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Chapter 7 

Summary 
 
Insomnia symptoms are the most common medical complaints, affecting up to a third of the general 
population. Insomnia symptoms include sleep problems (initiating or maintaining sleep) as well their 
repercussions on wake-time functioning. Acute insomnia symptoms tend to remit spontaneously over the 
short term (days or weeks) in most individuals. Insomnia Disorder can be diagnosed when insomnia 
symptoms are recurrent (i.e. at least 3 times a week), persistent (i.e. more than 3 months), cannot be 
attributed to sleep-disrupting circumstances, and are subjectively experienced as affecting daytime 
functioning. Insomnia Disorder affects approximately 10% of the population and tends to persist over 
months or years. Insomnia Disorder severely reduces the quality of life and carries an increased risk of 
severe, long-lasting health problems, including cardiovascular and mood disorders. Given its high 
prevalence, persistence and impact on health, it is highly important to study the pathophysiology of 
Insomnia Disorder. 

Insomnia Disorder is conceived as a disorder of hyperarousal—i.e. heightened cognitive, emotional, 
somatic and neurophysiological activation that interferes with the initiation and maintenance of sleep. 
However, the current understanding of hyperarousal from the neurophysiological perspective is still 
preliminary. A better understanding of the neurophysiology of people with Insomnia Disorder free from 
sleep-medications would allow to evaluate the long-term effects of sleep-medications and to help develop 
better biomarkers and treatments for the disorder. We therefore investigated the neurophysiological 
dynamics of Insomnia Disorder in people free from sleep-medications, so as to highlight which 
neurophysiological processes are altered and potentially underlie the disorder. In particular, we focused on 
the large scale endogenous (i.e. not experimentally manipulated) neurophysiological dynamics; the study 
of which is rapidly emerging as a promising field of research.  

Large-scale endogenous neurophysiological dynamics were investigated by means of high-density 
electroencephalography (HD-EEG), during wakefulness and subsequent sleep, in a moderately large cohort 
of people in early to late adulthood. Participants included people diagnosed with Insomnia Disorder and 
age- and sex– matched controls. We considered how electroencephalographic (EEG) features differ between 
groups and how these features are associated with individual differences in the severity of insomnia 
complaints. First, we investigated the spontaneous ongoing cortical oscillations during resting-state 
wakefulness in the evening. Specifically, we considered the strength of oscillations (through power spectral 
analysis, in chapter 2) and the temporal autocorrelation of the amplitude fluctuations of oscillations 
(through the analysis of Long-Range Temporal Correlations—LRTC, in chapter 3). In chapter 4 we 
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considered the EEG response evoked by the heart-beat, as a marker of interoceptive sensitivity. In chapter 

5 we considered the stability of each sleep stage and the transitions between sleep stages.  
Results from Chapter 2 revealed that people with Insomnia Disorder show relatively strong beta 

oscillations, not only during the sleep onset period and NREM sleep, as previously reported, but also during 
eyes closed wakefulness, suggesting a round-the-clock state of hyperarousal. People with Insomnia 
Disorder moreover show relatively weak upper-alpha band oscillations during eyes open, which could 
reflect poor suppression of irrelevant and interfering cognitive processes—a trait characteristic of 
Insomnia Disorder during bed-time wakefulness. Future studies should evaluate whether weak upper-
alpha oscillations during resting state in Insomnia Disorder also involve poor selectivity of the attentional 
filter, by means of a dedicated psychomotor task. 

Results from Chapter 3 revealed that the strength of LRTC do not differ between people with 
Insomnia Disorder and controls. However, within each group, the severity of insomnia complaints increases 
with LRTC during eyes open, albeit in different spectral ranges. Previous studies using EEG and fMRI have 
shown LRTC to decrease with sleep, suggesting that—if the interindividual differences in the strength of 
LRTC during daytime persist during the night—those with an insufficient decrease of LRTC may experience 
low sleep quality. Moreover, recent studies of simulated neural networks have found that, under the 
physiological conditions where excitation does not dominate over inhibition, LRTC increase with the 
excitation to inhibition ratio. In light of these findings, our result suggest that people with Insomnia Disorder 
and controls have a similar balance between excitation and inhibition; however, insomnia complaints may 
be worse in people whose cortical networks are less biased towards inhibition. Other studies linked reduced 
inhibitory bias to seizure-proneness in people with epilepsy. Future research should assess whether, in 
people with Insomnia Disorder and in people with epilepsy, a higher excitation to inhibition ratio worsen 
insomnia complaints and increase proneness to seizures. 

