
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie West  
 

Slapeloosheid 

insomnie 
  

Uw huisarts heeft u verwezen naar het Slaapcentrum omdat u slecht 

slaapt. Hier onderzoeken we wat de oorzaak is van uw slaapproblemen 

en bespreken we welke mogelijkheden er zijn om u te behandelen.  

 

Bij het Slaapcentrum werken de zorgverleners van de afdelingen Keel-, Neus- en 

Oorheelkunde, Longgeneeskunde, Neurologie en Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie 

nauw samen. Zo kunnen we beter de juiste diagnose stellen en behandelmogelijkheden 

onderzoeken. 

 

Wat is insomnie? 

 Insomnie of slapeloosheid is een slaapstoornis. Mensen met deze aandoening kunnen 

moeilijk in slaap vallen. Ze ontwaken regelmatig uit hun slaap en hebben overdag 

klachten als slaperigheid of vermoeidheid. 

 Ieder mens heeft een andere slaapbehoefte. Daarom is het moeilijk om te bepalen of 

iemand een slaapstoornis heeft.  De slaapbehoefte hangt af van verschillende factoren, 

zoals leeftijd, geslacht, gezondheid en activiteit overdag. Op oudere leeftijd is er 

bijvoorbeeld een verminderde slaapbehoefte.  

 

Oorzaken  

Er zijn veel verschillende oorzaken voor slapeloosheid. Het wordt vaak veroorzaakt door 

bezorgdheid, emotionele spanning of uitputting. Ook pijn, overmatig gebruik van cafeïne 

(koffie), alcohol en drugs of een slechte slaapomgeving kunnen tot slapeloosheid leiden.  

 

Onderzoek 

 Een arts van de polikliniek van het Slaapcentrum beoordeelt uw klachten.  

 Soms is extra onderzoek nodig, U krijgt dan een aparte afspraak. Bijvoorbeeld: 

- Het dragen van een bewegingsmeter. Zo kunnen we  de verdeling van slaap- en 

waakmomenten over een langere periode meten en onderzoeken.  

- Een slaapregistratie tijdens de nacht. Dit kan meestal thuis. Het kan ook nodig zijn om 

een nacht in het ziekenhuis te verblijven. 

. 

Behandeling 

 Meestal is insomnie goed te verhelpen met het aanpassen of veranderen van gewoontes, 

gedrag of leefregels, soms is het stress.  

 De arts bespreekt de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden voor 

behandeling. 
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 Als we een oorzaak van klachten vinden, bespreekt de arts de mogelijke behandelingen 

met u. Dit is per patiënt verschillend. Soms kan medicatie of voedingssupplementen 

helpen 

 

Als we geen oorzaak vinden, adviseren we u om onderstaande leefregels te volgen 

 

Wat kunt u zelf doen? 

Er zijn leefregels die de klachten kunnen verminderen zoals: 

 Gebruik zo min mogelijk dranken met cafeïne, zoals koffie 

 Drink geen alcohol 

 Stop met roken 

 Zorg voor voldoende beweging, maar voorkom té intensief sporten in de avond 

 

 

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. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/slaapcentrum 

 www.insomnie.nl  

 

 

Contact  
afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), locatie West 

T 020 510 83 20 (werkdagen 8.15 - 16.15 uur)  

Route 33 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 

1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 

1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 

1012 VP Amsterdam 
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