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Summary in Dutch - Samenvatting 

 

Insomnia is een van de meest voorkomende psychische problemen bij adolescenten en is 

tevens de meest voorkomende slaapstoornis, met een hoge chroniciteit en ernstige gevolgen 

voor het dagelijks leven. De effectiviteit van behandeling voor insomnia is echter nog niet 

vastgesteld voor deze leeftijdsgroep. Daarom was het doel van deze dissertatie om een 

passende, goed toegankelijke en effectieve behandeling van insomnia bij adolescenten te 

ontwikkelen en de effectiviteit van deze behandeling te onderzoeken. Daarbij zijn effecten op 

symptomen van psychopathologie en op het cognitief functioneren, de rol van slaaphygiëne, 

het effect van feedback van therapeuten in internetbehandeling en de kosteneffectiviteit van 

Internet- versus face-to-face groepsbehandeling van adolescenten onderzocht. 

In een gerandomiseerd onderzoek met 116 adolescenten met insomnia werd de 

effectiviteit van cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CGTI) in een kort 

behandelprotocol genaamd ‘SlimSlapen’ (‘SleepingSmart’) onderzocht in face-toface 

groepstherapie en Internet therapie, waarbij beide therapieën werden vergeleken met een 

wachtlijst. Beide modaliteiten bleken effectief met middelgrote tot grote effecten voor de 

slaapvariabelen over de korte en langere termijn tot één jaar na de behandeling (hoofdstuk 2, 

3 en 4). Er kwamen iets betere resultaten naar voren voor de groeps-CGTI, maar adolescenten 

van beide modaliteiten kwamen tot vergelijkbare eindpunten. Ook namen symptomen van 

psychopathologie af na CGTI. Uit mediatieanalyse bleek dat verbeteringen van de 

symptomen van angst en depressie volledig werden gemedieerd door verbeteringen van 

insomniasymptomen en dat verbetering van ADHD symptomen gedeeltelijk werd 

gemedieerd (Hoofdstuk 4). 

In een gerandomiseerd onderzoek met 32 adolescenten met primaire slapeloosheid 

werd het effect van Internet CGTI op het cognitief functioneren onderzocht. De resultaten 

gaven aan dat CGTI positieve effecten kan hebben op cognitieve functies bij adolescenten, 

met opmerkelijke verbeteringen voor visueel-ruimtelijke verwerking en fonologisch 

werkgeheugen, maar niet voor visueel-ruimtelijk werkgeheugen (hoofdstuk 5). Uit een 

evaluatie van 16 studies omtrent de manipulatie van slaap en effecten op het cognitief 

functioneren bij adolescenten (hoofdstuk 6) bleek dat slaaprestrictie kleine, inconsistente, of 

geen effecten had, terwijl slaapdeprivatie, slaapextensie, en slaapverbetering grotere en meer 

consistente effecten lieten zien. Vanwege beperkingen omtrent de definitie van cognitieve 

domeinen, het onzuiverheidsprobleem van cognitieve tests en de aard en chroniciteit van de 

slaapbeperking/manipulatie, zijn definitieve conclusies op dit gebied tot nu toe niet mogelijk. 

Een studie met 186 normaal slapende adolescenten en 112 adolescenten met insomnia 

bevestigde de validiteit van de Adolescent Sleep Hygiene Scale (ASHS), en de 

toepasbaarheid daarvan in onderzoek en in de klinische praktijk. Bovendien onderstreepte de 

verbetering van de slaaphygiëne (zoals gemeten met de ASHS) na CGTI voor adolescenten 

met primaire slapeloosheid, het belang van slaaphygiëne (hoofdstuk 7). Hoewel er 

onvoldoende bewijs is voor de component slaaphygiëne bij volwassen CGTI als een 

individueel effectieve interventie, tonen de resultaten van ons onderzoek aan dat slaaphygiëne 

een positief effect heeft op insomnia bij adolescenten. 

In een studie over therapeutische feedback en de werkzaamheid van Internet CGTI 

met 52 adolescenten met primaire insomnia, vonden we vier factoren van therapeutische 

feedback, genaamd werkalliantie smeden, therapie integriteit stimuleren, positieve instelling 

stimuleren, en slaap expertise. Alleen slaap expertise was gerelateerd aan betere resultaten na 

de behandeling, terwijl de andere factoren geen of een negatieve relatie hadden (hoofdstuk 8). 

Dit bevestigt de resultaten van andere studies die aangeven dat de rol van de therapeut binnen 



Internet-therapie intrinsiek verschillend kan zijn in vergelijking met traditionele therapie. 

Onderzoek heeft echter ook aangetoond dat de begeleiding van een therapeut bij Internet-

therapie een sterke positieve invloed kan hebben op de effectiviteit. Omdat Internet-therapie 

voor veel psychische problemen even effectief is als traditionele therapie en Internet-therapie 

ook toegankelijker kan zijn, is meer inzicht nodig in de benodigde betrokkenheid van een 

therapeut, de relatie met kenmerken van de cliënt, de stoornis en de inhoud van de 

behandeling, om verdere ontwikkeling en verspreiding van Internet-therapie te stimuleren. 

Uit een kosten-batenanalyse met betrekking tot de kosten en effecten van 31 

adolescenten die behandeld werden met face-to-face groeps-CGTI en 31 adolescenten met 

Internet-CGTI, bleek dat Internet-CGTI meer kosten-effectief was. Dit was vooral te wijten 

aan de interventiekosten die voor Internet-CGTI lager waren, terwijl de groeps-CGTI iets 

betere effecten had. 

Samenvattend leveren de bevindingen in dit proefschrift bewijs voor de haalbaarheid, 

de toegankelijkheid en de effectiviteit van CGTI voor de behandeling van insomnia bij 

adolescenten in zowel groeps- als Internet-therapie. De verbeteringen in de primaire en 

secundaire uitkomsten benadrukken het belang om dit relatief korte behandelprotocol breed 

te verspreiden in de klinische praktijk. 


