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 Andere relatie, namelijk … 
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Forensisch psychiatrische instellingen 

Patiënten: (gewelddadig) delict, psychiatrische stoornis, veroordeeld 
tot behandeling ter bescherming maatschappij 
Behandeling: doel afname recidiverisico 
                          door behandelen dynamische risicofactoren, 
 vaste lijsten met risicofactoren als impulsiviteit,  
 agressiviteit, middelenmisbruik, ……………………….., 
 slaapstoornis? 
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Slapeloosheid als symptoom psychiatrische stoornis 

 
> 50% angst- & stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, …………… 

Frequent optreden problemen inslapen en/of doorslapen, met negatieve effecten 
functioneren overdag. Chronische slapeloosheid: 4-10% algemene bevolking 

Psychiatrie 
(en psychofarmaca, 

levensstijl, …) 

Slapeloosheid 

behandeling 



Chronificatie slapeloosheid 

‘Residu’ symptoom: na remissie depressie > 40% nog slapeloosheid1,2 

naar Spielman & Glovinsky, 1991 



Psychiatrie 
(en psychofarmaca, 

levensstijl, …) 

Slapeloosheid 

chronische  
slapeloosheid 

• kwetsbaarheid  psychiatrische stoornis 

• ernst symptomatologie 

• vertraagt remissie 

• terugval na remissie 
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Correlation coefficient: 0.57*** 

.  

The relation between poor sleep, impulsivity and aggression 
(Kamphuis et al. Physiol Behav 2014, 123: 168-173) 

Slapeloosheid 
• hogere subjectieve impulsiviteit 

en agressiviteit 
• hogere objectieve hostiliteit 

• toename agressieve incidenten 
afdeling 

(Van Veen et al. Behav Med 2017, 43: 218-228) 
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Onderzoek naar insomnie uitlokkende en onderhoudende 
factoren bij forensisch psychiatrische patiënten 

 

• Multicenter studie (11 FPCs & FPAs) 
• N = 281 
• Vragenlijsten:  Insomnia Severity Index (ISI) 

 Holland Sleep Disorders Questionnaire (HSDQ) 
 Slaaphygiëne lijst (ICSD 2nd edition) 
 Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep (DBAS-16) 
 ………………………. 

• Groepen:  geen insomnie (N=124, 56.1%): ISI < 10, HSDQ niets 

                   acute insomnie (N=53, 24%): ISI ≥ 10, HSDQ niets 

                   chronische insomnie (N=44, 19.9%): HSDQ insomnie 



Supplement cognitieve gedragstherapie voor insomnie 

• Slaapeducatie invloed middelengebruik/stoppen op slaap 
    

• Slaaphygiëne:  niet roken en koffie drinken rond bedtijd, wat doen op  
   kamer? wat is activerend/ontspannend? 
 

• Slaaprestrictie:  tijd in bed  ≥ 6.5 uur;  wat doen op kamer?  
 

• Stimulus controle: slaapkamer=woonkamer;  goede stoel, mogelijke  bezigheden ‘s nachts? 
 

• Cognitieve therapie  veel aandacht voor piekeren, uitdagen catastrofale gevolgen & onmacht 
 

• Ontspanning  progressieve relaxatie, ademhalingsoefeningen, mindfulness, …… 
   (al lopende therapieën?) 

 

15-20% chronische insomnie, zowel algemene & specifieke onderhoudende factoren 

Binnenkort pilot onderzoek naar werkzaamheid in 2 forensisch psychiatrische instellingen 
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