Results from Chapter 4 revealed that in Insomnia Disorder, as compared to controls, the Heart-beat 
Evoked Potential (HEP) during eyes closed shows a stronger late (± 500 ms) frontal component. The late 
frontal component likely indexes interoceptive sensitivity, since it is larger during the interoceptive state of 
eyes closed than in the exteroceptive state of eyes open. This finding thus suggests that people with 
Insomnia Disorder show heightened interoceptive sensitivity. 

Results from Chapter 5 revealed the sleep of people with Insomnia Disorder is unstable and 
fragmented, particularly during sleep stage non-REM 2 (N2). To quantify the fragmentation, we analyzed 
the survival functions of sleep bouts, i.e. the distribution of the amount of time consecutively spent in the 
same sleep stage. People with Insomnia Disorder showed a steeper decline of the survival functions of sleep 
bouts, specifically for stage N2. Moreover, people with Insomnia Disorder spent a larger portion of the night 
into light sleep N1, and a smaller portion into deep sleep N3. The intermediate stage of sleep, N2, seems 
particularly vulnerable in Insomnia Disorder, with shorter bouts that tend to be interrupted by lighter sleep 
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or wakefulness. Even though deep sleep is less in Insomnia Disorder, once it is reached, it remains relatively 
stable. The finding suggests that it may be most fruitful for future studies on insomnia to investigate the 
EEG microstructure during N2 sleep. The vulnerability of N2 might for example show in the shape of 
spindles and k-complexes, or in the consequences of these sleep events for the ongoing EEG. 

Overall, the study of the endogenous EEG dynamics in Insomnia Disorder revealed that hyperarousal 
occurs not only during sleep but also during wakefulness. During wakefulness, Insomnia Disorder is 
characterized by stronger cortical oscillations in a broad beta band and by increased cortical sensitivity to 
cardiac activity. Furthermore, people with more severe insomnia complaints show stronger Long-Range 
Temporal Correlations of the amplitude fluctuations of cortical oscillations; which is consistent with a 
weaker inhibitory bias in the cortical balance between excitation and inhibition. During sleep, the shallow 
and more fragmented sleep that characterizes Insomnia Disorder may particularly involve N2 instability. It 
remains to be investigated whether a shallow and fragmented sleep architecture could interfere with the 
homeostasis of the excitation and inhibition balance in cortical networks. Alternatively, or in parallel, when 
this balance is less biased towards inhibition, sleep architecture may become shallow and fragmented. 
Resolving the causal relationship between sleep fragmentation and weak inhibitory bias in the cortical 
balance between excitation and inhibition will be crucial for a deeper understanding of the etiology of 
Insomnia Disorder. 
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Insomnie en endogene neurofysiologische processen  

Samenvatting 

De symptomen van insomnie of chronische slapeloosheid (moeite met in slaap vallen en doorslapen), 
treffen ongeveer een derde van de algehele populatie.  Het zijn de meest voorkomende medische klachten, 
die gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren. Acute symptomen van insomnie verminderen 
doorgaans spontaan na een korte periode (dagen tot weken). Insomnie als stoornis daarentegen wordt 
gediagnosticeerd als symptomen die terugkeren (minstens 3x per week) en aanhouden (minstens 3 
maanden) en die niet toegeschreven kunnen worden aan omstandigheden die de slaap verstoren. Tenslotte 
worden deze symptomen als belastend ervaren tijdens dagelijks functioneren. De stoornis insomnie treft 
ongeveer 10% van de bevolking en kan maanden dan wel jaren aanhouden. Het is bekend dat insomnie de 
kwaliteit van leven negatief beïnvloedt en verhoogt het risico op ernstige en langdurige 
gezondheidsproblemen inclusief cardiovasculaire en stemmingsstoornissen. Gezien de hoge prevalentie, 
duur en invloed op gezondheid is het van belang om de pathofysiologische processen van insomnie nader 
te bestuderen. 

