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Slaapstoornissen bij ADHD 

• Mismatch slaapdruk-biologische klok (proces S en 

proces C) 

• Stoornissen in de slaap architectuur 

• insomnie 



slaaparchitectuur 



 



Stoornissen van de slaap architectuur 

• Slaap apneu syndroom 

• RLS / PLMD 

• Narcolepsie 



Obstructief Slaap Apneu Syndroom 

(OSAS) 

 
1. Hard snurken 

2. Ademstops 

apneu’s tijdens de 

slaap 

3. Overdag 

gemakkelijk in 

slaap vallen /  moe. 

Komt vooral voor bij mensen, 
die te dik zijn 



polysomnografie 



Slaapapneu / snurk problemen 
verhelpen: 

behandelmogelijkheden genoeg! 



slaap apneu syndroom 

Behandeling 

CPAP 

(continue positive airway pressure) 



Slaap Apneu Syndroom: 

Diagnostiek en behandeling door 

slaapcentrum 



Rusteloze benen (RLS) 

• Vervelend gevoel in de benen in rust. 
– Neemt af bij beweging 

• Belangrijke oorzaak van in- en 
doorslaapstoornissen.  

• Komt voor bij 5 % van de bevolking 

• Vaker op oudere leeftijd 

• Oorzaak onbekend 

• Reageert vaak uitstekend op lage dosis anti-
parkinson medicijnen, m.n. ropinerol / 
pramipexol. 

– Cave augmentatie! 



Periodic Leg Movement Disorder (PLMD) 



RLS 

Diagnostiek en behandeling door 

huisarts 



PLMD 

Diagnostiek en behandeling door 

slaapcentrum 





Narcolepsie: 

• Spontaan in slaap vallen overdag 

• Kataplexie ( door de benen zakken bij emoties) 

• Hypnagoge hallucinaties (droomachtige 

waarnemeningen tijdens inslapen) 

• Na inslapen meteen REM slaap 

• Geassocieerd met tekort aan hypocretine  



Normaal hypnogram 

 

Hypnogram narcolepsie patiënt 

 

Narcolepsie 



Medicamenteuze behandeling 

narcolepsie 

• methylfenidaat 

• Modafinil 

• Gammahydroxy boterzuur (Xyrem) 

• Tricyclische antidepressiva en SSRI’s 

Ook voor ADHD! 



Narcolepsie: 

Diagnostiek en behandeling door 

slaapcentrum 



ADHD en hypersomnolentie 

Onderzoek bij: 

– 100 volwassenen met ADHD, zonder medicatie 

– 100 volwassenen met hypersomnolentie zonder medicatie   

Resultaat: 

– 47 % van de ADHD-ers hadden hypersomnolentie 

– 61 % van de hypersomnolenten had ADHD 

Oorzaak verband hypersomnolentie - ADHD: 

– Oorzaak -> effect relatie? 

– Intrinsieke kenmerken van dezelfde cerebrale 

ontwikkeling(stoornis?)  

Lopez et al: J Atten Disord. 2018 May 1:1087054718775826. doi: 10.1177/1087054718775826. [Epub 

ahead of print] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29771183
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29771183


ADHD 

Hypersomnolentie* 

*Lopez et al: J Atten Disord. 2018 May 1:1087054718775826. doi: 10.1177/1087054718775826. [Epub ahead of print] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29771183
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29771183


Criteria insomnia (DSM-V) 

A. Moeite met inslapen / doorslapen / te vroeg wakker 

worden. 

B. De slaapstoornis veroorzaakt klinisch significante 

lijdensdruk of beperkingen in sociaal of beroepsmatig 

functioneren. 

C. De slaapstoornis komt minstens 3 nachten per wek 

voor 

D. De slaapstoornis is minstens 3 maanden aanwezig. 

E. De slaapstoornis treedt op terwijl er voldoende 

gelegenheid is om te slapen. 



