
Astrid van de Graaf

Slaap
Weldaad voor gezondheid
Een derde van je leven breng je door in een georganiseerde, 
complexe toestand van bewusteloosheid. Glijdend van slui-
meren naar lichte slaap, en van diepe slaap naar droomslaap. 
En dat een aantal keer achter elkaar. Het nauwgezette 
24-uursritme van de biologische klok reguleert samen met 
een toenemende slaapdruk de slaap-waakcyclus. Dat is niet 
voor niets. Slaap is essentieel voor gezond leven. Tijdens de 
slaap moet je herstellen van alle inspanningen overdag, zowel 
lichamelijk als geestelijk. Niet voor iedereen is een ononder-

broken nacht vol louterende dromen weggelegd. Mensen 
met slaaptekort of gebrekkige slaapkwaliteit, veroorzaakt 
door slaapstoornissen of werken in ploegendienst, kampen 
dan ook met gezondheidsklachten. Verhoogde kans op diabe-
tes, sommige vormen van kanker, een verslechterd afweersys-
teem: er is bijna geen gezondheidsaspect dat niet achteruit 
kan gaan bij slaaptekort. Onderzoek naar slaapstoornissen 
biedt hoop voor slechte slapers, want slaappillen helpen he-
laas niet lang. 
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J
e slaapt ongeveer derde van je leven, 
welgeteld ongeveer 25 jaar. De een 
slaapt het liefst een gat in de dag en 
de ander stapt al voor dag en dauw 

vrolijk uit bed. Slaap is voor iedereen an-
ders, maar geen mens of dier kan zonder 
(zie kader ‘Wakker en slapen tegelijk’). Sla-
pen is niet zonde van de tijd, het is net zo 
essentieel als eten en ademen. Tijdens de 
slaap herstelt, groeit en ontwikkelt het brein 
zich, net als de rest van het lichaam.
Slapen lijkt misschien vanzelfsprekend: 
buiten wordt het donker en de druk op 
het lichaam om te slapen neemt almaar 
toe, totdat er geen ontkomen meer aan is. 
In wezen is slapen een complexe interactie 
van ten minste twee lichamelijke mecha-
nismes, aangeduid als de biologische klok 
en de zandloper. De orkestratie daarvan 
zorgt ervoor dat je snel van waak naar 
slaap kunt overgaan, als een tuimelschake-
laar. Helt de balans over naar de ene kant, 
dan ben je wakker, klapt de balans om 
naar de andere kant, dan slaap je. Een 
cocktail aan neurotransmitters stuurt die 
overgang in samenwerking met een aantal 
dominante stoffen die specifiek op bepaal-
de plekken in het brein toe- of afnemen. 

De biologische klok
De biologische klok werkt als een timer 
en drijft het 24-uurswaak- en slaapritme 

aan. Het bevindt zich in de supra-chias-
matische kern (SCN), een klein gebiedje 
in de hersenen net boven de kruising van 
de oogzenuwen. Die SCN reageert op 
licht en donker in de omgeving en kan zo 
het slaap-waakritme aanpassen aan het 
aardse dag- en nachtritme. De biologi-
sche klok, ook wel circadiaanse klok ge-
noemd (circa dies: circa een dag), duurt 
namelijk zo’n tien minuten langer dan  
24 uur en verschilt per persoon. Waarom 
is onbekend. 
Wanneer licht op een kegeltje (kleurgevoe-
lige fotoreceptor) in het netvlies valt, ont-
staat een chemische reactie die leidt tot de 
afbraak van het fotopigment rodopsine in 
de lichtreceptoren. Daarbij ontstaat een 
zenuwimpuls naar de SCN, die via de ze-
nuwbanen met behulp van neurotransmit-
ters wordt doorgeleid tot in de pijnappel-
klier. De SCN beïnvloedt allerlei processen 
in de hersenen, waaronder de aanmaak 
van het duisternishormoon melatonine uit 
serotonine door de pijnappelklier. Zodra 
het donker wordt, zorgt melatonine ervoor 
dat je slaperig wordt. Ook regelt het de 
start en de continuïteit van het slaappro-
ces. Doorgaans komt rond half acht ’s 
avonds de productie van melatonine op 
gang, bereikt zijn hoogtepunt om twee uur 
’s nachts en is om acht uur ’s ochtends 
weer gedaald tot het lage dagniveau. Er is 

Een mens kan niet zonder slaap. Te weinig of slecht 
slapen leidt op korte termijn tot con centratie pro
blemen en prikkelbaarheid, en op lange termijn tot 
allerlei lichamelijke aandoe ningen, zoals dementie, 
diabetes, kanker en hart en vaatziektes. Veel klachten 
en sympto men hebben een oorzaak die teruggaat tot 
slaapgebrek. 

