
WAAROM WORDEN MENSEN MET 
INSOMNIEKLACHTEN DIE BEHANDELD KUNNEN 
WORDEN IN DE 1E LIJN, TOCH VERWEZEN NAAR 
DE 2E LIJN EN HOE KUNNEN WE DIT VOORKOMEN?

FEITEN EN AANPAK
Chronische insomnie komt vaak voor als klacht bij de huisarts. Dit kan veelal goed behandeld 
worden in de 1e lijn. Toch worden per jaar 0,5 – 5 patiënten per huisarts met insomnieklachten 
naar de 2e lijn verwezen. We deden kwalitatief dossieronderzoek bij 30 opeenvolgende patiënten 
die naar de poli slaapgeneeskunde van het st. Antonius ziekenhuis zijn verwezen met als verwijs-
reden insomnie. Vervolgens werd dit besproken in een panel van Utrechtse huisartsen. 

WAAROM WORDEN PATIËNTEN 
MET INSOMNIE NAAR DE 
SLAAPPOLI VERWEZEN? 
1   Misperceptie voor slaapduur:
    het idee te weinig te slapen ‘s nachts, 
    maar niet slaperig overdag.
    Waarom een verwijzing: 
    Het lukt de huisarts niet om gerust te 
    stellen en uitleg te geven.  

2   Op eigen verzoek van de patiënt:
       Behandelen en/of geruststellen 

lukt niet binnen de 1e lijn. 
  Waarom een verwijzing:

       De behandelopties in de 1e lijn 
     zijn (te) beperkt. 

3  Opnieuw verwezen na eerder 
    onderzoek in de 2e lijn:
    De klachten duren voort. Vaak is het deze 
    patiënten niet gelukt de eerder gegeven 
    adviezen op te volgen en zijn ontevreden 
    over de hulp die ze kregen.
    Waarom een verwijzing:
    De behandelopties in de 1e lijn zijn (te) 
    beperkt, een nieuwe verwijzing naar elders in 
    de 2e lijn is de enige optie.  

4  Ernstige psychiatrische problemen:
    Slaapproblemen komen vaak voor in 
    combinatie met psychiatrische problemen. 
    Waarom een verwijzing:
    De behandelopties in de 1e lijn 
    zijn (te) beperkt. 

WAT ZIJN DE BESTAANDE 
BEHANDELOPTIES IN DE 1E LIJN 
EN WAAROM ZIJN DEZE BEPERKT?  

  Cognitieve gedragstherapie - insomnie  
     (CGT-i) door een psycholoog 
     meestal niet vergoed en aanbod beperkt.

  Slaapoefentherapie
     aanvullende zorg als fi nanciële drempel 
     en vaak geen formele CGT-i behandeling.  

  POH-GGZ
     behandelt ook patiënten met zwaardere 
     psychiatrische problematiek, hiermee zijn  
     spreekuren vol.

  Huisarts
     meestal zelf geen specifi eke scholing gevolgd 
     voor behandeling van slaapproblemen en lijkt 
     het lastig te vinden om deze kennis aan te 
     vullen door tijdgebrek. 

WAT HEEFT DE HUISARTS NODIG OM 
DEZE PATIËNTEN ZELF TE KUNNEN 
BEHANDELEN?  

  Huisartsen zijn enthousiast over het idee 
     om meer patiënten met slaapproblemen zelf 
     te behandelen als er tijd zou zijn voor 
     scholing en meer consult tijd. 

  Mogelijk ondersteund met een simpele vorm 
     van slaaponderzoeken of consultatie-
     mogelijkheid die geschikt zijn voor de 1e lijn.  

  Inzicht in de som van de consulttijd van 
     de hoeveelheid patiënten met slaapproblemen 
     die zich vaak op het spreekuur presenteren 
     met andere klachten. En dat dit 
     mogelijk beperkt kan worden als de   
     insomnie klachten adequaat 
     behandeld zouden worden.


