
Cognitieve gedragstherapie 
voor slapeloosheid (CBTI)
Slaapproblemen aanpakken

Informatiebrochure patiënten

Kostprijs

Voor de individuele intake die ongeveer één uur duurt, 
betaalt u 55 euro. De kostprijs van de volledige cursus 
bedraagt 280 euro (tarieven 2016). Het cursusmateriaal 
is inclusief de prijs. Niet bijgewoonde sessies worden 
niet terugbetaald.

Waar en wanneer

De therapiesessies vinden plaats in het UZA. Bij de intake, 
het eerste verkennend gesprek, zal de therapeut met u 
nagaan of de cognitieve gedragstherapie in groep de 
meest geschikte aanpak is voor u, afhankelijk van de 
aard van uw slaapprobleem, mogelijkheden en voorkeur. 
Vervolgens worden zeven wekelijkse groepssessies van  
anderhalf uur voorzien. Een zevental personen worden per 
groep toegelaten. Het is de bedoeling dat u start en eindigt 
met dezelfde groep. Gemiste sessies kunt u niet inhalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanpak van in- en door-
slaapstoornissen met cognitieve gedragstherapie, kunt u 
terecht bij de raadpleging van het Centrum voor klinisch 
slaap- en waakonderzoek, tel. 03 821 39 38 of slaap@uza.be.

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling 
op het gesprek met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.
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Volg ons op facebook   en twitter       



Beste patiënt

Welkom in het UZA. In deze folder vindt u meer informatie 
over de cognitieve gedragstherapie bij slapeloosheid. Hebt u 
nog vragen, neem dan gerust contact op. 

Beter slapen kan u leren

Met cognitieve gedragstherapie kunnen uw in- en door-
slaapstoornissen doeltreffend behandeld worden. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze groepstherapie-
vorm tot de beste en meest langdurige resultaten leidt.

CBTI staat voor Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. 
Het centrale uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie
is dat uw gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar 
verbonden zijn en deze uw in- en doorslaapproblemen 
wederzijds beïnvloeden en versterken.

Doelgroep

Personen met een in- en/of doorslaapstoornis die een 
actieve aanpak van hun slaapprobleem zonder medicatie 
verkiezen, komen in aanmerking voor cognitieve gedrags-
therapie.

Verloop therapie

Samen met de therapeut bekijken we eerst uw slaap-
waakschema en de impact van slaapproblemen op uw 
functioneren.

Daarna gaan we in groep na hoe we naar een betere 
slaapkwaliteit kunnen streven. Dit gebeurt door het gedrag 
in reactie op de slaapproblemen onder de loep te nemen. 
Ook ideeën of vragen over slaaptekort en -problemen 
komen tijdens de groepssessies aan bod.

In een volgende fase van de therapie verschuift het accent 
naar het bijschaven van de kennis rond slaap en slaap-
problemen en het aanleren van nieuwe gedragingen. Tijdens 
deze psycho-educatie geeft de therapeut voorlichting over 
de gevolgen van slaaptekort en wordt de doeltreffendheid 
nagegaan van de verschillende gedragsmaatregelen om 
slaapproblemen te bestrijden.

De gedragsmaatregelen worden niet alleen theoretisch  
toegelicht maar ook uitgebreid getest. Bedoeling is na 
te gaan wie met welke maatregelen het meest gebaat is. 
Tijdens de therapie wordt het slaap-waakpatroon van de 
deelnemers continu opgevolgd en besproken zodat een 
verbetering van de slaapklachten naar de laatste sessies 
toe duidelijk wordt.


