.

BEWEGING, VOEDING, RELAXATIE, ...
SLAAP- EN KALMEERMIDDELEN
MOETEN DE LAATSTE OPTIE ZIJN.

1.260.034

ELKE DAG WORDEN ER
EENHEIDSDOSISSEN SLAAP- EN KALMEERPILLEN
AFGELEVERD IN BELGIË.

35 % VAN DE 75-PLUSSERS GEBRUIKEN
SLAAP- OF KALMEERMIDDELEN.

OFWEL 40 %

EN 26 %

VAN DE VROUWEN

VAN DE MANNEN

UIT DEZE LEEFTIJDSCATEGORIE.

DAT IS TE VEEL.
LATEN WE DEZE TREND OMKEREN.

HEEL WAT BELGEN LIJDEN
AAN SLAAP- EN ANGSTSTOORNISSEN
EN STRESS.

SLAAP- EN
KALMEERMIDDELEN
WERKEN SNEL.

ZZ Z

MAAR HUN WERKINGSDUUR
IS BEPERKT (1 TOT 2 WEKEN)
EN ZE HEBBEN HEEL
WAT NEVENEFFECTEN:
COGNITIEVE STOORNISSEN
(zoals geheugenverlies
en verwarring)
HOGER RISICO
OP VALINCIDENTEN

GEWENNING
SLAPERIGHEID
OVERDAG
VERSLAVING

Bronnen: APB Statistics 2016 & Gezondheidsenquête 2013

BELGEN GEBRUIKEN TE VEEL
SLAAP- EN KALMEERPILLEN.

NOCHTANS, IN VEEL GEVALLEN IS HET MOGELIJK
OM MEDICATIE TE VERMIJDEN.
OP LANGE TERMIJN ZIJN EEN GEZONDERE
LEVENSSTIJL EN VERSCHILLENDE NIET-MEDICAMENTEUZE
ALTERNATIEVEN EFFICIËNTER.
GEZOND ETEN

U LATEN BEGELEIDEN

Goede eetgewoontes aannemen is heel
belangrijk. Een gevarieerde en evenwichtige
voeding zal u helpen om u beter in uw vel te
voelen.

Het is geen schande als het u allemaal even te
veel wordt. U laten begeleiden, in de ruime zin
van het woord, kan helpen.

Vermijd voor het slapengaan alcohol, energiedranken, cafeïne en zware maaltijden.

Wij denken hierbij aan troost zoeken bij familie of
vrienden die u vertrouwt, of aan psychotherapie.

ZICH ONTSPANNEN

BEWEGEN

Algemeen kunt u best proberen om uw
gedachten even te verzetten. Zoek bijvoorbeeld
een activiteit die u leuk vindt en u aan iets
anders laat denken zoals een hobby of iets waar
u zich goed bij voelt.

Wij raden u aan om regelmatig te bewegen.
Elke vorm van beweging, aangepast aan uw
niveau, zorgt voor een goede nachtrust.

Trouwens, relaxatieoefeningen zijn een perfecte
manier om u te ontspannen.

Let er wel op om voor het slapengaan geen
intensieve fysieke inspanningen meer te doen.

WAT DOEN OM U BETER TE VOELEN?
VERHOOG UW KANSEN OP

EEN BETERE NACHTRUST

• Blijf niet in bed als u niet kunt slapen.
Sta op en ga terug naar bed als u zich weer slaperig voelt.
• Drink geen stimulerende dranken (koffie, thee, cafeïnerijke
en/of suikerhoudende dranken,...) 4 tot 6 uur voor het slapengaan.
• Rook niet voor het slapengaan (nicotine heeft een stimulerend effect).
• Drink zo weinig mogelijk alcohol twee uur voor het slapengaan.
Alcohol helpt soms om in te slapen maar zorgt ervoor dat u ‘s nachts
wakker wordt.
• Vermijd uitgebreide of te fel gekruide maaltijden voor het
slapengaan; een lichte maaltijd kan helpen om in slaap te vallen.
• Ga niet sporten enkele uren voor het slapengaan. Als u tijdens
de dag wel regelmatig in beweging blijft, slaapt u beter.
• Houd het laatste half uur van de dag vrij om uw slaap
voor te bereiden. Doe een ontspannende activiteit
en probeer tot rust te komen.
• Maak van uw kamer een aangename slaapomgeving:
zorg voor zo weinig mogelijk lawaai of draag
oordopjes, maak het donker, stel uw verwarming
in op een aangename temperatuur (16 – 18 °C),
verlucht voldoende, kies een goede matras
en een goed hoofdkussen.
• Sta steeds op een vast tijdstip op. Vermijd om uw slaap
overdag in te halen, zelfs niet na een slechte nachtrust.
• Doe geen dutjes.
• Unplug! Vermijd het gebruik van digitale toestellen vanaf 1 tot 1 ½ uur
voor het slapengaan. Uw hersenen worden zo minder gestimuleerd
en u vermijdt de blootstelling aan blauw licht.