Insomnie wordt gekenmerkt door een staat van hyperarousal. Hiermee wordt een staat van 
verhoogde cognitieve, somatische en neurofysiologische activatie bedoeld die interfereert met slaap, zowel 
bij aanvang als ook tijdens slaap. Het huidige begrip van hyperarousal vanuit het neurofysiologische 
perspectief is echter nog steeds beperkt en vergt nader onderzoek. Een beter begrip van de neurofysiologie 
in slaapmedicatievrije insomnianten draagt bij om de lange termijn effecten van slaapmedicatie beter te 
evalueren. Tevens kan het helpen betere biomarkers te ontwikkelen om uiteindelijk insomnie beter te 
kunnen behandelen. Wij hebben daarom neurofysiologische processen in insomnie onderzocht in 
insomnianten die vrij zijn van slaapmedicatie. We hebben ons in het bijzonder gericht op large scale 
endogene (dus niet experimenteel gemanipuleerde) neurofysiologische processen; een tak van de 
wetenschap die zich snel ontwikkelt en als veelbelovend wordt gezien. 

Large scale endogene neurofysiologische processen zijn onderzocht met behulp van hoge dichtheids 
electroencefalografie (HD EEG) tijdens waak en slaap in een redelijk groot cohort met deelnemers van alle 
leeftijden. Deelnemers bestonden uit chronische slapelozen die officieel gediagnosticeerd zijn met insomnie 
en goede slapers, ofwel gezonde controles die overeenkomen in leeftijd en geslacht. Wij onderzochten in 
hoeverre EEG karakteristieken verschilden tussen beide groepen en hoe deze karakteristieken 
geassocieerd konden worden met inter-individuele verschillen en mate van gerapporteerde 
slaapproblemen. Als eerste hebben we de spontane corticale oscillaties (hersengolven) onderzocht in een 
moment van rust tijdens waak in de avondduren. Wij waren in het bijzonder geïnteresseerd in de sterkte 
van de oscillaties die onderzocht is met power spectraal analyses, zie hoofdstuk 2, en de autocorrelatie van 
de amplitude fluctuaties gevonden in oscillaties als functie van tijd geanalyseerd met Long-Range Temporal 
Correlations analyses (LRTC), zie hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 richtten we ons op een, door de hartslag 
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opgewekte, EEG-respons die als marker voor interoceptieve sensitiviteit wordt gezien. Tenslotte hebben 
we in hoofdstuk 5 de stabiliteit van elk slaapstadium onderzocht waarbij de transities tussen slaapstadia 
nader bekeken zijn.  

De resultaten uit hoofdstuk 2 lieten zien dat insomnianten een verhoogde mate van beta oscillaties 
vertoonden niet alleen bij slaap aanvang en lichte + diepe slaap (NREM slaap), zoals eerder aangetoond in 
studies, maar ook tijdens een rustmoment tijdens waak waarbij de ogen gesloten zijn. Dit suggereert dat de 
staat van hyperarousal alom vertegenwoordigd is. Insomnianten laten tevens een verminderde activatie 
zien in de bovenste regionen van de alpha band gedurende een rustmoment met de ogen open, wat zou 
kunnen duiden op een zwakkere onderdrukking van irrelevante en interfererende cognitieve processen, 
een karakteristiek dat typisch aanwezig is in insomnie gedurende waak in de avonduren. Toekomstige 
studies moeten uitwijzen of zwakkere alpha band oscillaties gedurende rust in insomnianten ook 
betrekking hebben op zwakkere selectiviteit in de attentionele filter, wat verder onderzocht kan worden 
door gebruik te maken van bijvoorbeeld een psychomotorische taak.  

De resultaten uit hoofdstuk 3 lieten zien dat de sterkte van LRTC niet verschilde tussen insomnianten 
en gezonde controles. Echter, binnen beide groepen bleek de sterkte van insomnie klachten positief te 
correleren met LRTC tijdens rust met de ogen open, zij het in verschillende spectrale banden. Eerdere EEG 
en fMRI studies hebben aangetoond dat LRTC afneemt tijdens slaap, wat suggereert dat degenen met 
onvoldoende afname in LRTC ook slechte slaapkwaliteit ervaren (op voorwaarde dat inter-individuele 
verschillen in LRTC overdag ook `s nachts aanhouden). Recente studies die neurale netwerken simuleerden 
hebben aangetoond dat in de fysiologische omstandigheid waarin excitatie niet domineert over inhibitie, 
LRTC toeneemt met excitatie/inhibitie ratio. Vanuit dit perspectief laten de resultaten zien dat 
insomnianten en gezonde controles een soortgelijke balans tussen excitatie en inhibitie bezitten; echter 
insomnia klachten kunnen verergeren in mensen bij wie de corticale netwerken minder neigen naar de kant 
van inhibitie. Andere studies hebben deze neiging tot verminderde inhibitie gerelateerd aan de sterke 
neiging tot epileptische aanvallen in epileptici. Toekomstig onderzoek zou moeten uitwijzen of 
insomnianten en epileptici een hoger excitatie-inhibitie ratio vertonen en of er een verband is met insomnia 
klachten en een verhoogde neiging tot epileptische aanvallen. 

