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Insomnia

• Definitie

• SUBJECTIEF PROBLEEM

• met inslapen

• met doorslapen

• met te vroeg wakker worden

• probleem van een onvoldoende herstellende 
slaap, ondanks gunstige omstandigheden om te 
slapen

• VERSTOORD FUNCTIONEREN OVERDAG



Insomnia

Gevolgen

• Functioneren

• concentratie

• alertheid

• Afwezigheid

• Ongevallen

• Werk

• Verkeer

• Psychiatrische problemen

• Verslaving
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Insomnia

Geen duidelijke oorzaak 
vastgesteld

Meest frequente etiologie in 
huisartsgeneeskunde

Vooral bij ouderen:
• Pijn, dorst, jeuk, pyrosis, hoest, 
nycturie, dyspneu, verstopte neus, 
nachtelijk zweten, hartkloppingen
•Hyperthyreoïdie, COPD, astma, 
congestief hartfalen, angina 
pectoris, perifeer arterieel 
vaatlijden, prostaathypertrofie, 
GORD, osteoartrose

Alcohol, cafeïne, nicotine, activerende 
of sederende psychofarmaca, (il)legale 
drugs, lipofiele β-blokkers, 
schildklierhormonen, β-mimetica, 
diuretica, corticosteroïden, reserpine

Farmaka



Insomnia

• Slaappillen



Insomnia

• www.slaapenkalmeringsmiddelen.be

• FOD Volksgezondheid



Insomnia

• Benzodiazepines

• Werking

• minimale winst

• tijdelijk effect 

• Nevenwerkingen

• tolerantie, afhankelijkheid

• residueel effect

• geheugen

• rijvaardigheid

• valrisico



Insomnia

Farmaka
Hypnogram met benzodiazepine

Hypnogram zonder benzodiazepine



Insomnia



Insomnia
Slapen zonder slaappillen

• Voorlichting

• Slaaphygiënetips

• Slaap/waak dagboek

• Relaxatieoefeningen

• Fytotherapie

• Melatonine



Gestandaardiseerde fytotherapie

• Wetenschappelijke naam

• Plantenonderdeel

• Bereiding

• Constante hoeveelheid actieve 

componenten per doseringsvorm

• 100 mg valeriaan supplement X is niet 

automatisch gelijk aan 100 mg valeriaan 

supplement Y



Gestandaardiseerde 
fytotherapie



Stress

Invloed van stress op het prestatieniveau. Gebaseerd op het Yerkes-Dodson model.

Mendl M. Performing under pressure: stress and cognitive function. Applied

Animal Behaviour Science, 1999, Vol.65(3), pp.221-244.



Stress

Panossian A, Wikman G. Effects of adaptogens on the central nervous system and the molecular mechanisms associated 
with their stress-protective activity. Pharmaceuticals 2010; 3:188-224.



Stress



Stress – secundaire klachten

Depressieve klachten Spanningsklachten 

 Sombere stemming 

 Schuldgevoelens 

 Gebrek aan levenslust 

 Moeilijk plezier ervaren 

 Suïcidale neigingen 

Psychosomatisch 

4 Hartklachten 

4 Ademhalingsproblemen 

4 Maagpijn 

4 Darmproblemen 

4 Pijnklachten 

4 Malaise 

Gedragsmatig 

4 Insomnia 

4 Piekeren 

4 Angstaanvallen 

 



Stress

Depressieve stemming 

Plant  Kwaliteitscontrole en Posologie 

Saffraan 

(Crocus sativus) 

 

 extract van zuivere (100%) saffraanstampers 

 standaardisatie: crocine, picrocrocine of safranal 

 30 mg-100 mg saffraan per dag 

  







Stress

Slaapproblemen 

Plant  Kwaliteitscontrole en Posologie 

Valeriaan 

(Valeriana officinalis) 

 equivalent van 300 mg-2 g wortel een half uur voor het slapen 

gaan 

 standaardisatie: valereenzuur  

 vooral nuttig bij inslaapproblemen 

Passiebloem, 

(Passiflora incarnata) 

 

 equivalent van 500 mg-2 g gedroogd kruid (bovengrondse 

delen) een half uur voor het slapen gaan 

 standaardisatie: vitexine 

 vooral nuttig bij doorslaapproblemen 

 



Stress

Vermoeidheid (fysiek, mentaal) 

Plant Kwaliteitscontrole en Posologie 

Rozenwortel 

(Rhodiola rosea) 

 droog wortelextract (DER 1,5-5:1) op basis van ethanol (67-

70% V/V) 

 standaardisatie: rosavine 

 144-200 mg per dosis met een maximale dagdosis van 400 mg  

Ginseng 

(Panax ginseng) 

 standaardisatie: ginsenosiden 

 witte ginseng: equivalent van 250 mg-2 g wortelpoeder/dag 

 rode ginseng: equivalent van 600 mg-1,8 g wortelpoeder/dag 

 



Besluit Insomnia en stress

• Oorzaak opsporen

• Levensstijl

• Eerste keuze: fytotherapeutische interventies 

aangevuld met andere voedingssupplementen 

genieten de voorkeur

• Gestandaardiseerde formules

• Klassieke sedativa, hypnotica en anxiolytica: 

laatste optie



Besluit Insomnia en stress /  fytotherapie

• Waarschuwingszinnen op een 

verpakking: momenteel 

onafhankelijk van dosering, 

bereidingstype, …

• Is 5 mg Curcuma longa poeder even 

“gevaarlijk” als 250 mg Curcuma 

longa extract?