Prevalentie insomnie: 

 

 

• 2002 (Ohayon) prevalentie rond 6% 

• Recente studies (Marschall, 2017) toename tot 10% 

• Prevalentie insomnie in ADHD: 43-80 %* 

 

 

* Wynchank, Bijlenga et al: Curr Psychiatry Rep. 2017 Oct 

30;19(12):98. doi: 10.1007/s11920-017-0860-0 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086065


Driefactoren model van insomnie  
(Spielman & Glovinsky)  



Cognitieve Gedragstherapie voor Insomnie 

 Elementen 

– Psycho-educatie (slaap en slaaphygiëne)  

– Stimuluscontrole (bed weer leren verbinden met slaap) 

– Slaaprestrictie  

– Relaxatietraining 

– Cognitieve therapie 

 



Behandeling van insomnie 
 

Eerste keus van behandeling is cognitieve gedragstherapie 

bij insomnie (CGTi)  

 

Indien CGTi niet effectief is of beschikbaar dan kan medicatie 

overwogen worden: 

• BZ en BZRA effectief op kort termijn  (< 4 weken) 

• Sederende antidepressiva eveneens op kort termijn (< 4 

weken) 

 

 

 
Timelaps study ZGV Ede: CGT-I vs amitriptyline 

for insomnia 



Inspomnia: 

Diagnostiek en behandeling door 

huisarts / CGT-I therapeut 



*Lopez et al: J Atten Disord. 2018 May 1:1087054718775826. doi: 10.1177/1087054718775826. [Epub ahead of print] 

insomnie* 

* Wynchank, Bijlenga et al: Curr Psychiatry Rep. 2017 Oct 30;19(12):98. doi: 10.1007/s11920-017-0860-0 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29771183
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29771183
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086065


Slaapstoornissen en het twee 

processen model:  

1. Proces S: “ toename slaap druk” 

 

 

 

 

 

2. Proces C: Circadiane ritmiek 

 

synchroon 



  

 

 

Biologische klok slaapstoornis: 

Desynchronisatie tussen proces “S” and proces “C”.  



00:00 

middernacht 

06:00 18:00 

12:00  
middag 

Darm peristaltiek onderdrukt 22:30 

Temperatuur hoogst 19:00 

    Bloeddruk hoogst 18:30 

hart en spieren meest 
efficiënt 17:00 uur 

Snelste reactietijd 15:30 

10:00 Alertheid hoog 

06:45 Sterkste stijging 
Bloeddruk  

04:30 laagste 
lichaamstemperatuur 

02:00 diepste slaap 

24-uurs ritmen 



night day 

90 minutes ultradian rhythm 



Melatonine en de biologische klok 

 



uitgestelde 

slaapfase 

stoornis 

Biologische klok slaapstoornissen 

normaal 

slaap-waak 

ritme 

naar voren verschoven 

slaapfase  stoornis 
 

Onregelmatig 

slaap-waak 

ritme 

dag 

Kloktijd 
  

melatonine 



Melatonine en slaap-waakritme 

Melatonine 
pg/ml 

0.
5 

100 

200 

20:00 24:0
0 

8:00 

Melatonine 
5 uur vóór 
 melatonin onset 
 (DLMO) 

Licht  
‘s morgens 

Licht  
‘s avonds 

Melatonine 
10 uur na melatonin 
  onset (DLMO) 

Lewy et al. Science 
(1980),210:1267-9 



 

 

Timing van melatonine inname 

Slaapwaak ritme naar voren (naar eerder tijdstip) m.a.g.: 

   (eerder in slaap en eerder wakker worden)  

 - volwassenen: melatonine innemen 5 uur voor DLMO. 

