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In de standaard ’Slaapproblemen en slaapmiddelen’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen
voor de diagnostiek en het beleid bij patiënten ouder dan 18 jaar die met slaapproblemen bij de huisarts komen.1
Achtergrond. 90% van de slaapproblemen waarmee de huisarts in de praktijk te maken krijgt, betreft slapeloosheid.
Slapeloosheid komt vaker voor bij vrouwen en op latere leeftijd. Bij slapeloosheid die langer dan drie weken aanhoudt, is
vrijwel altijd negatieve conditionering ontstaan. Hierbij heeft de patiënt de overtuiging ontwikkeld dat zij niet zal kunnen
slapen, met stress en een vicieuze cirkel als gevolg.
Niet-medicamenteuze therapie. De huisarts geeft patiënten met slapeloosheid voorlichting met het doel om nietrealistische verwachtingen van de slaap te corrigeren en het inzicht te vergroten in slaapbevorderende en
slaapbelemmerende activiteiten. Daarnaast richt het beleid zich op de eventuele oorzaak van de slapeloosheid. Er
worden voor patiënten met langer durende slapeloosheid aanbevelingen gedaan voor een gedragsmatige aanpak, om
hiermee negatieve conditionering te verminderen.2-4 Als aanvulling op dit beleid kan de huisarts patiënten ter
overweging geven om minimaal vier keer per week matig intensief te bewegen (bv. gedurende 40 tot 60 min. wandelen
5 km/uur of fietsen 15 km/uur).5
Patiënten die chronisch slaapmiddelen gebruiken in een dosering van maximaal één tablet per dag kan de huisarts,
eventueel in samenwerking met de apotheker, benaderen middels een brief om het gebruik ervan te staken. Deze brief
bevat voorlichting en tips om het gebruik te staken. Een kwart tot 60% van de gebruikers van lage doseringen (1 tab.
a.n.) slaapmiddelen lukt het op deze manier om het gebruik te staken.6-8
Medicamenteuze therapie. Het voorschrijven van slaapmiddelen wordt in de standaard alleen in
uitzonderingssituaties en kortdurend aanbevolen. Een uitzonderingssituatie is bijvoorbeeld als de patiënt ernstig
slapeloos is en zijn functioneren overdag hierdoor onacceptabel wordt belemmerd. Slaapmiddelen hebben op de korte
termijn een bescheiden effect op het verbeteren van de slaapkwaliteit.9 Het effect op de langere termijn staat niet vast.
Schadelijke bijwerkingen, zoals afhankelijkheid, verhoogde kans op vallen en geheugenstoornissen, blijven bij het
gebruik op de langere termijn wel bestaan.10-13 Op de langere termijn is van de niet-medicamenteuze aanpak meer
effect aangetoond dan van slaapmiddelen.14 Door ’rebound’-slapeloosheid kan het staken van het gebruik van
slaapmiddelen moeilijk zijn.15 Bij een indicatie voor slaapmiddelen wordt aangeraden om maximaal vijf tot tien tabletten
van een kortwerkende benzodiazepineagonist, zoals temazepam (merkloos, Normison®) of zolpidem (merkloos,
Stilnoct®), voor te schrijven. Er is onvoldoende onderbouwing voor door industrieën geclaimde onderlinge verschillen in
effect en bijwerkingen tussen enerzijds benzodiazepinen, zoals temazepam, en anderzijds benzodiazepineachtigen, zoals
zolpidem en zopiclon (merkloos, Imovane®).11 16 17 De huisarts geeft bij het voorschrijven van slaapmiddelen
voorlichting over het te verwachten effect en de bijwerkingen, adviseert intermitterend gebruik en maakt duidelijk dat
het een eenmalig voorschrift is. Patiënten bij wie na twee weken de slapeloosheid niet voldoende onder controle is,
komen terug bij de huisarts op het spreekuur. Herhaalrecepten voor slaapmedicatie behoren niet via de
praktijkassistente te worden aangevraagd. Het voorschrijven van melatonine (Circadin®) en valeriaan wordt vanwege
het gebrek aan effect niet aanbevolen.18-23
Chronische gebruikers van slaapmiddelen die zijn gemotiveerd om het gebruik te staken, maar bij wie dit niet lukt met
de stopbrief, biedt de huisarts begeleiding aan via de gereguleerde dosisreductiemethode. Hierbij wordt het slaapmiddel
eventueel eerst omgezet in een equivalente dosering diazepam (merkloos). Door de langere werkingsduur zouden
hiermee mogelijk minder ontwenningsverschijnselen ontstaan en afbouwen kan met diazepam geleidelijker door het
bestaan van tabletten van 2 mg. Nadeel kan wel zijn dat het met diazepam in het geheel niet is toegestaan auto te rijden
(met kortwerkende slaapmiddelen is dit gedurende 8 uur na inname niet toegestaan). Na twee weken gebruik van de
equivalente dosering diazepam wordt deze geleidelijk verminderd, bijvoorbeeld met 25% per week. De huisarts stelt
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hiervoor in overleg met de patiënt een schema op. Bij ontwenningsverschijnselen wordt de volgende afbouwstap
eventueel een week uitgesteld. Ongeveer de helft van de patiënten lukt het om het gebruik te staken door middel van
deze methode.24 25 Bij rebound-slapeloosheid behandelt de huisarts conform de aanbevelingen in de standaard.
