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Dit handboek geeft een overzicht van de fundamentele
aspecten van slaap en de belangrijkste slaapstoornissen. Er
is veel aandacht voor zowel de fysiologie, pathofysiologie als
de klinische benadering en behandeling van slaapstoornissen,
die overzichtelijk en vlot leesbaar gepresenteerd worden.
Het boek richt zich in de eerste plaats tot professionals
in de (slaap)geneeskunde, zowel artsen, biomedici en
paramedici (bijvoorbeeld slaaplaboranten, nurse practioners,
longfunctieanalisten), maar het kan ook nuttig zijn voor
fundamentele wetenschappers, psychologen, studenten
en leken die zich willen verdiepen in slaap. Tevens wordt
bijzondere aandacht besteed aan de diagnostiek en de
behandeling van slaapstoornissen bij kinderen.
Kortom, het boek kan dienen als een praktische gids bij de diagnose en behandeling van slaapstoornissen
in de dagelijkse praktijk. De auteurs van het handboek zijn ervaren docenten en clinici verbonden aan de
academische slaapcentra van Antwerpen, Leuven, Amsterdam en Den Haag.
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