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Achtergrond en het wAArom vAn de studie
Het is bekend dat een verminderde kwaliteit van slaap 
gerelateerd is aan gezondheidsproblemen. Aangezien in 
het ziekenhuis juist het doel is om patiënten te laten her-
stellen van ziekte is een goede nachtrust essentieel. Een 
ziekenhuisafdeling moet er dan ook naar streven om de 
dagelijkse routine zoveel mogelijk te laten bijdragen aan 
het behoud van een goed slaap-waakritme van de patiënt.

vrAAgstelling
Er is weinig bekend over de kwaliteit van slaap van pati-
enten op de verpleegafdelingen (‘normal care’) in Neder-
landse ziekenhuizen. Wij verwachten dat de slaapkwali-
teit in het ziekenhuis slechter wordt ervaren dan thuis en 
dat omgevingsfactoren zoals geluiden en ziekenhuisritme 
hier de belangrijkste rol in spelen. In dat geval kunnen 
hiervoor gerichte interventies ontwikkeld worden. 
Daarom onderzoeken we in hoeverre patiënten in het 
ziekenhuis slechter slapen dan thuis en welke ziekenhuis-
gebonden factoren hierin de belangrijkste rol spelen.

opzet vAn het onderzoek
Voor dit onderzoek gebruiken wij een samengestelde 
vragenlijst, gebaseerd op de ‘Consensus sleep diary’, die 
gericht is op de kwantiteit en kwaliteit van slaap van de 
afgelopen nacht, en het ‘Patient-reported outcomes mea-
surement information system’ (PROMIS) met vragen 
over slaapkwaliteit.1,2 De PROMIS-vragenlijst is gevali-
deerd in de algemene bevolking en in patiëntgroepen met 
bepaalde chronische ziekten.
Als opzet is gekozen voor een ‘flashmob’-onderzoek, 
waarbij gedurende 1 reguliere werkdag in februari 2017 
patiënten van alle deelnemende centra kunnen worden 
geïncludeerd.3 Alle patiënten van 18 jaar of ouder die in 
staat zijn om informed consent te geven, de Nederlandse 
taal voldoende spreken om de vragen te kunnen beant-
woorden en die zijn opgenomen op een gewone verpleeg-
afdeling vanaf minimaal middernacht de afgelopen 
nacht, kunnen deelnemen aan het onderzoek. Op basis 
van eerder flashmob-onderzoek verwachten wij  
1500 proefpersonen te includeren, afgaande op 30 inclu-
sies per ziekenhuis bij een deelname van 50 klinische 
centra.
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te verwAchten resultAten en implementAtie
Naar aanleiding van deze gegevens verwachten wij een 
betrouwbare uitspraak te kunnen doen over hoe het 
gesteld is met de slaapkwaliteit in Nederlandse zieken-
huizen en welke verstorende factoren voor slaap aange-
pakt moeten worden om de patiënten een betere nacht-
rust te bezorgen.

AAnmelden voor deelnAme
Als u geïnteresseerd bent in deelname of meer informatie 
wenst, kunt contact opnemen met de uitvoerende onder-
zoeker, Hilde Wesselius, via het e-mail adres: insomnia@
flashmobresearch.nl.
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