VERHOOG UW KANSEN

OM STRESSBESTENDIGER
TE WORDEN EN SPANNINGEN
TE VERMINDEREN
Zorg voor een goed evenwicht tussen
werk en ontspanning.

Slaap voldoende, eet gezond en blijf
in beweging.

Voorzie dagelijks een beetje vrije tijd
om iets leuks te doen.

Vermijd roken, snoepen, alcohol of
cafeïnehoudende dranken.

Herken situaties die stress kunnen uitlokken en probeer ze zoveel
mogelijk te vermijden. Is dat onmogelijk, probeer de situatie dan
anders te benaderen en te zien door
andermans ogen.

Stel een werkplanning op, maak een
lijst met uit te voeren taken en bepaal
uw prioriteiten.

Zoek een uitlaatklep voor die spanningen (sport, wandelen, yoga, hobby, ...).

Zoek een activiteit die u graag doet.

Leer neen te zeggen.

Zoek steun bij vrienden en familie.

v.u.: T. Auwers, Victor Hortaplein 40 bus 10, B1060 Brussel

BEWEGING, VOEDING, RELAXATIE, ...
SLAAP- EN KALMEERMIDDELEN
MOETEN DE LAATSTE OPTIE ZIJN.

Praat erover met je arts
of je apotheker
Test uw gebruik van slaap- en kalmeerpillen

Realisatie: Hungry Minds

op: www.druglijn.be/test-jezelf

OMGAAN MET ANGST, STRESS
EN SLAAPPROBLEMEN

VRAGENLIJST BIJ

SLAAPPROBLEMEN
U kreeg deze vragenlijst mee omdat blijkt dat u last heeft van slaapproblemen.
Als u deze lijst invult, kan uw arts samen met u nagaan wat de mogelijke oorzaken van uw slaapprobleem is. Samen
kunnen we dan zoeken naar een gepaste aanpak van uw probleem.

NAAM
DATUM

1. ZICHT KRIJGEN OP UW SLAAPPROBLEEM
• Hoe lang heeft u al last van slapeloosheid?
• Hoe lang duurt het vooraleer u inslaapt?
• Hoe vaak wordt u ’s nachts wakker?
• Hoeveel uur slaapt u gemiddeld per nacht?
• Ondervindt u overdag hinder door het slecht slapen? Zo ja: verduidelijk (bijv. concentratieproblemen,
vergeetachtig, sneller kwaad worden, overdag in slaap vallen...).

2. UW IDEEËN, BEKOMMERNISSEN EN VERWACHTINGEN:
• Heeft u zelf een idee wat ervoor zorgt dat u niet goed slaapt?

• Wat is uw grootste bezorgdheid rond uw slaapprobleem?

• Wat heeft u zelf al geprobeerd om beter te slapen?

• Welke verwachtingen heeft u over de aanpak van uw slaapprobleem?

Vragenlijst bij slapeloosheid van Sarah Calis en Barbara Ternest , aangepast.
Projectgroep Benzodiazepines | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt, Roland Rogiers, Dr. Anke Thoen
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3. ZOEKEN NAAR EEN MOGELIJKE OORZAAK VAN UW SLAAPPROBLEEM
Zijn er recent veranderingen of gebeurtenissen geweest waarover u piekert?

Ja

Nee

Heeft u last van stemmingsveranderingen?

Ja

Nee

Heeft u last van angst?

Ja

Nee

Wordt uw dag- en nachtritme verstoord?
(vb. door ploegendienst, jetlag, lawaaierige slaapomgeving...)

