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Samenvatting — We brengen ongeveer een derde van ons leven sla-
pend door. Dat is welbestede tijd: een goede slaap is van belang voor 
optimaal cognitief en emotioneel functioneren, voor gezondheid en 
voor welbevinden. Dit merken we doorgaans pas als er iets misgaat 
met de duur, de timing, of de kwaliteit van slaap, als gevolg van een 
slaaptekort, verschoven slaap of slapeloosheid. Hoewel deze drie 
 aspecten van slaap goed onderscheiden moeten worden, beïnvloeden 
ze elkaar ook. Slaap is bij veel neurologische stoornissen (bijvoorbeeld 
hersenletsel, ziekte van Parkinson en degeneratieve aandoeningen) en 
psychiatrische stoornissen (zoals depressie, ADHD en autisme) ver-
stoord. Deze slaapverstoring is van negatieve invloed op het herstel en 
de prognose. In dit artikel wordt stilgestaan bij de gevolgen van de ver-
storing van slaap door slaaptekort, verschoven slaap of slapeloosheid 
op ons emotioneel en cognitief functioneren. Omdat slaapverstoring 
bij veel neurologische en psychiatrische aandoeningen voorkomt, is 
het belangrijk voor de neuropsycholoog om slaapproblemen te her-
kennen, te erkennen en op de juiste manier te behandelen. 

Introductie

We slapen ongeveer een derde van ons leven – wat meer als we jong zijn, 
en wat minder als we ouder worden. Slaap lijkt een periode van rust, 
maar in de hersenen voltrekken zich ondertussen processen die van 
groot belang zijn voor optimaal cognitief en emotioneel functioneren, 
voor gezondheid en voor welbevinden. Slapen is niet voor iedereen pro-
bleemloos. In de algemene populatie rapporteert zelfs de helft van de 
mensen weleens slaapklachten. Binnen klinische populaties komen 
slaapproblemen ook veel voor, een verblijf in het ziekenhuis verstoort de 
slaap bij meer dan de helft van de patiënten en verstoringen van de slaap 

 ɲ Luik, Gordijn, Verwijk & Van So-
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zijn zelfs tot twaalf maanden na opname nog veelvoorkomend (Bani You-
nis & Hayajneh, 2018). In revalidatie-units hebben wel twee op de drie 
patiënten met traumatisch hersenletsel slaapproblemen. Het verbeteren 
van slaap zou niet alleen prioriteit moeten zijn omdat klachten erover zo 
veelvoorkomend zijn, maar vooral ook omdat goede slaap leidt tot snel-
ler herstel, kortere ziekenhuisopnames en een betere prognose. Een suc-
cesvolle behandeling van slaapproblemen kan daarnaast ook de kans op 
comorbiditeit verminderen, of de ernst van bestaande comorbiditeit 
beperken.

We hebben het meeste profijt van slaap als deze lang genoeg is, op het 
juiste moment van de dag plaatsvindt en van goede kwaliteit is. Als niet 
aan deze drie voorwaarden is voldaan, verminderen de gunstige effecten 
van slaap. Dit overzichtsartikel bespreekt verstoringen van de slaap sys-
tematisch aan de hand van deze drie voorwaarden. Het eerste deel gaat 
over te kort slapen. Het tweede deel gaat over slapen op de verkeerde tijd 
van de dag. In het derde deel komt slapeloosheid aan bod, een veelvoor-
komende stoornis waarbij de slaap van slechte kwaliteit is. Een slechte 
slaapkwaliteit kan echter ook door andere oorzaken komen, waaronder 
slaapstoornissen zoals slaapapneu, rusteloze benen en narcolepsie. Hoe-
wel het helpt om duur, timing en kwaliteit als aparte aspecten van slaap 
te onderscheiden, heeft een verstoring in een van de aspecten meestal 
ook consequenties voor de andere twee aspecten. Zo zorgt slapen op de 
verkeerde tijd van de dag meestal ook voor slaap van korte duur en slech-
te kwaliteit. Verstoringen van de slaap kunnen voorkomen door aanleg, 
uit vrije wil, of worden opgelegd door de sociale of fysieke omgeving.

