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Mortier e.a. (2014) schreven een interessante bijdrage over 
een jonge man met nrem-parasomnie als verklaring voor 
diens zelfverwondend gedrag. De casus is een boeiende 
illustratie van het wijde spectrum van parasomnieën en 
bevindt zich op het raakvlak van slaapstoornissen en psy-
chiatrie. Inderdaad kan een parasomnie foutief gediagnos-
ticeerd en behandeld worden als een psychiatrische 
stoornis.
Stress, veelvoorkomend in de dagelijkse (psychiatrische) 
praktijk, kan parasomnie triggeren. Hetzelfde geldt voor 
psychofarmaca en genotsmiddelen. De nachtelijke onrust 
van een parasomnie kan voor stress zorgen bij de patiënt 
of diens omgeving.
Meestal is een parasomnie beperkt tot nachtelijke onrust 
of nutteloos en doelloos automatisch gedrag, hooguit 
enkele minuten durend. Echter, ook instinctieve gedragin-
gen – zoals eten, seksueel gedrag en agressie – kunnen zich 
tonen, niet beperkt door enige bewuste zelfcontrole. Eerder 
uitzonderlijk is parasomnie geassocieerd met gewelddadig 
gedrag.

Diagnose nrem-slaapparasomnie?
Bewijzen dat een éénmalig voorkomende complexe agres-
sieve daad zoals zelfverwonding vanuit de slaap ontstaat 
en niet bij bewustzijn gebeurde, is een moeilijke opgave. 
Het blijft immers bij een reconstructie van de feiten op 
basis van (hetero)anamnese. Polysomnografisch onder-
zoek ondersteunt het vermoeden van nrem-parasomnie 
indien talrijke plotse arousals vanuit nrem-slaap zich 
voordoen, of indien kortdurende parasomnieachtige 
arousals optreden.
Er zijn verscheidene argumenten om de door Mortier e.a. 
beschreven gebeurtenis als nrem-slaapparasomnie te 
diagnosticeren: we mogen een bestaande kwetsbaarheid 
voor nrem-parasomnie veronderstellen wegens de lange 
voorgeschiedenis van enuresis nocturna (tot de leeftijd 
van 14 jaar) en de aanwezigheid van parasomnie als puber. 
Klinische argumenten zijn het voorkomen van de gebeur-
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tenissen in de eerste uren van de slaap, de ervaring van een 
droom met een vaag gevoel van verstikking en de amnesie 
voor het gebeurde. Uitlokkende factoren zijn eveneens 
aanwezig bij deze jonge man, met name de voorafgaande 
slaapdeprivatie en het vermoeden van stress. In het bijzon-
der de recente lectuur van een boek over zelfdoding 
(opdracht voor de Franse les) geassocieerd met het verhaal 
van een vriend over een suïcide kan een trigger geweest 
zijn.
Het voorkomen van nachtelijke onrust en parasomnie is 
sporadisch gelinkt aan trauma tijdens de vroege kindertijd. 
Door de adoptie ontbreken gegevens over de vroegste 
kinderleeftijd en over het familiaal voorkomen van para-
somnie.
Gewelddadig gedrag is weliswaar typisch bij één van de 
rem-slaapparasomnieën, de zogenaamde rem-slaapge-
dragsstoornis (rbd). rbd toont zich eerder bij oudere mensen 
met een congruente droomervaring.

Twijfel aan diagnose
Is er twijfel mogelijk over de diagnose nrem-slaapparasom-
nie als oorzaak van zelfverwonding bij deze jonge man? 
Het is onduidelijk hoe een scheermes, plastic zak en tot 
strop geknoopte das naast patiënt terechtkwamen. Het is 
opmerkelijk dat de middelen voor 3 verschillende metho-
den voor suïcide aldus werden verzameld. Er werd geen 
manifest psychiatrisch toestandsbeeld bij patiënt gecon-
stateerd, hetgeen een doelgerichte suïcidale actie bij 
bewustzijn weinig waarschijnlijk maakt.
Complexe doelgerichte handelingen, in de vorm van een 
uitgebreide zoektocht in andere kamers naar de verschil-
lende voorwerpen en/of het leggen van een knoop, zouden 
eerder pleiten tegen een parasomnie – of tonen juist het 
uitzonderlijke karakter van deze casus met langdurig, 
eerder complex gedrag.
Bij hevige motorische onrust tijdens de nacht moet ook 
aan een epileptische oorzaak gedacht worden; zeker indien 
de patiënt reeds bekend is wegens epilepsie, er bij eeg-on-
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derzoek epileptische golven aanwezig zijn of indien per 
nacht meerdere stereotiep verlopende episodes van bewe-
gingsonrust aanwezig zijn.

Behandeling en begeleiding
Mortier e.a. bespreken ook de moeilijkheid van behande-
ling. Naast de enorme impact van de episode waardoor 
voor onmiddellijke medicamenteuze interventie gekozen 
werd, zijn andere overwegingen mogelijk. Moeten we voor 
een eerste episode van parasomnie medicatie starten? Hoe 
lang zetten we deze medicamenteuze behandeling dan 
voort? Daarbij is juist het gebruik van psychofarmaca, met 
het bevorderen van de diepe slaapfase, soms gekoppeld aan 
het uitlokken of verergeren van parasomnie. Bij deze 
patiënt is reeds levenslange antiretrovirale therapie nood-
zakelijk. Veroorzaken we een nieuwe problematiek door 
medicamenteuze interacties?
Het nagaan van mogelijke uitlokkende factoren is belang-
rijk om de herhalingskans voor parasomnie in te schatten. 
Het coachen van patiënt rond het belang van het vermijden 
van slaapdeprivatie en het omgaan met belangrijke stress 
(ook vanuit triviale bezigheden zoals tv-kijken en span-
nende lectuur) lijkt ook een verdedigbare therapeutische 
optie na dit eerste voorval.

Conclusie
Wij concluderen dat het spectrum van gebeurtenissen dat 
zich bij parasomnie kan voordoen zeer breed is, van bijna 
onschadelijk naar wat vervelend tot zelfs gevaarlijk, zoals 
deze casus illustreert. In het bijzonder bij agressief gedrag 
blijven diagnostiek en behandelingsmethode vatbaar voor 
discussie. De (hetero)anamnese met aandacht voor de 
kenmerken van parasomnie is hierbij erg belangrijk. De 
diagnose wordt bevestigd of ondersteund door polysom-
nografisch onderzoek. Of, en zo ja, welke medicatie gestart 
wordt, is afhankelijk van de specifieke casus bij gebrek aan 
grote gerandomiseerde studies. Niet-medicamenteuze 
interventies zijn in de dagelijkse praktijk voor patiënten 
met parasomnie zeer waardevol.
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