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EEG EN SLAAP
Inleiding
Om effectief te overleven in zijn omgeving, moet een dier haar ritmes aanpassen aan die van de 
natuur. Het voornaamste periodische gedrag dat mensen (en dieren in het algemeen) vertonen is het 
afwisselen van waak en slaap. Dit cyclisch gedrag kan evenwel ook langere periodes beslaan 
(winterslaap), of kortere (ademcyclus). Ook hormonen worden cyclisch gesecreteerd (circadiane klok 
of bioritme). Sommige ritmes worden in onze hersenen gegenereerd, voornamelijk in het 
telencephalon. Die ritmes kunnen we dan ook registreren (EEG) en correleren met bepaalde 
gedragingen (vb. slaap). 

I. Het EEG
Het EEG of elektro-encephalogram laat ons toe de activiteit te meten van de ganse cerebrale cortex 
(en dus niet van één enkel neuron). Deze techniek werd in 1875 ontdekt door Caton (in hond en 
konijn), en in 1929 door Berger op mensen toegepast. Hij ontdekte dat het EEG in slaaptoestand 
verschilde van wanneer we wakker waren. Heden ten dage wordt het EEG vrijwel uitsluitend gebruikt 
voor het onderzoek naar slaap, en voor diagnose van vb. epilepsie.

I.1. Registratie van hersengolven
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Een EEG-opname is relatief eenvoudig. De methode is 
goedkoop, niet-invasief en pijnloos (meting t.h.v. de 
schedelhuid), zodat vele proefpersonen makkelijk een 
goeie nachtrust hadden in het slaaplabo mét elektroden op 
hun kop. [Afb. 1, rechts]

De elektroden worden op een 24-tal plaatsen op de 
schedelhuid geplaatst en verbonden met amplificatoren en 
registratietoestellen. De lage weerstand laat toe om lage 
voltages te meten (20-100µV) tussen gekozen paren 
elektroden. De verzameling van al deze registraties is dan 
het EEG. [Afb. 2, onder]
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Voor het grootste gedeelte meet het EEG de stromen doorheen de synaptische contacten van de 
dendrieten van de radiale pyramidale cellen in de cortex. Dit omvat ongeveer 80% van de cortex. Het 
EEG meet trage PSP’s (op groot membraanoppervlak) en summeert EPSP/IPSP’s (zowel temporeel 
als spatiaal) tot een signaal. Dit zijn geen AP’s: deze zijn te snel en de axonen zijn te dun om 
geregistreerd te worden. Aangezien de elektrische activiteit van één corticaal neuron te klein is voor 
registratie, (het signaal moet immers door verschillende niet-neuronale lagen, zoals vb. de meningen 
en het bot van de schedel) is activiteit van verschillende duizenden neuronen noodzakelijk om een 
zichtbaar EEG-signaal te genereren. [Afb. 3, onder]

Het feit dat vele duizenden neuronen actief dienen te zijn, heeft een interessant gevolg. De amplitude 
van het EEG-signaal hangt in sterke mate af van hoe synchroon de activiteit van de neuronale 
populaties in onze hersenen is. Wanneer cellen simultaan actief zijn, wordt een groot oppervlaksignaal 
geregistreerd, terwijl wanneer er een grote verscheidenheid aan activatie is, het EEG een heel 
onregelmatig patroon vertoont. Algemeen kunnen we stellen dat de amplitude van het EEG 
omgekeerd evenredig is met de frequentie van activiteit. Grote oscillaties wijzen erop dat de persoon 
in kwestie slaapt, terwijl kleine oscillaties verklaren dat de persoon in kwestie met verschillende dingen 
tegelijk bezig is (en dus wakker is). [Afb. 4, volgende pagina]
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Naast de corticale structuren zijn ook een aantal subcorticale structuren belangrijk voor het EEG. 
Deze potentialen zijn enkel te meten via computer-averaging (vb. BERA in het gehoor), en dragen 
dus niet bij tot het EEG as such, maar zijn belangrijk voor het genereren van bepaalde ritmes in het 
EEG (controleritmes).
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I.3. Mechanismen voor synchroniciteit
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I.2. EEG-ritmes

