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Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  (potentiële) belangenverstrengeling Geen   
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Wie vraagt bij ADHD standaard naar:  

• slaapduur? 

• slaapkwaliteit? 

• slaap-waakritme? 

• andere slaap-stoornissen? 
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ADHD en slaap bij kinderen 

Verhoogde prevalentie van:  

o Verlaat slaap/waak ritme: 73% 

o Niet willen slapen 

o Vermoeidheid overdag 

o Parasomnieën: Tandenknarsen, Nachtangst 

o Insomnie (volgens ouders) 

o Verstoorde ademhaling tijdens slaap 

o Verhoogde motoriek tijdens slaap 

o Relatief meer REM slaap en meer tijd in ondiepe slaap 

Van der Heijden, Clin Pedriatics, 2005; Tsai, Curr Psych Rep, 2016; Mota-Veloso, Int J Paediatr Dent, 2017; Vélez-Galarraga, 

Eur J Paediatr Neurol, 2016; Craig, J Att Dis, 2017; Diaz-Róman, J Clin Sleep Med, 2017; Melegari, J Att Dis, 2016; Kirov, 

Front Psychol, 2017; Diaz-Róman, J Clin Sleep Med, 2017; Virring, J Sleep Res, 2016 
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 • ‘Een’ slaapprobleem: 73% 

• Vermoeidheid overdag: 42% 

 

• Populatie onderzoek: correlatie tussen ADHD symptomen en 

kortere slaap, langere inslaapduur, nachtelijke waaktijd, 

insomnie, verlate slaap 

Langberg, J Att Dis, 2017; Hysing, Behav Sleep Med, 2016 

ADHD en slaap bij adolescenten 
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 ADHD en slaap bij volwassenen 

 Verhoogde prevalentie van:  

o Verlaat slaap/waak ritme: 78% 

o Langere inslaapduur, kortere slaap 

o Vermoeidheid overdag: 62% 

o Variabele slaap/waak tijden 

o Restless Legs Syndrome: 35-44% 

o Insomnie: 67% 

o Meer slaap-ademhalingsproblemen 

Van Veen, Biol Psych, 2010; Bijlenga, J Att Dis, 2013; Rogers, Br J Clin Psychol, 2016; Snitselaar, Behav Sleep Med, 

2016; Cortese, Sleep, 2005; Brevik, Acta Psych Scand, 2017; Vogel,  Sleep Med, 2017; Bijlenga, ADHD, 2018. 
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• Longitudinale onderzoeken:  

• Kinderen met ADHD hadden slaapproblemen als 

jongvolwassenen, alleen als de ADHD diagnose 

persisteerde 

• ADHD persistentie was geassocieerd met meer 

vermoeidheid en slaapproblemen als volwassene 

Gregory, J Clin Child Adolesc Psychol, 2017; Cadman, Eur Psych, 2016; McGowan, Chronobiol Int, 2017. 

Over de  levensloop 
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niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  • ADHD veroorzaakt slaapproblemen  

• Slaapproblemen veroorzaken ADHD  

 symptomen  

• ADHD en slaapproblemen  

 interacteren 

• ADHD en slaapproblemen hebben gemeenschappelijke 

etiologie 

 

ADHD en circadiane ritme: Hypothesen 
 

Hvolby, Att Def Hyp Dis, 2015 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://deyogaboerderij.wordpress.com/tag/aardegroet/&ei=GesXVcCmJ4fR7QaioYGoBA&psig=AFQjCNE_q3cEgZvDoihr16KiEvSK3Iie4Q&ust=1427717217382256
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Lichtgevoelige Retinale 

Ganglion Cellen (ipRGCs) 

Het circadiane ritme 
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‘Avondmens’ of ‘nachtmens’, laat chronotype 

 

DSM-5 criteria: 

• Chronisch laat inslapen en laat wakker worden met 

onvermogen te slapen en wakker te worden op een 

gewenst vroeger tijdstip 

• Leidt tot overmatige slaperigheid of insomnie 

• Veroorzaakt lijden of beperkingen in functioneren 

• Komt niet door andere stoornis, aandoening of middel 

Het verlate slaapfase syndroom 
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Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  • ‘Avondtype’ algemene bevolking: 2 - 26% 

• Verlate slaapfase (o.b.v. DLMO) bij volwassenen met 

ADHD: 78% 

Verlate slaapfase en ADHD 

 

Paine et al., 2006; Taillard et al., 2004; Saxvig et al., 2012; Van Veen, Biol Psych, 2010;  
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niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  

Bijlenga, Van Someren, Gruber, Bron, Kruithof, Spanbroek, Kooij. J Sleep Res, 2013. 

