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Achtergrond

Slaap en stemming hebben een verbinding met elkaar, zeker bij een 
bipolaire stoornis

Psychologische interventies om de slaap te verbeteren kunnen ook 
stemming beïnvloeden.

Om zo’n slaapinterventie succesvol te maken is het belangrijk de/je 
cognities rondom slaap te kennen/onderzoeken



Doel van dit onderzoek

• De consensus van experts over positieve en negatieve 
‘slaapbeoordelingen’ te onderzoeken en te identificeren

• En dit in de context van slechte en betere stemmingen, met behulp 
van het integratieve cognitieve model als theoretische gids.



Methode

• De Delphi methode

• Onderzoekers en behandelaren van patiënten met bipolaire stoornissen 
zijn als experts anoniem bevraagd over hun opvattingen over ‘slaap 
beoordelingen’

• 3 rondes

• Beoordelingen van zowel positieve als negatieve ‘slaapbeoordelingen’



Resultaten

• In totaal zijn 38 stellingen beoordeeld

• Resultaat: 19 stellingen, die door > 80 % van deze experts als 
belangrijk en essentieel beoordeeld werden

• Deze vertegenwoordigen het gehele scala aan ‘slaapbeoordelingen’ wat 
de onderzoekers wilden onderzoeken

• En onderstrepen het belang van het identificeren van positieve of 
negatieve cognities met betrekking tot slaap en wisselende 
stemmingen

• Input voor verder onderzoek



Resultaten



Positieve beoordelingen over meer slapen dan gewoonlijk

• De enige manier om mezelf te stoppen met denken is meer slapen dan 
gewoonlijk

• Ik slaap meer om aan de echte wereld te ontsnappen

• Ik moet meer slapen om mijn stemming stabiel te houden



Negatieve beoordelingen over meer slapen dan gewoonlijk

• Slapen weerhoudt me van het afronden van al mijn projecten

• Als ik meer dan gewoonlijk slaap voel ik me zo nutteloos

• Teveel slapen is een teken dat ik depressief word



Positieve beoordelingen over minder slapen dan gewoonlijk

• Als ik maar een paar uur slaap nodig heb is dat een teken dat ik alles onder 
controle heb

• Ik blijf heel laat of de hele nacht op om in mijn opgewekte stemming te blijven

• Ik moet heel laat of de hele nacht opblijven om al mijn werk gedaan te krijgen

• Ik blijf erg laat of de hele nacht op vanwege al mijn goede ideeën

• Ik blijf heel laat of de hele nacht op, want dan voel ik me het meest creatief

• Ik blijf heel laat of de hele nacht op als ik een goede stemming heb, want dan 
voel ik me op mijn best

• Hoe minder ik slaap, hoe groter de kans dat ik alles voor elkaar krijg



Negatieve beoordelingen over minder slapen dan gewoonlijk

• Als ik niet elke nacht genoeg slaap krijg, word ik extreem angstig

• Als ik niet elke nacht genoeg slaap krijg, kan ik de volgende dag helemaal niet 
meer functioneren

• Als ik niet elke nacht genoeg slaap krijg, zal ik niet in staat zijn om te doen wat ik 
de volgende dag moet doen

• Als ik niet elke nacht genoeg slaap krijg, wordt mijn stemming oncontroleerbaar

• Als ik niet genoeg slaap krijg, zal ik het in mijn lichaam voelen

• Als ik 's nachts niet genoeg slaap krijg, zal dat de volgende dag een vreselijke 
impact op me hebben



Sterktes en beperkingen

• In deze studie hebben professionals anoniem deelgenomen dus ieder 
had daarmee evenveel zeggenschap. Er is over een breed scala aan 
stellingen gesproken

• Goede respons in ronde 3 (72%)

• De lijst van stellingen is mede door input van patiënten gemaakt (via 
een forum)

• Onduidelijk of de inbreng van patiënten divers was

• In 1e ronde te weinig deelnemers



Conclusie

Eerste onderzoek naar de mening van experts over pos en neg 
slaapbeoordelingen in de context van wisselende stemmingen

Hoge mate aan consensus binnen de 4 domeinen, en dat het van belang 
is deze slaapbeoordelingen te doorgronden, ook in het licht van 
wisselende stemmingen

De stellingen zullen gebruikt worden voor de ontwikkeling van een ‘sleep 
cognition measure’ die belangrijk kan zijn in een cognitieve therapie voor 
de aanpak van slaapproblemen bij mensen met een bipolaire stoornis 
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