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ONDERZOEK  Anne van Kessel en Rosan Reusken    Paul Lagro

Slaap als vriend 
en vijand

Zestig stoere havenloodsen die wekenlang 

een dagboek bijhouden. De mannen die grote 

schepen veilig een haven in navigeren, doen 

dit niet om hun memoires te noteren, maar 

om alles over hun slaap op te schrijven. Ze 

doen het vol enthousiasme voor Jurgen Claas-

sen, klinisch geriater/onderzoeker van de 

afdeling Geriatrie. In de hoop meer te weten 

te komen over het risico dat onregelmatig sla-

pen heeft op de kans alzheimer te ontwikke-

len. ‘De loodsen hebben onszelf benaderd 

toen ze het persbericht over ons eerste onder-

zoek lazen’, zegt de geriater. Uit dat onderzoek 

uit 2014 bleek dat een normale nacht slapen 

de hoeveelheid van het eiwit amyloïd-bèta 

vermindert. Een nachtje wakker blijven, bleek 

deze daling te verstoren en ervoor te zorgen 

dat de hoeveelheid eiwit nagenoeg gelijk 

blijft. Amyloïd-bèta speelt waarschijnlijk een 

belangrijke rol bij de ontwikkeling van alzhei-

mer. Chronisch slaaptekort zou dus mogelijk 

de kans op de ziekte verhogen, was de conclu-

sie van Jurgen Claassen en zijn collega Sharon 

Ooms destijds. 

Proefpersonen aangeboden
En dat zette de loodsen aan het denken. Bij 

hun beroep draaien ze namelijk diensten 

waarbij ze steeds een week achter elkaar full-

time beschikbaar moeten zijn. De (meestal) 

mannen wachten dan tot er een grote boot 

binnenkomt. In de tussentijd pakken ze waar 

ze kunnen wat slaap, ze weten namelijk nooit 

hoe lang het duurt voordat ze weer aan het 

Camera’s in de slaapkamer en een horde mannen die zich  
vrijwillig aanbiedt als proefpersoon. Voor onderzoekers Jurgen 
Claassen en Sebastiaan Overeem is het de normaalste zaak  
van de wereld. Als geriater en slaapexpert onderzoeken ze de  
link tussen slaap en ziektes als alzheimer en parkinson.  

werk moeten. Na die week, gaan ze een week 

naar huis. ‘Hun slaappatroon is daarmee zeer 

onregelmatig. Toen zij lazen dat we graag ver-

volgonderzoek wilden doen, boden ze zichzelf 

als proefpersonen aan. Dat maak je niet zo 

vaak mee als wetenschapper’, lacht Jurgen 

Claassen. 

De groep bleek ontzettend enthousiast om 

mee te werken dus het onderzoek kon snel 

van start gaan. De eerste onderzoeksgroep 

bestaat uit een selectie die al minimaal tien 

jaar aan het werk is. ‘Als er een effect is, ver-

wachten we dat zeker bij deze mannen te 

zien.’ We is naast Jurgen Claassen en Sharon 

Ooms, Marcel Verbeek van de afdeling Neuro-

logie. De loodsen begonnen met het invullen 

van dagboeken waarin ze noteerden hoeveel 

ze sliepen en wanneer. Vervolgens kregen ze 

een periode van twee weken een soort horloge 

om dat bijhoudt wanneer je beweegt en wan-

neer je stilligt, en daarmee een beeld geeft 

van het slaapwaakpatroon. ‘Enige nadeel is 

dat je in theorie niet kunt zien of iemand stil 

in bed naar het plafond ligt te staren of slaapt. 

Maar als je wakker bent, beweeg je toch net 

wat meer. Er zit bovendien een lichtsensor op. 

Als het licht uit is, is dat vaak ook een teken 

dat iemand slaapt.’ 