Slaaptekort

Definitie en prevalentie
Het is vaak de eerste vraag die opkomt: ‘Hoeveel slaap heeft een mens 
eigenlijk nodig?’ De Amerikaanse National Sleep Foundation heeft in 
2015 adviezen geformuleerd met betrekking tot slaapduur voor verschil-
lende leeftijdsgroepen: voor volwassenen tussen de 26 en 64 jaar oud ze-
ven tot negen uur en voor ouderen van 65 jaar en ouder zeven tot acht 
uur (Hirshkowitz e.a., 2015). Recent onderzoek waarvoor gegevens van 
200.000 Nederlanders zijn geanalyseerd, laat zien dat volwassenen tussen 
de 26 en veertig jaar aangeven 7,2 ± 0,9 uur te slapen, en ouderen boven 
de 65 jaar 7,0 ± 1,3 uur (Kocevska e.a., submitted). Deze zelfgerapporteer-
de tijden komen echter maar matig overeen met objectieve metingen van 
de slaapduur met behulp van polysomnografie of actigrafie (zie voor een 
uitgebreide beschrijving van deze metingen ook p. 176 e.v. en p. 205 e.v.). 
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De slaapduur van volwassen is niet echt korter geworden gedurende de 
afgelopen 25 jaar. Te kort slapen komt vooral voor onder adolescenten 
tussen veertien en zeventien jaar: na die leeftijd neemt het merendeel 
van de mensen voldoende tijd voor slaap. 

Maar slaap van voldoende duur is niet hetzelfde als slaap van voldoen-
de kwaliteit. Men spreekt van slaaptekort of slaapdeprivatie als iemand 
op zich goed kan slapen, maar door omstandigheden of uit vrije wil on-
voldoende tijd krijgt of neemt om te slapen. Later in dit overzichtsartikel 
zal duidelijk worden dat dit heel iets anders is dan bijvoorbeeld insomnie, 
ook wel slapeloosheid genoemd. Daarbij neemt men juist wel voldoende 
tijd om te slapen, maar is de slaap zowel subjectief als objectief van min-
dere kwaliteit.  Ook metingen van de nachtelijke hersenactiviteit met 
elektro-encefalografie (EEG) laten zien dat insomnie niet hetzelfde is als 
slaaptekort. 

Gevolgen van/associaties met slaaptekort
Voor de wetenschappelijke discussie over de gevolgen van slaaptekort is 
het belangrijk om onderscheid te maken tussen acute slaapdeprivatie, 
waarbij mensen gedurende een kortere periode constant wakker blijven 
of wakker worden gehouden, en chronisch korte slaap waarbij mensen 
gedurende een langere periode een korte slaapduur hebben. Meestal 
wordt acute slaapdeprivatie toegepast in een onderzoekslab om meer 
inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van de negatieve gevol-
gen van slaaptekort. Gaat men daarna weer slapen dan slaapt men  ook 
dieper om de verloren tijd in te halen. Chronisch te kort slapen, zoals 
geobserveerd in onderzoek onder de algemene bevolking, is veelal geas-
socieerd met gezondheidsproblemen. Opvallend genoeg is chronisch te 
lang slapen ook geassocieerd met gezondheidsproblemen (Jike e.a., 2018). 
De associatie tussen slaap en gezondheid is vaak ook bidirectioneel. Een 
slechte gezondheid kan zelf ook weer de duur en kwaliteit van slaap 
schaden.

Epidemiologische studies suggereren dat korte slapers een verhoogd 
risico hebben op onder andere vervroegde mortaliteit, diabetes mellitus, 
cardiovasculaire ziekten, dementie, overgewicht, ontstekingen en pijn 
(Itani e.a., 2017), hoewel in sommige gevallen de slaap ook een prodroom 
van het ziektebeeld kan zijn. Het risico op psychische stoornissen zoals 
depressie, OCD en schizofrenie is ook in verband gebracht met slaap, 
maar hierbij is minder duidelijk of een korte duur of een slechte kwaliteit 
van slaap nu de boosdoener is (Bao e.a., 2017). Zoals al in de inleiding 
werd onderstreept, is het belangrijk om deze verschillende aspecten van 
slaap goed te onderscheiden, zeker ook bij psychische stoornissen. Een 
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depressie kan bijvoorbeeld zelfs verlicht worden door het inkorten van 
slaap van slechte kwaliteit of na het onderdrukken van REM-slaap van 
slechte kwaliteit met antidepressiva, mogelijke onderliggende mechanis-
men zijn nog onduidelijk.

