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We slapen blijkbaar niet heel erg goed.  

Minder dan de helft slaapt (zeer) goed, een ruime kwart redelijk en het 
overige kwart slaap niet zo goed of slecht.  

Toch neemt driekwart niets in om beter te kunnen slapen. Maar 7% doet 
dat (bijna) altijd en de overigen soms of vaak. Het merendeel van 
degenen die wel iets inneemt doet dat op voorschrift van de dokter.  

De groepen die zelf iets kopen, iets met alcohol erin drinken of een huis-
tuin-en-keuken middel nemen zijn ongeveer even groot.  

En dan is er nog een heel scala aan andere middelen die mensen 
gebruiken of doen om beter te kunnen slapen. 
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PARACETAMOL 
pijnstiller 
Oxazepam 
kopje biologische "goede nachtrust"-thee 
Melamine 
Ik slaap met masker en pomp 
1/2 paracetamol 
paracetamol, ontspannend en pijnstillend. 
Wietolie met thc 
anti epileptica 
Ik zet een koptelefoon op (niet hard praten of muziek) en 60 min. sluimerstand. 
Medicatie voor MLPD (via neuroloog), daardoor kom ik in de juiste slaap en herstel ik 
wel in de nacht 
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melatonine 5 mg 
ik gebruik dagelijks 2 x neusspray van Dymista 
paracetemol 
Neusdruppels 
Amitriptyline in lage dosis om inslapen en doorslapen te bevorderen, had ik vroeger 
nooit nodig maar wel sinds ik een tijdlang zware pijnstillers (opiaten) heb gebruikt . 
Dit heeft niets met e apneu te maken 
1000 paracetamol 
Een VSM schlusserzout, nr 7, Magnesium phosphoricum, Magnesium ontspant 
Amytripteline 
Mirtazapine, 7,5 Mg 
Ik gebruik essentiële oliën 
Kleine hoeveelheid cannabis. 
Dat is pramipexol van het merk Sifrol 
2 paracetamol 
THC olie 
Dormeasan extra sterk van Vogel (inslapen; effectduur beperkt) 
PARACETAMOL TEGEN PIJN 
Rivella 
Mirtazapine 
Griffonia en Metlijlation en Theamine 
Paracetamol ivm pijn spierreuma, waardoor ik anders wakker word 
Wietolie 
al sinds 30 jaar slik ik magnesium 800. Homeopatisch middel 
Serenety van Doterra op basis van natuurlijke olieen 
paracetamol en desloratadine 
Ropinirol, Gabapentine. 
Een stukje slaaptablet dat aan mijn vrouw is voorgeschreven 
Valeriaan 
 


