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SAMENVATTING

Achtergronden In de literatuur is er toenemend aandacht voor de chronobiologie van 
stemmingsstoornissen en de daarop gebaseerde chronotherapieën.

Doel: Bespreking van de achtergronden en indicaties van de belangrijkste chronotherapieën bij 
stemmingsstoornissen.

Methode: Literatuuronderzoek naar chronotherapie bij stemmingsstoornissen met Medline en 
bestudering van standaardwerken. 

Resultaten: Lichttherapie is de best onderzochte vorm van chronotherapie. Chronotherapieën 
lijken in kleine open studies veelbelovend , maar gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken 
ontbreken nog. 

Conclusie: De chronobiologie verschaft niet alleen een nieuw neurobiologisch model, het biedt 
ook een aantal veelbelovende / mogelijk effectieve niet-farmacologische therapieën voor met 
namestemmingsstoornissen. Lichttherapie heeft een plaats verdiend in de multidisciplinaire 
richtlijnen. Verder is meer, beter en groter onderzoek nodig naar de diverse chronotherapieën.

CHAPTER 8. Chronotherapie bij Depressie
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DEPRESSIE GAAT VEELAL 

gepaard met verstoorde 

circadiane ritmen, zoals 

een afwijkend slaap-waak 

ritme, veranderde sociale regelmatigheid 

en dagschommelingen in de stemming. 

Deze worden in verband gebracht met 

een verminderde werking van de nucleus 

suprachiasmaticus.1, 2 De slaapwaakcyclus 

en temperatuurritmen verschuiven 

afhankelijk van het toestandsbeeld. Bij 

depressie, vertraagd en naar achteren 

verschoven, bij manie versneld en naar 

voren verschoven.3 Bij de behandeling van 

stemmingsstoornissen is er toenemend 

aandacht voor de rol van biologische 

ritmen.4-8 Psychiatrische chronotherapie 

wordt gedefinieerd als een gecontroleerde 

blootstelling aan omgevingsstimuli 

ingrijpend op biologische ritmen bij 

de behandeling van psychiatrische 

symptomen.9

In dit overzichtsartikel 
bespreken we enkele chronobiologische 
basisconcepten. Vervolgens beschrijven 
we de verschillende chronotherapieën 
en geven we een overzicht van de 
resultaten van onderzoek naar de 
effectiviteit bij stemmingsstoornissen. 
Het doel van dit artikel is een bespreking 
van de achtergronden, indicaties en de 
huidige stand van zaken betreffende 
het gebruik en de doeltreffendheid van 

de belangrijkste chronotherapieën bij 
stemmingsstoornissen.

METHODE

Wij inventariseerden eerst welke 
chronotherapiën genoemd worden 
bij stemmingsstoornissen. Hiervoor 
doorzochten wij de belangrijkste 
standaardwerken en Pubmed (zonder 
beperking in publicatiejaar). Dit leverde 
elf behandelwijzen op: lichttherapie, 
dageraad- en schemersimulatie, 
donkertherapie, waaktherapie waaronder 
totale en gedeeltelijke slaapdeprivatie, 
slaap-waakcyclus vervroeging, melatonine, 
sociale ritme therapie, omgevingszonlicht, 
combinatieprotocollen of 
integratieve chronotherapieën, en 
chronotherapeutische farmacotherapie. 