Ja

Nee

Gebruikt u voor het slapengaan alcohol?

Ja

Nee

Gebruikt u voor het slapengaan (soft)drugs?

Ja

Nee

Gebruikt u voor het slapengaan koffie, thee, cola of andere opwekkende middelen?

Ja

Nee

Rookt u voor het slapengaan?

Ja

Nee

Neemt u medicatie?

Ja

Nee

Heeft u lichamelijke klachten ‘s nachts?
(vb: pijn, jeuk, dorst, zuurbranden, hoest, nachtelijk plassen, ademnood, verstopte
neus, nachtelijk zweten, opvliegers, hartkloppingen... )

Ja

Nee

Heeft u soms last van onaangename gewaarwordingen in de onderbenen?

Ja

Nee

Neemt dit toe in rust?

Ja

Nee

Neemt dit af bij beweging?

Ja

Nee

Treedt dit vooral ’s avonds op?

Ja

Nee

Krijgt u soms opmerkingen over beenbewegingen ’s nachts?

Ja

Nee

Krijgt u soms opmerkingen over hevig snurken?

Ja

Nee

Zo ja:

Vragenlijst bij slapeloosheid van Sarah Calis en Barbara Ternest , aangepast.
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4. VRAGEN OVER UW SLAAPGEWOONTES
Staat u steeds op hetzelfde uur op?

Ja

Nee

Is de temperatuur aangenaam in de slaapkamer?

Ja

Nee

Wordt uw slaapkamer voldoende verlucht?

Ja

Nee

Kan uw slaapkamer voldoende verduisterd worden?

Ja

Nee

Bent u actief overdag?

Ja

Nee

Heeft u een vast slaapritueel?

Ja

Nee

Als u na 20 minuten nog niet slaapt, blijft u dan in bed liggen?

Ja

Nee

Kijkt u frequent naar de klok ’s nachts?

Ja

Nee

Leest u soms in bed?

Ja

Nee

Kijkt u soms tv in bed?

Ja

Nee

Doet u overdag soms een dutje?

Ja

Nee

Sport u soms voor het slapengaan?

Ja

Nee

Gebruikt u ’s avonds een lichte of zware maaltijd? (omcirkel wat juist)
Gaat u naar bed als u moe bent of als het tijd is om te slapen? (omcirkel wat juist)

Vragenlijst bij slapeloosheid van Sarah Calis en Barbara Ternest , aangepast.
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SLAAP / WAAK -DAGBOEK
NAAM
DAG EN DATUM

Om welk uur stond je deze morgen op?
Om welk uur ging je gisterenavond naar bed?
Hoeveel minuten duurde het vooraleer je in slaap
viel?
Hoe vaak werd je wakker gedurende de nacht?
Hoelang was je in totaal wakker gedurende de
nacht?
Hoeveel uren/minuten sliep je in totaal?
Alcoholgebruik? Wat en hoeveel?
Slaapmedicatie? Wat en hoeveel?

Projectgroep Benzodiazepines | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt, Roland Rogiers, Dr. Anke Thoen
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SLAAPKWALITEIT DAG
Hoe voelde je je deze morgen?

In welke mate heb je deugd gehad
van je slaap vorige nacht?

In welke mate was je geestelijk
actief in bed, vorige nacht?

In welke mate was je fysiek
gespannen in bed vorige nacht?

In welke mate voelde je dat je dag
nadien goed functioneerde?

0

1

2

3

4

Helemaal
niet goed

Niet goed

Matig

Goed

Zeer goed

0

1

2

3

4

Helemaal
geen deugd

Niet goed

Matig

Goed

Zeer veel
deugd

0

1

2

3

4

Erg veel

Veel

Matig

Niet actief

Helemaal niet

0

1

2

3

4

Erg veel

Veel

Matig

Niet actief

Helemaal niet

0

1

2

3

4

Helemaal
niet goed

Niet goed

Matig

Goed

Zeer goed

Geef je mate van ontspanning of juist angst/spanning voor je ging slapen een cijfer tussen 0
(heel erg gespannen) en 10 (niet gespannen).

Geef je stemming voor je ging slapen een cijfer tussen 0 (heel somber) en 10 (opgewekt).

