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Slaapproblemen en de gevolgen



Waarom slapen we?



Slaap belangrijk voor hersenen I

o.a. gedurende de slaap:

• 60% toename van 

ruimte tussen cellen

• Toename van de 

stroming waarmee

afvalproducten

worden weggespoeld

• Afvalproducten

betrokken bij

neurodegeneratieve

ziektes, o.a. Alzheimer

Nedergaard 2013

Afvalstoffen afvoeren

Glymfatisch systeem

Jessen et al 2015



Slaap houdt de hersenen gezond

meer diepe slaap
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Betere slaapefficiëntie

Yo-El Ju et al 2017

Β-amyloid en tau eiwitten spelen een rol bij dementie

Vooral diepe en efficiënte slaap belangrijk



Slaap belangrijk voor leren en geheugen

Euston & Steenland 2014



Tieners slapen ~kort en 20-28% niet goed

Kocevska ,Tiemeier, Van Someren in prep

N=140 000



Academic performance

Kortere slaap/slechte slaapkwaliteit

→ lager toetscijfer

→ verminderde concentratie

Meer kennis over slaap

→ gem. hogere cijfers





Lespakket Charge your Brainzzz

Gelanceerd op 27 september 2017

Binnen 1 week:

�100 scholen pakket gedownload

(gratis)

�600 keer de game gedownload

�Evaluatie gestart in 2018



Peiling bij de kick-off



Website: www.chargeyourbrainzzz.nl



Lespakket onderbouw

Drie lessen 
– Slaapproblemen/stoornissen en  gevolgen

– De biologische klok en licht

– Slaapgedrag en tips

Werkvormen

• Uitleganimaties

• Activerende werkvormen
– Kwartetspel

– Vraag-antwoordslang

– Sorteer- en discussieopdracht

• Huiswerkopdracht met ouders

• Website: chargeyourbrainzzz.nl

• Serious game



SLAAP-WAAK RITMEN

Wat is er aan de hand?



Wat is er aan de hand?



Klokken in alle organen

Saini, Brown, Dibner 2015



Ritme in slaap



Slaap-waak regulatie

Zandloper

slaapbehoefte

Biologische klok

optimale tijd

Daan et al 1984
2-processen model slaapregulatie



Animatie klok en licht



Individuele verschillen
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Timing van slaap verandert met leeftijd

Pubers zijn vaak late types

01:30 – 9:30u

00:45 – 08:45u



Hagenauer et al., 2013

Mensen én dieren ‘puberen’

Ook bij dieren!



Oorzaken laat slapen bij jongeren, o.a:

• Langzaam lopende biologische klok (>>24u)

• Veranderingen in slaapstructuur (o.a. diepte)

• Veranderingen in gevoeligheid voor licht?



Normale slapers

noon 6pm3pm6am 9am3am 9pm



Probleem bij late slapers

noon 6pm3pm6am 9am3am 9pm

Late slaper!



Oplossing bij late slapers

noon 6pm3pm6am 9am3am 9pm



Oorzaken laat slapen bij jongeren, o.a:

• Langzaam lopende biologische klok (>>24u)

• Veranderingen in slaapstructuur (o.a. diepte)

• Veranderingen in gevoeligheid voor licht?

• Veranderingen in gedrag (laat in slaap en laat op) veroorzaken

blootstelling aan meer licht in de avond en minder in de ochtend

• Weinig blootstelling aan licht overdag

Versterkt laat slaappatroon



Binge watchen heeft gevolgen voor slaap

Exelmans & Van den Bulck 2017



Individuele verschillen en werktijden

D
a

ys

0

7

14

21

28

35

42

18 22 2 6 10 14

18 22 2 6 10 14

18

18
Time

D
a

ys

0

7

14

21

28

35

42

18 22 2 6 10 14

18 22 2 6 10 14

18

18
Time

Vroeg type dat werktijd zelf bepaalt Laat type dat werktijd zelf bepaalt



Late tiener met ‘vroege’ schooltijden

Sociale jetlag



Gevolgen van ‘sociale jetlag’

• Slaaptekort

• Niet slapen op optimale tijd ( � slaapkwaliteit)

• Lange-termijn gezondheidsproblemen



Van der Vinne et al. 2014

Slaap is belangrijk voor schoolprestaties

School “de nieuwe Veste” in Hardenberg 

wijzigde tijden van toetsafname: 

cijfers verbeterden met gem 0.3 punten!

Early type Late type



Slaapstoornissen vaak gepaard met 

stemmingsstoornissen

Stemmings-

stoornissen

Slaap-

stoornissen

Wittman et al 2006

Slaapproblemen bij jongeren gerelateerd aan suicidaliteit

Kearns et al 2018



GEZOND SLAAPGEDRAG



Kennis over slaap

• Goede slaapkwaliteit is belangrijk voor functioneren en lange

termijn gezondheid

• De biologische klok bepaalt wanneer de optimale tijd is om te 

slapen

• Slaap is een 24-uurs proces: wat je overdag doet beïnvloedt je 

slaap en hoe je slaapt beïnvloedt je dag

• Grote individuele verschillen in slaaptiming en slaapduur, 

maar kinderen/jongeren die minder dan 7 uur slapen

presteren slechter



Klok bijstellen met licht én donker

18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

donker

18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

dimdonker



Meer licht gedurende de dag & donker in de nacht

Wams, Gordijn et al 2017

Slaap is dieper en minder gefragmenteerd Slaap is vroeger

Wright et al 2013, Stothart et al 2017



Licht effecten op het brein!

100000                    3000        1000            200    50               1  lux

work            home    outdoor

Adapted LeGates, Fernandez, Hattar 2014 

Learning & 

memory



Betere verlichting op scholen…



Melatonine een wonderdrug ?



Melatonine is hormoon van de nacht

Niet een slaaphormoon

Maar verschuift de biologische klok!

active active

activesleep sleep

sleep



Melatonine indien voorgeschreven:

18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

dim

18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

dimdim

• Slaaphygiëne

• Licht en donker

• Melatonine

Alleen in lage dosis (0.1-0.5 mg)

En op het juiste moment!



Lichtwekker maakt makkelijker wakker

Foto: Joris v. Alphen
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Geen verschuiving van de klok!





Slaaptips



Serious game: Charge Your Brainzzz

• Herhaling van lesstof; virtueel ervaren

– Level 1: Ervaar de voordelen van een regelmatig slaap-

waak ritme

– Level 2: + Leer welke kleur licht op welke tijd van de dag 

goed is om te slapen en beter te presteren

– Level 3: Ervaar dat je van energy drankjes slaapproblemen

krijgt en dus minder presteert



Chronobiology group members Past group members Chrono@Work 

Domien Beersma Melanie Rüger Marijke Gordijn

Roelof Hut Renske Lok Andrei Zavada Pauline Bollen

Menno Gerkema Tom Woelders Marina Giménez Marina Giménez

Serge Daan� Maan van de Werken Moniek Geerdink

Moniek Geerdink

Emma Wams 

Thomas Kantermann

Giulia Zerbini

info@chronoatwork.nl


