
 

 

 

Voordelen deelname 

Een voordeel van deelname aan dit 

onderzoek is dat de patiënt mogelijk 

vroegtijdig behandeld kan worden voor de 

slaapstoornis waarmee hij/zij anders mogelijk 

langere tijd had doorgelopen. De 

behandeling van een slaapstoornis leidt 

waarschijnlijk tot een verbetering van de 

slaap en mogelijk ook tot een verbetering 

van de kwaliteit van leven en psychische 

klachten. Een ander voordeel is dat zowel 

de intake voor, als behandeling van de 

slaapstoornis meestal op de eigen GGZ 

locatie van de patiënt kan plaatsvinden.  
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Inclusie criteria 

 De patiënt is nieuw ingeschreven bij 

GGZ Drenthe 

 De patiënt is 18 jaar of ouder 

 De patiënt bezit voldoende kennis 

van de Nederlandse taal voor het 

invullen van de vragenlijsten en 

eventueel ondergaan van 

behandeling 

 De behandelaar acht de patiënt in 

staat de belasting van deelname 

aan te kunnen  

 De patiënt verleent schriftelijk 

toestemming voor deelname aan 

het onderzoek 
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Contact  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers van dit project, via:  

 

 

 

Waarom dit onderzoek? 

Het doel van dit project is om de invloed van het 

vroegtijdig opsporen en behandelen van 

slaapstoornissen op de geestelijke gezondheid  

te onderzoeken. 

 

Hoe ziet het onderzoeksproject eruit? 

 

Voor dit project zoeken we zowel mensen met als 

zonder slaapproblemen die zich nieuw bij GGZ 

Drenthe hebben aangemeld. Deelname aan deze 

studie begint met het invullen van vragenlijsten over 

uw slaap, kwaliteit van leven en psychisch welzijn, 

tijdens de intake bij GGZ Drenthe. Indien er op basis 

van de vragenlijsten aanwijzingen zijn voor een 

slaapstoornis, wordt u uitgenodigd voor verder 

onderzoek. Op basis van loting wordt bepaald of u 

deze uitnodiging direct, of na 6 maanden toegestuurd 

krijgt. Het slaaponderzoek zal bestaan uit een gesprek 

met een psycholoog en aanvullende metingen. Als er 

op basis van dit slaaponderzoek een slaapstoornis 

wordt vastgesteld, dan krijgt u hiervoor een 

behandeling aangeboden, naast de behandeling die u 

volgt voor de psychische klachten. Waar de 

slaapbehandeling uit zal bestaan is afhankelijk van 

het soort slaapstoornis. Dit zal altijd eerst met u en 

uw GGZ behandelaar besproken worden.  

 

 

Behandeling van slaapstoornissen in de  
geestelijke gezondheidszorg 

Onderzoek naar slaap & psychiatrie 

Informatie voor patiënten 
 

Wat zijn de voordelen van deelname?  

U wordt tijdig behandeld voor uw slaapstoornis.  

Daarnaast is het goed mogelijk dat door de 

behandeling van uw slaapstoornis uw psychische 

klachten sneller verbeteren.  

 
 

 

 

E-mail: vroegdetectieslaap@ggzdrenthe.nl  Telefoon: 06 516 913 24 / 06 519 395 23 

 

Waar vindt het onderzoek plaats? 

Het intakegesprek, het aanvullende 

slaaponderzoek en de behandeling vinden plaats 

op uw eigen GGZ locatie of in het Slaapcentrum 

voor Psychiatrie Assen. 

 

 