Zowel acuut als chronisch slaaptekort heeft een negatief effect op 
 cognitief functioneren. Volgehouden aandacht is misschien wel het 
meest gevoelig voor acute slaapdeprivatie (Lowe e.a., 2017), maar ook 
complexere taken kunnen gevoelig zijn. Na slaapdeprivatie kan men im-
pulsiever worden en meer risico nemen (Short & Weber, 2018). Er zijn 
sterke interindividuele verschillen in de mate waarin slaaptekort cogni-
tie beïnvloedt. Zoals hierboven al werd vermeld, chronisch te kort slapen 
hangt eigenlijk net zo sterk samen met cognitieve problemen als chro-
nisch lang slapen (Wu e.a., 2018). 

Verschoven slaap

Definitie, diagnose en prevalentie
Het 24-uursritme in de afwisseling van slapen en waken wordt onder an-
dere geregeld door de biologische klok in de nucleus suprachiasmaticus 
(SCN) in de hypothalamus in de hersenen. Iedere cel in de SCN genereert 
een ritme van ongeveer 24 uur en dit leidt tot circadiane ritmen in fysio-
logische en psychologische variabelen en gedragingen (zie voor een over-
zichtsartikel Roenneberg & Merrow, 2016). 

Circadiaan betekent ‘ongeveer een dag’. Dat ‘ongeveer’ karakteriseert 
precies de individuele verschillen die we vinden als we mensen in het lab 
onder constante omstandigheden onderzoeken. Als hun interne biologi-
sche klok geen enkel idee heeft of het dag of nacht is, loopt deze bij de 
een wat te snel, en bij een ander juist te langzaam. Individuele interne 
ritmes variëren tussen ongeveer 23,5 tot 25 uur met een gemiddelde van 
24,2 uur (Czeisler e.a., 1999). Onder natuurlijke omstandigheden zorgen 
licht en donker op de juiste tijdstippen ervoor dat iemands enigszins af-
wijkende interne ritme in de pas blijft lopen met de 24-uursdag. Licht 
’s morgens – en donker ’s avonds – stelt het ritme wat bij naar vroeger; 
licht ’s avonds – en donker ’s morgens – naar later. Toch zal iemand met 
een wat te snel lopende interne klok in het alledaagse leven net wat vroe-
ger ‘klaar zijn’ met de dag of nacht en daardoor wat vroeger naar bed 
gaan en opstaan. Terwijl iemand met een wat trage interne klok liever 
laat slaapt (Crowley & Eastman, 2018). We noemen hen respectievelijk 
ochtendtypes en avondtypes, of vroege en late chronotypes. Naast indivi-
duele verschillen in het interne ritme van de biologische klok, speelt ook 
leefstijl een rol. Avondtypes zien door hun gedrag te veel avondlicht en te 
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weinig dag- en/of ochtendlicht, wat het late slapen nog versterkt (Wright 
e.a., 2013).

Bij een extreem verschoven slaap, met daarbij ook klachten van bij-
voorbeeld vermoeidheid en concentratieverlies, spreken we van circa-
diane slaap-waakritmestoornissen. Het kan hierbij gaan om (1) een ver-
stoorde werking van de interne biologische klok en/of (2) extrinsieke 
factoren die de timing van de slaap en blootstelling aan helder licht 
 beïnvloeden, zoals reizen over tijdzones of werken in onregelmatige 
diensten. Onder de eerste categorie vallen onder andere de vertraagde 
slaap-waakfasestoornis (Delayed Sleep Phase Disorder - DSPD) en de 
vervroegde slaap-waakfasestoornis (Advanced Sleep Phase Disorder - 
ASPD, zie het kader hieronder). Een verschoven slaap is vaak ook van 
korte duur en/of slechte kwaliteit.

Algemene criteria vertraagde en vervroegde slaapwaakfasestoornis

• Problemen met in slaap vallen of vroeg wakker worden, waarbij 
de uiteindelijke fase van de slaap sterk afwijkt van wat gewenst is.

• Extreme slaperigheid overdag en verminderd functioneren in het 
sociale leven en/of op school of het werk.

• Uit een slaaplogboek of actigrafie van minimaal veertien aaneen-
gesloten werk- en vrije dagen blijkt dat de timing van de slaap op 
minstens zeven dagen afwijkt van de gewenste tijd.

• De symptomen zijn minimaal drie maanden aanwezig.
• Slaapkwaliteit is duidelijk verbeterd en klachten overdag zijn ver-

minderd als er op de gewenste tijd kan worden geslapen.