Unieke groep
‘Het interessante aan deze groep is dat zij 

slecht slapen vanwege hun beroep. Ze slapen 

niet slecht van zichzelf. Bij slechte slapers is 

namelijk eerder aangetoond dat ze een ver-

hoogde kans op alzheimer hebben. Alleen 

weet je dan niet zeker of het feit dat ze slecht 

slapen een voorspeller is voor het krijgen van 

alzheimer, of dat het een oorzaak is van de 

ziekte. Dat maakt deze groep mannen zo 

uniek. We kunnen op een heel mooie manier 

onderzoeken of hun verstoorde slaappatroon 

tot alzheimer kan leiden.’

De eerste resultaten zijn inmiddels binnen. 

‘De mannen komen wel op een gemiddelde 

van zes uur slaap per etmaal, maar slapen zeer 

gefragmenteerd.’ Vervolgonderzoek zal 

bestaan uit cognitieve testen om te kijken of 

er geheugenproblemen zijn, het in beeld bren-

gen van de hersenactiviteit tijdens een over-

nachting en MRI-scans om eventuele 

hersenschade op te sporen. Daarnaast willen 

ze via de Vereniging van oud-loodsen een vra-

Geriater Jurgen Claassen en arts-somnoloog Sebastiaan Overeem 
onderzoeken het effect van slaap op alzheimer en parkinson.

HERSENEN SCHOONSPOELEN

Er zijn twee belangrijke theorieën die uitleggen hoe slaap invloed heeft op 

alzheimer.  De eerste zegt dat goede slaap zorgt voor het schoonspoelen van je 

brein. Te kort slapen heeft dus als gevolg dat je heel langzaam afvalstoffen 

opbouwt. Amyloïd-bèta, de stof die waarschijnlijk alzheimer veroorzaakt, 

stapelt ook op. 

De andere mogelijkheid is dat je hersenen alleen amyloïd-bèta aanmaken als je 

wakker bent. En niet als je slaapt. Dit komt waarschijnlijk doordat je hersenen 

continu nieuwe verbindingen maken als je wakker bent, en daar komt 

amyloïd-bèta bij vrij. Als je weinig slaapt, ben je eigenlijk te veel wakker en 

maak je te veel amyloïd-bèta aan. Daardoor ontstaat een te hoge concentratie 

en kun je uiteindelijk alzheimer krijgen.

genlijst verspreiden om er achter te komen of 

er onder hen meer mensen dan gemiddeld 

alzheimerverschijnselen krijgen.

Slaapwereld wordt wakker
Een deel van het vervolgonderzoek zal plaats-

vinden in het Kempenhaeghe slaapcentrum, 

waarvoor Jurgen Claassen samenwerkt met 

slaapdeskundige (arts-somnoloog) Sebastiaan 

Overeem. De laatste is slaapexpert en bestu-

deert zelf momenteel de relatie tussen slaap 

en parkinson. En die is best ingewikkeld. 

‘Simpel gezegd: bij parkinson gaan hersencel-

len stuk’, vertelt hij. ‘Dat proces begint onder 
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‘Blijf scherp, blijf actief, blijf dansen’

PERSONALIA

1Wat is het hoogtepunt van je loopbaan?
‘Elke keer als ik mag spreken op congressen over kwetsbare ouderen. Soms wel 

voor driehonderd mensen. Het is een uitdaging om te zorgen dat iedereen 

geboeid naar je luistert: verpleegkundigen, maar ook bijvoorbeeld artsen en 

praktijkondersteuners.’ 

2Waar ben je trots op? 
‘Dat het GIDZ-concept (Geriatrie In De Ziekenhuizen) na vijf jaar nog steeds 

bestaat én goed werkt. Hiermee sporen we kwetsbare ouderen in ons umc op. 

We beoordelen de mate van kwetsbaarheid van de oudere en stellen een zorgplan op. 

Bijzonder is dat we ook vrijwilligers inzetten, bijvoorbeeld om een stukje te wandelen 

met de oudere. Al onze verpleegafdelingen werken nu volgens de GIDZ-methode.’ 

3Wat weten je collega’s niet over jou?
‘Dat ik ooit als tuinbouwkundig ingenieur afgestudeerd ben. Of dat ik accordeon 

speel in een amusementsorkest. Vaak in verpleeghuizen, dus ook met mijn 

hobby ben ik met ouderen bezig.’ 