Dank u voor de medewerking.

Sleep diary uit The Management of Anxiety and Insomnia - Vertaling en bewerking: R. Rogiers
Projectgroep Benzodiazepines | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt, Roland Rogiers, Dr. Anke Thoen
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SLAAPHYGIËNE
TIPS VOOR EEN BETERE SLAAP
Kruis aan in desbetreffende kolom…
OK
Vermijd sport/zware inspanning voor het slapen
Zorg voor ontspanning en afwinding 1 uur voor het slapen
Vermijd een zware maaltijd voor het slapen gaan
Vermijd een hongergevoel bij het slapen gaan
Vermijd cafeïnehoudende dranken na 16u; koffie, thee en frisdranken
(cafeïne, theïne en suikers hebben een opwekkend effect)
Vermijd chocolade na 16u
Vermijd tabak (nicotine heeft een opwekkend effect)
Vermijd alcohol (slaapverstorend effect)
Ga slapen als u zich moe voelt; mis de trein niet
Lees niet of kijk geen TV in uw bed
Zorg voor een goede slaapomgeving; rustig, aangename
temperatuur, donker, stil…
Kijk niet naar de wekker wanneer u niet kan slapen
Wanneer u lange tijd wakker ligt, staat u op en doet u iets
ontspannends. Ga terug naar bed wanneer u zich moe voelt
(cf stimulus controle techniek)
Slaap niet meer dan nodig om u fris te voelen
Sta steeds op een vast tijdstip op
Doe geen dutjes overdag
Doe overdag iets actief

Het benzo-consult | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt, Roland Rogiers, Dr. Anke Thoen

WERKPUNT

OMGAAN MET ANGST, STRESS
EN SLAAPPROBLEMEN

NAAM

DATUM

DAGBOEK AAN DE HAND VAN 2 WERKPUNTEN ROND SLAAPHYGIËNE
Werkpunt 1

Werkpunt 2

Kies twee werkpunten uit
bijgaande lijst en schrijf
ze hiernaast
WEEK 1

Vul in met + of – of je al dan niet geslaagd bent in het werkpunt

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
WEEK 2

Vul in met + of – of je al dan niet geslaagd bent in het werkpunt

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Het benzo-consult | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt, Roland Rogiers, Dr. Anke Thoen
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INSOMNIA CIRKEL

IK MOET
SLAPEN /
PIEKEREN

Cognitieve
herstructurering /
Gedragsmaatregelen

ANGSTREACTIE

Na 3 weken treedt er reeds
een conditionering op.
Het bed en zijn associaties
zijn reeds voldoende
om het geconditioneerde signaal
te geven om wakker te blijven.
Dit moet dus doorbroken worden.
Vergeet ook niet om het aspect
of de factor die de vicieuze cirkel
in de eerste plaats tot stand heeft
gebracht aan te pakken.

Aanleren van
ontspanningsoefeningen

â

WAKKER
BLIJVEN

â

â

Cognitieve
herstructurering /
Gedragsmaatregelen

ANGSTREACTIE
ANTICIPEREND
OP SLAPENGAAN

â

â

EN MOGELIJKE INTERVENTIES

SPANNING

Projectgroep Benzodiazepines | Prof. Dr. Thierry Christiaens, Hanne Creupelandt, Roland Rogiers, Dr. Anke Thoen

OMGAAN MET ANGST, STRESS
EN SLAAPPROBLEMEN

DE ANGSTCIRKEL
GEDRAGSINTERVENTIES
(5G SCHEMA)

COGNITIEVE INTERVENTIES
(5G SCHEMA)
niet helpende & beangstigende

GEDACHTEN
(m.b.t. Gebeurtenis
& lichamelijke sensaties)

â

GEVOEL
Angst & Spanning

LICHAMELIJKE
SENSATIES
(oa ademhaling)

RELAXATIE- &
ADEMHALINGSOEFENINGEN
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â

GEDRAG
Vermijden / vluchten

OMGAAN MET ANGST, STRESS
EN SLAAPPROBLEMEN

EEN GEVOEL
VAN
BEDREIGING

STRESS SIGNALEN

â

EEN ‘STRESS’TOESTAND

â

(lichamelijk, emotioneel,
gedragsmatig, cognitief)
Voelt vaak als:

AFHANKELIJK VAN
DE IMPACT OP
HET FUNCTIONEREN

“Er is iets mis met mij / mijn
gezondheid”

‘STRESS TOESTAND’
Een opgejaagd gevoel, slechter
slapen, minder eetlust…

‘OVERSPANNING’

â

Gevoel van controleverlies
– angst, prikkelbaar,
psychosomatiek,
concentratieproblemen…
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â

‘BURN-OUT’
psychisch afhaken, zich isoleren,
zichzelf niet meer competent
voelen, geheugenproblemen…

OMGAAN MET ANGST, STRESS
EN SLAAPPROBLEMEN

STRESS

Inspanningen

Stressgrens

TIJD

Totaal
stress

STRESS

Stressgrens

Acute
stressoren
Chronische
stressoren

TIJD

Projectgroep Benzodiazepines | Hanne Creupelandt, Jan Callens, Justine Callens, Dr. Joke Pauwelyn, Prof. Dr. Thierry Christiaens

BENZODIAZEPINES
HOE EEN PATIËNT
NAAR ALTERNATIEVEN
BEGELEIDEN?

U krijgt waarschijnlijk regelmatig te maken
met een patiënt die overtuigd is dat slaapen 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.

WAT MET EEN PATIËNT
DIE NIET ZONDER KAN?
Een ontwenning blijft mogelijk,
ook in complexe situaties.

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.

Voor meer informatie, raadpleeg de online
handleiding over slaap- en kalmeermiddelen:
www.slaapenkalmeermiddelen-hulpmiddelenboek.be

v.u.: T. Auwers, Victor Hortaplein 40 bus 10, B1060 Brussel
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ZIN EN ONZIN
OMTRENT KALMEER- EN SLAAPMIDDELEN
Als mensen gestresseerd of angstig zijn of niet goed kunnen slapen, dan zoeken ze daar een oplossing voor. Nogal
wat mensen denken dan aan een kalmeer- of slaappil. Dat lijkt ook logisch. Ze worden veel gebruikt en de
patiëntentevredenheid is hoog. Toch zijn er andere en
betere oplossingen. Hieronder vind je een aantal voor- en
nadelen van deze middelen. We beschrijven ook welke
andere oplossingen mogelijk zijn.
Enkele veel gehoorde uitspraken:

“Als er zoveel mensen dat nemen kan
dat toch niet gevaarlijk zijn!”
Er worden in België elke dag 735.000 kalmeer- en slaappillen genomen. Een van de problemen met deze medicatie is dat mensen deze middelen als onschuldig zien. Ze
worden ook vaak een “pilletje” of “inslapertje”genoemd. Zo
onschadelijk als men wil laten uitschijnen, zijn deze middelen echter niet. Deze medicijnen vervingen in aanvang echt
gevaarlijke medicatie en men was toen blij met de ontdekking van deze medicijnen. Het is pas de laatste jaren dat
men de gevolgen op lange termijn ging zien en dat men zich
zorgen begon te maken.

“Er zijn ergere dingen om aan verslaafd
te zijn. En als je dan goed kan slapen…
dat is toch ook heel wat.”
Slaapmiddelen verbeteren je slaapkwaliteit niet! Je slaapt
wel makkelijker in door deze pillen, maar de kwaliteit
van je slaap is niet zoals bij een echte slaap; je slaapt er
oppervlakkiger door. Vaak zorgen die medicijnen ook nog
eens voor een nawerking overdag: slaperigheid, concentratieproblemen… je wordt helemaal niet uitgerust wakker…

“Die nieuwe slaappillen zijn echt wel iets anders.”
Een veel gehoorde opvatting. Maar ook de zogenaamde
slaapmiddelen zoals Stilnoct, Sonata, Imovane… hebben
gelijkaardige nadelen als de benzodiazepines (kalmeermiddelen). Dat ze dus beter werken of minder nadelige
gevolgen zouden hebben is een fabeltje van de producenten.