Bij het stellen van een diagnose DSPD of ASPD is het essentieel om uit te 
vragen hoe iemand op vrije dagen slaapt. Als de betreffende persoon op 
de gewenste tijd kan slapen is de kwaliteit van de slaap verbeterd en zijn 
de klachten overdag verminderd. Daarin onderscheiden DSPD en ASPD 
zich van insomnie, waarbij ook op vrije dagen slecht wordt geslapen. 
Vaak gaat DSPD gepaard met een sombere stemming. Het is daarom 
 belangrijk om bij het vermoeden van een depressie goed te letten op de 
slaapfase om een mogelijke DSPD niet te missen.

De schattingen van prevalentie lopen sterk uiteen: van 0,1 tot 3% voor 
DSPD in de gehele populatie tot wel zo’n 8% bij adolescenten. Schattin-
gen over de prevalentie van ASPD variëren van 1% voor de gehele popula-
tie, oplopend tot zo’n 7% bij ouderen.
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Gevolgen van verschoven slaap
De gevolgen van een verschoven slaap zijn vooral gerelateerd aan het op-
lopen van een slaaptekort. Bij DSPD is dat vooral op werkdagen of 
schooldagen omdat men vroeg op moet. Bij ASPD is het vooral op vrije 
dagen als mensen om sociale redenen later naar bed gaan, maar niet 
kunnen doorslapen ’s morgens. Recent onderzoek bij scholieren heeft 
aangetoond dat late chronotypes en korte slapers gemiddeld slechter 
scoren op toetsen (Zerbini e.a., 2017). Dit is echter wel afhankelijk van 
het tijdstip waarop de toets wordt gemaakt: aan het begin van de middag 
is er geen verschil in resultaat tussen vroege en late chronotypes. Late 
chronotypes blijken ook een groter risico te lopen op overgewicht (Roen-
neberg & Merrow, 2016) en op hart- en vaatziekten (Merikanto e.a., 
2013).

Slapeloosheid

Definitie, diagnose en prevalentie
Slapeloosheid is een van de meest voorkomende gezondheidsklachten: 
onder de algemene bevolking heeft een op de drie mensen er weleens 
last van. Een deel van hen – schattingen variëren rond de 4 tot 10% – 
heeft er chronisch last van en voldoet aan de DSM-5 en ICSD-3-criteria 
voor Insomnia Disorder. Criteria voor deze diagnose, hier kortweg ‘in-
somnie’ genoemd, staan vermeld in het kader op p. 168. Insomnie is niet 
een stoornis die zich beperkt tot de nacht. Essentieel onderdeel van de 
diagnose is dat men subjectief negatieve gevolgen voor het functioneren 
overdag ervaart. Veel ervaren problemen zijn: vermoeidheid of algehele 
malaise, cognitieve problemen, problemen in de sociale omgang, op het 
werk of op school, stemmingsproblemen of geïrriteerdheid, gebrek aan 
motivatie, energie of initiatief, verhoogd risico op het veroorzaken van 
fouten en ongelukken, spanning, hoofdpijn of maag-darmklachten en 
bezorgdheid over het niet kunnen slapen. Insomnie is de belangrijkste 
risico factor voor het ontwikkelen van depressie en angststoornissen, 
waarmee het wat klachten betreft ook nogal wat overlap vertoont. Deze 
samenhang is deels terug te voeren op genetische aanleg (Jansen e.a., 
2019). Mensen met insomnie kunnen ook een slaaptekort hebben, maar 
dit is dan ondanks voldoende gelegenheid om te slapen en geen onder-
deel van de diagnose.
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Algemene criteria voor slapeloosheid (insomnie)

• Problemen met het in slaap vallen, doorslapen of te vroeg wakker 
worden ondanks voldoende gelegenheid.

• Subjectief hebben de slaapklachten negatieve gevolgen voor het 
functioneren overdag.

• Ten minste drie nachten per week gedurende ten minste drie 
maanden klachten. 

• Klachten kunnen niet geheel verklaard worden door een andere 
slaapstoornis of gebruik van middelen.

