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Slaap is een ritmisch gedrag

midnight                                            6 am                                                       noon          6 pm                                                midnight  



Een 24-uurs patroon ontwikkelt zich bij babies



Aschoff J. Circadian rhythms in man. Science. (1965)

Het slaap-waakritme onder constante omstandigheden
wijkt iets af van 24 uur



Blinde persoon: non-24-hour slaap-waak stoornis

Lockley et al 2015



Slechtzienden en slaap-waak ritme

Flynn-Evans et al  2014

Met lichtperceptie Zonder lichtperceptie

69% 10%

11%9%

37% 39%

7%17%



Individuele verschillen in vrijloopperiode

Emens et al 2013

-0.3u/dag +0.9u/dag



Basis van de biologische klok … losse neuronen

A supplemental video from the 2010 review by David K. Welsh, Joseph S. Takahashi, and 

Steve A. Kay, "Suprachiasmatic Nucleus: Cell Autonomy and Network Properties," from the 

Annual Review of Physiology:



Biologische klokcellen samen: een orkest..

A supplemental video from the 2010 review by David K. Welsh, Joseph S. Takahashi, and 

Steve A. Kay, "Suprachiasmatic Nucleus: Cell Autonomy and Network Properties," from the 

Annual Review of Physiology:



Licht is de externe ‘Zeitgeber’ om de circadiane ritmes gegenereerd door

de klok gelijk te zetten

Moleculaire feedback loop genereert ritmes met 
een periode van ongeveer 24 uur …



Effect van licht afhankelijk van tijdstip van blootstelling

Meerlo en Gordijn 2020

Vroegere fase

Latere fase

activiteit activiteit activiteit



In de praktijk: 

• ‘s avonds donker en ‘s morgens licht maakt dat je 
eerder in slaap valt en vroeger wakker wordt
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Licht op de retina heeft direct effect op hersengebieden
betrokken bij ritmiek, stemming, slaap en cognitie

light sleep

mood

melatonin

visual

Non-visual

performance



Retinale fotoreceptoren en spectrale gevoeligheid

Blume, Garbazza, Spitschan 2019

gevonden in 

2002 door 

Hattar & Berson



Eind 2018: nieuw CIE voorstel hoe licht te meten
voor niet-visuele effecten

Webler et al 2019



Prayag et al J Pineal Res 2019

Based on Brainard et al 2001, 2008

‘alpha-opic metric according to Lucas et al 2014 

Melatonine suppressie bijvoorbeeld voornamelijk
door ipRGCs (melanopsine)
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Effecten van licht op onze klok



Licht bij late chronotypes

Geerdink, Walbeek, Beersma, Hommes, Gordijn 2016

~2090 mel EDI

~63 mel EDI lux



Melatonineritme* schuift met ‘blauw licht’ 

Geerdink, Walbeek, Beersma, Hommes, Gordijn 2016

~2090 mel EDI ~63 mel EDI lux

* Melatonine is het hormoon van onze

biologische nacht, de ‘wijzer van de klok’ 



Giménez, Kanis, Beersma, Van der Pol, Van 
Norren & Gordijn et. al., 2010

Spot reflectometer

420-500 nm factor 4 meer licht

Lens verandert met leeftijd: reductie blauw licht

n=14

66-87 y

5m/9f



‘Timing’ van slaap en melatonine

Gimenez, Beersma, Daan, Van der Pol, 
Kanis, Van Norren & Gordijn  2016

* **

Klein verschil, maar beetje latere slaap en latere melatoninestijging na

lenstransplantatie

n=14

66-87 y

5m/9f



Effecten van licht op de klok in blinde persoon
zonder lichtperceptie

Klerman et al 2002



Samengevat

• De biologische klok stuurt het ritme van slapen en 
waken, met een periode iets afwijkend van 24 uur

• Licht (vooral rond 480 nm) zet de klok gelijk

• Licht in de ochtend schuift ritme naar vroeger tijdstip

• Licht in de avond schuift ritme naar later tijdstip

• Blinden zonder lichtperceptie kunnen periodiek
slaapproblemen hebben doordat de klok ‘vrijloopt’

• Licht kan de klok ook dan (soms) gelijk zetten



Best practice: beter functioneren overdag en beter
slapen ‘s nachts:

• Overdag 4-5x zoveel licht nodig dan de gebruikelijke norm 
(1000 vs 200 lux op het oog)

• ‘s avonds 4-5x zo weinig licht nodig dan de gebruikelijke
norm (<40 lux vs 200 lux op het oog)

9 am – 5 pm 5 pm – 11 pm
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