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Samenvatting

Ongeveer 7% van de bevolking leidt aan slapeloosheid. De klinische diagnose wordt 
gesteld op basis van vier zelfgerapporteerde criteria, namelijk 1) problemen bij het in slaap 
vallen, doorslapen of vroegtijdig ontwaken, 2) vergezeld door klachten overdag, 3) die 
optreden ondanks een adequate slaapomgeving en voldoende gelegenheid tot slapen, 
en 4) die ten minste drie keer per week gedurende ten minste drie maanden voorkomen.
De criteria veronderstellen impliciet dat mensen met slapeloosheid de ernst en 
frequentie van slaapklachten over langere periodes correct rapporten, dat ze een 
optimale slaapomgeving correct waarnemen en hierop adequaat reageren door middel 
van fysiologische en cognitieve reacties die slaap bevorderen, en dat ze dagelijks 
disfunctioneren correct waarnemen en adequaat reageren op klachten-verminderende 
omgevingsinvloeden. De huidige literatuur suggereert echter dat slapelozen hun 
slaapduur vaak onderschatten en niet per se slechter presteren op cognitieve taken. 
Er is echter nog weinig tot geen onderzoek gedaan naar het effect van slaap- of waak-
bevorderende factoren op fysiologische of cognitieve reacties bij slapelozen.

In hoofdstuk 1 introduceerden we daarom de doelstellingen van dit proefschrift aan de 
hand van de vier criteria voor de diagnose van slapeloosheid.

De eerste doelstelling van dit proefschrift had betrekking op de zelf-rapportage van 
slaapproblemen. Het doel was om de discrepantie, of misperceptie, tussen subjectief 
gerapporteerde en objectief gemeten slaap in de thuisomgeving beter te kwantificeren 
en de nacht-tot-nacht variabiliteit van misperceptie beter te karakteriseren.

De tweede doelstelling van dit proefschrift had betrekking op de ervaren klachten 
overdag en had als doel om twee aspecten van het beloningssysteem te onderzoeken 
bij slapelozen. Beide aspecten zijn van fundamenteel belang voor stemming en gedrag, 
en worden beïnvloed door blootstelling aan daglicht dat sterke waak-bevorderende 
eigenschappen kent.

De derde doelstelling van dit proefschrift had betrekking op het waarnemen van een 
adequate slaapomgeving. Het doel was om te evalueren of mensen met slapeloosheid 
even gevoelig zijn als goede slapers voor de slaap-bevorderende invloed van duisternis, 
liggen, huidtemperatuur en het sluiten van de ogen. 

De vierde en vijfde doelstellingen van dit proefschrift hadden betrekking op de 
beoordeling van slaapklachten over langere periodes in de thuisomgeving. Hiervoor 
wilden we het omzetten van op de pols gemeten versnellingssignalen naar traditionele 
geïntegreerde bewegings-‘counts’ optimaliseren om vervolgens het ‘counts’ algoritme te 
optimaliseren voor het schatten van slaap bij slapelozen.

In hoofdstuk 2 introduceerden, beoordeelden en bespraken we slaap-faciliterende 
en waak-bevorderende factoren die direct de effectiviteit van slaap-waak regulatie 
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beïnvloeden. We benadrukten het belang van de associatie tussen huidtemperatuur en 
slaap en hoe deze associatie verandert met slaaptekort en slapeloosheid.

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of mensen met slapeloosheid anders reageren 
dan goede slapers op slaap-faciliterende omstandigheden zoals duisternis, liggen en het 
bereiken van een slaap-gerelateerde huidtemperatuur en het sluiten van de ogen. Terwijl 
we deze omstandigheden systematisch manipuleerden evalueerden we de invloed 
hiervan op subjectieve, fysiologische en gedragsvariabelen die eerder in verband zijn 
gebracht met de overgang van waak naar slaap.

De resultaten lieten zien dat mensen met slapeloosheid en goede slapers grotendeels 
vergelijkbaar reageren op deze manipulaties. Slapelozen vertoonden echter een 
opmerkelijke hartslagversnelling als reactie op schemering, onverenigbaar met de normale 
vertraging voorafgaand aan slaap, wat mogelijk kan wijzen op een geconditioneerde 
angstreactie in anticipatie van wederom een nacht met verstoorde slaap.

 
In hoofdstuk 4 hebben we de directe effecten van daglicht op twee belangrijke 
componenten van het beloningssysteem, namelijk ‘wanting’ (verlangen) en ‘liking’ 
(genieten), onderzocht in het dagelijks leven. ‘Wanting’ en ‘liking’ werden herhaaldelijk 
zelf gerapporteerd met behulp van ‘experience sampling’ (het afnemen van vragenlijsten 
op een telefoon) en aangevuld met gelijktijdige metingen van lichtblootstelling. ‘Liking’ 
en ‘wanting’ namen toe na blootstelling aan intenser licht, zelfs wanneer rekening werd 
gehouden met het intrinsieke verloop over de dag van beide. ‘Liking’ en lichtblootstelling 
piekten op verschillende tijdstippen, en ondersteunen de interpretatie dat licht en 
intrinsieke modulatie onafhankelijke factoren zijn die ‘wanting’ en ‘liking’ beïnvloeden.