“Als het zo slecht was zou de dokter
me dat toch niet voorschrijven?”
Soms krijgen mensen medicijnen omdat noch zij noch de
dokter op dat moment een andere oplossing ziet. Beter
een slechte oplossing dan geen oplossing lijken beide
partijen dan te denken. Dat betekent dus niet dat er geen
andere oplossingen zijn of dat de kalmeer- of slaappil een
goede oplossing zou zijn…

“Als ik die pillen niet neem voel ik me
slechter. Ik heb ze echt nodig.”
Er zijn altijd mensen voor wie deze medicijnen echt op hun
plaats zijn. Alleen zijn dat er veel minder dan het aantal mensen
dat die medicijnen op dit moment slikt. Je hebt de medicijnen
niet nodig om te overleven. Je neemt ze vaak om de negatieve
gevolgen van het stoppen niet te moeten doorstaan.

“Er moet echt wat veranderen, zo kan het
niet langer. Ik houd het niet langer uit.”
Kalmeer- of slaappillen “genezen” niet. Wanneer je met de
medicatie stopt, dan komt de slapeloosheid of je probleem
opnieuw tevoorschijn en moet je het probleem toch weer
aanpakken. Je schuift je probleem even onder de mat,
maar besef dat het daar ook blijft liggen.

“Wat zijn dan precies de nadelen
van die medicijnen?”
Kalmeer- of slaappillen “genezen” niet, maar verdoezelen
je probleem voor eventjes. Je kan het effect van slaapmedicatie vergelijken met het drinken van enkele glazen
alcohol. Omdat deze medicijnen in het begin snel werken,
gaat men er gemakkelijk op vertrouwen. Op termijn verliezen kalmeer- en slaappillen echter hun effect.
Deze medicijnen hebben een aantal belangrijke nevenwerkingen; zo ontstaan er vaak problemen met concentratie
en geheugen en gebeuren er ook vaak valaccidenten bij
oudere mensen, onder meer door de spierverslappende
werking van deze medicijnen. Veel mensen worden afhankelijk van deze medicatie; 1 op 3 mensen die begonnen is
met deze medicatie, neemt die 8 jaar nadien nog steeds.
Niet zozeer omdat ze vinden dat ze er zo goed mee zijn
maar wel omdat ze bang zijn om ermee te stoppen.

“Stoppen is moeilijk, dat kan ik niet aan.”
Zomaar stoppen op eigen houtje doe je beter niet. Je arts
kan je hierbij helpen door geleidelijk af te bouwen. Door
geleidelijk af te bouwen heb je minder last van de afkickverschijnselen. Bij het afbouwen van slaapmedicatie, is het
niet belangrijk hoelang je deze medicijnen al neemt; het is
vooral jouw motivatie om te stoppen die een rol speelt.

“Ik kan toch evengoed nu kalmeerpillen nemen
en ondertussen aan mijn problemen werken?”
Dat klinkt mooi, maar zo werkt het eigenlijk niet. Om je
problemen aan te pakken moet je leren vertrouwen op je
eigen mogelijkheden. Dat is erg moeilijk als je kalmeermiddelen neemt, want dan leer je vooral te vertrouwen op
je pillen, niet op jezelf. Zo’n gecombineerde behandeling
is dan ook meestal geen succes. Niet starten met deze
medicijnen is de boodschap.
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WAT ZIJN DAN WEL GOEDE
OPLOSSINGEN?

HYPNOGRAM van de NORMALE SLAAP (zonder benzodiazepines)

Goede oplossingen, zijn oplossingen:
• die geen nieuwe problemen geven, zoals verslaving of
afhankelijkheid
• die je helpen om je probleem echt aan te pakken, en
waar je een goed gevoel aan over houdt
• die ervoor zorgen dat je leven niet door de problemen
gedomineerd wordt. Soms kunnen problemen niet
opgelost worden.
Soms is het echt wel de bedoeling om werk te maken van
je stress, slaapprobleem of je angst.

