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Voorwoord

Sinds mensenheugenis heeft de slaap velen gefasci-
neerd: schrijvers, dichters, filosofen, artsen, wetenschap-
pers… Wat is toch die slaap, die, of we nu willen of niet, 
zo dominant in ons leven aanwezig is dat we er gemid-
deld een derde van ons bestaan aan moeten opofferen? 

In het oude Griekenland werd de slaap gepersonifieerd 
door Hypnos, en de droom door Hypnos’ zoon Morpheus. 
De beide slaapgoden hielden zich schuil in een diepe grot 
bij de onderaardse rivier de Lethe. Wanneer men daaruit 
dronk, vergat men het aardse bestaan.

Nog steeds is de slaap een dankbaar onderwerp van 
discussie. Waar voor de een de slaap een welkome uit-
vlucht betekent uit het leven van alledag, is het voor de 
ander een zinloos verlies aan tijd, en voor weer een ander 
een bittere noodzaak om overdag te kunnen functione-
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ren. Wanneer er ook nog sprake is van slaapproblemen, 
betekent dit voor sommigen een voortdurend gevecht 
tegen slaperigheid, terwijl anderen er een spreekwoor-
delijke moord voor zouden doen om er alleen maar een 
sprankje van te mogen ontvangen.

Desondanks wordt er vooral binnenshuis over slaap-
problemen gepraat, of men houdt ze liever helemaal 
voor zichzelf: hoewel slaapproblematiek op pijnklachten 
na de meest genoemde kwaal is in de huisartsenpraktijk, 
praat bijna driekwart van de mensen met slaapproble-
men er nooit over. De mogelijke gevolgen hiervan zijn 
verontrustend. Slaapproblematiek wordt daarom niet 
voor niets de ‘moderne epidemie’ genoemd.

De voortdurende en enorm snelle ontwikkelingen 
in de slaapgeneeskunde brengen ons veel inzichten, die 
er gelukkig in hebben geresulteerd dat de meeste slaap-
stoornissen momenteel adequaat, en zelfs steeds beter, te 
behandelen zijn.

In deze ontwikkelingen zijn twee trends te ontdekken. 
De eerste is een accentverschuiving van het medische 
naar het psychologische vakgebied. Daar waar oorspron-
kelijk de behandeling van slaapstoornissen beperkt was 
tot het vakgebied van de neurologie, longgeneeskunde 
en keel-, neus- en oorheelkunde (kno), is inmiddels 
gebleken dat puur medische oorzaken de etiologie van 
slaapproblematiek voor gemiddeld slechts dertig pro-
cent verklaren. De rest van de problematiek is vooral 



11

mentaal en gedragsmatig van aard, zelfs in het geval van 
de meeste hypersomnieën. Dat is ook niet zo gek, want 
slapen is gedefinieerd als een vorm van gedrag; een slaap-
stoornis zou je daarmee primair als een ‘gedragsstoornis’ 
kunnen zien.

De oorspronkelijke rolverdeling komt nog voort 
uit de traditionele opvatting dat een slaapstoornis een 
symptoom is van een primaire stoornis. Als je die pri-
maire stoornis juist behandelt, zouden de slaappro-
blemen vanzelf verdwijnen. Inmiddels weten we ech-
ter dat slaapstoornissen ook op zichzelf kunnen staan, 
eventueel naast een ander ziektebeeld. Ook is duidelijk 
geworden dat de behandeling van een lichamelijke of 
psychische aandoening vlotter verloopt als er daarnaast 
ook apart aandacht is voor het slaapprobleem. Hiermee 
komen we bij de tweede trend: het gebeurt steeds meer 
dat de slaapproblemen ook afzonderlijk onder de loep 
worden genomen. Een vooruitgang, want de behande-
ling van slaapproblematiek blijkt een vak apart. Het 
grote aantal verschillende slaapstoornissen (meer dan 
85) en de complexiteit aan verbanden op zowel medisch, 
psychologisch als farmacologisch gebied hebben ervoor 
gezorgd dat de slaapgeneeskunde de laatste decennia is 
uitgegroeid tot een volwaardig specialisme.

Diezelfde complexiteit heeft erin geresulteerd dat 
de behandeling van slaapproblematiek steeds individu-
eler en meer maatwerk is geworden: niemand heeft op 
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de hiervoor genoemde gebieden dezelfde constitutie en 
achtergrond, dus mensen reageren individueel op inter-
venties die gemiddeld effectief zijn gebleken. Dat is ook 
precies de reden waarom dit boek geen lijstjes bevat met 
dingen die je kunt doen of die je zou moeten laten, maar 
dat het je een context probeert te geven waarbinnen je de 
adviezen kunt plaatsen.

Naast de uitleg en tips geef ik je in dit boek een con-
ceptueel kader mee van waaruit je je eigen slaapproble-
men (of die van een ander) zou kunnen analyseren: de 
drie dimensies van slaapproblematiek.

Tot slot wil ik mijn gewaardeerde collega’s Irène 
Storm, Silvia Trautner, Pamela de Zeeuw en Eva van 
Steenbergen bedanken voor hun hulp en inspiratie bij 
de totstandkoming van dit boek, en vooral ook mijn lief, 
Mascha, die het – als onvermoeibare supporter – moge-
lijk maakte dit werk te voltooien.

Stefan Lucius, PsyD
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1  
Over Onze slaap

 1.1 wat Is een gezonde slaap?

Do not consider what an excellent thing sleep is but … 
that golden chain that ties health and our bodies together 

t h o m a s  d ek k er  ( 1572 - 163 2 )

Wat kan het heerlijk zijn om na een lange dag einde-
lijk je bed in te duiken! Je legt je hoofd op het kussen en 
voelt hoe het zachte matras je vermoeide lichaam onder-
steunt. Een diepe zucht van opluchting, een glimlach om 
je lippen. Dit had je nu écht nodig. 

Waar komt die behoefte aan slapen toch vandaan? 
Hoe kan het de een zo veel moeite kosten om in slaap 
te vallen, terwijl de ander nauwelijks meer in staat is 
om het licht uit te doen? Waarom voelen we ons zo-
veel fitter na een goede nacht slaap, en presteren we zo 
belabberd als we moe zijn? Slaap blijft een fascinerend 
fenomeen. We leren steeds meer over slaap en over de 
consequenties van slaaptekort. En hoe meer we leren, 
des te meer vragen er ook weer naar voren komen. Slaap 
is een onmisbaar en uiterst complex verschijnsel dat ons 