Omdat deze klachten in de klinisch neuropsychologische praktijk ook 
een rol kunnen spelen bij het stellen van andere diagnoses en bij het 
plannen en evalueren van behandeling is het van groot belang om de mo-
gelijke rol van insomnie uit te vragen. De diagnose insomnie wordt in het 
reguliere zorgcircuit namelijk erg vaak gemist (Morin e.a., 2006), terwijl 
het met een prevalentie van 4 tot 10% toch de tweede meest voorkomen-
de psychische stoornis is (Wittchen e.a., 2011). Bovendien kan de preva-
lentie wel een factor tien hoger zijn bij ouderen en mensen met een neu-
rologische of psychiatrische aandoening – de populatie die vaak gezien 
wordt door neuropsychologen (Khurshid, 2018).

In tegenstelling tot wat de naam insomnie suggereert, zijn er bij vrij-
wel iedere persoon die aan slapeloosheid lijdt, perioden van slaap zicht-
baar. De slaap is echter gefragmenteerd. Slaap wordt erg vaak onderbro-
ken door kortdurende ontwakingen, alsof het brein zich niet helemaal 
over kan geven aan de slaap en steeds even moet opletten of alles wel in 
orde is. Deze toestand lijkt sprekend op de ‘hyperarousal’ die bij post-
traumatische stressstoornis wordt gezien en is zowel ’s nachts als over-
dag aanwezig. Dat is dan ook anders dan wat overdag wordt gemeten bij 
een goede slaper die veel te kort heeft geslapen: die is niet hyper, maar 
slaperig.

Gevolgen van insomnie/associaties met insomnie
Epidemiologisch onderzoek suggereert dat insomnie sterk negatieve ge-
volgen zou kunnen hebben voor de fysieke en mentale gezondheid, voor 
cognitie, voor stemming en voor welbevinden. Voor veel van de gelegde 
associaties is onvoldoende duidelijk wat oorzaak en gevolg is. Om een 
causaal verband tussen insomnie en problemen met gezondheid, cogni-
tie en stemming aan te tonen induceert men idealiter insomnie in het 
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laboratorium bij goede slapers, om vervolgens te meten welke effecten 
dit heeft. Er zijn vrijwel geen studies die deze aanpak volgden.

Eén model probeerde de continue staat van hyperarousal na te boot-
sen door een week lang over de dag heen 1200 mg cafeïne toe te dienen 
(Bonnet & Arand, 1992). Het metabolisme ging hierdoor inderdaad om-
hoog, en de slaap werd meer gefragmenteerd. Voor en na deze week werd 
een uitgebreide testbatterij afgenomen. Onder de cognitieve taken bleek 
een achteruitgang in vigilantie, kortetermijngeheugen en de MAST-
letter zoektaak. Stemming bleek nog sterker dan cognitie te verslechte-
ren en op alle subschalen van de Profile of Mood States. Zelfs persoon-
lijkheid veranderde op een van de subschalen van de Minnesota 
Multi phasic Personality Inventory: er was een toename op de psychas-
thenieschaal. De bevindingen suggereren dat insomnie inderdaad kan 
bijdragen aan problemen met cognitie en meer nog met stemming – na-
tuurlijk voor zover het cafeïnemodel een goede weergave is van wat er 
ten grondslag ligt aan de problematiek van insomnie.

Een ander model bootst specifiek slaapfragmentatie na door de slaap 
alsmaar te onderbreken met geluid. Na één verstoorde nacht was op 
geen van de cognitieve schalen een verslechtering te zien (Digit Symbol, 
Block Design, Trail Making en Paced Auditory Serial Addition Task), ter-
wijl er wel een verslechtering optrad op twee van de drie subschalen van 
een stemmingsvragenlijst. Ook na twee nachten slaapfragmentatie was 
er geen effect te zien op ook maar een enkel onderdeel van een uitgebrei-
de cognitieve testbatterij (Ferri e.a., 2010). In deze en andere studies wa-
ren wel subtiele veranderingen in hersenactiviteit te vinden. Het is goed 
denkbaar dat hersenfuncties wel te lijden hebben van slaapfragmentatie, 
maar dat dit door compensatoire hersenactiviteit niet noodzakelijker-
wijs tot meetbare veranderingen in cognitieve prestaties op tests leidt.

