
 

  

Train je in  

Slaap 

in vijf sessies 

Waarom train je in slaap? 
Door slecht slapen heb je last van moeheid en verminderde efficiëntie. Je concentratie neemt af en je maakt 
meer fouten. Ook krijg je sneller last van angst of depressieve klachten.  Langer dan 3 weken slecht slapen 
geeft al een ongewenst evenwicht in slaapgewoonten. Slapen wordt dan een nare worsteling van willen 
slapen, maar toch wakker zijn.  
Slaapmedicatie wordt sterk afgeraden. Het beïnvloedt je coördinatie-, verwerking- en leervermogen. 
Bovendien is slaapmedicatie sterk verslavend.  
De gedragsbenadering, Cognitieve GedragsTherapie bij Insomnia (CGT-I), is wetenschappelijk bewezen om 
slaapproblemen te doorbreken en heeft tegenwoordig de voorkeur van huisartsen.  Met “Train je in slaap” 
leer je  beter te slapen met gezonde slaapgewoonten. 
  
Voor wie? 
Voor iedereen die langer dan drie weken last heeft 
van slaapproblemen, los van (psychische) 
problemen. Voor slaapproblemen met een 
medische oorzaak (bv. apneu) of door medicijnen, 
kan de slaaptraining minder effectief zijn, maar 
zeker wel leerzaam. 

Wat doen we in de slaaptraining?  

• Inzicht geven in slaapgedrag: wat zorgt ervoor 
dat je slecht slaapt; wat kun je zelf doen om 
beter te slapen? 

• Ontspanningstechnieken: met vier 
verschillende technieken beter ontspannen.  

• Stop piekeren: je leert beter na te denken en 
anders om te gaan met die hoofdkrakers 

• Gedachten uitdagen: ideeën over slaap ter 
discussie stellen en er anders over leren 
denken.  

• Wat vindt jij belangrijk in het leven: 
onderzoek de juiste invulling voor balans in je 
leven. 

• Vervolgtraject: eventueel voor specifieke 
problemen  (coaching of EMDR). 

Zorgpad slaap 
Ons aanbod sluit nauw aan bij de bevindingen van 
de huisarts, de interventies van de POH GGZ en 
eventueel de neuroloog als specialist. Wij dragen 
zorg voor een goede overdracht naar onze 
ketenpartners. 

Hoe? 
Vijf trainingssessies van 1,5 uur in twee maanden, 
met een groepsgrootte van 4-8 personen. Samen 
verhelderen we de factoren die je slaap 
beïnvloeden. Hieruit werk je met een persoonlijk 

plan om slaappatronen te doorbreken (± 30 min 
huiswerk per dag).   

Kosten/vergoeding: 
€249,50 per slaaptraining van 5 sessies. Een 
verwijzing van de huisarts is gewenst, maar niet  
noodzakelijk Slaapproblemen worden niet vergoed 
vanuit de zie zorgverzekeraar. Soms wil uw 
werkgever, UWV, of de gemeente u hierin 
steunen. Informeer hiervoor zelf. 

Aanmelden en informatie 

Voor aanmelding of Informatie over de eerstvolgende “Train je in slaap” kun je bij ons secretariaat terecht:  

 


