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Hoe verloopt de “normale” slaap? 

We gaan slapen als we slaperig zijn, komen tot 
rust in een verduisterde stille kamer, met de juiste 

temperatuur, zonder pijn of stress 
(depressie/zorgen) en worden wakker als de 

slaapdruk  sterk verminderd is. 



…uitgeslapen, fit, hersteld,….. 



 
 
 

 Waarom slapen we eigenlijk? 
 
 
De functie van slapen: 
 
A- het verdrijven van slaperigheid 
 
slaperigheid   versus   vermoeidheid 

 
 
 

 
 



De functie van slapen: 
 
 
B- het consolideren/vastleggen van geheugenfuncties 
 
C-  natuurlijk evenwicht van hormonale                  
regelsystemen en circadiane ritme (24-uurs) 
   melatonine 

   groeihormoon 

   cortisol 
   schildklier 
   insuline 

 
 

 
 



Maar,………er zijn veel verstoringen…… 

-onregelmatig leven/ploegendienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

-bijkomende ziekte: depressie, neurologische ziekten, ... 

 





 
 

Hoe meten we de slaap? 
 
PolySomnoGrafie (PSG) 





 
 

Hoe meten we de slaperigheid? 
 
 



Klinische Neurofysiologie; Jeroen Bosch Ziekenhuis 

 

Slaperigheidtest 
Epworth Sleepiness Scale 

 
 
 

Naam:  

 
Geboortedatum: 

 

 
 

Invullen van de vragenlijst 
Hoe makkelijk doezelt u weg of valt u in slaap in de volgende situaties? 
Het gaat niet om enkel moe zijn, maar om een gevoel van slaperigheid. Deze vragen 
refereren aan uw huidige levenswijze. Indien u niet recentelijk één van onderstaande 
situaties hebt meegemaakt, probeert u zich dan in te denken hoe u zich zou voelen. 
 
 
Kies voor iedere situatie het best passende cijfer, oplopend van 0 t/m 3. 
(aankruisen wat van toepassing is) 
 
0 = ik zou nooit indutten 
1 = kleine kans dat ik zou indutten 
2 = redelijke kans dat ik zou indutten 
3 = grote kans dat ik zou indutten 
 
 

Situatie 
 

0 1 2 3 

Zitten lezen     

TV kijken     

Passief zitten in een openbare ruimte (bijvoorbeeld in 
een theater of op een bijeenkomst/vergadering) 

    

Een uur als passagier meerijden in een auto zonder te 
stoppen 

    

’s Middags liggen rusten als de omstandigheden dit 
toelaten 

    

Met iemand zitten praten     

Rustig zitten na een lunch zonder alcohol     

In een auto, terwijl u een paar minuten stilstaat in het 
verkeer 

    

 



Oorzaken van slaperigheid overdag 
als OSAS is behandeld of uitgesloten 

1. Chronische slaap deprivatie = slaap tekort 

 

2. Stoornissen van circadiane ritme 

 

3. Primaire hypersomnolentie  
 o.a. Narcolepsie 

 

4. Veroorzaakt door neurologische aandoening:  
 b.v. CVA, ziekte van Parkinson 

 

   

   
  



1. Slaapdeprivatie  

Drukke levensfase: jong gezin, carrière, sociaal leven. 

Onbewust minder slapen dan gedacht. 

 

Hoe kun je dit meten: 

 Actigrafie 

 

 

 





Slaap deprivatie door verstoorde nachtrust : 

Rusteloze benen syndroom: 

 

1. Onweerstaanbare drang om te bewegen door kriebel, 
onrust en jeuk in de benen (of armen en/of voeten). 

2. De drang om te bewegen en de akelige gevoelens worden 
erger in situaties van rust. 

3. De drang om te bewegen en de akelige gevoelens worden 
verlicht door te bewegen, zo lang de beweging duurt. 

4. De drang om te bewegen en de akelige gevoelens zijn 's 

avonds en/of  's nachts erger dan overdag. 

 



Meeste Nederlanders gaan om 22.30 naar bed en staan 
om 7 uur op. 

Dit wordt bepaald door intern en extern ritme. 

 

Intern:  melatonine productie via (zon-) licht 

 regelsysteem vanuit vele hersengebieden 

 

Extern:  voedingritme, werk, sociaal leven 

2.Circadiane stoornissen: 
 



Bij niet synchroon lopend ritme intern en extern: 

 

1. Delayed sleep phase syndrome 

 slapen van 02.00 -10 uur; “avondmens” 

 

2. Advanced sleep phase syndrome 
 slapen van 21.30-6.00 uur;  “ochtendmens” 

 

3. Vrij lopend 24-uurs-ritme 

 steeds opschuivend slaapritme 



Vrij lopend 24-uurs-ritme 

 steeds opschuivend slaapritme 



Narcolepsie: door tekort aan hypocretine in de hersenen is 
er een  continue slaapdruk, zich uitend in slaapaanvallen 
overdag. 

  

 met of zonder cataplexie, slaapparalyse of slaap-
hallucinaties. 

 

Onderzoek: PSG + MSLT 

3. Primaire hypersomnolentie 
= verminderd vermogen om wakker te blijven 

door  hersenstoornis 



1. Slaapdeprivatie: slaaphygiëne en regels. 

 

2. Circadiane stoornissen: gebruik van melatonine en 
lichttherapie i.c.m. stricte regels. 

 

3. Primaire hypersomnolentie: methylfenidaat, sodium 
oxybaat/GHB 

 

4. Neurologische ziekten: ? 

 

 

Behandeling van hypersomnolentie:  



 

 

 

 

 

Wie is in slaap geva…..? 

Dank voor uw aandacht 


