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Slaap‐waak stoornissen en psychose

Please, don't spoil my day, I'm miles
away. And after all I'm only sleeping
(Beatles, 1966)

Julia Yellow, 2019

Dr. S.K. Spoelstra

Functie van slaap

Why we sleep remains one of nature’s
greatest mysteries (Frank, 2006)

Psychose: een mysterium tremendum et
fascinans

1881 ‐ 1964

Tijdens trage hersengolven spoelt hersenvloeistof in en uit de hersenen, waardoor afvalstoffen
worden opgeruimd (Fultz et al., Science. 2019)

Wat is een psychose?

Een slaaponthouding van 24 uur kan bij gezonde personen symptomen
geven die op schizofrenie lijken

• Spectrum (beetje/heel veel)
• Bij iedereen anders (beleving en impact)
• Kern: hoe verhoud je je tot de buitenwereld? Wat trekt je aan, wat valt op, wat
vindt je bijzonder (soms beetje eigen leven leiden)
• Speciale betekenis (die andere mensen niet meer helemaal kunnen volgen)
• Conflict met buitenwereld (familie)
Als neutrale informatie bijzonder wordt (verstoorde informatieverwerking)
Petrovsky et al., 2014
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Opbouw
• Wat is de rol van slaap bij psychiatrische stoornissen?
Slaaptekort of zelfgerapporteerde
verminderde slaapkwaliteit kan tot
psychose‐achtige klachten leiden

• Wat zijn basisconcepten van de slaapfysiologie?
• Wat is bekend over slaapstoornissen en psychose?
• Waarom (onder)behandeling?

Frequentie en ernst nemen toe naarmate iemand langer wakker is
Sheaves et al, 2016

Slaap en psychiatrische stoornissen

Insomnia en psychiatrische stoornissen

• Slaapstoornissen treden bij vrijwel alle psychiatrische stoornissen op en maken frequent
onderdeel uit van de diagnostische criteria

‐ Insomnia is een risicofactor voor
depressie, angst en alcoholgebruik,
en een potentiele risicofactor voor
psychotische symptomen

• Slaapstoornissen hebben een voorspellende waarde in risicogroepen voor ontwikkeling
van een psychiatrische stoornis

‐ Screening op insomnia voor
patiënten met psychiatrische
stoornissen wordt aanbevolen!

• Specifieke veranderingen in slaaparchitectuur kunnen mogelijk dienen als ‘biologische
markers’ en inzicht in de pathofysiologie verbeteren
• Manipulaties van slaap hebben impact op stemming, geheugen en gedrag, die het
beloop van een psychiatrische stoornis kunnen beïnvloeden
• Vrijwel alle psychofarmaca hebben effecten op slaap

Hertenstein et al, 2019

Circadiaans systeem
Suprachiasmatische kern

Stuurt 24‐uurs ritmiek
aan van o.a.:
‐ Slaap‐waak ritme
‐ Hormoonafgifte

Slaapfysiologie
Tractus retino thalamicus

‐ Temperatuur
‐ Honger/verzadiging
‐ Hartritme

Wirz-Justice, Benedetti, Terman, 2009
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Slaapstadia vertaald naar EEG, EOG en EMG

Slaap bestaat uit 2 entiteiten:

Hersengolven

Oogbewegingen

Spieren

REM slaap (ongeveer 20%)
Non‐REM:
‐ Fase 1: inslapen/lichte slaap (5%)
‐ Fase 2: lichte slaap (50%)
‐ Fase 3 en 4: diepe slaap (25%)
De trias van slaap is 1. Diepe slaap in het begin 2. lichte slaap aan het eind en 3. REM‐
slaap in fasen tijdens de hele nacht

Hormoonafgifte: cortisol, GH en melatonine

EEG
Sleepspindles/slaapspoelen =
uitbarsting elektromagnetische
straling (golven 12‐14 Hz van halve
seconde, opgewekt in thalamus)

Slow wave sleep/trage golf slaap =
non‐rem slaap 3 en 4

Cortisol maakt je wakker en actief
Melatonine maakt je slaperig
De melatonineproductie wordt
geremd door licht

Stand van zaken
• Veel vaker slaapstoornissen bij psychose (30‐80%) dan in de algemene
bevolking (5‐10%) (Cohrs, 2008; Rowland & Wickwire, 2019; Freeman, 2019).

Slaapstoornissen en psychose

• Slaapstoornissen zijn vaak al voor de eerste psychose en start
psychofarmaca aanwezig (Lunsford‐Avery et al., 2015; Rowland&Wickwire, 2019).

• Slaapstoornissen gaan vaak vooraf aan een recidiefpsychose

(Benson 2008).