Kijk naar de horizontale gekleurde balkjes om te weten in welke
fase het hypnogram zich bevindt: roze = stadium I, rood = stadium II, groen = stadium III en IV, donkerblauw = REM-fase
HYPNOGRAM van de SLAAP MET BENZODIAZEPINES

Het kan dat je arts je dan voorstelt om een psycholoog op
te zoeken. Psychologen kun je vergelijken met geschoolde
coaches; ze gaan met jou na wat jouw moeilijkheden precies zijn, wat deze veroorzaakt en op welke manier je jouw
moeilijkheden verder kan aanpakken.
In geval van slaapproblemen zijn er wel degelijk een
aantal adviezen die je kunt opvolgen om je terug te leren
ontspannen. Uiteindelijk is de nacht de spiegel van de dag:
als je overdag meer ontspannen bent, dan wordt het evidenter om goed te slapen. Je arts zal die adviezen graag
met jou bespreken.
Wie graag meer weet over slaap kan ook het boekje van Dr. Bruno
Ariëns eens nakijken. Het is getiteld “Uitgeslapen wakker worden” en is uitgegeven bij de Standaard Uitgeverij. Dr. Ariëns
heeft ook een weblog waar je allerlei informatie kan vinden over
slaapproblemen: http://www.uitgeslapenwakker.be/

DE NORMALE SLAAP VERSUS DE
SLAAP MET BENZODIAZEPINES
Een slaapcyclus bestaat uit een opeenvolging van de NREM
stadia I, II, III en IV, gevolgd door een episode van REM
slaap (droomslaap). De overgang van de verschillende
stadia gebeurt gradueel. Zo ziet men trage golven verschijnen in stadium 2 in de periode die voorafgaat aan
stadium 3. De eerste REM slaap fase doet zich gewoonlijk
voor ongeveer 90 min na het inslapen. De volledige slaap
wordt gekenmerkt door het optreden van 4 tot 6 van dergelijke slaapcycli, waarbij het opvalt dat de stadia III en IV
van de NREM slaap zich vooral in het begin van de nacht
voordoen, terwijl de REM episodes langer gaan duren en
intenser worden naar het einde van de nacht toe.
De functie van de REM-slaap is voornamelijk het psychologisch herstel. De functie van de NREM-slaap (stadia I tot
IV) is voornamelijk het fysiek herstel.
De grafische voorstelling van de opeenvolging van deze
cycli wordt aangeduid met de term «hypnogram».

Het hypnogram zonder benzodiazepines toont geen diepe slaap
meer (fase 3 en 4 worden niet meer bereikt in de loop van de
nacht), verder verstoort het benzo-gebruik het normale ritme
van 3 à 4 slaapcycli van enkele uren; m.a.w. «testbeeld» i.p.v.
nachtvoorstelling. Positief is iets vroeger inslapen en in het
totaal zou de slaapduur ook iets langer moeten zijn…

SLAAP EN LEEFTIJD
De slaapduur en de slaappatronen zijn in sterke mate
afhankelijk van de leeftijd.
• De pasgeborene slaapt ongeveer twee derde van het
etmaal. De slaapcyclus van de pasgeborene duurt
ongeveer 60 (in plaats van 90) min. Het slaap en waak
EEG zijn moeilijk van mekaar te onderscheiden. REM
slaap is hier gekenmerkt door lichaamsbeweging,
vandaar dat men de slaap van het pasgeboren kind
onderverdeelt in rustige of “passieve” slaap (het equivalent van NREM slaap bij de volwassene) en onrustige of “actieve” slaap (equivalent van REM slaap).
• De slaap bereikt zijn normale duur en architectuur
op jong volwassen leeftijd. De gemiddelde slaapduur
bedraagt 7½ uur. Er zijn evenwel individuen die voldoende recupereren met heel wat minder slaap (habituele korte slapers) en anderzijds zijn er personen die
10 uur of langer slapen per etmaal (habituele lange
slapers). De ideale slaapduur is dus individueel verschillend en constitutioneel bepaald.
• De oude dag is gekarakteriseerd door een afnemende
slaapefficiëntie (zijnde de verhouding van de totale
slaaptijd tot de tijd in bed), een vermindering van de
hoeveelheid delta-slaap, en een toenemende neiging
tot ontwaken tijdens de slaap (slaapfragmentatie).
Bovendien is er een afvlakking van de slaap/waak-cyclus, waarbij de slaapfase minder intens verloopt, en
de waaktoestand verstoord kan worden door slaperigheid. De bejaarde ziet zich niet alleen geconfronteerd
met een veroudering van de slaap, doch ook met een
toegenomen kans om te lijden aan één of meer specifieke slaapstoornissen.
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