
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Slaapstoornis bij nierinsufficiëntie 
  

Een slaapstoornis komt veel voor bij een nierziekte. Het niet in slaap 

kunnen vallen, benauwd wakker worden of met hoofdpijn wakker worden 

zijn veelvoorkomende problemen. Ook niet kunnen slapen door 

onrustige benen komt vaak voor. In deze folder leest u hoe deze 

problemen ontstaan en wat u zelf kunt doen om beter te kunnen slapen.  

 

Waarom slaapstoornissen bij een nierziekte? 

Nieren zuiveren afvalstoffen uit het bloed en regelen de juiste bloedsamenstelling. Als er 

door een verminderde nierfunctie te veel afvalstoffen in het bloed blijven zitten en/of de 

samenstelling van het bloed verandert, kan dit klachten geven die de slaap verstoren. 

 

Een goede slaap is belangrijk voor onze gezondheid. Slaap is belangrijk voor ons lichamelijk 

en psychisch herstel. Gedurende de slaap rusten we uit, herstelt ons lichaam en verwerken 

we ervaringen van overdag. Ook is de slaap belangrijk voor allerlei geheugenfuncties.  

 

Soorten slaapstoornissen bij een nierziekte 

Slaapapneu 
Slaapapneu zijn ademstops tijdens de slaap. Het komt vaak voor bij een verminderde 

nierfunctie. 

 

Klachten 

 Benauwd wakker worden, of wakker worden met hoofdpijn. 

 Niet uitgerust voelen ’s morgens en vaak moe zijn overdag. 

 Bij rust vaak in slaap vallen, bijvoorbeeld als bijrijder in de auto. 

 

Oorzaak 

 Obstructie in de ademhaling doordat de tong tijdens de slaap naar achteren zakt. 

 Overgewicht.  

 Soms wordt de ademhaling in de slaap door de hersenen niet goed aangestuurd. 

 

Onderzoek 

Tijdens een slaaponderzoek controleren we of u last heeft van slaapapneu. Gedurende de 

nacht meten we het zuurstofgehalte in uw bloed en uw ademhaling.  
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Behandeling en adviezen 

 Bij ernstige slaapapneu start u met CPAP-therapie. U slaapt dan met neusmasker. Zie 

ook de OLVG-folder CPAP.  

 Bij lichte slaapapneu kan een nachtbeugel helpen maar soms is een andere 

slaaphouding voldoende. Op de zij slapen in plaats van op de rug kan verbetering geven.  

 Stop met roken en beperk het drinken van alcohol, vooral in de avond. 

 In geval van overgewicht kan afvallen ook verbetering geven. 

 

Verstoring melatonine aanmaak  
Melatonine is een stofje dat helpt om in slaap te vallen. Door een verstoring in de aanmaak 

van melatonine lukt het niet om in slaap te vallen, of duurt het heel lang voordat u in slaap 

valt. 

 

Klachten 

 Moeite met ‘s avonds in slaap vallen. 

 Langer dan 20 minuten wakker liggen voordat u in slaap valt. 

 

Oorzaak 

 Verstoring door een verminderde nierfunctie.  

 Verstoord dag-/ nachtritme. 

 Veel achter een beeldscherm zitten in de avond kan de aanmaak ook verstoren. 

 

Adviezen 

 Probeer overdag niet te veel te slapen en zorg voor voldoende beweging.  

 ‘s Avonds niet intensief sporten en beperk de tijd achter een beeldscherm. 

 Probeer een vast slaapritme aan te houden. Zorg dat het ‘s nachts echt donker is in de 

slaapkamer.  

 

Als deze adviezen niet helpen, bespreek dan uw klachten met uw arts.  

 

Gebruik nooit op eigen initiatief melatonine! Een verkeerde dosis kan het probleem 

verergeren.  

 

Rusteloze benen (RLS) 
Een verhoogde hoeveelheid afvalstoffen in het bloed, een verminderde doorbloeding, een 

hoog bloedsuiker of een laag ijzergehalte in het bloed kunnen klachten geven als jeuk, pijn of 

een rusteloos gevoel in de benen. Ook kunnen bepaalde medicijnen RLS als bijwerking 

hebben. Soms is het niet duidelijk wat de oorzaak van RLS is. Door het vervelende gevoel is 

het vaak moeilijk in slaap te vallen. Soms bewegen de benen ook veel tijdens de slaap. Dit 

kan de slaap verstoren, waardoor u moe bent overdag. Lees meer hierover in de OLVG-

folder Rusteloze benen. 

 

Klachten 

 In rust, vaak in bed, ervaart men een naar, onrustig gevoel in de benen.  

 Soms een pijnlijk gevoel of jeuk.  

 Drang om de benen te bewegen. 

 

https://www.olvg.nl/cpap
https://www.olvg.nl/rusteloze-benen
https://www.olvg.nl/rusteloze-benen
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Adviezen 

Onderstaande adviezen kunnen de klachten verminderen. 

 Een niet te warme slaapkamer. 

 Beweging overdag, maar geen intensieve beweging in de avond. 

 Drink ’s avonds geen koffie 

 Stop met roken. 

 Beperk inname van alcohol. 

 Beenmassage en warme en koude baden. 

 

Als deze adviezen niet helpen, bespreek dan uw klachten met uw arts. Sommige medicijnen 

kunnen de klachten verergeren. Ook bloedarmoede of een te hoog fosfaatgehalte in het 

bloed kunnen klachten geven. 

 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Contact  
Dialyse-afdeling locatie West 

T  020 510 83 90 (werkdagen 7.30 – 16.00 uur)  

T  020 510 89 11 (vraag buiten werkdagen naar afdeling Spoedeisende Hulp) 

E  dialyse.secretariaat@olvg.nl 

 

Dialyse-afdeling locatie Oost 

T 020 599 24 87 (werkdagen 7.30 – 16.00 uur) 

T 020 599 91 11 (vraag buiten werkdagen naar afdeling Spoedeisende Hulp) 

E dialyse.secretariaat@olvg.nl  

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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