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Wat gebeurt er in de slaapkliniek?

- Anamnese

vragenlijsten, slaap/waak dagboekjes

- (2 x 24 hrs) “ambulante” poly(somno)grafie

- Discussie

- Nachtelijke polysomnografie in slaap kliniek.

* diagnostisch

* therapeutisch

- Therapie



Dagboekje van een RLS patient.



Vormen van poly(somno)grafie, niveaus (AASM)

• Niveau 1. Volledige polysomnografie in laboratorium, 
bewaakt, interventies mogelijk

• Niveau 2. Volledige polysomnografie thuis

• Niveau 3. Polygrafie zonder EEG (dus geen slaap analyse)

• Niveau 4. Beperkte polygrafie, 1-2 kanalen, b.v. SaO2





• Elektrische hersenactiviteit (EEG) laat de 

activiteit van de hersenen zien: van wakker 

naar diepe slaap verandert er heel veel
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• Het slaappatroon heeft elke ± 1.5-2 uur een 

afwisseling van lichte slaap, diepe slaap en

REM slaap



Andere mogelijkheden

- Polygrafie op lager niveau: “meet dat wat je weten wilt”, maar

zeker niet te weinig (dan moet het weer over….)

Denk verder aan:

- Actigrafie

- Metingen aan de biologische klok

- Meting van slaperigheid overdag



scanner





Gereedschap voor metingen aan de biologische klok

• Gerichte vragenlijsten (morning/eveningness, Munchener 

questionnaire)

• Actigrafie

• Continue meting kern lichaamstemperatuur

• D(im) L(ight) M(elatonin) O(nset) meting



54 jaar, vrouw, ziekte van Alzheimer. 

SCN schade en verlies van slaap/waak ritme





DLMO



Gereedschappen voor meting van slaperigheid 

overdag (EDS)

• Vragenlijsten: Stanford, Karolinska (nu en hier); Epworth 
Sleepiness Scale (laatste weken)

• MSLT, MWT, geprotocolleerd, tijd rovend, duur, maar 
goud standaard (?)

• Actigrafie (gedurende langere tijd; geen normale waarden)

• Continue poly(somno)grafie (maximaal 1-2 dagen)







Voorbeeld van insomnie als co-morbiditeit

Restless Legs Syndroom/Periodic Limb Movements tijdens 

Slaap (RLS/PLMS)







Effect slaapverlies



Centrum Slaap / Waakstoornissen

MCH, Den Haag

Netto effect van slaapverlies 

Samenwerking biologische klok en homeostase



Effecten van chronisch slaap verlies bij  (Amerikaanse) AIOS
(EDWS = 24-30 hr shift start elke 3e dag over een periode van 21 dagen)



Slaap, biologische klok en het verkeer



Classification sleepdisorders (summary of ICSD-2)

• Insomnia (psychophysiological, paradoxical, childhood)

• Sleep Related Breathing Disorders (C/OSAS, lungdisorder, 

neuromuscular)

• Hypersomnia (narcolepsy, idiopathic)

• Circadian Rhythm Sleep Disorder (DSPS, shift work)

• Parasomnia (sleepwalking, pavor nocturnus, REM related, 

epilepsy)

• Sleep Related Movement Disorder (RLS/PLMD, bruxism)

• Various



Insomnie



Model van chronisch insomnie



MEDICAL PHYSICAL

SOCIAL

ENVIRONMENTAL

DRUGS

MENTAL

SLEEP

1. SDB/PLMD

2. Pain

3. Head trauma

1. Age / gender

2. Temperature

3. Hormones

4. General health

1. Stress

2. Anxiety

3. Depression

1. (Shift) work

2. TV/ peer demand

3. Jet lag

Noise, light, temperature, bed partner, 

children, bed, neighbors

1. Alcohol

2. Nicotine

3. Caffeine

4. Hypnotics

5. Anti-depressants



Inadequate slaaphygiëne

• Regelmatige dutjes overdag (lang, vaak en/of op wisselende tijdstippen)

• Sterk wisselende tijden van opstaan en/of naar bed gaan

• Lange bedtijden (meer dan 8 uur op bed)

• Vlak voor het slapen alcohol, nicotine of cafeïne drinken

• Vlak voor het slapen gaan werken, sporten of emotioneel belastende activiteiten 

ondernemen (ruzie maken, spannende film kijken)

• Het bed gebruiken voor andere activiteiten dan slaap of sex (langer dan half uur tv 

kijken, lezen, eten, praten, plannen)

• Oncomfortabele slaapomgeving (te koud of te warm, te licht)



Doel = opvoeren van slaapdruk door tijdelijk korter op bed te liggen.