4 Welk boek ligt er op je nachtkastje?
‘Ik word vijftig. Het boek Jong blijven & oud worden van mijn afdelings-

hoofd Marcel Olde Rikkert spreekt me aan. Bij ouderen gaat het vaak 

over kwetsbaarheid. Marcel heeft het in dit boek vooral over de veerkracht 

bij het ouder worden. Blijf scherp, blijf actief, blijf dansen, die boodschap haal  

ik eruit.’

5Op welke manier kun je je idealen kwijt in je werk?
‘In mijn contact met collega-verpleegkundigen, als spreker op congressen, en 

natuurlijk in de zorg voor de kwetsbare ouderen zelf. Ik ben dagelijks bezig met 

mijn ideaal: zorgen voor integrale, goed op elkaar afgestemde zorg voor ouderen.’

6Wat doe je als je een jaar lang onze bestuursvoorzitter bent?
‘De samenwerking met huisartsen, wijkverpleging en 

verpleeghuizen verstevigen. Ouderen hebben met zoveel 

zorgverleners binnen en buiten ons umc van doen. 

Met de toenemende vergrijzing neemt dit alleen 

maar toe. Samenhang in de ouderenzorg brengen, 

is de grote uitdaging voor de toekomst. Daar zou

 ik als bestuursvoorzitter prioriteit aan geven.’ 

Jan Oudenes, verpleegkundig consulent Geriatrie

Naam: Jan Oudenes (49) Afdeling/functie: verpleegkundig consulent Geriatrie  Pluim ver-
diend op: 24 maart 2016  Vanwege: zijn buitengewone inzet om de zorg voor kwetsbare oude-
ren op alle afdelingen te verbeteren. Ook brengt hij wekelijks zijn kennis over in de Sint 
Maartenskliniek. Daarnaast verzorgt hij onderwijs binnen het Radboudumc en de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen.

 Gijs Munnichs   Eric Scholten

IN DEZE RUBRIEK STELLEN WE PERSOONLIJKE  
VRAGEN AAN EEN MEDEWERKER DIE EEN  

RADBOUDPLUIM HEEFT ONTVANGEN. 

parkinsonpatiënten het gevoel hebben mak-

kelijker te bewegen na de nachtrust of een 

middagdutje. Dit verschijnsel wordt ‘slaap-

winst’ genoemd. Promovenda Merel van Gilst 

dook verder in dit onderzoek.  Ze bekeek of de 

patiënten die aangaven te profiteren van een 

nacht slaap, ’s ochtends inderdaad een betere 

fijne motoriek hadden dan patiënten die aan-

gaven geen slaapwinst te hebben. Dit blijkt 

niet zo te zijn. Mogelijk is de verklaring voor 

de slaapwinst veel simpeler. Het is bekend dat 

slaap een heilzame werking heeft; na een 

goede nacht slaap voel je je uitgerust. Mis-

schien is dit de slaapwinst die de patiënten 

ervaren.   

In zijn vervolgonderzoek wil Sebastiaan Over-

eem achterhalen hoe mensen thuis bewegen. 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, je kunt 

er als onderzoeker moeilijk de hele dag naast 

gaan zitten. Daarom ontwikkelde de TU Eind-

hoven een  videotechniek om bewegingen 

van patiënten te analyseren. Binnenkort 

hangt de slaapdeskundige met promovendus 

Broni Abramiuc en postdoc Nienke de Vries 

camera’s op in de slaapkamers van enkele 

patiënten. ‘We gaan kijken naar het beweeg-

patroon van mensen die net wakker zijn. We 

willen weten hoe ze opstaan, hoe ze naar de 

deur lopen. Dit is belangrijk want op deze 

manier kunnen we meten of de slaapwinst die 

mensen aangeven te hebben, terug is te zien 

in hun bewegingen.’ 