Weldaad voor 
gezondheid

De biologische klok werkt als een timer en drijft het 24-uurs waak- en slaapritme aan.

Slaap

Tabel 1

Dier Slaapduur
(in uren per dag)

Vleermuis 20

Buidelrat 18

Luiaard 16

Hamster 15

Kat 13

Muis 13

Kip 12

Dolfijn 10

Chimpansee 10

Hond 10

Konijn   9

Parkiet   9

Mens   8

Varken   8

Geit   5

Olifant   4

Koe   4

Schaap   4

Paard   3

Bron: Dier en arts, Y Sweere, no 11, 2012
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daarnaast ook een endogeen ritme dat – 
los van het licht – bepaalt wanneer de me-
latoninetoename begint en eindigt, en wat 
bepaalt of iemand een ochtend- of een 
avondmens is. 
Naast slaap reguleert de biologische klok 
via signaalstoffen ook allerlei andere licha-
melijke processen, zoals lichaamstempera-
tuur, bloeddruk, hartslag, hormoonspie-
gels en spijsvertering. De concentratie aan 
groeihormoon is ’s nachts eveneens op 
haar hoogtepunt. Kort voor het ontwaken 
stijgen bloeddruk en hartslag weer doordat 
de biologische klok een signaal geeft dat de 
bijnieren het hormoon cortisol moeten 
aanmaken. 

Slaapdruk en slaapgenen
Het tweede mechanisme, de slaap-homeo-
staat, is te vergelijken met een soort zand-
loper. Overdag hoopt adenosine zich op in 
de hersenen. Adenosine is het afbraakpro-
duct van adenosinetrifosfaat (ATP), de 
drager van chemische energie voor cellu-
laire processen, en een signaalstof voor de 
slaapbehoefte. 
De hele dag gebruiken de hersencellen 

veel energie, waardoor de adenosinecon-
centratie gestaag toeneemt. Adenosine-
receptoren in het brein meten die concen-
tratie, en zorgen ervoor dat je steeds 
slaperiger wordt. Hoe hoger de adenosine-
concentratie, hoe duidelijker de slaapdruk 
voelbaar wordt. Slaap draait de zandloper 
weer om. De adenosine wordt opgeruimd 
uit de ruimte tussen de hersencellen en 
omgezet naar ATP. Uitgerust en bijgetankt 
kun je er weer tegenaan. Cafeïne, de op-
wekkende stof in koffie, lijkt qua structuur 
veel op het adenosinemolecuul en kan de 
receptoren tijdelijk bezetten en de doorgif-
te van het slaapsignaal blokkeren. 
Dankzij de fruitvlieg Drosophila melanogas
ter is meer bekend over het moleculaire 
mechanisme van de biologische klok. Drie 
Amerikaanse genetici – Hall, Rosbash en 
Young – kregen daarvoor in 2017 de 
Nobelprijs voor Geneeskunde en Fysiolo-
gie. Een verzameling slaapgenen schakelt 
elkaar aan en uit en begint daar elke 24 
uur opnieuw mee. Het is een vrij complex 
cyclisch patroon van stimuleren en rem-
men waarbij klokgenen betrokken zijn met 
toepasselijke namen als Period, Clock, 

Cycle, Doubletime, Timeless en Cry. Gen-
varianten hiervan bepalen of we bijvoor-
beeld kortslapers, laatslapers (Clock) of 
diepslapers (Period3) zijn. Eind 2016 zijn 
bij muizen twee nieuwe slaapgenmutaties 
ontdekt Sleepy en Dreamless. De muis met 
het Sleepy-gen slaapt heel veel, en Dream
less had ruim 40 % minder REM-slaap (zie 
verderop). Slaaponderzoekers denken dat 
er nog veel meer slaapgenen zijn, maar dit 
soort zeldzame genvariaties zijn vrij lastig 
te vinden. 
Er zijn op een paar na ook nauwelijks er-
felijke slaapziektes bekend. Een daarvan is 
de zeer zeldzame slaapziekte fatale familiale 

De biologische klok werkt als een timer en drijft het 24-uurs waak- en slaapritme aan.