• Breng een week lang niet langer in bed door dan het aantal uren dat u denkt 

te slapen (niet minder dan 5 uur!).

• Gebruik de tijd die u over heeft voor ontspannende activiteiten (rustig 

ontbijten, bad of douche, lezen,…)

• Een rustmoment/powernap van maximaal een half uur overdag is oké. 

Vermijd dutjes na 18.00 uur.

Let op: In het begin geeft dit meer klachten overdag.

Als voorbeeld van verdere mogelijkheden: Slaaprestrictie



Apneu syndromen, centrale variant



Prevalentie Centraal Slaap Apneu Symdroom

• Alle SAS: 100.000 – 300.000?

• I-CSAS: slechts enkele procenten daarvan

echter:

• Hartfalen: 300.000

• CSR-CSA tot 40% van HF patienten: > 100.000??



Symptomen

Moeilijkheden bij diagnose van CSAS :

– Geen robuuste literatuurgegevens omtrent kliniek 
(i.t.t. OSAS).

– Symptomen zijn aspecifiek, vergen uitsluiting andere 
stoornissen : 

• gestoorde of onverkwikkende slaap

• moeheid

• slaperigheid overdag

• secundair aan andere aandoeningen (hartfalen, 
neuromusculair, scoliose, etc.)
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CT, 53 s

CA, 45 s

Cheyne Stokes Ademen (CSR) bij hartfalen (HF)



CVA en CSAS

• bij 60-70% van de patiënten komt een 
ademhalingsgerelaterde slaapstoornis voor gedefinieerd als 
AHI > 10

• Combinatie van CSAS, Cheyne Stokes ademhaling en 
OSAS

• Geen relatie met ernst van CVA, misschien wel met 
anatomische localisatie (insula, thalamus)

• CSAS ook bij afwezige cardiale problematiek



CVA en CSAS

• Herstel of verbetering  eerste 2-3 maanden CSAS>OSAS 

• OSAS vaak pre-existent



Behandeling centraal apneu syndroom (en CSR-CSA 

bij hartfalen)

• Zuurstof  

• Diamox 

• CPAP

• BiPAP / ASV 



Parasomnie en Epilepsie

“Things that go bump in the night”, 

is het afwijkende slaap (parasomnie) of epilepsie?

(als epileptisch: meestal frontale epilepsie)

Differentiatie tussen parasomnie en (frontale) epilepsie is:

* belangrijk bij de keuze van therapie

* vaak makkelijk (gezien consequenties is bevestiging wel

gewenst) , maar in 10-20% moeilijk

Aspecten: 

* leeftijd, duur van de gebeurtenissen, clustering van 

gebeurtenissen, timing, symptomen, stereotypie, wat heeft de 

patient er van gemerkt, vocalisatie, resulterend in een score: 

frontal lobe epilepsy and parasomnias scale (FLEP)





Voorbeelden van (frontale) epilepsie

(We beperken ons tot de videobeelden met alleen

vermelding van de slaapfase, zoals bepaald uit de 

polysomnografie)



18 jarige jongen, frontale epilepsie

1e aanval



18 jarige jongen, frontale epilepsie

2e aanval



Overwegingen

• Kortdurende hypermotore aanvallen. Eenvormige, stereotype 
aanvallen

• Alleen in de nacht

• Frequent, dwz vaker dan 2/nacht

• Vanuit Non REM slaap

• EEG bij begin aanval niet duidelijk veranderd

• Conclusie: frequente frontale aanvallen



Wat hebben we hier nu in het kort van gezien?

• Insomnia (psychophysiological, paradoxical, childhood)

• Sleep Related Breathing Disorders (C/OSAS, lungdisorder,

neuromuscular)

• Hypersomnia (narcolepsy, idiopathic)

• Circadian Rhythm Sleep Disorder (DSPS, shift work)

• Parasomnia (sleepwalking, pavor nocturnus, REM related, 

epilepsy)

• Sleep Related Movement Disorder (RLS/PLMD, bruxism)

• Various

(ICSD-2, AASM)



• Slaap is zo gewoon dat we er pas over 

nadenken als er problemen mee zijn


