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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Het huidige proefschrift beschrijft een aantal studies naar het verband tussen 
slaap en cognitie in de zich ontwikkelende hersenen tijdens de kinderjaren en 
adolescentie. Eerdere wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat slaap 
belangrijk is voor leer- en geheugenprocessen. Deze studies hebben zowel het 
belang van slaap voor declaratief geheugen (voor feiten en gebeurtenissen) als 
procedureel geheugen (voor vaardigheden en processen) aangetoond, alsook 
voor niet-geheugen-gerelateerde cognitieve en emotionele vaardigheden. Bo-
vendien heeft het op experimentele wijze verkorten van de slaapduur in gezon-
de volwassen proefpersonen aangetoond dat dit negatieve consequenties heeft 
voor cognitief, emotioneel en motorisch functioneren. 

Tot nu toe zijn de meeste van de studies echter gedaan naar het verband 
tussen slaap en cognitie bij volwassenen. Ten tijde van het starten van dit project, 
was er nog maar weinig bekend over het verband tussen slaap, cognitie en 
gedragsproblemen in kinderen. Er zijn echter wel toegepaste en fundamentele 
redenen om juist al eerder in de ontwikkeling naar dit verband te kijken. In dit 
proefschrift proberen wij antwoord te geven op de onderstaande vragen:

· Is er bij kinderen sprake van een verband tussen slaap (duur of efficiëntie) 
en cognitieve prestaties of gedragsproblemen? Wat zijn de gevolgen van 
te kort slapen voor kinderen?

· Wat verandert er in de slaap van kinderen als er korter geslapen wordt? 
Bezitten kinderen, net als volwassenen, een compensatoir slaap mecha-
nisme dat optreedt bij te kort slapen? En blijft dit mechanisme behouden 
in tijden van langdurig verhoogde stress?

· Kunnen we in de slaap van kinderen een koppeling aantonen van elektrofy-
siologisch gemeten trage golven en snellere op-waak-lijkende oscillaties? 
Een mogelijke methode waarop slaapafhankelijk leren zou kunnen plaats-
vinden, is door het gelijktijdig optreden van hoogfrequente (gamma) os-
cillaties en trage oscillaties in de slaap. Tot nu toe bleek dit mechanisme 
moeilijk te detecteren in volwassenen, waarschijnlijk vanwege het (te) lage 
voltage van hun corticale gamma oscillaties. Echter, kinderen vertonen 
hoger gevolteerde corticale oscillaties en zouden dus een ideale doelgroep 
kunnen zijn om de koppeling van deze slaapfenomenen te bestuderen. 

· Is er een direct verband tussen slaap en geheugenprestaties bij kinderen? 
Specifieker nog, is er in kinderen (zoals eerder in volwassenen aangetoond) 
een direct verband tussen twee typische slaapfenomenen, de slaapspoe-
len en de trage golven, en geheugenprestaties?
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Deze vragen zijn bekeken via een meta-analyse van bestaande studies (hoofdstuk 
2), een observationele (hoofdstuk 3) en een experimentele studie (hoofdstukken 
4 en 5). Een korte samenvatting van onze bevindingen:

In hoofdstuk 2 beschrijven we het resultaat van een grootschalig structureel 
literatuuronderzoek op alle bestaande wetenschappelijke studies die het verband 
tussen, slaap, cognitie en gedragsproblemen in kinderen bekeken. Dit omvang-
rijke project omvatte uiteindelijk 86 studies en betrof 35.936 kinderen in de leef-
tijd van 5–12 jaar. Deze studie verschafte ons een aantal belangrijke inzichten, 
welke hier kort samengevat worden. Kinderen die langer slapen, vertonen iets, 
maar wel significant, betere cognitieve prestaties. Dit verband was het meest 
duidelijk voor executieve functies, voor cognitieve prestaties die van meerdere 
cognitieve domeinen afhankelijk waren, en voor schoolprestaties. Kinderen die 
langer slapen, vertonen daarbuiten minder gedragsproblemen, zowel minder in-
ternaliserende gedragsproblemen (negatieve emoties die naar binnen gekeerd 
worden, bijv. depressief of angstig gedrag) als minder externaliserende gedrags-
problemen (negatieve emoties die naar buiten gekeerd worden, bijv. hyperactief 
of agressief gedrag). In tegenstelling tot wat er van volwassenen bekend is, von-
den wij geen verband tussen slaap en aandacht, of slaap en geheugenprestaties. 
Deze laatste uitkomsten waren bijzonder onverwacht, omdat deze twee domei-
nen bij volwassenen juist het meest aangetast zijn bij een tekort aan slaap. We 
hebben hiervoor zowel methodologische als ontwikkelingsaspecten voorgesteld 
die deze resultaten zouden kunnen verklaren. Een praktisch vervolg van deze 
resultaten zou een studie kunnen zijn die nagaat of het experimenteel verlen-
gen van slaapduur in kinderen hun complexere cognitieve prestaties, executieve 
functies en school prestaties kunnen verbeteren, alsook interne en externe ge-
dragsproblemen kunnen verminderen.