Precies dit beeld komt naar voren uit studies naar cognitief functio-
neren bij mensen met de diagnose insomnie. In een meta-analyse bleek 
er nauwelijks verminderd functioneren op een breed scala aan cognitieve 
tests, met uitzondering van werkgeheugen, episodisch geheugen en pro-
bleem oplossen (Fortier-Brochu e.a., 2012). Deze bevinding contrasteert 
sterk met de subjectief ervaren moeite met cognitief functioneren. Wel-
licht weerspiegelt dit subjectieve lijden compensatoire hersenactiviteit 
tijdens testen: onder slapelozen is een zekere mate van perfectionisme 
niet ongewoon (Benjamins e.a., 2017). Dus hoewel slaaptekort doorgaans 
leidt tot verstoringen in de cognitie, worden deze verstoringen bij slape-
loosheid maar zelden gevonden. 
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Behandeling

Hoewel slaapproblemen vaak als secundair worden gezien bij eventuele 
comorbide problematiek, leidt de behandeling van comorbide problema-
tiek regelmatig niet tot een verbetering van de slaapklachten. Slaap-
problemen zullen daarom ook apart behandeld moeten worden, zeker 
aangezien zij een risicofactor voor (terugkerende) gezondheidsproble-
men kunnen zijn. De behandelend neuropsycholoog doet er daarom 
goed aan zich te bekwamen in de verschillende behandelmogelijkheden 
of op zijn minst kennis paraat te hebben over mogelijkheden voor 
door verwijzing.

De behandeling van slaaptekort, verschoven slaap en slapeloosheid 
gebeurt op verschillende manieren. Belangrijk is het om daarbij te besef-
fen dat een verschoven slaap en slapeloosheid ten grondslag kunnen lig-
gen aan een slaaptekort en verschoven slaap ook tot slapeloosheid kan 
leiden. In alle gevallen zal vaak eerst advies rondom de slaaphygiëne ver-
strekt worden (zie het kader hieronder voor de aanbevelingen van de 
Global Council for Brain Health). Hiernaast kan bij acuut slaaptekort 
slaapmedicatie ook een oplossing bieden, al is voorzichtigheid geboden. 
Slaapmedicatie is alleen geschikt voor kort gebruik vanwege de neven-
effecten en verslavende eigenschappen. 

Aanbevelingen Global Council for Brain Health ter bevordering van 
goede slaap

Aanbevelingen voor de dag
1 Sta elke dag op dezelfde tijd op, zeven dagen per week.
2 Zorg overdag voor helder omgevingslicht.
3 Zorg voor regelmatige lichaamsbeweging.
4 Probeer bij overgewicht af te vallen.
5 Vermijd cafeïne na de lunch.
6 Accepteer een af en toe voorkomende slechte nacht; dit moet 

geen reden tot bezorgdheid zijn.
7 Rijd niet bij slaapgebrek en slaperigheid.

Aanbevelingen voor de avond
1 Drink en eet beperkt vanaf drie uur voor het naar bed gaan.
2 Vermijd alcohol in de uren voor het naar bed gaan. Het lichaam 

doet er twee à drie uur over om alcohol af te breken. Alcohol kan 
het gevoel geven dat je makkelijker in slaap valt, maar veroor-
zaakt juist nachtelijk ontwaken.
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3 Rokers doen er verstandig aan niet meer te roken of nicotine te 
gebruiken in de vier tot zes uur voor het naar bed gaan.

4 Bij moeite met slapen ’s nachts maar wegdommelen in de avond, 
bijvoorbeeld voor de televisie, zijn er de volgende 
mogelijkheden:

a ga eerder naar bed en aanvaard een vroeger slaapschema, of
b als het te vroeg is om te gaan slapen wordt wakker blijven mak-

kelijker door te gaan staan en bewegen. Ook helder licht over-
dag en in de vroege avond vergemakkelijkt later opblijven.

Aanbevelingen voor de nacht
1 Ga pas naar bed bij voldoende slaperigheid om in slaap te kun-

nen vallen.
2 Houd routine of vaste rituelen aan voor het naar bed gaan.
3 Zorg voor een rustige, donkere slaapkamer. Laat bij opstaan 

’s nachts het grote licht uit, zorg voor een zacht oranjeachtig licht 
en vervang hard blauwachtig licht.

4 Zorg voor een aangename temperatuur in de slaapkamer.
5 Wees kritisch met slaapmedicatie (zeker de vrij verkrijgbare 

middelen) omdat deze zeker bij het ouder worden negatieve bij-
werkingen kunnen hebben.

6 Voedingssupplementen kunnen voor sommigen helpen, maar de 
wetenschappelijke ondersteuning hiervan is gering. Dit geldt 
ook in veel situaties voor melatonine.