Overige slaapstoornissen. Aangezien cardiovasculaire risicofactoren frequent bestaan bij patiënten met het
obstructieve slaapapneusyndroom besteedt de huisarts hier aandacht aan conform de aanbevelingen in de NHGStandaard ’Cardiovasculair risicomanagement’.26 Bij patiënten met het rustelozebenensyndroom die ondanks
voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen ernstige klachten houden met hoge lijdensdruk bespreekt de huisarts de
mogelijkheid van het voorschrijven van een dopamineagonist, zoals ropinirol (merkloos, Adartrel®) of pramipexol
(merkloos, Glepark®, Sifrol®). Het Number Needed to Treat (NNT) om bij één patiënt 50% klachtenvermindering te
verkrijgen in vergelijking met placebo bedraagt 5.27 Voor toepassing in de eerste lijn worden relatief lage maximale
doseringen aanbevolen om het risico op bijwerkingen te beperken. De huisarts is tijdens de behandeling alert op het
ontstaan van bekende ernstige bijwerkingen, zoals augmentatie (het verergeren van klachten, uitbreiden naar andere
ledematen, eerder op de dag ontstaan van klachten) en verslavingsgedrag. Elke drie tot zes maanden wordt de
medicatie op proef afgebouwd. Bij patiënten met nachtelijke kuitkrampen die ondanks niet-medicamenteuze adviezen
ernstige klachten blijven houden, bespreekt de huisarts de mogelijkheid van een proefbehandeling met hydrokinine (
Inhibin®), of bij zwangere vrouwen, met magnesiumoxide (merkloos). Vanwege het beperkte bewijs voor werkzaamheid
en potentieel ernstige bijwerkingen wordt de medicatie elke twee tot vier weken op proef afgebouwd. Bij narcolepsie en
het vertraagde slaapfasesyndroom is de rol van de huisarts beperkt tot het signaleren en verwijzen voor diagnostiek en
behandeling.

Wijzigingen.
Het niet-medicamenteuze beleid bij langer durende slapeloosheid is uitgebreid met aanbevelingen voor een
gedragsmatige aanpak en advies over lichaamsbeweging.
Plaatsbepaling
In de NHG-Standaard ’Slaapproblemen en slaapmiddelen’ worden richtlijnen gegeven voor het beleid bij patiënten met
slaapproblemen in de huisartsenpraktijk. Er wordt veel aandacht besteed aan de niet-medicamenteuze behandeling van
slapeloosheid, gezien het feit dat deze aanpak op de lange termijn effectiever is dan slaapmiddelen, zonder de
schadelijke bijwerkingen van slaapmiddelen (Gebu 2005; 39: 73-79). Die bijwerkingen kunnen ernstig tot zeer ernstig zijn
in relatie tot het relatieve ongemak van de indicatie, zoals valneiging met heupfracturen gevolgd door
ziekenhuisopnamen met verhoogd mortaliteitsrisico. Voor het staken van het gebruik van slaapmiddelen zijn diverse
programma’s beschikbaar.28 De onderbouwing van de praktische adviezen die in de standaard worden gegeven, berust
vooral op ervaring en niet zozeer op bewijs. De praktijk is helaas weerbarstig.
In Gebu 2015; 49: 4 is aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van zolpidem en zopiclon en aangepaste adviezen
over dosisvermindering van deze middelen in enkele westerse landen. Daar is ook aangegeven dat de vermeende
voordelen van deze middelen geleidelijk zijn verdwenen.
Het terughoudende beleid bij het voorschrijven van dopamineagonisten voor de indicatie van het
rustelozebenensyndroom vloeit logisch voort uit de beperkte wetenschappelijke gegevens. Deze middelen hebben een
beperkte werkzaamheid in kortetermijnonderzoek, gegevens over werkzaamheid en bijwerkingen op de lange termijn
ontbreken en ze veroorzaken regelmatig bijwerkingen, zoals augmentatie (Gebu 2013; 47: 95-96). Het is dan ook
verstandig dat is gekozen voor relatief lage maximale doseringen bij toepassing in de eerste lijn en het gebruik elke drie
tot zes maanden te evalueren.
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