 XWakker en slapen tegelijk
Alle dieren slapen, alleen sommige die-
ren slapen meer dan andere. Er zijn ex-
treme langslapers zoals de vleermuis 

met 20 uur tot kortslapers als het paard 
met 3 uur. In de winter slapen vleermui-
zen nog meer, soms wel drie maanden 

achter elkaar. Bijna alle zoogdieren heb-
ben voor zover bekend een REM-slaap, 

de droomslaap. Het zou dus kunnen dat 
ze ook dromen, hoewel we dat nooit 

echt zullen weten. Tijdens die slaapfase 
verslappen de spieren. Dieren die 

staand kunnen slapen, hebben dan ook 
alleen een droomslaap als ze liggen. 

Walvisachtigen, zoals dolfijnen, moeten 
slapen in het water. Ze slapen daarom 
maar met één hersenhelft. De wakkere 

helft is nodig om te blijven zwemmen en 
adem te halen aan het wateroppervlak. 

Ook vogels slapen op die manier, anders 
vallen ze uit de boom. Zeeberen, een 
soort zeeleeuw die in de noordelijke 

Stille Oceaan leeft en tijdens het broed-
seizoen op het land komt, kunnen het 

allebei, half en heel slapen.
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insomnia. Het is een ernstige en dodelijke 
slaapziekte die zich tussen de leeftijd van 30 
en 60 jaar openbaart met toenemende sla-
peloosheid tot het uiteindelijk onmogelijk 
wordt om in slaap te vallen. Een mutatie in 
een prioneiwit veroorzaakt de ziekte; er ont-
staan plaques in de thalamus, het hersenge-
bied dat de slaap reguleert. 

Slapen in fases
Een normale slaap verloopt in vijf cycli van 
circa anderhalf uur, tussendoor ben je 
steeds even wakker, maar daar weet je 
meestal niets meer van. Een cyclus bestaat 
uit twee hoofdcomponenten: de REM-
slaap en de Non-REM-slaap (NREM), 
waarbij REM staat voor rapid eye move
ments. In 1953 beschreven slaaponderzoe-
kers Nathaniel Kleitman en Eugene 
Aserinksy die snelle beweging van de ogen 
voor het eerst. Neuroloog Michel Jouvet 
ontdekte zes jaar later dat tijdens de REM-
slaap volledige spierverslapping optreedt. 
De NREM-slaap is onderverdeeld in ver-
schillende slaapfases gebaseerd op het elek-
tro-encefalogram (EEG), een hersengolf-
meting die de elektrische activiteit van de 
hersenen tijdens de slaap in kaart brengt. 
Zie ook tabel 3 op pagina 6. Neuro loog 
Hans Berger nam in 1924 de eerste elek-

tro-encefalogram bij de mens af. 
Een slaapcyclus begint met fase 1 (N1), 
voorafgegaan door een sluimerfase van vijf 
tot tien minuten, tussen waken en slapen 
in. De spieren ontspannen licht en je ver-
liest het bewustzijn. In fase 2 (N2) volgt de 
lichte slaap van 30 tot 45 minuten. De 
hersenen zijn nog vrij actief, te zien aan de 
korte, snelle golven op een EEG. Tijdens 
die fase zijn plotselinge, hoogfrequente uit-
slagen te zien op het EEG, de zogenoemde 
slaapspoelen, en een enkele grote uitslag, 
die K-complex wordt genoemd; samen 
duiden die pieken op informatieverwer-
king. Daarna volgt de diepe slaap N3 (fase 
3 en 4). Op het EEG zijn trage, lange gol-
ven te zien: de slow wave sleep. De spieren 
ontspannen verder, ademhaling en hartslag 
vertragen. In de laatste fase, de REM-
slaap, zijn de hersenen weer actief, wat 
vaak gepaard gaat met dromen en snelle 
oogbewegingen. In die fase is spierspan-
ning vrijwel afwezig; zo voorkomen de her-
senen dat het lichaam de dromen daad-
werkelijk uitvoert. De hersengolven lijken 
op die van een wakker persoon.