7 Let er bij gebruik van slaapmedicatie op dat regelmatig gebruik 
de effectiviteit beperkt. Probeer gebruik te beperken tot drie 
nachten per week, tenzij de arts anders adviseert.

8 Houd huisdieren die de slaap kunnen verstoren buiten de 
slaapkamer.

9 Houd smartphones, tv’s en andere elektronica buiten de slaapka-
mer. De slaapkamer is voor slaap, gebruik deze niet om bijvoor-
beeld tv te kijken, te lezen, spelletjes op smartphone of tablet te 
doen, e-mails te verwerken of te appen.

Voor de behandeling van verschoven slaap is naast adviezen over slaap-
hygiëne vooral de blootstelling aan licht en donker op het juiste tijdstip 
van groot belang. Licht in de vroege ochtend, een uur voor het normale 
moment van ontwaken, heeft het grootste effect om het slaap-waakritme 
te vervroegen (Geerdink e.a., 2016) en licht in de late avond, rond het tijd-
stip van in slaap vallen heeft het grootste effect om ritmes te vertragen. 
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Een juist licht-donkerschema zal zeer consistent vastgehouden moeten 
worden bij late chronotypes en DSPD. Eventueel kan een liefst lage dosis 
melatonine (tot 1 mg) zo’n vijf uur voor het in slaap vallen helpen om de 
slaap naar een vroeger tijdstip te verschuiven (Gordijn, 2018). 

Voor langdurige slapeloosheid wordt het gebruik van slaapmedicatie 
niet aangeraden, de aanbevolen behandeling voor insomnia, zowel natio-
naal als internationaal, is cognitieve gedragstherapie voor insomnie 
(CGT-i), ook al houden velen na behandeling residuele klachten en een 
verhoogde gevoeligheid voor slechte nachten (Harvey & Tang, 2003). 
Deze therapie incorporeert gedragscomponenten en cognitieve compo-
nenten. Gedragsstrategieën zijn bijvoorbeeld de zogenaamde ‘slaapres-
trictie’, waarbij de tijd in bed beperkt wordt om de slaap meer te consoli-
deren. Wanneer de slaapefficiëntie voldoende is (85% tot 90%) wordt de 
tijd in bed verlengd met telkens vijftien minuten. Ook stimuluscontrole, 
waarbij de patiënt wordt geadviseerd uit bed te gaan wanneer hij vijftien 
tot twintig minuten wakker ligt en alleen weer terug naar bed te gaan 
wanneer hij slaperig is, is een gedragstherapeutische component die veel 
gebruikt wordt voor de behandeling van insomnie. De cognitieve compo-
nenten richten zich bijvoorbeeld op negatieve gedachten over slaap en 
het verminderen van zorgen ten opzichte van slaap en het slaapgebrek 
(‘Als ik nu niet slaap gaat morgen alles mis’). CGT-i werkt voor ongeveer 
65% tot 70% van de insomniepatiënten en de effecten zijn langdurig. De 
neuropsycholoog doet er dan ook goed aan om zich in CGT voor insom-
nie te verdiepen (Verbeek & Van de Laar, 2014).

Conclusie

Slaaptekort, verschoven slaap en slapeloosheid zijn veelvoorkomend, 
zowel onder de algemene populatie als onder de klinische populatie. Zij 
zijn sterk gerelateerd aan gezondheid, inclusief het cognitief functione-
ren. Een acuut slaaptekort beïnvloedt met name reactiesnelheid en vigi-
lantie, maar ook meer complexe functies. De circadiane component be-
invloedt eveneens ons functioneren, een ochtendtype zal anders 
presteren dan een avondtype, afhankelijk van wanneer een test wordt 
afgenomen. Hoewel mensen met slapeloosheid vaak klachten hebben 
over verminderd cognitief functioneren zijn deze cognitieve klachten 
vaak niet objectief meetbaar, zij hebben juist last van hyperarousal. In 
alle gevallen is het belangrijk om deze slaapproblemen te herkennen, 
erkennen en op de juiste manier te behandelen.

TvN_3-2019_BW.indd   172 23-10-19   14:38



Tijdschrift voor Neuropsychologie 2019 Jaargang 14 Nummer 3

Slaaptekort, verschoven slaap en slapeloosheid 173

Annemarie I. Luik Epidemiologie, Erasmus MC, Rotterdam; Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie/psychologie, Erasmus MC, Rotterdam, e-mail: a.luik@
erasmusmc.nl.