ADHD met verlate slaapfase vs. controles (n=24) 

 

• Gem. 5 uur slaap op werkdagen bij ADHD 

 

• Variable bedtijden bij ADHD: gem. om 2:52 uur 

• Tijdstip van DLMO was consistent over dagen 

 

• Tijd tussen DLMO en slaap was uur langer bij ADHD dan bij 

controles 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  

• Regulatie interne circadiane ritme (CLOCK, BMAL1, PER1, 

PER2, PER3, CRY1, CRY2, CK1e) 

• Polymorfisme in CLOCK gen: verlate/korte slaap, ADHD, 

BP-II, depressie 

• BMAL1 en PER2: minder solide circadiane ritme bij ADHD 

dan bij controles 

• Deregulatie PER1, PER2, PER3: gecorreleerd met risico op 

borstkanker 

• Kortere allelen PAX8: kortere slaap, ADHD symptomen 

Genetische grondslag 
 

Chen et al., 2005; Savvidis & Koutsilieris, 2012; Jones et al., 2012; Xu et al., 2010; Benedetti et al., 2003; Baird 

et al., 2012; Chen et al., 2005 
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niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  • Veroorzaakt ‘Social jet lag’ en chronisch slaap tekort  

• Verhoogd risico op:  

• overgewicht 

• hypertensie/ cardiovasculaire aandoeningen 

• immuun suppressie (ontstekingen) 

• (seizoens)depressie 

• kankers 

• snellere cel-veroudering 

Gevolgen verlate slaapfase 

 

McGowan, Chronobiol Int, 2016; Copinschi, Essent Psychopharmacol, 2005; Pinheiro, Cancer Res, 2006; Knutson, 

Sleep Med Rev, 2007; Wynchank, Sleep, 2019. 
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N=51, ADHD en verlate slaapfase 

• Randomisatie, 3 weken: melatonine, placebo, melatonine + LT  

• Voor en na: o.a. ontstekingsmarkers, HRV, ADHD en depressie 

symptomen 

Dr. Suzan Vogel, Emma van Andel 

 

Inclusie is rond! Resultaten binnenkort  

 

FASE onderzoek 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwin4JaE1uPiAhXJJlAKHZ7ODxgQjRx6BAgBEAU&url=https://appadvice.com/game/app/party-emoji-celebration-stickers-for-imessage/1155139356&psig=AOvVaw0xSs4qTzwqSpSn9xZcfrn9&ust=1560419551421075
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Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  Telomeren: DNA ingekapseld in eiwitten aan uiteinde van 

een chromosoom. 

 

Telomeerlengte  maat voor cel-veroudering 

 

Data uit NESDA (N=2,936) 

Slaap en cel-veroudering 
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Slaap en cel-veroudering 

Verlate slaapfase: sterk geaccocieerd met kortere telomeer 

lengte, vergelijkbaar met een relatieve veroudering van 6 

jaar! 

 

Korte slaapduur of insomnie klachten: niet geaccocieerd met 

kortere telomeer lengte 

Wynchank, Bijlenga, Penninx, Lamers, Beekman, Kooij, Verhoeven. Sleep, 2019. 
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Wynchank, Bijlenga, Penninx, Lamers, Beekman, Kooij, Verhoeven. Sleep, 2019. 

Slaap en cel-veroudering 
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Lewy, Curr Psych Rep, 2009; Lee, J Aff Dis, 2011 ; Shirayama, Sleep Med, 2003 ; Roecklein, Psych Res, 2013; 

Amons, J Aff Dis, 2006 

 

Verlate slaapfase en winterdepressie 
 
• Beiden een stoornis van het biologische ritme 

• Problemen met synchronisatie van biologische klok 

• Suboptimaal ipRGC systeem bij winterdepressie 

• Beiden worden behandeld met chronotherapie 

 

• Winterdepressie bij ADHD: 27% 
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Wynchank, Bijlenga, Lamers, Bron, Winthorst, Vogel, Penninx, Beekman, Kooij. J Psych Res, 2016. 

ADHD 

symptomen 

Winterdepressie 

symptomen 

Slaap duur 

Slaap tijdstip 

ADHD en winterdepressie 
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Zonlicht intensiteit en ADHD 
 

Arns, van der Heijden, Arnold, Kenemans. Biol Psych, 2013; Arns, Swanson, Arnold. J Atten Disord, 2015.  

Zonlicht intensiteit verklaart 34-57% van de geografische 

variantie in ADHD prevalentie. 
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ipRGCs reguleren de pupil reflex op licht; 

meest gevoelig voor 480 nm (blauw) licht 

 

Pupilreflex, optometrie, QbTest. 

- Tussen ADHD en controles, n=40 per groep 

- Bij ADHD: voor en na 3 weken Mph/placebo of 

LT, n=10 per groep 

 

Farangis Dorani 

EyeADHD onderzoek 

Lichtgevoelige Retinale 

Ganglion Cellen (ipRGCs) 
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? 
Time to redefine ADHD? 

