slaaplabo

Slaapklachten behandelen
via cognitieve gedragstherapie
Slaapstoornissen zijn een onderschat probleem. Niet alleen kunnen
ze een grote impact hebben op de levenskwaliteit, ze komen ook zeer
frequent voor. Bovendien gaat het om een sterk gemedicaliseerd fenomeen. Toch zijn slaapklachten vaak ook goed behandelbaar door
middel van cognitieve gedragstherapie. In het slaaplabo van het Jessa Ziekenhuis gebeurt dit sinds 2008 onder begeleiding van psychologe-psychotherapeute Annelies Smolders.
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De slaaptraining in een notendop
De slaaptraining omvat een programma van 6 sessies
en de aanpak bestaat uit:
• het bijhouden van een slaapdagboek
	De patiënten vullen wekenlang een slaapdagboek in,
waarbij verschillende parameters geregistreerd worden.
• educatie over slaap
	Het overbrengen van kennis en inzicht in de slaappathologie:
slaaparchitectuur, arousal, slaaphygiëne, invloed van leeftijd, ...
• gedragstechnieken
Om de slaapefficiëntie te verhogen worden foute gewoonten
aangepakt. Zo krijgen de deelnemers technieken aangereikt
om het slaappercentage op te trekken en het wakker in bed
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