In hoofdstuk 3 behandelen we de vraag hoe in adolescenten de slaap ver-
andert als gevolg van slaap restrictie (het verkorten van de slaapduur) en het 
toenemen van stress. Van volwassenen weten we dat er een homeostatisch pro-
ces bestaat waarbij de slaapefficiëntie toeneemt als er korter geslapen wordt. 
We onderzochten hiertoe of dit homeostatische slaap mechanisme ook al eer-
der in de ontwikkeling, namelijk bij scholieren, aanwezig is. Ook gingen we na of 
dit compensatoire slaapefficiëntie mechanisme intact blijft ten tijde van lang-
durig verhoogde stress tijdens een examenperiode. Wij toetsten deze vragen 
door middel van een naturalistisch, ecologisch valide, quasi-experimenteel on-
derzoek bestaande uit herhaalde metingen. Hierbij bekeken we de slaap tijdens 
de schoolvakantie (lage stress, lange slaap), tijdens een gewone week op school 
(lage stress, korte slaap) en tijdens twee stressvolle examenweken (hoge stress, 

korte slaap). We ontdekten dat er tijdens een gewone schoolweek, als kinderen 
minder kunnen slapen dan ze misschien willen en dat goed voor hen zou zijn, een 
(gedeeltelijke) compensatie plaatsvindt van de korte slaapduur door middel van 
een verhoogde slaapefficiëntie. Echter, is er sprake van langdurige stress (zoals 
het geval is in een examenperiode) dan werkt dit compensatoire slaap mecha-
nisme niet meer. Een praktisch vervolg van deze resultaten zou een studie kunnen 
zijn naar de effecten van een meer uitgespreid examenschema om te kijken of dit 
schema de slaap, en daarmee ook de ondersteunende rol van slaap voor cogni-
tieve prestaties, minder beïnvloedt.

De vraag of de slaap van kinderen ons meer inzichten kan verschaffen over 
de ondersteunende rol van slaap voor geheugenconsolidatie, zonder dat er dure, 
invasieve technieken gebruikt hoeven  te worden, wordt behandeld in hoofdstuk 4. 
Uit dierexperimentele, intracraniële en magnetoencephalografie studies weten 
we dat er in de hersenen tijdens de trage golven van slaap tevens hoogfrequente 
gamma-activiteit plaatsvindt. Deze hoogfrequente activiteit vertoont gelijke-
nissen met de neuronale activiteit die tijdens waak cognitieve processen onder-
steunt. Mogelijk is er tijdens de koppeling van deze trage en snelle signalen in 
slaap een korte periode van waak die nodig is om cognitie te ondersteunen. Tot 
nu toe bleken de hoogfrequente signalen echter lastig te detecteren in menselijk 
elektroencefalografie (EEG; een methode waarbij de elektrische activiteit van 
de hersenen geregistreerd wordt met behulp van elektroden die op het hoofd 
geplaatst worden). De kinderhersenen worden getypeerd door een hogere sy-
naptische dichtheid (er zijn meer contactplekken tussen hersencellen) dan vol-
wassenen, waardoor er bij een EEG registratie van de kinderhersenen duidelijkere 
signalen waarneembaar zijn. Om deze reden vermoedden wij dat het verband 
tussen trage golven, slaapspoelen en gamma-activiteit bij kinderen wèl te detec-
teren zou zijn. Door de slaap van een groep kinderen van gemiddeld 11 jaar oud te 
meten vonden we voor het eerst in humaan oppervlakte EEG een koppeling van 
trage golf activiteit en hoogfrequente gamma-activiteit. Tevens vonden we voor 
het eerst in kinderen een directe koppeling in tijd van trage golven en slaapspoe-
len. Concluderend kunnen we stellen dat kinderen een ideale doelgroep zijn voor 
het in kaart brengen van hoogfrequente gamma activiteit tijdens de slaap, en de 
rol hiervan voor cognitief functioneren.