Marijke C.M. Gordijn Chrono@Work B.V. Groningen; GELIFES, Rijksuniversiteit 
Groningen.

Esmée Verwijk Medische Psychologie, Afdeling Neuropsychologie, Amsterdam 
UMC; Afdeling Psychologie, Brein en Cognitie, Universiteit van Amsterdam.

Eus J.W. Van Someren Afdeling Slaap & Cognitie, Nederlands Herseninstituut, 
Amsterdam; Afdeling Psychiatrie, Amsterdam UMC; Sectie Integratieve 
Neurofysiologie, Afdeling Neurowetenschappen, Faculteit der 
Bètawetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Literatuur

Bani Younis, M. & Hayajneh, F.A. (2018). 
Quality of sleep among intensive care 
unit patients: A literature review. Criti-
cal Care Nursing Quarterly, 41, 170-177.

Bao, Y.P., Han, Y., Ma, J., Wang, R.J., Shi, L., 
Wang, T.Y., … & Lu, L. (2017). Cooccur-
rence and bidirectional prediction of 
sleep disturbances and depression in 
older adults: Meta-analysis and system-
atic review. Neuroscience & Biobehavior
al Reviews, 75, 257-273.

Benjamins, J.S., Migliorati, F., Dekker, K., 
Wassing, R., Moens, S., Blanken, T.F., … & 
Van Someren, E.J.W. (2017). Insomnia 
heterogeneity: Characteristics to consid-
er for data-driven multivariate subtyp-
ing. Sleep Medicine Reviews, 36, 71-81.

Bonnet, M.H. & Arand, D.L. (1992). Caffeine 
use as a model of acute and chronic in-
somnia. Sleep, 15, 526-536.

Crowley, S.J. & Eastman, C.I. (2018). 
Free-running circadian period in adoles-
cents and adults. Journal of Sleep Re
search, 27, e12678.

Czeisler, C.A., Duffy, J.F., Shanahan, T.L., 
Brown, E.N., Mitchell, J.F., Rimmer, D.W., 
… & Kronauer, R.E. (1999). Stability, pre-
cision, and near-24-hour period of the 
human circadian pacemaker. Science, 
284, 2177-2181.

Ferri, R., Drago, V., Arico, D., Bruni, O., Rem-
ington, R.W., Stamatakis, K. & Punjabi, 
N.M. (2010). The effects of experimental 
sleep fragmentation on cognitive pro-
cessing. Sleep Medicine, 11, 378-385.

Fortier-Brochu, E., Beaulieu-Bonneau, S., 
Ivers, H. & Morin, C.M. (2012). Insomnia 
and daytime cognitive performance: A 
meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 
16, 83-94.

Geerdink, M., Walbeek, T.J., Beersma, D.G., 
Hommes, V. & Gordijn, M.C. (2016). Short 
blue light pulses (30 min) in the morning 
support a sleep-advancing protocol in a 
home setting. Journal of Biological 
Rhythms, 31, 483-497.

Gordijn, M.C.M. (2018). Melatoninebehan-
deling voor slaap-waak stoornissen. Psy
far, 1, 9-17.

Harvey, A.G. & Tang, N.K. (2003). Cognitive 
behaviour therapy for primary insomnia: 
Can we rest yet? Sleep Medicine Reviews, 
7, 237-262.

Hirshkowitz, M., Whiton, K., Albert, S.M., 
Alessi, C., Bruni, O., DonCarlos, L., … & 
Ware, J.C. (2015). National Sleep Founda-
tion’s updated sleep duration recommen-
dations: Final report. Sleep Health, 1, 
233-243.

Itani, O., Jike, M., Watanabe, N. & Kaneita, Y. 
(2017). Short sleep duration and health 
outcomes: A systematic review, me-
ta-analysis, and meta-regression. Sleep 
Medicine, 32, 246-256.

Jansen, P.R., Watanabe, K., Stringer, S., 
Skene, N., Bryois, J., Hammerschlag, 
A.R., … & Posthuma, D. (2019). Ge-
nome-wide analysis of insomnia in 
1,331,010 individuals identifies new risk 
loci and functional pathways. Nature 
Genetics, 51, 394-403.

Jike, M., Itani, O., Watanabe, N., Buysse, D.J. 
& Kaneita, Y. (2018). Long sleep duration 

TvN_3-2019_BW.indd   173 23-10-19   14:38