Onderhoud en herstel
Slaap is een essentiële periode voor licha-
melijk en geestelijk herstel en onderhoud, 

zodat je de volgende dag weer optimaal 
kunt functioneren. Tijdens de NREM-
slaap, ongeveer 75 tot 80 % van de nacht-
rust, vinden met name lichamelijke herstel- 
en groeiprocessen plaats, zoals energie 
opladen (ATP), DNA-schade repareren, 
weefselherstel en groeihormoon produce-
ren. Tijdens de eerste drie tot vijf uur is de 
slaap het diepst en het meest herstellend. 
Slaap is ook nodig om de hersenen – letter-
lijk – schoon te spoelen. Dit gebeurt door 
het zogenoemde glymfatisch systeem: een 
versnelling van de stroming van de hersen-
vloeistof (cerebrospinale vloeistof) tijdens 
de slaap voert afvalstoffen af naar het 
bloed. Ook bezitten de hersenen lymfeva-
ten die afvalstoffen afvoeren. 
De REM-slaap of droomslaap is van groot 
belang voor mentaal herstel. Ongeveer 20 
tot 25 % van de slaap besteed je aan dro-
men. Tijdens die slaapfase verwerken en 
consolideren je hersenen emoties, herinne-
ringen en stress van de afgelopen dag. Bij 
onthouding van REM-slaap krijg je last 
van angstige gevoelens, irritaties, halluci-
naties en concentratieproblemen. Het idee 
is dat de REM-slaap onmisbaar is voor het 
langetermijngeheugen, aanleren en ont-
wikkelen van nieuwe vaardigheden, en op-
nemen van nieuwe kennis. Alle informatie 

 XDroomsap
Om lekker te slapen, proberen mensen 

van alles. Zeker onder het mom van ‘na-
tuurlijk’. Zo is er droomsap op de online-

markt met verschillende planten-
extracten dat een goede nachtrust 

belooft. Maar het sap bevat volgens de 
verpakking ook doxylamine. Dit is een 

stokoud antihistaminicum tegen allergie 
en hooikoorts met als bijwerking slape-
righeid. Het is echter geen onschuldig 

middel, en mag in Nederland niet meer 
worden verkocht. Doxylamine geeft snel 
gewenning en werkt niet beter dan een 
neppil. Verder heeft het nogal wat bij-

werkingen, zoals verwardheid, desoriën-
tatie, droge mond en ogen, obstipatie 
en onrust, waardoor je het niet langer 

dan twee weken mag gebruiken. 
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die overdag is vastgelegd in nieuwe verbin-
dingen tussen zenuwcellen wordt ’s nachts 
verstevigd of juist gesnoeid. 

Slaapduur en -kwaliteit
Verstoring van de slaapcycli door geluid, 
muggen, snurken, ademhalingsmoeilijkhe-
den of andere ongemakken heeft flinke im-
pact op fitheid en functioneren de volgende 
dag en op de gezondheid. In 2017 is een 
grootschalig meta-onderzoek uitgevoerd 
aan de hand van slaapdata van 140.000 
Nederlanders naar de slaapduur, slaapkwa-
liteit en invloed van leefstijlfactoren als ro-
ken, drinken en bewegen. Van alle volwas-
sen Nederlanders slaapt 90 % binnen de 
aanbevolen 7 à 9 uur. Dat Neder landers 
over het algemeen lang genoeg slapen, be-
tekent niet dat ze ook goede nachtrust heb-
ben. Een grote groep heeft slaapklachten of 
last van slapeloosheid. 
Verder is er een relatie tussen de korte 
slaapduur en slaapproblemen en overige 
leefstijlfactoren, zoals overgewicht, obesi-
tas, en onvoldoende bewegen, roken en 
overmatige alcoholconsumptie. Veelvuldig 
gebruik van smartphones, tablets, en pc’s 
voor het slapen heeft eveneens een negatief 
effect op de hoeveelheid slaap en slaap-
kwaliteit. Het verstorende effect van 
schermgebruik op slaap wordt veroorzaakt 
doordat het uitgezonden blauwe deel van 
het licht de afgifte van het hormoon mela-
tonine remt. 

Slaaptekort
Slaaptekort is funest voor de gezondheid 
en wordt in verband gebracht met allerlei 
aandoeningen zoals depressie, diabetes, 
obesitas, angststoornissen, alzheimer,  
kanker, en hart- en vaatziektes en maag-
darmproblemen. Daarmee somt de strate-
gische verkenning Slechte slaap: een pro 
bleem voor de volksgezondheid? van het 
Trimbos-insti tuut, het RIVM en de Her-
senstichting, het bestaande onderzoek op. 
Te weinig of slecht slapen verstoort bij-
voorbeeld de aanmaak of remming van 
verschillende hormonen, onder meer de 
hormonen die de eetlust onder controle 
houden. Door slaaptekort neemt bijvoor-
beeld het hongerhormoon ghreline en 
daarmee de eetlust toe. Omdat eveneens 
het verzadigingshormoon leptine afneemt, 
eet je langer door en ontwikkel je overge-
wicht. Ook de productie van het stresshor-
moon cortisol neemt toe en daardoor de 

