
Samenvatting

Wat gebeurt er in ons brein tijdens
de vele uren dat we slapen en ons on-
bewust zijn van de wereld om ons heen?
Recent wetenschappelijk onderzoek heeft
geprobeerd deze fascinerende vraag te
beantwoorden door de hersenactiviteit ti-
jdens waken te vergelijken met de herse-
nactiviteit tijdens slaap. Een van de
meest opvallende verschillen is de mate
waarin hersengebieden met elkaar com-
municeren. Dit heeft geleid tot de hy-
pothese dat de functie van slaap niet
wordt bepaald door de activiteit van indi-
viduele hersengebieden, maar door de in-
teractie tussen deze gebieden en de mate
waarin deze interactie zich ontwikkelt
over de ruimte en tijd. In dit proefschrift
hebben we deze veranderingen in hersen-
communicatie verder uitgezocht.

Het intrigerende idee dat slaap
voortkomt uit de interactie tussen
hersengebieden wordt geïntroduceerd
in Hoofdstuk 1. Deze interactie is
waarschijnlijk onderliggend aan twee
van de meest kenmerkende fysiologische
patronen van slaap: trage hersengol-
ven met een lage frequentie (rond de
1 Hz) en slaapspoelen, zeer korte uit-
barstingen van golven met een hele hoge
frequentie (tussen de 11 en 18 Hz). Om
de interactie tussen hersengebieden te
bestuderen hebben we gebruik gemaakt
van geavanceerde technieken, zoals
electroencefalografie (EEG), magne-
toencefalografie (MEG), diffusion tensor
imaging (DTI), en functionele MRI
(fMRI). Daarnaast hebben we geraffi-
neerde technieken gebruikt om deze data

te analyseren en de correlatie tussen
activiteit van verschillende gebieden te
berekenen. Elk van deze technieken meet
een andere vorm van connectiviteit, zoals
structurele connectiviteit, wat iets zegt
over de anatomische verbindingen in de
hersenen, functionele connectiviteit, wat
iets zegt over de mate waarin hersen-
gebieden tegelijkertijd actief zijn, en
effectieve connectiviteit, wat informatie
geeft over de invloed van een gebied op
een ander gebied. Vaak is één enkele
techniek niet voldoende. In dit proef-
schrift hebben we daarom verschillende
technieken gebruikt zodat we een zo
compleet mogelijk beeld krijgen van de
veranderingen in connectiviteit.

In Hoofdstuk 2 hebben we EEG en
DTI gecombineerd om te onderzoeken of
trage hersengolven en slaapspoelen zich
verhouden tot de kwaliteit van de struc-
turele hersenverbindingen. Een sterkere
structurele verbinding zou de communi-
catie tussen gebieden kunnen vergroten,
waardoor hersendelen beter op elkaar
worden afgestemd. Dit bleek inderdaad
het geval. Deelnemers waarbij de slaap-
spoelen en trage hersengolven meer syn-
chroon liepen hadden ook een sterkere
structurele verbinding tussen hersenge-
bieden.

De mate waarin hersengolven syn-
chroon lopen wordt mede bepaald door
de activiteit van neuronale kernen in
de hersenstam, zoals de locus coeruleus
(LC). De LC zit diep in het brein, daarom
hebben we in Hoofdstuk 3 functionele
MRI en EEG gecombineerd om te on-
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derzoeken of neuronale activiteit in de
LC (gemeten met fMRI) samenhangt met
de verbreiding van trage hersengolven
(gemeten met EEG). We vonden dat ac-
tiviteit in de LC samengaat met trage
hersengolven die zich van voren naar
achter op ons hoofd verbreiden. Dit sug-
gereert dat de LC invloed heeft op de
manier waarop trage hersengolven zich
over ons hoofd verplaatsen.

Trage hersengolven komen voort uit
de synchronisatie van activiteit tussen
apart gelegen hersengebieden. Lokale ac-
tiviteit daarentegen is vaak geassocieerd
met golven met een hoge frequentie, zoals
de slaapspoelen en gamma activiteit. In
Hoofdstuk 4 onderzochten we de herse-
nactiviteit in kinderen met behulp van
EEG. We vonden dat slaapspoelen en
gamma activiteit in deze kinderen sterk
gekoppeld is aan de trage hersengolven.
De nauwkeurige synchronisatie tussen de
trage en snelle golven wordt gezien als een
belangrijk mechanisme voor het opslaan
van informatie in ons geheugen.

De invloed van slaap op het geheugen
hebben we onderzocht met behulp van
MEG in Hoofdstuk 5. We lieten deel-
nemers een complexe geheugentaak uitvo-
eren voordat ze gingen slapen. Het pa-
troon van hersenactiviteit dat de deelne-
mers lieten zien tijdens het uitvoeren van
deze taak was ook zichtbaar tijdens de
daaropvolgende slaap. De activiteit was
daarentegen niet zichtbaar als de deelne-
mers wakker bleven. Dit suggereert dat
slaap het opslaan van geleerde informatie
bevorderd door relevante hersengebieden
te reactiveren en zodoende de connecties
te versterken.

De relevantie van slaap voor ons wel-
bevinden en voor ons cognitief func-
tioneren wordt goed zichtbaar na een pe-
riode van slaap deprivatie. In Hoofd-
stuk 6 zagen we dat na een nacht zonder
slaap de effectieve connectiviteit tussen
twee centrale hersengebieden, gemeten

met EEG, flink was gereduceerd. De
mate van reductie in connectiviteit cor-
releerde met een slechtere prestatie op een
aandachtstaak. Dit suggereert dat slaap
belangrijk is om deze effectieve connec-
tiviteit in ons brein op peil te houden.

Deze bevindingen vullen de obser-
vaties in Hoofdstuk 7 mooi aan.
In dit hoofdstuk onderzochten we een
veel voorkomende consequenties van
slaaptekort, namelijk concentratieproble-
men. Dit werd gemeten met een bista-
biele perceptie taak waarbij mensen naar
een ambigue stimulus moeten kijken en
hun aandacht afwisselend moeten richten
op één van de twee afbeeldingen. Tij-
dens deze taak waren deelnemers die de
nacht ervoor niet hadden geslapen min-
der in staat om hun aandacht naar de
alternatieve afbeelding te wisselen dan
deelnemers die wel hadden geslapen. De
mate waarin deelnemers hun aandacht
konden wisselen was sterk gecorreleerd
met bepaalde hersengolven: alpha gol-
ven. Deze golven, gemeten met EEG,
zijn een indicator van neuronale synchro-
nisatie. We concludeerden dat slaapde-
privatie de alpha activiteit in de hersenen
te verhoogt, wat op zijn beurt het ver-
plaatsen van aandacht moeilijker maakt.

De bevindingen in dit proefschrift
bevestigen de hypothese dat slaap
gepaard gaat met fundamentele ve-
randeringen in structurele en func-
tionele hersenconnectiviteit. In Hoofd-
stuk 8 stellen we dat we slaap moeten
beschouwen als een specifieke configuratie
van het netwerk in ons brein. Door het
bestuderen van deze netwerkconfiguraties
in deelnemers met slaaptekort en met
slaapproblemen kunnen we meer inzicht
krijgen in de aard en functie van slaap.
Het onderzoek naar connectiviteit en
slaap zal ons ook een stap dichter brengen
bij het ontrafelen van het mysterie van
bewustzijn.
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