   

Lewy et al Chronobiol int  (1992) 380-392; J.Physiol (2008) 639-647 

Slaap-waak ritme naar achter (naar een later tijdstip): 

Volwassenen: 10 uur na DLMO 

DLMO 

Op de individuele persoon gerichte behandeling  

(gepersonaliseerde slaapgeneeskunde) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k8zwjQYpejseUM&tbnid=yJiFXqiWb5uLyM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.circadiansleepdisorders.org/info/PRC.php&ei=jN0jVNHOO9XiavWagsgD&bvm=bv.76247554,d.d2s&psig=AFQjCNGqPnlnevokQsXkHUOkCkhajDTHcw&ust=1411722888436690


Dim light Melatonin Onset 

(DLMO) 

• Kan niet voorspeld worden bij mensen 

met slaapstoornissen*. 

 
 

*Keijzer et al: Biological Rhythm Research 2017;48:557-566 

• Moet dus gemeten worden! 



www.melatoninecheck.nl 

Conclusie: 

Slaaplogboekje en DLMO passen bij DSPD.  

Overweeg: 

Versterking time cues, licht therapie tussen 8 en 12 uur en / of melatonine, 1 mg om 19:00 uur. Evt. iedere week 1 mg extra tot 

effect optreedt. Max 5 mg.  

Dr. M. Boss / Dr. I. Miedema e-mail: melatoninecheck@zgv.nl 



Dosering van melatonine 

 metabolisatie van melatonine   Melatonine 
pg/ml 

0.5 

100 

200 

20:00 24:00 8:00 20:00 20:00 

Exogeneen 

melatonine 

Endogeen 

melatonine 



Trage afbraak van melatonine: 

Melatonine 
pg/ml 

0.5 

100 

200 

20:00 24:00 8:00 20:00 

Melatonine ritme 

verdwijnt. 

Melatonine 

stapelt 

overdag. 

Exogeen 

melatonine 

Braam et al. J Intellect Disabil Res 2010:54:547-555 



Valkuilen bij de behandeling 

met melatonine: 

1. Verkeerde indicatie: 

1. Melatonine heeft geen zin bij doorslaapstoornissen 

2. Melatonine wordt op het verkeerde tijdstip ingenomen: 

1. Geen DLMO bepaling 

2. DLMO bepaald te kort na staken melatonine. 

3. Patiënt is melatonine later gaan innemen, omdat (ten onrechte!) 

op de bijsluiter vermeld staat dan melatonine ingenomen moet 

worden vlak voor het inslapen.  

3. De dosering is te hoog / “slow melatonine” metabolizer 

Smits et. al: Misverstanden over melatonine  

Medisch Contact, 2016; 13: 30-32  



Melatonine: 

• Zeer effectief veilig chronobioticum 

    mits: 

 

o Op het juiste tijdstip ingenomen  

o In de juiste dosering  



Bijlenga D, Vollebregt MA, Kooij JJS, Arns M. The role of the circadian system in the etiology and 

pathophysiology of ADHD: time to redefine ADHD? Atten Defic Hyperact Disord 2019 

March;11(1):5-19. 

The role of the circadian system in the etiology 

and pathophysiology of ADHD: time to redefine 

ADHD? 
Bijlenga D1, Vollebregt MA2,3, Kooij JJS4,5, Arns M2,6,7. 

Abstract 

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is 

highly associated with the delayed sleep phase 

disorder, a circadian rhythm sleep-wake disorder, 

which is prevalent in 73-78% of children and adults 

with ADHD.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bijlenga%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30927228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vollebregt%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30927228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kooij%20JJS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30927228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arns%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30927228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arns%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30927228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arns%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30927228


*Lopez et al: J Atten Disord. 2018 May 1:1087054718775826. doi: 10.1177/1087054718775826. [Epub ahead of print] 

**Bijlenga D et al: The role of the circadian system in the etiology and pathophysiology of ADHD: time to redefine ADHD? 

Atten Defic Hyperact Disord 2019 March;11(1):5-19. 

Overige 

slaapstoornissen 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29771183


Time to redefine ADHD? 