Tabel 2. Slaapcondities

Geluid vanaf 35 decibel verstoort de slaap, dit is het geluid van een auto 
die onder een gesloten slaapkamerraam voorbijrijdt. Ook na gewenning 
blijft dit geluid het autonome zenuwstelsel prikkelen, wat tot een verhoog-
de bloeddruk kan leiden. Per toename van 5 dB geluidsoverlast stijgt de 
bloeddruk met 0,66 mmHg. 

Duisternis stimuleert de melatonineproductie en daarmee de slaperig-
heid. Licht, en met name blauwlicht een tablet of smartphone, onderdrukt 
de productie in de hersenen. Ook de emoties bij het lezen van mails, be-
richtjes en andere info, zet je brein op scherp. 

Om goed in te slapen, moet de slaapkamertemperatuur 16 tot 18 °C be-
dragen, om goed door te slapen 18 °C of hoger, en 20 tot 24 °C om echt 
diep te slapen. Tijdens een warme zomer slaap je dus moeilijker in, maar 
slaap je ook dieper.

Stress stimuleert de productie van het stresshormoon cortisol en dat 
zorgt voor alertheid. Normaal stijgt de cortisolconcentratie in het tweede 
deel van de nacht en zorgt ervoor dat je ’s morgens wakker wordt. 
Mensen met stress produceren meer cortisol en worden daarom vaak 
midden in de nacht wakker.

Alcohol fungeert als inslaapmiddel, maar is een slecht doorslaapmiddel. 
Het maakt je eerst suf en werkt vervolgens stimulerend. Ook cafeïne en 
forse maaltijden voor het slapen gaan verstoren de nachtrust. 

Rust, reinheid, en regelmaat. Zowel lichaam als hersenen moeten tot rust 
komen om in te slapen. Ga elk dag op dezelfde tijd naar bed, het lichaam 
functioneert het best bij een vast slaap-waak-ritme. Een (opslomend) 
bedtijdritueel, bijvoorbeeld tanden poetsen kan een slaapsignaal voor de 
hersenen zijn, dat helpt bij de start van een goede nachtrust. 

De afgelopen eeuw is veel slaaponderzoek mogelijk geworden door de ontwikkeling van meetappara-

tuur als het EEG en de MRI. Met elektro-encefalografie (EEG) kun je de hersenactiviteit volgen in mil-

liseconden. Tegenwoordig zijn er ook EEG-mutsen met 256 elektrodes die MRI-compatibel zijn. MRI- 

en EEG-metingen koppelen geeft meer zicht op de precieze plek van de hersengolven in het brein.
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suikerspiegel in het bloed en de trek in 
eten. 
Omdat slaaptekort aandacht- en geheu-
genproblemen veroorzaakt, stijgt de kans 
op ongevallen overdag, in het verkeer, op 
het werk of thuis. Ook mensen in ploegen-
diensten of nachtwerk kunnen door slaap-
ritmeverstoring schadelijke gezondheids-
effecten ondervinden.

Slapeloosheid
Een op de tien Nederlanders leidt aan sla-
peloosheid (insomnia). Er is sprake van 
slapeloosheid als je moeite hebt met in 
slaap komen, met doorslapen en vroeger 
wakker wordt, dit minimaal drie keer per 
week voorkomt en minimaal drie maanden 
duurt, en je daar overdag last van hebt. 
Slapeloosheid is vooral een verbrokkelde 
slaap. Tijdens de slaap blijven mensen te-
kenen vertonen van alertheid, op het EEG 
te zien als een verhoogde bèta-activiteit, 
waardoor ze denken dat ze niet slapen. 
Am sterdamse onderzoekers van het Ne-
der lands Herseninstituut en VUmc/VU in 
samenwerking met Duitse en IJslandse on-
derzoekers, ontdekten in 2017 zeven risi-
cogenen die een rol spelen bij slapeloos-
heid. Die genen spelen onder meer een rol 
in de regulatie van transcriptie en exocyto-
se. Dit zijn cellulaire processen die zorgen 
voor vertaling van DNA naar RNA en voor 
de communicatie met de omgeving. 
Een van de risicogenen voor slapeloosheid, 