• Bij UHR‐mensen die een eerste psychose doormaken, worden
slaapstoornissen geassocieerd met toegenomen hulpzoekgedrag en
suïcidaliteit (suicidale ideaties en pogingen) (Davies et al., 2017; Miller et al., 2019).
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Stand van zaken

Slaapapneu

• Bidirectioneel verband
• Bidirectionele associaties tussen insomnia en paranoide symptomen, maar
unidirectionele associaties tussen insomnia en hallucinaties (pleit voor
voorspellende functie) bij UHR mensen
(Hennig, 2019)

• Er zijn ook aanwijzingen voor associaties tussen bepaalde slaapparameters
en specifieke psychotische symptomen
(Hennig, 2019)

• Afgenomen slaaptijd voorspelt achterdocht en auditieve hallucinaties
• Afgenomen slaap efficiëntie voorspelt alleen hallucinaties

Van Bemmel&Kerkhof, 2014

Stand van zaken

Stand van zaken

Slaap‐waakstoornissen:

Afwijkingen slaapparameters/‐architectuur
Slechte subjectieve slaapkwaliteit

• Vaker moeite om in slaap te komen (slaapinitiatie), moeite om door te slapen (slaapcontinuïteit), niet uitgerust/vermoeid
ondanks slaap (Reeve et al, 2015)
• Vaker nachtmerries bij psychose t.o.v. controles (Barton et al, 2018; Seeman, 2018))
• Vaker slaapapnoe bij schizofrenie, dan bij depressie en bipolaire stoornis
• Vaker omkering dag‐nachtritme bij psychose t.o.v. controles
• Hypersomnia?

Langere inslaaptijd latentie (SL)

(Knegtchle, 2019)

Vaker wakker/gefragmenteerde slaap

(Kafai, 2018)

Afname non‐REM slaap

• Bij psychose zijn slaapstoornissen geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven,
een verminderd cognitief functioneren en ontwikkeling en verergering van zowel
positieve als negatieve symptomen (Davies et al., 2017; Laskemoen 2019; Waters, 2011).

Afname slaapefficiëntie (SE)

• CGT is eerste behandeling van keuze

Slaapspoel abnormaliteiten

Afname totale slaapduur (TST)

(Hwang, 2019, Wilson, 2019)

• Verbetering slaappatroon zorgt voor afname psychotische symptomen

Trage golf slaap abnormaliteiten

(Waite, 2018)

(Monti 2017, Yates, 2016, Chan, 2017, D’Agostino, 2018, Manoach, 2014 )

Mensen met eerste psychose hebben vergeleken met controles
1. Afname dichtheid slaapspoelen
2. Afname dichtheid trage golf slaap

Recente focus op slaap
specifieke EEG oscillaties
Opvallende abnormaliteiten in
slaapspoelen en trage golf
slaap

Castelnovo et al, 2018

Slaapspoel:
‐ Activiteit
‐ Duur
‐ Dichtheid

Trage golfslaap
‐ Dichtheid
‐ Up/down lus
‐ Negatieve piek
amplitude

Trage golf slaap gegenereerd en gecoördineerd door prefrontale cortex
Slaapspoelen geïnitieerd in thalamus en gereguleerd door thalamo‐corticale circuits

Zhang, 2019
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Slaapstoornissen dragen bij aan cognitieve beperkingen bij schizofrenie spectrum
stoornissen

Hoe lager % SWS (trage golf slaap), des te meer cognitieve symptomen

Laskemoen, 2019

Yang&Winkelman, 2005

Erfelijkheid: slaap endofenotypes schizofrenie

Erfelijkheid: slaap endofenotypes schizofrenie

Afname slaapspoel activiteit (eerstegraads familie vs controles)
Slaapspoel duur en dichtheid (geen verschil eerstegraads familie vs controles)
Afname trage golf slaap (eerstegraads familie versus controles)
D’agostina, 2018

D’agostina, 2018

Bij eerste psychose 80% minstens één
slaapstoornis (vooral insomnia en nachtmerries)

Waarom (onder)behandeling?

50% heeft slaapstoornis met behandelaar
besproken
75% kreeg geen behandeling voor slaapstoornis
In 8% werd de slaapstoornis volgens de richtlijn
behandeld

Reeve, 2019
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Conclusies Reeve
• Wake‐up call: Slaapstoornissen bij psychose moeten routinematig
worden vastgesteld en behandeld binnen de psychiatrie
• Slaapstoornissen bij psychose moeten een hogere prioriteit in de GGZ
krijgen!

Clinici herkennen belang slaap, maar gebruiken nauwelijks formele assessments en
behandeling is beperkt:
‐ Gebrek aan tijd
‐ Leefstijl van patiënt
‐ Gebrek aan kennis
‐ Gebrek aan motivatie om slaapadviezen op te volgen
Rehman, 2017

Reeve, 2019

Punten ter overdenking
• Slaapstoornissen zijn geassocieerd met de ontwikkeling en verergering van
psychotische klachten
• Er is sprake van onderbehandeling van slaapstoornissen bij mensen met een
psychose
• Behandeling van slaapstoornis verbetert ook psychotische klachten
• Wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op slaapspoelen en trage golf slaap
• Slaapstoornissen  schoonmaakfunctie minder goed werkzaam (glymfatisch
systeem) accumulatie toxische eiwitten in brein  inflammatie  psychose

K.spoelstra@vnn.nl
S.k.spoelstra@lentis.nl
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