In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of slapelozen verschillen van mensen zonder 
slaapklachten wat betreft de directe effecten van licht op ‘wanting’ en ‘liking’. We maakten 
gebruik van het in hoofdstuk 4 ontwikkelde meetprotocol. Slapelozen ervaren aanzienlijk 
minder ‘wanting’ en ‘liking’ dan mensen zonder slaapklachten wanneer ze worden 
blootgesteld aan vergelijkbare lichtintensiteit. Verminderde ‘liking’ werd bij slapelozen 
voornamelijk waargenomen bij weinig licht en het tekort was minder na blootstelling aan 
intenser omgevingslicht. Bij mensen zonder slaapklachten werden ‘wanting’ en ‘liking’ 
niet beïnvloed door lichtblootstelling. De resultaten kunnen op twee manieren worden 
geïnterpreteerd. Een mogelijke interpretatie is dat slapelozen minder ‘wanting’ en ‘liking’ 
ervaren en dat dit gedeeltelijk kan worden hersteld door tijdelijke blootstelling aan fel 
omgevingslicht. Een even waarschijnlijke omgekeerde interpretatie is dat een donkere 
omgeving, die normaal gesproken de voorbereiding op slaap aangeeft, een toestand van 
spanning veroorzaakt bij mensen met slapeloosheid, mogelijk geconditioneerd door de 
vrees van wederom een slechte nachtrust.
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In hoofdstuk 6 hebben we een methode gevalideerd om op de pols gemeten 
bewegingssingaal om te zetten naar traditionele geïntegreerde bewegings-‘counts’, 
zodat reeds gevalideerde algoritmen kunnen worden gebruikt om de slaap te schatten. 
Hiervoor hebben we dubbele metingen uitgevoerd met twee traditionele actigrafen en 
twee accelerometers. We repliceerden het omzetten van accelerometrie naar ‘counts’ met 
behulp van informatie over de verwerking van accelerometrie naar ‘counts’ in een actigraaf. 
De daaropvolgende analyse van de betrouwbaarheid van slaapmaten tussen en binnen 
actigrafen en accelerometers liet zien dat de betrouwbaarheid tussen accelerometers 
of tussen een accelerometer en een actigraaf hoger was dan tussen twee actigrafen. 
Daardoor biedt onze methode lopende en toekomstige studies een betrouwbare manier 
om over te stappen van traditionele actigrafie naar accelerometrie, zonder verlies van 
validiteit van veelgebruikte algoritmen om slaap te schatten.

In hoofdstuk 7 hebben we de in hoofdstuk 6 ontwikkelde methode geëvalueerd en 
geoptimaliseerd voor gebruik bij zowel slapelozen en mensen zonder slaapklachten. We 
vergeleken het effect van een breed scala aan algoritme instellingen op de overeenkomst 
tussen waak-slaap classificatie per epoch en slaapmaten over de gehele nacht tussen 
een aan de pols gedragen accelerometer en gelijktijdig gemeten gouden standaard 
polysomnografie. De resultaten lieten zien dat het schatten van slaap met behulp van 
accelerometers kan worden verbeterd. De optimale instellingen verschilden tussen 
slapelozen en goede slapers. Bij zowel slapelozen als goede slapers zijn de schattingen 
van slaap relatief robuust en veranderen niet significant over een breed scala aan 
instellingen. Een specifieke configuratie wordt aanbevolen voor een nauwkeurigere 
schatting bij slapelozen die tevens leidt tot een minimaal verlies aan nauwkeurigheid bij 
mensen zonder slaapklachten.

In hoofdstuk 8 gebruikten we de in hoofdstuk 6 en 7 geoptimaliseerde methoden 
en instellingen om objectieve en subjectieve slaap en de discrepantie tussen beide te 
beoordelen in een grote steekproef van slapelozen en goede slapers. Een data-gedreven 
aanpak liet zien dat er drie subtypen zijn in de mate van misperceptie en in de nacht-
tot-nacht variabiliteit er van. De resultaten bevestigden eerdere rapporten dat de meeste 
goede slapers hun slaap vrij nauwkeurig inschatten, terwijl de meeste slapelozen hun slaap 
systematisch onderschatten. Terwijl misperceptie van slaap over een continuüm optreedt, 
liet multivariate data-analyse verschillende clusters zien waaraan zowel goede slapers als 
slapelozen met grote waarschijnlijkheid konden worden toegewezen. Twee van de meest 
onderscheidende kenmerken waren gerelateerd aan nacht-tot-nacht variabiliteit. Deze 
bevinding onderstreept het belang van het meenemen van nacht-tot-nacht variabiliteit 
bij de beoordeling van objectieve en subjectieve slaap bij slapeloosheid.
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Concluderend hebben we geconstateerd dat een meerderheid van de slapelozen hun 
slaap onderschatten, en met zo’n grote nacht-tot-nacht variabiliteit dat het relevant 
zou kunnen zijn voor het eerste diagnostische criterium van slapeloosheid. We hebben 
ook vastgesteld dat slapelozen niet opvallend anders reageren dan goede slapers op 
factoren die waak of slaap bevorderen, met uitzondering van een hartslagversnelling in 
schemering of duisternis. Deze afwijkende reactie op weinig licht werd vervolgens ook 
waargenomen als verminderde ‘liking’ in het dagelijks leven.

Momenteel mist de grotendeels op retrospectieve zelf-rapportage gebaseerde diagnose 
slapeloosheid de heterogeniteit die we in ons onderzoek vonden. Onze studies laten 
zien dat het waardevol en haalbaar is om zelfrapportage aan te vullen met objectieve 
metingen. De gevonden subtypen kunnen gebruikt worden om onverklaarde variantie 
door heterogeniteit binnen de diagnose van slapeloosheid te verminderen. De 
bevindingen wijzen op een mogelijke rol voor helder licht bij de behandeling van 
slapelozen die afwijkende reacties vertonen op schemering of duisternis, zowel vóór het 
in slaap vallen als overdag. Het kan een van de broodnodige nieuwe manieren zijn om het 
dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die lijden aan 
slapeloosheid.


