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Begrippenlijst
Actigraphy  Non-invasieve methode om parameters van het slaap-

waakritme te meten door middel van bewegingen van 
de ledematen, meestal van de pols.

 Bioluminescence  Chemoluminescentie in cellen, waardoor deze licht 
uitstralen. In dit proefschrift betreft het cellen in 
celkweek. In het kweekmedium bevindt zich luciferine. 
Wanneer luciferine (lichtproducerende stof) geoxideerd 
wordt onder invloed van het enzym luciferase dat in de 
cellen geproduceerd wordt, komt licht vrij.

Cell synchronization  Proces waarbij de oscillaties in verschillende cellen zo 
op elkaar worden afgestemd dat ze gelijk gaan lopen.

Chronic Kidney Disease (CKD)  Chronische nierschade, langdurig bestaande afname 
van de nierfunctie, gemeten als een afname van de 
glomerulaire filtratiesnelheid en/of uitscheiding van 
albumine in de urine. CKD wordt in verschillende 
stadia ingedeeld. 

Circadian rhythm  Ritme met een periode van ongeveer 24 uur, 
dagelijkse fluctuatie van fysiologische en 
gedragsverschijnselen die ook blijft bestaan in een 
omgeving zonder tijdsindicaties van buitenaf.

Clock genes  Een aantal genen die samen een autoregulatoir 
feedbackmechanisme vormen, bestaande uit activatie 
en repressie in een proces van ongeveer 24 uur. 

Cortisol  Corticosteroïd hormoon, wordt volgens een circadiaan 
ritme geproduceerd in de bijnierschors.

Dim light Melatonin Onset  Het moment in de avond waarop bij een laag 
omgevingslichtniveau de melatonineconcentratie een 
bepaalde drempelwaarde overschrijdt.

Dipping blood pressure profile  Nachtelijke daling in systolische bloeddrukwaarde van 
tenminste 10% ten opzichte van overdag.

Effect size (ES)  Maat om de grootte van een effect te kunnen 
relateren aan de klinische betekenis ervan, berekend 
als de gemiddelde verandering gedeeld door de 
standaarddeviatie van de initiële meting.

Entrainment  Afstemmen van de duur en de fase van ritmische 
fysiologische of gedragsverschijnselen op het ritme van 
de omgeving zoals de dagelijkse licht-donkercyclus.
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Epworth Sleepiness Scale (ESS)  Eenvoudige vragenlijst waarbij personen voor 
verschillende situaties aangeven op een schaal van 0 
tot 3 hoe groot de kans is dat ze in slaap vallen. Geeft 
een maat voor gemiddelde slaperigheid overdag 
gedurende een langere periode. 

End-Stage Renal Disease (ESRD)  Terminale nierinsufficiëntie, waarbij nierfunctie-
vervangende therapie noodzakelijk is.

Erythropoietin (epo)  Hormoon dat normaliter door de nier wordt gemaakt 
en dat de vorming van rode bloedcellen in het 
lichaam stimuleert.

Gene expression  Proces waarbij het DNA van een gen via transcriptie 
gekopieerd wordt naar messenger RNA (of andere 
RNA’s) en mRNA vervolgens via translatie vertaald 
wordt naar een aminozuursequentie (proteinen).

Glomerular Filtration Rate (GFR)  Glomerulaire filtratiesnelheid, hoeveelheid voorurine 
die gefiltreerd wordt door de glomeruli van de nier in 
een bepaalde tijdseenheid. Belangrijkste maat voor 
het inschatten van de nierfunctie.

Hamilton Depression Scale (HAM-D6)  Vragenlijst om symptomen die duiden op een 
depressie te meten.

Hemodialysis (HD)  Nierfunctievervangende therapie, waarbij door middel 
van een vaattoegang bij de patiënt bloed wordt 
gezuiverd met behulp van een kunstnier.

Karolinska Sleepiness Scale (KSS)  Schaal, bestaande uit 9 punten, waarbij de persoon 
zelf een subjectief niveau van slaperigheid aangeeft 
op het moment van de meting. Een hogere score 
betekent een hogere mate van slaperigheid.

Melatonin  Hormoon, met name ’s avonds en ’s nachts 
geproduceerd in de epifyse (pijnappelklier) in de 
hersenen. Belangrijke biomarker van de circadiane klok.

N-acetyltransferase (NAT)  Belangrijk enzym, betrokken bij de synthese van 
melatonine. Dit enzym wordt ook wel serotonine-N-
acetyltransferase genoemd.

Peritoneal dialysis (PD)  Nierfunctievervangende therapie, waarbij over het 
buikvlies bloed van de patiënt wordt gezuiverd.

Phase advance  Een verschuiving van een ritme (oscillatie) in de tijd 
naar een vroeger tijdstip, bijv. het verschuiven van het 
moment van inslapen van 23 uur naar 20 uur.
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Phase delay  Een verschuiving van een ritme (oscillatie) in de tijd 
naar een later tijdstip, bijv. het verschuiven van het 
moment van inslapen van 20 uur naar 23 uur.

Polysomnography (PSG)  Slaaponderzoek waarbij de elektrische activiteit van 
de hersenen (EEG), de elektrische activiteit van de 
spieren (EMG), bewegingen van de oogbol (EOG), 
ademfrequentie, effectiviteit van de ademhaling en 
ademhalingsinspanning, bloeddruk, zuurstofgehalte 
van het bloed en hartslag worden gemeten.

qRT-PCR  ‘Real-time polymerase chain reaction’, een 
laboratoriumtechniek die in dit proefschrift gebruikt 
wordt om de hoeveelheid mRNA afkomstig van 
transcriptie van klokgenen terug te kunnen rekenen. 

Renal Replacement Therapy (RRT)  Nierfunctievervangende therapie, bijv. dialyse of 
niertransplantatie.

Sleep efficiency (SE)  Slaapefficiëntie, wordt berekend door de totale 
slaaptijd te delen door de tijd die de persoon in bed 
gelegen heeft.

Sleep onset latency (SOl)  Slaaplatentie, tijd (in minuten) tussen het moment van 
in slaap willen vallen (‘licht uit’) en daadwerkelijk in 
slaap vallen.

Suprachiasmatic Nucleus (SCN)  Kleine groep neuronen in de hypothalamus in de 
hersenen die de circadiane ritmiek van verschillende 
processen in het lichaam reguleren.

Total sleep time (TST)  Bij elkaar opgetelde tijd (in minuten) die de persoon ’s 
nachts slapend heeft doorgebracht.

Wake time after sleep onset (WASO)  Bij elkaar opgetelde tijd (in minuten) van periodes 
die de persoon ’s nachts wakker is geweest, vanaf het 
moment van in slaap vallen tot ontwaken de volgende 
ochtend. 

Zeitgeber  Tijdsindicator die invloed kan uitoefenen op de SCN 
en daarmee de circadiane ritmiek van processen kan 
beïnvloeden.