Het ophangen van camera’s in de slaapkamer, 

roept natuurlijk vragen over privacy op. Maar 

daar is een slimme oplossing voor. ‘De patiën-

ten krijgen zelf controle over de videobeelden, 
Reageren? 
redactie@radboudumc.nl
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KIP EN EI

Slaap veroorzaakt dus mogelijk alzheimer, maar patiënten met alzheimer hebben ook vaak slaap- 

problemen. De ziekte van Alzheimer verstoort namelijk het slaap-waakritme van patiënten. Dat maakt 

het onderzoek naar slaap en alzheimer lastig. Onderzoekers proberen te ontdekken of patiënten slecht  

slapen omdat ze alzheimer hebben, of dat patiënten alzheimer krijgen door slecht slapen.
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in de hersenstam en verspreidt zich verder 

door het brein. Hierbij worden er vroeg of laat 

ook delen getroffen die ervoor zorgen dat je 

goed kunt slapen, of juist wakker blijft. Daar-

naast kunnen de bewegingsproblemen die bij 

parkinson horen, ook voor slaapproblemen 

zorgen. Als je door je parkinson volledig ver-

stijfd in bed ligt en niet makkelijk kunt 

draaien, slaap je slechter. En ten derde kan de 

parkinsonmedicatie slapeloosheid 

veroorzaken.’ 

Minimaal zestig procent van de parkinsonpa-

tiënten ervaart slaapproblemen. Een van die 

slaapproblemen is een droomslaapstoornis 

waarbij mensen hun dromen uitoefenen. 

Onderin de hersenstam zit het gebied wat 

ervoor zorgt dat je spieren verslappen tijdens 

je dromen. Je kunt nog met je ogen bewegen 

en ademhalen maar alle andere spieren zijn 

uitgezet. ‘Dat gebied onderin de hersenstam is 

precies het gebied waar parkinson begint. Als 

daar iets stuk gaat, zijn de spieren tijdens de 

droomslaap niet meer volledig verlamd waar-

door mensen hun dromen gaan uitoefenen. 

We weten niet precies waarom, maar het zijn 

vaak vervelende dingen, mensen gaan slaan 

of schoppen en verwonden hun partner of 

zichzelf’, zegt Sebastiaan Overeem.  Het blijkt 

nu dat meer dan tachtig procent van de men-

sen met die droomslaapstoornis, ergens in de 

loop der jaren parkinson krijgt. Klaarblijkelijk 

is de droomstoornis een eerste teken van 

parkinson. ‘Toen dat bekend werd, werd de 

slaapwereld wakker.’ 

Camera’s in de slaapkamer
Slaap bij parkinson kan naast vijand, ook een 

vriend zijn. Neurologen horen regelmatig dat 

Een zichtbaar kenmerk van alzheimer 

is een neerslag van eiwitten tussen de 

hersencellen. Deze neerslagen werden 

door Alois Alzheimer 'plaques' 

genoemd. Wetenschappers weten 

inmiddels dat deze plaques worden 

veroorzaakt door samenklonteringen 

van een eiwit, amyloïd-bèta genoemd. 

De meeste wetenschappers denken 

daarom dat amyloïd-bèta dé oorzaak is 

van de ziekte van Alzheimer. Zowel 

gezonde mensen als mensen met 

alzheimer maken amyloïd-bèta aan, 

alzheimerpatienten hebben echter veel 

meer plaques dan gezonde mensen. 

Amyloïd-betà speelt een belangrijke rol 

bij de groei en het onderhoud van 

zenuwcellen.

Amyloïd-bèta

zodat ze delen van de nacht kunnen weg-

gooien. Ook zijn de camera’s niet verbonden 

met het internet. En het mooiste van de 

nieuwe techniek is eigenlijk, dat de beelden 

zelf niet worden opgeslagen. Enkel de analyse 

van de bewegingen zijn nodig voor het onder-

zoek.’ Sebastiaan Overeem is bezig de eerste 

patiënten te rekruteren. Dit leek een zware 

kluif maar niets is minder waar: ‘Het is opval-

lend dat mensen hier toch heel open voor 

staan.’ 


