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Wat is slaap?

1/3 van je leven
Ongeveer 8 uur per etmaal
Ritmiek
Leeftijdsverschillen 
EEG kenmerken

Waarom slapen we?

Op peil houden van de stofwisseling
Instandhouden van de soort
Zuinig omgaan met energie
Op orde brengen van het geheugen

Hoe meten we slaap?

Polysomnografie (PSG) 

Polysomnografie:

Simultaan registreren van verschillende fysiologische 
signalen die gerelateerd zijn aan slaap:

Hersenactiviteit EEG

Oogbewegingen EOG

Hartritme ECG

Spieractiviteit EMG

Ademhaling

Lichaamstemperatuur
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Om de slaapdiepte te kunnen scoren

Electro Encephalogram (EEG)

Electro Oculogram (EOG)

Electro Myogram (EMG) submentaal

Rechtschaffen & Kales

AASM regels: 

Stadium W       =      Wakker
Stadium n1 Lichte slaap
Stadium n2 Niet REMslaap
Stadium n3 = Diepe slaap
Stadium R         =     REM slaap

Vaak in combinatie met: 

• Neus- en mondademhaling
• Borst- en buikademhaling
• Snurken
• Saturatie (SaO2)
• Electrocardiogram (ECG)

Om te kunnen beoordelen of de slaap is verstoord
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Slaapapneu Service 

- Slaap

- Ademhaling tijdens de slaap

PAUZE

Slaap en Parkinson

‘Idiopathic REM sleep behavior disorder (RBD) is a potential 
preclinical marker for the development of neurodegenerative 
diseases, particularly Parkinson disease (PD)’.

Voorbode van Parkinson: RBD

Slaap en Parkinson
Slaapproblemen bij Parkinson

Slechte nachtrust met vermoeidheid 

EDS

Bijwerking van geneesmiddelen

Geen ontspannen houding in bed 

WC 

REM onrust soms met SRI
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Wat kunt u doen?

Bespreek met Parkinsonverpleegkundige of 
neuroloog

Een oplossing kan een aanpassing in de 
medicijnen zijn, slaaptraining of fysiotherapie 

Hulpmiddelen advies en oefenen met 
fysiotherapeut

Naar de motorische component bij de ziekte 
van Parkinson is uitgebreid onderzoek gedaan, 

naar de niet-motorische componenten veel 
minder.

Slaap en Parkinson

De factoren die de kwaliteit van leven bij de 
ziekte van Parkinson het meest beïnvloeden 

zijn depressie, slaapverstoring en 
afhankelijkheid.

Slaap en Parkinson
Tips om beter te slapen

Powernap 

Ontspanningsoefeningen 

De kamer goed luchten 

Gladde pyjama’s 

Warme melk en rustgevende thee
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Verbetert het gestructureerd behandelen van 
slaapstoornissen bij patiënten met de ziekte 

van Parkinson de kwaliteit van leven? 

Lisette Koens – onderzoek RUG
http://scripties.umcg.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/geneeskunde/2012/koensLH/koensLH.pdf
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