Vervolgens gebruikten wij deze 
chronotherapieën als zoektermen ‘bright 
light t*’ of ‘phototherapy’, ‘dark therapy’, 
‘sleep deprivation’, ‘wake therapy’, ‘sleep 
phase advance’, ´chronotherap*´, ´social 
rhythm therapy´, en ´environmental light´ 
met als restrictie humane behandelstudies.  
Dit gaf in totaal 382 treffers. De gevonden 
publicaties werden gescreend op overlap 
en relevantie. Uiteindelijk werden 158 
publicaties gelezen en verwerkt. Omwille 
van beknoptheid is het uitgebreide 
literatuuroverzicht bij de auteurs op 
te vragen en is de referentielijst tot de 
belangrijkste beperkt.
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Fig. 8.1 Schema van het biologisch tijdsysteem. Bij mensen wordt 
de biologische klok van de hersenen gelokaliseerd in de nucleus 
suprachiasmaticus (SCN) in de hypothalamus anterior.81 Behalve de SCN heeft 
het lichaam circadiane oscillatoren in alle hersengebieden en perifere weefsels, 
zoals de lever, waarbij er een hierarchie is van met elkaar interacterende 
kloksystemen en waarbij de SCN bovenaan deze hiërarchie staat.82 De 
biologische klok krijgt twee verschillende signalen uit de retina. Eén is de 
tractus geniculohypothalamicum die met de nervus opticum loopt van de 
lamina geniculata naar de SCN en gebruik maakt van de neurotransmitters 
GABA en NPY.83 Daarnaast is er een tweede systeem dat vanuit gespecialiseerde 
retinale ganglioncellen niet op de visuele cortex projecteert, maar op de 
SCN in de hypothalamus. Deze tractus retinohypothalamicus maakt het 
mogelijk dat de hersenen licht en donker van elkaar kunnen onderscheiden 
en de biologische klok kan synchroniseren met het natuurlijke daglicht.10. De 
retinale ganglioncellen gebruiken hiertoe fotopigment dat vooral reageert 
op licht met een golfengte van ongeveer 460nm (blauw tot blauw-groen). 
Langere golflengten worden pas effectief bij hogere lichtintensiteit. In alle 
lichaamscellen vindt genexpressie in een 24-uurs ritme plaats. Specifieke 
circadiane genen zoals CLOCK, BMAL1, en PER worden verantwoordelijk 
gehouden voor de SCN machinerie. Bij proefdieren waarbij mutaties in deze 
genen aangebracht zijn, worden o.a. slaap-waakstoornissen gezien. Interessant 
is dat een mutatie van CLOCK leidde tot hyperactiviteit, afgenomen slaap 
en maniform gedrag bij muizen11 wat zou kunnen wijzen op een mogelijk 
etiologische rol die het circadiane systeem zou kunnen spelen bij het tot 
uiting komen van een bipolaire stoornis. SCN, nucleus suprachiasmaticus; 
PVN, nucleus paraventricularis; RHT, tractus retinohypothalamicus; IGL, 
lamina intergeniculate; CRH, corticotropine releasing hormoon; ACTH, 
adrenocorticotroop hormoon.
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RESULTATEN

CHRONOBIOLOGISCHE ACHTERGRONDEN
(Het biologische tijdsysteem staat 
afgebeeld in Figure 8.1, p. 173). In 
de menselijke hersenen bevindt de 
biologische klok zich in de nucleus 
suprachiasmaticus, in de hypothalamus.10 
Deze krijgt twee verschillende signalen 
uit de retina, enerzijds via de tractus 
geniculohypothalamicus en anderzijds 

via de tractus retinohypothalamicus. 
Hiertoe bevinden zich in de retina 
gespecialiseerde ganglioncellen met 
fotopigment dat vooral reageert op 
golfengtes van ongeveer 460nm (blauw 
tot blauwgroen). Ook de áfwezigheid van 
blauw licht (in het donker) is een effectieve 
stimulus.10

In alle lichaamscellen vindt 
genexpressie in een 24-uurs ritme plaats. 
Specifieke circadiane genen zoals CLOCK, 
BMAL1, en PER worden verantwoordelijk 
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gehouden voor de machinerie. Bij 
proefdieren waarbij mutaties in deze 
genen aangebracht zijn, worden o.a. 
slaap-waakstoornissen gezien. Interessant 
is dat een mutatie van CLOCK leidde 
tot hyperactiviteit, afgenomen slaap 
en maniform gedrag bij muizen,11 wat 
zou kunnen wijzen op een mogelijk 
etiologische rol die het circadiane systeem 
zou kunnen spelen bij het tot uiting 
komen van een bipolaire stoornis.