Hoofdstuk 5, ten slotte, beschrijft een experimentele studie naar het verband 
tussen slaap en het aanleren van motorische vaardigheden in kinderen. Zoals 
eerder aangetoond in volwassenen, vonden we ook bij kinderen dat er na een 
periode van slaap een grotere verbetering optrad dan na een periode van waak 
wat betreft de hoeveelheid fouten die de kinderen maakten op de motorische 
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geheugentaak. Echter, qua prestatiesnelheid bleek er geen sprake van een slaap-
specifiek effect; zowel na een periode van waak, als na een periode van slaap wer-
den de kinderen sneller. Met betrekking tot het directe verband tussen de slaap 
en de motorische vaardigheden van de kinderen, vonden we dat de dominante 
frequentie (het aantal Hz dat ze het vaakst waren) van de twee meest typerende 
slaapaspecten, de slaapspoelen en de trage golven, belangrijke indicator waren 
voor prestaties. Kinderen die ’s nachts een lagere dichtheid trage slaapspoelen 
en een hogere dichtheid snelle slaapspoelen hadden, plus snellere trage golven, 
presteerden over het algemeen beter op deze motorische geheugentaak. De 
kinderen die ’s nachts een hogere dichtheid trage slaapspoelen vertoonden, plus 
langzamere trage golven, hadden een slechter startniveau en een slechter alge-
meen prestatieniveau. Echter, deze kinderen vertoonden wel de grootste ver-
betering in deze motorische vaardigheid na een nacht slaap. Langzamere trage 
golven en langzamere slaapspoelen zouden kunnen betekenen dat het onderlig-
gende neuronale netwerk nog minder goed ontwikkeld is in deze kinderen. Een 
praktisch vervolg van deze resultaten zou zijn dat toekomstige studies naar de rol 
van slaapspoelen in nachtelijk geheugenconsolidatie, rekening houden met de 
verstorende effecten van de verschillen in startniveau, gezien deze verschillen 
tevens een effect hebben op de onderzochte parameters. Een tweede fascine-
rende implicatie van deze resultaten is dat het nu bijzonder interessant zou zijn 
om te bestuderen hoe en waarom kinderen hun prestaties tijdens waak kunnen 
verbeteren zonder extra training, en waarom dit vermogen bij volwassenen ver-
loren is gegaan. 
 Concluderend kunnen we stellen dat de studies die in dit proefschrift beschre-
ven staan een aantal waardevolle bijdragen leveren aan onze kennis op het gebied 
van slaap, cognitie en gedragsproblemen in kinderen. Het proefschrift toont aan 
dat het van belang is om slaap mee te nemen in ons begrip van individuele ver-
schillen op het gebied van cognitieve vaardigheden en gedragsmatige uitingen 
in kinderen. Hoofdstukken 2 en 3 laten zien dat het nu van belang is om te bekij-
ken of interventies die de slaap verbeteren in kinderen ook cognitieve prestaties, 
waaronder school prestaties, kunnen verbeteren en gedragsproblemen kunnen 
verminderen. Hoofdstukken 4 en 5 bewijzen dat het juist van belang is om het 
verband tussen slaap en cognitieve (geheugen) prestaties in andere ontwikke-
lingsfasen dan alleen jongvolwassenen te bestuderen. Er is nu een behoefte aan 
grootschalige, multidimensionale vervolgstudies die een onderscheid kunnen 
maken tussen de ontwikkelingseffecten en de effecten van de individuele per-
soonlijkheid op het verband tussen slaap, cognitie en gedragsproblemen.
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