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Functie van Slaap
Slaapwetenschap is relatief jong
Er is geen concensus over de functie van Slaap
• Herstel (diepe slaap)
– Wondgenezing, Groeihormoon, Immuunsysteem.
– Spier-, Neuronaal- en Botherstel.
– Concentratie vermogen.

Functie van Slaap
• Bescherming
– Mens is niet gebouwd op leven in de nacht en
loopt zelfs gevaar.

• Leren (REM slaap)
– Motorisch leren, Feiten leren.
Zowel voor als na het leren.
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Slaap en Training
• Motorische vaardigheden waarmee men overdag
moeite heeft worden vaker in de slaap herhaald.
• Motorische training levert het meeste op als er
voldoende geslapen wordt na het aanleren.
• Bij het aanleren van meerdere vaardigheden
wordt de vaardigheid die het dichts bij de
slaapperiode ligt het best verwerkt.

Slaapverloop in 24 uur
• Slaapdruk is afhankelijk van minimaal 2
processen.
– De interne biologische klok.
– De opgebouwde vermoeidheid door wakker te zijn.

Bron: http://www.bioscience.org/2003/v8/s/1064/figures.htm

3

22-05-2013

Slaapverloop in 24 uur
– De interne biologische klok stuurt fysiologische
processen aan. Aanpassing van de biologische klok
aan onze kloktijd verloopt via licht.

Slaapverloop in 24 uur
• Een derde proces is gedrag
gedrag. De mens is in staat
de slaapdruk te negeren en zo de afstelling
tussen de twee processen te verstoren.
– Jetlag
– Slaapdeprivatie
– Voeding
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Slaap en het individu
• Er bestaat geen generieke optimale slaapduur.
• Er bestaat geen algemeen optimale inslaap en tijd om
wakker te worden.
• Slaap is wel optimaal in de nacht (onder normale
omstandigheden).

Slaap en het individu
• Optimale slaapduur en optimaal tijdstip om te
slapen (en dus ook om te presteren) is gedeeltelijk
genetisch bepaald.
– Klokgenen Per1, Per2, Per3, Clock
– Slaapduurgenen hDEC2
– Genetische variatie in de adenosine A2a en A1 receptor
bepaalt slaapintensiteit na slaapdeprivatie.
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Slaap en prestatie

•

Thomas Reilly · Jim Waterhouse, Eur J Appl
Physiol (2009)

Slaap en prestatie
• Optimale fysieke prestatie valt in de namiddag
tussen 16:00 en 20:00.
– Spierkracht, anaerobe output.
– Kan verklaard worden door:
– Externe omgevingsfactoren.
– Slaap-waak factoren/ vermoeidheid.
– Biologische klok en de gerelateerde
fysiologische toestand.
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Slaap en prestatie
– Slaap
Slaap--waak factoren/ vermoeidheid.
Onderzoek toont aan dat prestaties meer toenemen bij
een langere slaapduur (10 uur versus 7 uur)
– Biologische klok en de gerelateerde fysiologische
toestand.
Onderzoek suggereert dat in de namiddag de combinatie
van lichaamstemperatuur, catecholamine huishouding,
hormoonhuishouding en metabole processen optimaal
zijn. Er is geen direct bewijs dat het wordt veroorzaakt
door 1 enkel proces.

Slaapdieven
• Een ongestoorde nachtrust is gebaat bij een
“constante” omgeving. Vermijd veranderingen
in:
•
•
•
•

Slaaptijden.
Eettijden en type voeding.
Slaaprituelen.
Omgeving (geluid, licht, matras, dekens, kussen,
temperatuur, luchtvochtigheid).

• Optimale rust en herstel door regelmaat.
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Slaapbesef
•Veel kennis over effect van
voeding en bewegen.

Food

•Weinig besef over
gezondheidseffecten slaaptekort
•Slaap wordt als “straf” aangeleerd

Exercise

Sleep

•Slaaptekort is gevaarlijker dan
voedseltekort of te weinig fysieke
activiteit.

Slaapbesef
• Weten wat de slaap beïnvloedt is het halve
werk.
• Probeer zoveel mogelijk alle slaapdieven te
voorkomen.
• Creëer een constant slaappatroon en
slaaprituelen (bereid lichaam voor op de slaap).
• Maak gebruik van hulpmiddelen om slaap goed
in kaart te brengen.
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Het Meten van Slaap
•
•
•
•
•
•

Zelfrapportage (dagboeken, vragenlijsten)
Actigrafie
Speekselbepalingen
Temperatuurmetingen
Alertheidstesten
Electrofysiologische metingen (EEG)

Het Meten van Slaap
• Meten en/of coachen van waak en slaap
• EEG
• Beweging
• Multi parameter
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ZEO

Validation of an automated wireless system to monitor sleep in healthy adults, JSR 2012
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Advanced Brain Monitoring
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Jaw Bone Up
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FitBit
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Biancamed
Medical applications of shortwave FM radar: Remote monitoring of cardiac and respiratory motion
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Movement Based: Piezo Strap
Beddit
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Movement Based: MyBasis
-Multisensor

25

Smartphone Apps
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Bevorderen van slaap?

Sleep Interventions

Bevorderen van slaap?

Evidence
Based?
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Gedragsinterventies
•Sleep restriction
•Limit bedtime to sleeptime
•Stimulus control
•Reinforce association bed - sleep
•Relaxation training
•Reducing autonomic arousal
•Cognitive therapy
•Reduce worrying on sleep
•Sleep hygiene education
•Noise, light, temperature in the bedroom

Morin, in Kryger et al, 2011

•Cognitive behavioral therapy
•Combination of above.

Fysiologische interventies
•Sensory withdrawal
•Light blocking, noise masking/cancelation
•Biofeedback
•Alpha training, cardiac biofeedback
•Muscle & motor relaxation
•Reduce muscle tone
•Thermoregulation
•Core cooling, skin warming
•Bright light treatment
•Increase daytime light exposure, align
biological rhythm with sleep-wake cycle
•Breathing techniques
•Prolonged exhalation, lowering breathing rate
•Vestibular stimulation
•Sensation of rocking stimulates sleep

Cole, Clin Sports Med, 2010

•Transcranial magnetic stimulation
•Stimulation deep sleep
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Concluderend
• Slaap is functioneel: positieve effecten op concentratie,
motorisch leren, immuunsysteem, spierherstel.
• Slaapdruk wordt beïnvloedt door 2 processen. Ons
gedrag bepaald of we er aan toegeven.
• Slaapnoodzaak is individueel bepaald.
• Weinig variatie in slaaptijden is optimaal.
• Creëer een gebruikelijke omgeving.
• Slaap wanneer je slaap hebt.
• Meten = weten!
• Vertrouw niet zomaar een interventie
Roy.Raymann@gmail.com
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