De biologische klok wordt ook 
wel de circadiane pacemaker genoemd, 
omdat de neuronen zelf een ritme van 
iets meer dan 24-uur in stand houden. 
De biologische klok stemt de interne 
ritmen af met het dag-nacht ritme 
van de buitenwereld. Dit proces wordt 
synchronisatie of entrainment genoemd. 
Een desynchronisatie tussen interne 
ritmen met de buitenwereld kan mogelijk 
resulteren in stemmingswisselingen 
en depressie.12 Bij een depressieve 
stoornis zijn veel van dergelijke 
ritmen afwijkend bevonden (24-uurs 
profielen van cortisol, prolactine, 
melatonine, groeihormoon, 3-methoxy-
4-hydroxyphenylglycol (MHPG), 
thyrotropine, lichaamstemperatuur.13-15

Ochtendlicht waarin veel 
blauw licht zit, verschuift de fase van de 
biologische klok naar voren, avondlicht 
naar achteren.16 In de avonduren, 
als het donker wordt, wordt door de 
pijnappelklier melatonine gesynthetiseerd 

uit serotonine. 17 Melatonine geeft 
vervolgens weer feedback naar de nucleus 
suprachiasmaticus. 

Er is een belangrijke relatie tussen 
de biologische klok ende HPA-as. Onder 
invloed van daglicht remt de nucleus 
suprachiasmaticus de HPA-as in meer of 
mindere mate af, en volgt cortisol een 
24-uurs beloop. Bij depressie wordt veelal 
een hyperactieve HPA-as verondersteld. 
Er wordt gedacht dat een verminderd 
functionerende biologische klok daaraan 
bij zou kunnen dragen.2 Lichttherapie 
activeert de biologische klok en remt 
daarmee de HPA-as. De werking van 
lichttherapie bij depressie zou daarmee 
kunnen samenhangen.4

LICHTTHERAPIE
Lichttherapie bestaat doorgaans uit 
een kuur van 5 tot 10 sessies van 30 tot 
90 minuten met een lichtsterkte van 
ongeveer 10 000 lux in de ochtenduren.18

Het chronobiologisch effect 
van lichttherapie valt grofweg in drie 
onderdelen te onderscheiden: versterking 
van de circadiane amplitude, verschuiving 
van de circadiane fase (vervroeging 
bij ochtend- lichttherapie en een 
vertraging bij avond- lichttherapie), en 
synchroniseren van de fase-relaties tussen 
de biologische klok en het slaappatroon 
enerzijds met de lichtdonker-cyclus 
anderzijds.7, 8, 19

Lichttherapie is eerste keus 
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behandeling voor seizoensgebonden 
depressie.7, 8, 20-24 Zwakke punten in de 
lichttherapie-onderzoek zijn de beperkte 
power,8 en de wisselende diagnostische 
kwaliteit, waarbij winterdepressie 
voortkomend uit een bipolaire stoornis 
veelal over één kam geschoren wordt met 
unipolaire winterdepressies.

Systematische review en meta-
analyses bij niet-seizoensgebonden 
depressieve stoornis hebben positieve 
uitkomsten.20 In de grootste RCT tot 
nog toe bij ouderen met een niet-
seizoensgebonden depressieve stoornis 
was lichttherapie net zo effectief als 
antidepressiva.4 In een langlopende RCT 
naar lichttherapie bij in verzorgingshuizen 
opgenomen patiënten bleek lichttherapie 
de toename in depressieve symptomen 
en de cognitieve achteruitgang te 
vertragen.25 

Slechts weinig onderzoeken 
bespreken systematisch bijwerkingen.20 
Gerapporteerd worden vermoeide ogen, 
misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, 
insomnia, en voortijdig wakker worden.26,27 
Bij patiënten met een bipolaire depressie 
wordt hypomanie genoemd als mogelijke 
bijwerking.27

DAGERAAD- EN SCHEMERSIMULATIE
Dageraadtherapie bestaat uit het 
kunstmatig nabootsen van de opgaande 
zon. Hiertoe wordt tijdens de laatste fase 
van de slaap, extra licht aangeboden, 

geleidelijk gedurende 90 minuten 
toenemend van 0.001 lux (vergelijkbaar 
met licht van een ster aan de hemel) 
tot ongeveer 300 lux (vergelijkbaar 
met opgaande zon achter een boom).28 
Terwijl de patiënt slaapt, kan er toch licht 
op de retina vallen, omdat oogleden 
lichtdoorlatend zijn. Schemertherapie 
bestaat uit het kunstmatig nabootsen van 
de ondergaande zon, waarbij langzame 
verduistering werkt als hypnoticum en het 
slaap-waakritme naar achteren verschoven 
wordt. Bij de combinatie van dageraad en 
schemertherapie wordt de kunstmatige 
schemering rond bedtijd en de dageraad 
rond waaktijd gecreëerd.29

