
 

 
 

Cognitieve gedragstherapie bij insomnie (CGT-i) - Basiscursus 

Datum: 4 juni van 09:00-17:00 uur 

*nieuw* *online live scholing* 

 
Omschrijving en leerdoelen 

Deze cursus is bedoeld om kennis te verkrijgen over slaap, (chronische) insomnie en eerste keus behandeling hiervan: 

kortdurende cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis (CGT-I). 

Chronische insomnie is de meest voorkomende slaapstoornis en komt vaak voor in combinatie met andere psychische 

stoornissen. Chronische insomnie is een risicofactor voor het ontwikkelen van psychische klachten en houdt deze ook in 

stand. Het is dus belangrijk om een insomniastoornis te diagnosticeren en te behandelen. 

In deze cursus wordt overgebracht hoe gezonde slaap eruit ziet en gereguleerd wordt en wat er verandert bij chronische 

insomnie. De diagnostiek en behandeling van insomniastoornis komen uitgebreid aan bod. Psycho-educatie, gedrags- en 

cognitieve interventies, beide onderdelen van CGT-I, passeren in verschillende vormen de revue. 

 
Leerdoelen: 

• kennis over slaap; 

• kennis over chronische insomnie; 

• kennis over en oefening met cognitieve gedragstherapie voor insomnie 

 
Aanbevolen literatuur 

Artikel: 

Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, et al. (2017) European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res 

26: 675-700. Internet: 

www.youtube.com/watch?v=zPzkmMyZjNQ 

www.youtube.com/watch?v=sjR4Mou-eAQ 

www.vgct.nl/artikelen/nieuws/public/2019/09/podcast-met-jaap-lancee 

 

protocol Behandeling van langdurige slapeloosheid (Bohn Stafleu van Loghum), therapeuten- en cliëntenboek, à € 65,90 

(zelf aan te schaffen). 

 
Docenten 

Mw. I.M. Ensing, MSc, gz-psycholoog, gedragstherapeut VGCt® 

Mw. dr. R.F. Riemersma-van der Lek, psychiater, behandelcoördinator 

Beide werkzaam bij het Slaapcentrum voor Psychiatrie / Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie GGZ Drenthe 

 
Accreditatie 

- NVvP: 6 punten 

- V&VN: 6 punten 

- FGzPt: 7 punten 

- VGCt: in aanvraag 

 
Kosten en aanmelding 

€ 200,00 voor medewerkers GGZ Drenthe, aanmelden via het leerportaal > opleidingsgids. 

€ 300,00 voor medewerkers externe organisaties, aanmelden via  opleidingen@ggzdrenthe.nl (met vermelding van naam 

en adresgegevens ivm toesturen van bevestiging en factuur). 

 
De training wordt uitgevoerd met behulp van MS Teams. Na aanmelding en betaling ontvangt u een link voor de training. 