EEG-ritmes variëren met verschillende types van gedrag, en bepaalde dominante frequentiebanden kunnen 
worden onderscheiden naargelang hun frequentie. We kunnen dus wel weten dát de persoon denkt, maar 
niet wát hij denkt. [Afb. 5, onder]:

o -ritmes (13-30Hz): dit zijn de snelste, wat wijst op een intense mentale activiteit (evt. droom); weinig 
synchroniciteit

o -ritmes (8-13Hz): wijzen op een alerte, maar relaxte toestand (eventueel ook droom); weinig 
synchroniciteit

o θ-ritmes (4-7Hz) en δ-ritmes (1-4Hz): wijzen op slaap (indien geen droom) of diepe slaap; veel 
synchroniciteit
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I.3.1. Genereren van synchrone ritmes 

De activiteit van een groot geheel neuronen zal synchrone oscillaties veroorzaken op 2 manieren 
(beide komen voor) [Afb. 6, onder]:

o alle informatie (cues) uit een centrale pacemaker halen (a) (alsof een orkest met dirigent)
o delen en verdelen van de timingfunctie door onderlinge excitatie/inhibitie (b) (alsof een 

strijkkwartet)

 

Een model voor onderling gegenereerde activiteit, waarbij er een constant actieve excitatorische 
output is naar de E-cel (excitatorisch). Deze E-cel geeft een stimulerend signaal aan een I-cel 
(inhibitorisch) die de E-cel zal inhiberen. Door deze inhibitie valt de stimulerende factor van de inhibitie 
weg en zal dus de inhibitie ophouden te bestaan. Door de constante excitatorische input op de E-cel 
zal deze weer beginnen vuren, en de cyclus herhaalt zich. [Afb. 7, onder]

 

Binnen het brein van een zoogdier wordt echter in eerste instantie gebruik gemaakt van een 
pacemakersysteem. De thalamus is als schakelcentrum vanuit de sensorische systemen naar de 
cortex uitermate geschikt om deze taak uit te oefenen. Onder bepaalde condities kunnen 
thalamusneuronen krachtige ritmische ontladingen ontwikkelen. Deze oscillaties zijn dan te wijten aan 
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een specifieke set van voltage-gated kanalen die onafhankelijk van externe factoren zelf-
onderhoudende ontladingspatronen veroorzaken, bijvoorbeeld tijdens slaap. [Afb. 8, onder links]

 

De ritmische activiteit van elke thalamische pacemaker wordt gesynchroniseerd door input van andere 
thalamische pacemaker (het strijkkwartet). Synaptische connecties tussen inhiberende en 
stimulerende neuronen zorgen ervoor dat elk individueel thalamusneuron zich aanpast aan het ritme 
van de groep (de thalamus als geheel). Wel kunnen een aantal neuronen een groepje dirigenten 
vormen (maar deze staan dan wel allen op dezelfde hoogte). [Afb. 9, rechtsboven]

I.3.2. Functie van deze ritmes 

Een hypothese omtrent slaapritmes is dat dit de manier is waarop het brein de cortex afsnijdt van 
sensoriële input. De toestanden in de thalamus (als schakelcentrum) zijn afhankelijk van bepaalde 
subcorticale inputs. Wanneer we slapen, wordt de thalamus omgeschakeld door vb. de raphekernen 
of de locus coeruleus, waardoor de thalamusneuronen in een zelfgegenereerde staat komen waarin 
sensoriële informatie verhinderd wordt de cortex te bereiken.

Waarom deze activiteit evenwel ritmisch gebeurt, is nog onduidelijk, maar mogelijk laat dit ertoe dat de 
verschillende corticale gebieden door verbindingen met elkaar synchroon actief kunnen zijn en 
bepaalde componenten tot een bepaalde perceptuele constructie kunnen leiden. Dit is echter verre 
van bewezen.

II. Slaap
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II.1. Functionele hersentoestanden tijdens de slaapcyclus

Slaap is opgebouwd uit verschillende fasen. Enkele malen per nacht is er een fase van REM-slaap 
(rapid eye movement), waarbij de hersenen (zie EEG) actiever zijn dan je uiterlijk aan het lichaam zou 
kunnen zien (tenzij dan aan de oogbewegingen). De rest van de tijd is de non-REM-slaap, waarin 
meestal geen complexe dromen worden gegenereerd. Eenvoudige en vage dromen zijn wel nog 
mogelijk, maar de complexere en meer bizarre dromen vinden plaats tijdens de REM-slaap.