Bijlenga, Vollebregt, Kooij, Arns. Atten 

Defic Hyperact Disord. 2019 
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Behandeling van slaap leidt mogelijk tot verbetering van 

ADHD! 

 

Positief effect op ADHD, van: 
- Licht therapie bij verlate slaapfase (volw.) 

- Slaap-coaching programma bij insomnie (kinderen) 

- Adenotonsilectomie bij apneu (kinderen) 

- Tx voor RLS (kinderen) 

Fargason, J Psychiatr Res, 2017; Rybak, J Clin Psychiatry, 2006; Corkum, J Pediatr Psychol, 2016; Huang, 

Sleep Med, 2017; Walters, Pediatr Neurol, 2000;  

Waarom behandelen? 
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1. Cursus Slaap bij ADHD voor professionals 

2. Slaap-screener bij intake 

3. Samenwerking met Nederlands Slaap Instituut (NSI) 

4. Diagnostiek-, verwijs- en behandelprotocol ontwikkeld  

5. Artsen bijgeschoold over behandeling RLS/PLMD 

6. Slaap-behandelgroep bij ADHD ontwikkeld 

Ontwikkelingen 
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je het niveau.  • Bij ADHD diagnostiek 

• Holland Sleep Disorder Questionnaire (HSDQ) 

• 32 vragen 

• circadiane ritme stoornis, hypersomnie, insomnie, 

parasomnie, RLS/PMLD, SBD/apneu  

Slaap-screenings bij Parnassia Groep 
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Waarmee hangen slaapstoornissen samen? (naast ADHD) 

 

- Angststoornis? 

- Depressie? 

- Verslaving? 

- PTSS? 

- Persoonlijkheidsstoornis? 
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Odds ratios Verlate slaap Hypersomnie Insomnie Parasomnie RLS/PMLD SBD/apneu 

Geslacht: vrouw    1.50 (trend) 1.50 **     0.40 ** 

Leeftijd (β= -.03) **        (β= .01) (trend) (β= .06) ** 

Angst, n=113             

Depressie, n=176 2.28 ** 1.68 * 1.98 ** 2.35 ** 1.93 ** 2.06 ** 

Verslaving, n=87 1.67 *     2.19 * 1.93 ** 1.67 (trend) 

PTSS, n=19         2.30 (trend)   

Persoonlijkheid, n=50             

Autisme, n=11             

Leer/cogn. st., n=12             

Slaap en comorbiditeit bij ADHD 

HSDQ screenings van Parnassia Groep (okt. 2018-feb. 2019); N=1128. 

Significante odds ratios en trends. 

* p <.05     ** p < .01 
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• Okt. 2018 - mei 2019: 304 intakes, w.v. 242 HSDQ (80%) 

• 72% positieve screening voor een slaap-diagnose, w.v.: 

• 61% verlate slaapfase 

• 47% insomnie 

• 43% rusteloze benen (RLS/PLMD) 

• 19% slaap-ademhalingsproblemen/apneu 

• 18% parasomnie 

• 13% hypersomnie 

Resultaten HSDQ - PsyQ ADHD Den Haag 
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Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  Gericht op insomnie en verlate slaapfase bij ADHD: 

- Slaap-educatie, slaaphygiëne, ontspanningsoefening, CGTi, bijhouden 

slaap/waak kalender, persoonlijke adviezen, persoonlijke wekelijkse 

doelen 

- 3 groepen afgerond, totaal 20 ptn, 16 voor- en eindmetingen. 

Nieuwe slaap-behandelgroep bij ADHD 

Slaapduur 

start 

Slaapduur 

eind 

Slaapkwaliteit 

start (1-10) 

Slaapkwaliteit 

eind (1-10) 

5,7 6,6 + 0,9 uur 4,6 6,8 +2,2 punten 
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Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  • Polysomnografie (PSG) thuis 

• Geen wachtlijst 

• Landelijk werkgebied 

• Longarts/somnoloog, spreekuur bij ons 

Slaaponderzoek met PSG 
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• Nu in totaal: 55 verwijzingen voor slaaponderzoek bij NSI 

• Van 34 rapport binnen, waarvan o.a.: 

• 13 (P)OSAS/hypopneus 

• 7 RLS/PLMD 

• 8 insomnie 

• 7 slaapmisperceptie/paradoxale insomnie 

• 8 circadiaans ritme stoornis of slechte slaaphygiëne 

 

• Evaluatie met effect van behandeling binnenkort mogelijk 

Verwijzingen tot nu toe 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  Zorg rondom slaap verbeteren: 

- Evalueren effect van slaap-behandeling 

- Wetenschappelijk onderzoek: Sleep for attention by attention 

to sleep 

- Uitrollen slaap-behandelprotocol bij andere 

afdelingen/zorgbedrijven 

En nu verder…  



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  

Dank! 
 

d.bijlenga@psyq.nl 
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Prof. Brenda Penninx 