MEIS1, was al eerder gevonden bij twee 
andere slaapstoornissen die veel voorko-
men bij toenemende leeftijd, het rusteloze-
benensyndroom (RLS) en periodieke 
beenbewegingen tijdens de slaap (PLMS). 
Bij rusteloze benen is er sprake van ‘senso-
rische onrust’. Het voelt alsof er mieren 
rondkruipen in de benen. Bij periodieke 
beenbewegingen gebeurt het omgekeerde, 
dat is een motorische onrust, waardoor ie-
mand met de benen ligt te schoppen of te 
trappelen. 
Slapeloosheid kenmerkt zich vooral door 
onrust in de gedachtestroom, waardoor ie-
mand wakker blijft. Onderzoekers denken 
dat daar de sleutel ligt voor de achterlig-
gende moleculaire mechanismes en de 
ontwikkeling van middelen tegen slape-
loosheid. Voorlopig is cognitieve gedrags-
therapie vaak een succesvolle behandeling 
om slapeloosheid te verlichten.

Apneu
Slaapapneu is een andere veelvoorkomende 
slaapstoornis, die bovendien aan een op-
mars bezig is door de toename van overge-
wicht. Bij slaapapneu stokt de ademhaling 
tijdens de slaap minimaal vijf keer per uur 
doordat de luchtwegen afsluiten door de 
zachte weefsels in de keelholte. Mensen zijn 
daardoor overdag vaak moe en slaperig. 
Bij slaapapneu blijkt het verzadigingshor-
moon leptine niet goed meer te werken 
doordat er resistentie optreedt. Hierdoor 

missen mensen het verzadigingsgevoel, ze 
kunnen hierdoor meer en langer gaan eten 
en dikker worden. Daardoor neemt de 
slaapapneu weer toe en belanden deze 
mensen in een vicieuze cirkel. Die leidt 
uiteindelijk tot diabetes. Slaapapneu kan 
echter ook voorkomen bij slanke personen, 
zonder dat bij hen uitgesproken hormonale 
veranderingen optreden. 
Ook is slaapapneu in verband gebracht met 
ontstekingen en hart- en vaatziektes. De 
zuurstofradicalen die vrijkomen wanneer 
iemand weer begint te ademen, zijn toxisch 
voor allerlei eiwit- en lipidenstructuren van 
de vaatwand, waardoor de kans op athero-
sclerose toeneemt. Dit is te zien aan toena-
me van het c-reactieve eiwit of CRP, een 
biomarker voor ontstekingen. 
Dit kan nog verergeren door het obesitas-
hyperventilatiesyndroom. Als leptine niet 
goed werkt, heeft dat ook een effect op de 
werking van de receptoren in de bloed-
baan die veranderingen in CO2 en O2 
meten en op de ademregulatie. Met name 
de gevoeligheid voor CO2 raakt verstoord 
en de CO2-concentratie gaat tijdens de 
slaap stijgen. Ook overdag wordt CO2 
minder goed uitgeblazen, en stapelt ver-
der op. Dit leidt tot hoofdpijn, sufheid en 
vermoeidheid.

Narcolepsie
Mensen met de zeldzame slaapziekte nar-
colepsie hebben last van onbedwingbare 
slaapaanvallen en krachtverlies overdag, 
zelfs na een goede nacht. Narcolepsie is 

Tabel 3. Hersengolven

Fase Soort 
hersengolven

Frequentie 
(Hertz)

Spierspanning

Wakker, intensief  
denken, concentratie

Bètagolven 14-30

Wakker, ontspannen,  
ogen dicht

Alfagolven 8-13 Hoge tot matige spierspanning

Fase N1, lichte slaap Thètagolven 3-7 Matige spierspanning

Fase N2, slaap Thètagolven 3-7 Typische hersengolven als slaap-
spoelen en k-complexen 
verschijnen
spierspanning neemt af

Fase N3 (fase 3 en 4)  
diepe slaap 

Deltagolven 0,5-3 Lage spierspanning

REM-slaap, droomslaap 3-7 Snelle oogbewegingen
spieren verslappen

Mensen met een ernstige vorm van apneu kunnen ’s nacht s een luchtpomp gebruiken. Die zorgt voor een geringe overdruk, waardoor de luchtwegen open blijven en er 

geen apneu optreedt. Het apparaat zuigt lucht uit de omge ving en blaast die door een slang en masker in neus en/of mond.
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Elke slaapfase vertoont unieke kenmerken, waaronder variaties in elektro-encefalografische golven 

