
THINK ALOUD SESSIES

• Patiënten met (voormalige) insomnia

• Live evaluatie van bestaande materialen

DESIGN STUDIOS

• Patiënten met (voormalige) 

insomnia en 

eerstelijnszorgverleners

• Resultaten van vorige fases 

voorgesteld

• Ontwerp van nieuwe 

materialen

FOCUSGROEPEN

• Eerstelijnszorgverleners

• Vier stellingen over de 

huidige eerstelijnszorg 

en multidisciplinaire 

aanpak van insomnia

ACHTERGROND

Richtlijnen benadrukken het belang van niet-farmacologische 

interventies om slapeloosheid te behandelen. Dergelijke 

interventies blijken een gezond alternatief te bieden voor medicatie, 

en ondersteunen het staken van het huidige gebruik van 

slaapmedicatie. Vaak is de eerste stap het geven van voorlichting 

aan de patiënt. Schriftelijke/visuele materialen ondersteunen 

patiënteneducatie. De mogelijkheid om evidence-based tips te 

herlezen verhoogt het zelfmanagement. Nieuw materiaal is nodig 

in België.

GELETTERDHEID 

CONTROLE

• Professionele 

coachingdienst

MEMBER CHECK

• Think aloud sessies

• Patiënten en zorgverleners

Eerstelijnszorg voor 

slaapstoornissen bij volwassenen, 

inclusief insomnia, ondersteunen

EVALUATIE 

ENQUÊTE

• Eerstelijns-

zorgverleners

• Na 6 maanden 

gebruik in praktijk NIEUWE 

SAMENWERKINGEN

Gezond Leven vzw

Fed. toolbox insomnia
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Co-design is een waardevolle benadering om perspectieven te

combineren bij het maken van schriftelijk voorlichtingsmateriaal over 

slapeloosheid. Evaluatie door de doelgroep is een cruciaal onderdeel 

van het proces. Belanghebbenden met verschillende niveaus van 

gezondheidsgeletterdheid moeten worden geïncludeerd.

Doel · De ontwikkeling van aanvullend, schriftelijk, educatief 

materiaal, gebaseerd op de beginselen van evidence-based

practice, voor de eerstelijnszorg.

Methode · Co-design in vier fasen: 1. pre-design, 

verkenning van de behoeften met think aloud-studies en 

focusgroepen; 2. generatief, design studio-methode; 3. 

evaluatief, met think aloud-studies; 4. post-design, enquête 

om de implementatie in de praktijk te evalueren.
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Resultaten · 25 deelnemers, patiënten en 

eerstelijnszorgprofessionals, hebben bijgedragen aan de 

ontwikkeling van een folder met de titel Sssssst. Hoe slaapt u 

('s nachts)? 30 professionals gebruikten de folder in de 

praktijk, waarvan er 17 feedback gaven. Over het algemeen 

werd de folder goed ontvangen. Visuele elementen 

stimuleerden het gebruik in de praktijk.