Er bestaan verschillende lampen 
en bevestigingsconstructies opdat licht 
de ogen kan bereiken in verschillende 
slaapposities.18 Hoe dageraadtherapie 
werkt, is verder onbekend. Er zijn diverse 
onderzoeken verricht bij patiënten met 
winterdepressie.30-33 Een meta-analyze liet 
zien dat dageraadtherapie effectiever is 
dan placebo20 en volgens sommigen ook 
effectiever dan lichttherapie.29 

Er worden een aantal 
bijwerkingen genoemd, zoals vroeg 
ontwaken, hoofdpijn, agitatie en 
verhoogde spierspanning. Ook wordt er 
melding gemaakt van hypomanie welke 
weer verdween met het staken van de 
behandeling.34 Er zijn echter verder weinig 
studies verricht.
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DONKERTHERAPIE
Donkertherapie beoogt 
stemmingsstabilisering door verduistering 
te garanderen (van ongeveer 18:00 uur 
’s avonds tot 06:00 uur de volgende 
ochtend), wat vooral bij rapid-cycling 
manie zinvol zou kunnen zijn. Als 
alternatief kan ook een amber getinte 
veiligheidsbril gedragen worden. Daarmee 
worden golflengtes rondom 540nm 
geblokkeerd , opdat de biologische klok 
niet meer gestimuleerd wordt en er 
biologische duisternis gecreëerd wordt.35 
In een onderzoek naar donkertherapie 
kregen deelnemers tevens toezicht op een 
rustige,  ontspannen slaapomgeving, en 
zodoende ook extra isolatie van spanning 
verhogende prikkels.36

Er zijn tot op heden geen 
gerandomiseerde placebo gecontroleerde 
trials gepubliceerd. Case-studies 
lieten zien dat het aantal terugvallen 
wel afneemt.35 In een studie leidde 
verlengde duisternis bij 32 patiënten 
met een maniform toestandsbeeld tot 
het beheersbaar worden van de klachten 
binnen enkele dagen.37 Een pilotstudy 
met amber getinte brillen bij bipolaire 
patiënten met inslaapproblemen gaf 
bij ≥50% verbetering.38 Er worden geen 
bijwerkingen gemeld.

WAAKTHERAPIE
Waaktherapie omvat zowel totale 
slaapdeprivatie als gedeeltelijke 

slaapdeprivatie. Totale slaapdeprivatie is 
een snelle (binnen enkele uren) effectieve 
behandelmethode voor depressie.39 
Gedeeltelijke slaapdeprivatie is het actief 
wakker blijven gedurende meestal de 
tweede helft van de nacht, en lijkt net zo 
effectief als totale slaapdeprivatie.40 Bij 40-
60% van de patiënten met depressie is er 
binnen 24 tot 48 uur een verbetering.39 

De werkzaamheid is nog 
niet opgehelderd.39 Meer dan 1700 
patiënten uit meer dan 60 studies41, 42 
kregen totale slaapdeprivatie, waarbij 
59% van de patiënten na één nacht een 
significante afname, van gemiddeld 
30% van de depressieve klachten, 
rapporteerden. Totale slaapdeprivatie 
is kortwerkend. De relaps treedt 
meestal al op na de eerstvolgende 
goedgeslapen nacht. Gelijktijdige 
behandeling met antidepressiva of lithium 
kan relaps voorkomen,43 net als een 
vervolgbehandeling met lichttherapie44 
of slaap-waakcyclus vervroeging (zie 
onder). Bij patiënten met winterdepressie 
die behandeld werden met totale 
slaapdeprivatie bleek nabehandeling met 
melatonine niet effectief.45