(EEG), oogbewegingen en spierspanning. Elektrodes op het hoofd registreren de elektrische activiteit 

(hersengolven) in de hersenen met een frequentie tot 80 Hertz (Hz). Bij de overgang van waak naar 

slaap treedt er een verandering op van snelle en kleine hersengolven naar trage en grote 

golfbewegingen. 
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genetisch bepaald, maar kan ook verwor-
ven zijn. Mensen met narcolepsie missen 
de aanmaak van het neuropeptidehormoon 
hypocretine in de hersenen, ook een stof 
die je overdag wakker houdt. Er is geen ge-
nezing mogelijk, maar er zijn wel middelen 
zoals amfetamines en modafinil die de 
alertheid overdag helpen te verhogen. 
Pitolisant, een nieuw middel om mensen 
met narcolepsie wakker te houden, werkt 
in op de histamine3-receptoren en ver-
sterkt de werking van histamine. Hista-
mine is ook een stof die ervoor zorgt dat je 
wakker blijft. Voor nieuwe slaapmiddelen 
kijken onderzoekers nu naar stoffen die de 
hypocretine-receptoren kunnen blokkeren 
of remmen en zo de slaap te bevorderen.

Slaapmiddelen 
Wanneer allerlei slaaptechnieken niet wer-
ken, grijpen veel probleemslapers toch 
naar slaapmiddelen. Een op de tien 
Nederlanders slikt benzodiazepinen – de 
verzamelnaam voor slaapmiddelen waar-
van de namen eindigen op -pam – zoals di-
azepam (valium), oxazepam (seresta) en 
lorazepam (temesta), om makkelijker in te 
slapen, en nitrazepam (mogadon) om be-
ter door te slapen. Benzodiazepinen active-
ren in het brein de receptoren voor gam-
ma-aminoboterzuur, een neurotransmitter 
die activiteit onderdrukt. Mensen worden 
minder angstig, suf en vallen makkelijker 
in slaap en slapen ook langer door. Maar 
na enkele weken gebruik neemt het effect 
sterk af doordat gewenning optreedt. 

Maanden of jaren slikken heeft dus nauwe-
lijks zin. Bovendien zijn slaapmiddelen 
verslavend.
Een favoriete, vrij verkrijgbare slaappil on-
der slapelozen is melatonine. Maar ook die 
stof is controversieel: onderzoek laat zien 
dat alleen 50-plussers met slaapklachten er 
circa tien minuten eerder door in slaap val-
len. Vanaf die leeftijd neemt de lichaamsei-
gen productie namelijk af, wat een oorzaak 
van slaapproblemen kan zijn. Verder helpt 
melatonine bij jetlags om het slaap-waak-
ritme sneller te herstellen. 
Dat rond een derde van de Nederlanders 
kampt met slaapproblemen, heeft niet al-
leen gevolgen voor de gezondheid en de le-
vensverwachting, maar het heeft ook im-
pact op de maatschappij en de economie. 
De economische schade door alleen ver-
zuim en verminderde arbeidsproductiviteit 
door slaaptekort wordt al geschat op verlies 
van 1,5 tot 3 % van het bruto nationaal 
product, ruim € 2.000 per werknemer per 
jaar. Misschien dat meer aandacht voor on-
derzoek naar de oorzaak en behandeling 
van slaapstoornissen kan helpen, want goed 
slapen is een belangrijk onderdeel van een 
gezonde leefstijl. Op www.slaapregister.nl 
kunnen slapelozen zich aanmelden voor 
uitgebreid onderzoek. 
In de 19de eeuw had een arts alleen ether, 
chloroform en lachgas (N2O) tot zijn be-
schikking. Met de juiste hoeveelheid raakt 
de patiënt compleet verdoofd, zodat de 
chirurg rustig kan opereren. Ook cyclopro-
paan, waarvan de verdovende werking ont-

dekte in 1929, is nog vele jaren gebruikt. 
Omdat die stoffen bijzonder brandbaar wa-
ren, gingen onderzoekers op zoek naar veili-
ger middelen. Halothaan (C2HBrClF3), 
ontdekt in 1956, wordt wereldwijd nog 
steeds veel gebruikt, omdat het goedkoop 
is, maar niet in Nederland vanwege het ri-
sico op leverontsteking (1 op de 35.000 
patiënten).
De grootste nachtmerrie is om wakker te 
zijn of worden tijdens de operatie, zogehe-
ten awareness. Voor omstanders lijkt de 
persoon in slaap, maar de patiënt is in wer-
kelijkheid wakker, kan zich niet bewegen 
en voelt alles. Artsen kunnen dit ontdek-
ken door met een elektrodesticker op het 
voorhoofd tijdens de operatie de hersenac-
tiviteit te meten.  