De niet-REM-slaap of gewone slaap is ontwikkeld voor volledige rust:
o Spierspanning is gereduceerd en beweging is minimaal. Die beweging is best wel mogelijk, 

maar komt gewoon niet voor omdat de hersenen geen signaal geven om te bewegen, tenzij 
dan proprioceptief om de houding te verbeteren. 

o Temperatuur en energieniveau van het organisme dalen. 
o Door een stijging van activiteit van het PZS daalt hartritme, ademhalingsfrequentie en 

nierfunctie en neemt de vertering toe.
o Brein vuurt relatief weinig signalen af: synchrone ritmes met lage amplitude en lage frequentie 

(slow-waves, vandaar soms ook S-slaap)
o Sensorische informatie bereikt de cortex niet.

De REM-slaap of paradoxale slaap lijkt op een gewone wakkere toestand van de hersenen, maar niet 
van het lichaam (!):

o EEG niet te onderscheiden van gewone, wakkere hersenen, met zelfs een hoger 
zuurstofverbruik (vandaar paradoxale slaap)

o PGO-golven (pontogeniculo-occipitale golven): fasische golven te meten in dorsolaterale 
pons, LGN en visuele cortex

o Een bijna volledige paralyse of atonie, waarbij de ademhaling nog maar net actief blijft.
o Uitzondering: veel oogbewegingen (rapid eye movement of REM), die wijzen op cognitieve 

activiteit. Deze komt overeen met het fenomeen van dromen (intern en onlogisch); dit is ook 
een oppervlakkiger slaap, want personen worden makkelijker wakker na een droom

o (onverklaarbaar:) core lichaamstemperatuur daalt omdat de temperatuurregelende centra niet 
actief zijn

o hartritme en ademhalingsfrequentie nemen toe en worden onregelmatig
o erectie van de zwellichamen (los van seksuele aard van een droom)

De REM-slaap en de 4 fasen van de NREM-slaap wisselen elkaar af gedurende de nacht.
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Slaap is een krachtige autonome stimulus in ons 
leven. We kunnen de beslissing om te gaan slapen 
nog eventjes uitstellen, maar finaal worden we er toch 
door gegrepen. We brengen ongeveer een derde van 
ons leven slapend door. Slaap is een universeel 
kenmerk van hogere vertebraten, misschien ook van 
alle dieren, en noodzakelijk om te kunnen overleven.

Slaap heeft dus een belangrijke functie in onze 
hersenen. [Afb. 10, links]

Slaap kunnen we definiëren als een reversibele staat 
van gereduceerde responsiviteit op en interactie met 
de omgeving (coma en anesthesie zijn dus geen 
slaap, wegens niet steeds reversibel). 
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Sommige 
mensen zijn wel 
nog actief 
tijdens hun 
slaap, m.n. 
tijdens de fasen 
van de niet-
REM-slaap 
(immers geen 
beweging mogelijk tijdens de REM-slaap):

o 40% van alle kinderen zijn somnambulent (slaapwandelen), met een piek op de leeftijd van 11 
jaar, en dit gebeurt meestal tijdens de eerste NREM4-fase. Met open ogen kan het kind 
rondlopen in en buiten de kamer, het huis,… en zelfs objecten ontwijken en trappen of ladders 
beklimmen. Het is moeilijk om slaapwandelaars wakker te maken, aangezien zij in een zeer 
diepe slaap zijn. Best begeleid je ze rustig terug naar hun bed, en de volgende dag zijn ze het 
voorval ‘vergeten’.

o Vrijwel iedereen praat wel eens in zijn/haar slaap (somniloqui): meestal zodanig onduidelijk en 
betekenisloos dat de inhoud ervan toch niet te volgen is.

o Slaapterreur: meestal bij kinderen van 5-7 jaar. Ze worden wakker en schreeuwen gedurende 
een tiental minuten, en opnieuw zijn ze het de volgende morgen vergeten. Een belangrijk 
verschil met nachtmerries, die wel herinnerd worden en voorkomen in de REM-slaap. Sleep 
terrors komen voor in fase 3 en 4 van de NREM-slaap en gaan over met de leeftijd.