Slaapdeprivatie heeft nauwelijks 
bijwerkingen. Bij bipolaire depressies zou 
5% van de deelnemers hypomaan en 6% 
manisch ontregelen, wat overeenkomt 
met antidepressiva.46 Vanwege het 
verhoogde risico van insult47 wordt 
epilepsie als contra-indicatie gezien.
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SLAAP-WAAKCYCLUS VERVROEGING
Slaap-waakcyclus vervroeging is het 
therapeutisch naar voren schuiven van 
de slaapwaakcyclus met ongeveer 6 
uur. Wehr e.a.48 waren de eersten die 
rapporteerden dat slaap-waakcyclus 
vervroeging gepaard gaat met 
antidepressieve effecten. Benedetti e.a. 
vonden dat de antidepressieve response 
op slaapdeprivatie en lichttherapie 
gecorreleerd was met slaap-waakcyclus 
vervroeging.42 

Er zijn tot op heden geen 
gerandomiseerde placebo gecontroleerde 
trials gepubliceerd. Er zijn regimes van 
drie dagen, waarbij na een eerste nacht 
totale slaapdeprivatie, de patiënt op dag 
2 om 19:00 uur naar bed mag/moet, en 
op dag 3 om 21:00 uur.9 Een andere studie 
bij patiënten met een bipolaire depressie 
vulde dit 3-daagse schema aan met 3 
dagen lichttherapie, waarbij er sneller 
effect was dan met medicatie alleen.49

MELATONINE
De melatonine symthese door de 
pijnappelklier wordt aangestuurd door de 
biologische klok waarbij gedurende de 
dag de spiegels laag zijn en ´s nachts juist 
hoog.17

Vanwege de synchroniserende 
werking wordt melatonine 
voorgeschreven bij de behandeling van 
slaapstoornissen die het gevolg zijn van 

een verstoorde circadiane regulatie.17 
Het slaapbevorderende effect lijkt deels 
te berusten op vasodilatatie, leidend tot 
temperatuursveranderingen zoals die ook 
bij het inslapen optreden.50

Er zijn tot op heden 
nauwelijks gerandomiseerde placebo 
gecontroleerde trials gepubliceerd. 
Bij voornamelijk demente ouderen in 
verzorgingshuizen werd melatonine al 
dan niet gecombineerd met indirect 
lichttherapie.25 Hoewel melatonine op 
verschillende slaapkenmerken een positief 
effect vertoonde, leidde het tot meer 
teruggetrokken gedrag en negatief affect, 
welke overigens werd tegengegaan door 
de combinatie met lichttherapie. Bij een 
andere, kleine trial met31depressieve 
patiënten leek 6 mg melatonine iets 
gunstiger dan placebobehandeling, 
hoewel het verschil niet significant was.51

In Europa is de enige tot dusver 
geregistreerde vorm een tablet met 2 mg 
melatonine met gecontroleerde afgifte 
(http://www.ema.europa.eu, CVZ 2011). 
De effectiviteit is alleen onderzocht bij 
mensen ouder dan 55 jaar met primaire 
insomnia, waarbij is aangetoond dat voor 
deze groep een positief effect verwacht 
mag worden op de slaapkwaliteit. De rol 
van melatonine bij de behandeling van 
depressie zou verder onderzocht moeten 
worden. 
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OMGEVINGSZONLICHT
Blootstelling aan zonlicht wordt in de 
chronobiologie beschouwd als een 
onderschatte en ongecontroleerde 
antidepressieve behandeling. In Canada 
bleken opgenomen depressieve patiënten 
in  zonverlichte kamers 2,6 dagen korter 
opgenomen te zijn dan in donker verlichte 
kamers52 en in Italië bleken depressieve 
bipolaire patiënten opgenomen in kamers 
gelegen op het oosten gemiddeld 3,7 
dagen korter opgenomen te worden 
dan patiënten op kamers uitkijkend op 
het westen.53 Echter, gerandomiseerde 
dubbelblind gecontroleerde studies zijn 
niet voorhanden. 