 XOnder narcose
Bij een algehele narcose ga je helemaal 
onder zeil en kom je in een diepe kunst-
matige slaap. Narcose is geen gewone 
slaap. De verdoving is zo sterk dat ook 
normale lichaamsfuncties, zoals ade-
men, niet vanzelf meer werken en be-
ademing nodig is. Wie onder narcose 

gaat, krijgt van de anesthesist drie ver-
schillende middelen: een slaapmiddel, 
een pijnstiller (bijvoorbeeld een opiaat, 
een morfine-achtige stof) en vaak een 

spierverslapper (zoals het kortwerkend 
middel succinylcholine), zodat normale 
reflexspieren rustig blijven. Kleine kin-
deren krijgen een slaapgas, zoals se-

vofluraan, via een mondkapje. 
Volwassenen krijgen via het infuus vaak 

het slaapmiddel propofol; het middel 
waaraan Michael Jackson is overleden. 
Soms zet de anesthesist ook nog het 
sterke en kortwerkende barbituraat 

thio pental in om de narcose in te leiden. 
Sommige artsen gebruiken thiopental 
om een persoon in coma te brengen, 

door het middel over te doseren.
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Voor op school 
1.  Noem een aantal gezondheidsrisico’s van slaaptekort of een ge-

brekkige slaapkwaliteit.
2.  Waarin verschilt de biologische klok met de gewone klok?
3.   Melatonine is een eiwithormoon. Zoek de structuurformule op 

(Wikipedia) en omcirkel de peptidebinding.
4.  Wat is een ‘endogeen ritme’?
5.   Leg uit hoe cafeïne, de opwekkende stof in koffie, ervoor zorgt 

dat je minder snel in slaap valt.
6.  Waarvoor staat de afkorting REM?
7.   Uit welke stof ontstaat ATP bij het opladen van de 

energievoorraad? 
8.  Voor welke processen, denkt men, is de REM-slaap onmisbaar?
9.   Waar ligt volgens de onderzoekers de sleutel voor het ontwikke-

len van middelen voor slapeloosheid?
10.  Wat is de functie van het eiwithormoon leptine?
11.   Welke gevolgen heeft het oplopen van de CO2-concentratie in 

het lichaam?
12.  Waarom slapen walvisachtigen maar met één hersenhelft?
13.   Teken de Lewisstructuur van het narcosemiddel lachgas (N2O).

(Wikipedia) en leg uit of die stof stereo-isomeren heeft.

Een geeuw begint met een gevoel achter in de 

mond, de spieren spannen zich aan, de mond gaat 

open en de longen zuigen lucht naar binnen. Vaak 

sluiten de ogen en strek je de spieren. Ook gaat de 

hartslag omhoog en stijgt de bloeddruk. De meeste 

mensen gapen bij vermoeidheid en verveling. Maar 

wat de functie precies is, blijft onduidelijk. Er is 

lange tijd gedacht dat je gaapt om zuurstoftekort 

aan te vullen en het teveel aan koolstofdioxide uit te 

ademen, maar daarvoor hebben onderzoekers 

geen bewijs kunnen vinden. Populair is nu de ge-

dachte dat je gaapt om je hersenen te kunnen 

koelen, zodat ze beter functioneren. Dit opperden 

onderzoekers van Binghamton University in 2008 

na experimenten met kanaries, die vaker gingen 

gapen als de temperatuur toenam. Gapen kan ook 

nog dienen als voorbereiding op een inspanning, 

bijvoorbeeld voor sporters vlak voor een prestatie. 

De hartslag gaat immers omhoog (30 %), de 

bloeddruk stijgt en je spant je spieren aan. Gapen is 

ook heel aanstekelijk. Studies laten een verband 

zien tussen gapen en empathie: het vermogen om 

andermans emoties te herkennen en begrijpen. 

Kinderen jonger dan vier jaar en mensen met au-

tisme worden minder ‘aangestoken’ door een gaap. 

Daarnaast kopiëren mensen elkaars gedrag of hou-

ding nu eenmaal. 

Slaap
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