II.3. Noodzaak van slaap

Over het dierenrijk heen is de slaapduur variabel en afhankelijk van de levensconditie van de dieren. 
Zo slapen dolfijnen, die regelmatig moeten kunnen gaan ademhalen boven water, slechts met een 
halve hemisfeer per keer (over 12u/nacht) en zonder REM-slaap; een andere soort door microslaap 
van 4-6s (tot 7u/nacht). Ratten waarvan de slaap wordt ontnomen, verliezen gewicht en sterven finaal, 
ook al is de voedselinname gestegen. Dit wijst erop dat slaap voornamelijk een restoratieve functie 
vervult. Niet zozeer wat betreft weefselherstel (want dat verloopt niet verhoogd tijdens slaap), maar 
eerder op cognitief vlak (al is het causaal verband niet duidelijk). Hersenen werken niet goed bij 
slaperigheid, maar dit wil ook niet noodzakelijk zeggen dat de hersenen goed werken dankzij slaap. 

7

II.2. Slaapcyclus

75% van de slaap is niet-REM-slaap, en ongeveer een kwart van de slaap brengen we dromend 
door tijdens de REM-slaap. De 4 fasen van de NREM-slaap worden gevolgd door een fase van 
REM-slaap en omgekeerd, en dit met een totale duur van telkens 1u30 per cyclus (ultradiane 
ritmes).

De NREM-slaap bestaat uit 4 fasen [Afb. 11, onder]:
o Stadium 1 (transitionele slaap): 

 het bewustzijn vermindert, het -ritme verdwijnt en het θ-ritme komt op
 lichtste stadium van slaap, duurt meestal slechts enkele minuten

o Stadium 2 (lichte slaap):
 duur van ongeveer 5-15 minuten, makkelijk te wekken
 EEG vertoont spoelen (spindles) van 12-14 Hz, afkomstige van de thalamische 

pacemaker, en zgn. K-complexen (trage opstoten)
o Stadium 3 (diepere slaap):

 EEG vertoont veel minder spoelen en K-complexen, een -ritme komt op
 Geen oog- en hoofdbewegingen

o Stadium 4 (diepe slaap):
 EEG-ritmes van 1-2Hz ( )
 Duurt 20-40 minuten, voornamelijk in het begin van de slaap

Gedurende de nacht neemt de verhouding van REM/NREM toe, waarbij de reductie van de NREM 
zich vooral in stadia 3 en 4 bevindt (3 en 4 niet meer aanwezig in 2e deel van de nacht). De 
absolute duur van de REM-slaap neemt toe tot 30-50 minuten, met een schijnbaar refractaire 
periode van 30’ tussen 2 stukken REM-slaap.

Een ideale nachtrust varieert bij volwassenen tussen 5 en 10u slaap en gemiddeld 7.5u (68% van 
de mensen tussen 6.5 en 8.5u). De noodzakelijke hoeveelheid slaap hangt ook af van de dagelijkse 
activiteit, om een bepaalde alertheid de volgende dag te waarborgen.
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Over de cognitieve noodzaak van slaap zijn verschillende theorieën, maar de voornaamste en meest 
aanvaarde is leerprocesconsolidatie, waarbij disparate gegevens worden geïntegreerd tot een 
sensorieel geheel. Zoals we in vele dromen merken, zijn deze syntheses soms bizar en onlogisch, 
maar bij ingestudeerde informatie mooi gerangschikt. Ingestudeerde informatie wordt na een NREM-
slaap beter onthouden dan indien de proefpersoon de NREM-slaap werd onthouden. REM-slaap lijkt 
geen invloed te hebben. We kunnen evenwel niet al slapend leren (door een bandje op te zetten 
tijdens het slapen) en onthouden slechts een fractie van de informatie indien we kort worden 
wakkergemaakt (net zoals we onze laatste droom onthouden indien we worden wakkergemaakt).
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