SOCIALE RITME THERAPIE
In de ‘social Zeitgebers hypothese’ 
beschreven Ehlers et al54 hoe een life-
event de normale dagelijkse routine kan 
verstoren en een cascade van verstoringen 
kan veroorzaken die kunnen leiden tot 
de ontwikkeling van depressie of manie. 
Sociale ritme therapie is erop gericht de 
dagelijkse routines te stabiliseren. Door 
dagboekregistraties te verrichten op 5 
onderdelen (opstatijd, tijd van eerste 
contact met ander persoon, starttijd 
eerste activiteit van de dag / werk, 
dinertijd, bedtijd) zijn er handvatten 
voor stabiliserende maatregelen, o.a. 
slaaphygiëne maatregelen. 

Frank et al55 onderzochten 
de follow-up effecten na twee jaar 

interpersoonlijke en sociale ritme therapie 
bij 175 acuut zieke patiënten met een 
bipolaire I stoornis, waarbij gevonden 
werd dat patiënten na interpersoonlijke 
en sociale ritme therapie minder terugval 
vertoonden dan een controlegroep met 
gebruikelijke intensieve behandeling. Er 
zijn tot op heden geen gerandomiseerde 
placebo gecontroleerde trials 
gepubliceerd naar de effecten bij 
unipolaire depressie.

INTEGRATIEVE CHRONOTHERAPIE
De integratieve chronotherapie 
hanteert strategisch combinaties van 
de verschillende chronotherapieën 
om snelle antidepressieve effecten te 
bewerkstelligen en vast te houden, zowel 
in de vorm van chronomonotherapie als 
adjuvans.

Er zijn tot op heden geen 
gerandomiseerde placebo gecontroleerde 
trials gepubliceerd. Een studie van Wu 
et al (2009) liet een snellere respons 
met een voortgezet effect zien bij de 
behandeling van een depressieve episode 
bij bipolaire patiënten met een combinatie 
van waaktherapie, lichttherapie en 
slaapwaakcyclusvervroeging als 
toevoeging op een stemmingsstabilisator 
met een antidepressivum. Meer onderzoek 
is noodzakelijk om werkzaamheid en 
effectiviteit verder te onderbouwen. 
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CHRONOTHERAPEUTISCHE 
FARMACOTHERAPIE

Ook medicatie beïnvloedt het circadiane 
systeem. Lithium en valproaat verlengen 
de circadiane periode. Verder blijkt 
dat veel bipolaire patiënten versnelde 
circadiane ritmen vertonen en dat 
lithium deze vertraagt56, 57. Serotonerge 
neuronen vanuit de mediane raphe nuclei 
innerveren de SCN en in vitro onderzoek 
laat zien dat lokale toediening in de SCN 
van 5HT1A en 5HT7 receptor agonisten een 
fase-vervroeging geeft van de circadiane 
activiteit.58 Van fluoxetine is aangetoond 
dat het een fase-vervroeging veroorzaakt 
binnen de SCN van ratten.59 Dit wordt 
beschouwd als een aanwijzing dat SSRIs 
in elk geval gedeeltelijk zouden kunnen 
werken door modulatie van de circadiane 
klok. Ook het tijdstip van inname bepaalt 
de werkzaamheid, werkingsduur, en 
veiligheid van medicijnen. Door het 
intelligent timen kan de werking van 
medicijnen geoptimaliseerd worden.60 
De bewijsvoering is beperkt, daar er 
thans geen gerandomiseerde placebo-
gecontroleerde trials voorhanden zijn. 

CONCLUSIE

In dit artikel gaven wij een overzicht 
van de werkingsmechanismen en 
het onderzoek dat is gedaan naar 
effectiviteit van chronotherapie bij 

stemmingsstoornissen. De belangrijkste 
beperking van de besproken literatuur 
is dat er nauwelijks gerandomiseerde 
dubbelblind placebo-gecontroleerde 
studies verricht zijn. Toch zijn de resultaten 
uit deze onderzoeken inspirerend, 
veelbelovend, en wel chronobiologisch-
theoretisch onderbouwd. De 
chronotherapieën, verdienen het daarom 
om nader onderzocht te worden in 
degelijk ontworpen klinische trials. 
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TABEL 8.1 NIET-FARMACOLOGISCHE CHRONOTHERAPIE BIJ DEPRESSIE 
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Latentie Duur van 
respons

Open 
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#(uitgebreide literatuurlijst is op verzoek bij de auteur op te vragen).
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