In hoofdstuk 4 is aangetoond dat insomnianten een aan hartslag gerelateerde opgewekte potentiaal 
laten zien in het EEG (HEP) gedurende rust met de ogen dicht. Dit potentiaal wordt op een later tijdstip (± 
500 ms) opgewekt in het frontale gedeelte van het brein in insomnianten vergeleken met gezonde controles. 
Dit late frontale component zou hoogstwaarschijnlijk gerelateerd kunnen zijn aan interoceptieve 
sensitiviteit dat vergroot is tijdens een intereceptieve moment van ogen dicht vergeleken met hetzelfde 
moment maar met de ogen open. Dit zou erop kunnen duiden dat insomnianten een verhoogde toestand 
van interoceptieve sensitiviteit vertonen, hoogstwaarschijnlijk ook gerelateerd aan hyperarousal. 
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De resultaten in hoofdstuk 5 tonen aan dat de slaap van insomnianten instabiel en gefragmenteerd is 
in het bijzonder tijdens slaapstadium 2 (N2). We hebben om deze fragmenten te analyseren de survival 
functie van slaap bouts (periodes) berekend ofwel de distributie van de hoeveelheid tijd die aaneengesloten 
gespendeerd is in een slaapstadium. Insomnianten lieten vooral voor N2 een grotere afname in de survival 
functie van sleep bouts zien. Insomnianten tijdens slaap bevinden zich vaker in doezel-lichte slaap, ofwel 
slaapstadium 1 (N1) en minder vaak in diepe slaap (N3). Het tussengelegen stadium 2 lijkt bijzonder 
gevoelig te zijn in insomnie met kortere bouts die verstoord worden door lichtere slaap of waak. Alhoewel 
diepe slaap minder vaak voorkomt in insomnie blijft deze wel stabiel wanneer deze eenmaal bereikt is. Een 
lichtere en gefragmenteerde vorm van N2 kan veroorzaakt worden door de activatie van waak- en 
slaapgestuurde structuren die simultaan aan het werk zijn. Dit resultaat toont aan dat de EEG 
microstructuur gedurende N2 in insomnie een vruchtbaar terrein van onderzoek kan zijn. De gevoeligheid 
van N2 zou kunnen liggen aan de vorm van K-complexen of de gevolgen van deze N2 karakteristieken in het 
EEG. 

Concluderend laten deze studies naar de endogene EEG-processen in insomnie zien dat hyperarousal 
niet alleen tijdens slaap, maar ook tijdens waak aanwezig is. Gedurende waak wordt insomnie 
gekarakteriseerd door sterkere corticale oscillaties in de brede beta band en door verhoogde corticale 
sensitiviteit gerelateerd aan hartslag activiteit. Verder hebben insomnianten met sterkere 
insomnieklachten een hogere LRTC in de amplitude van de oscillatie fluctuaties. Dit komt overeen met een 
zwakkere inhibitoire neiging in de corticale balans tussen excitatie en inhibitie. Gedurende slaap laten lichte 
en gefragmenteerde slaap die insomnie karakteriseren een duidelijke instabiliteit van N2 zien. Onderzocht 
zou moeten worden of lichte en gefragmenteerde slaaparchitectuur interfereert met de homeostase van de 
excitatie en inhibitie balans in corticale netwerken. Tegelijkertijd zou als alternatief bekeken moeten 
worden of wanneer de balans minder geneigd is naar inhibitie, slaaparchitectuur ook verandert naar licht 
en gefragmenteerd. Het oplossen van de causale relatie tussen slaapfragmentatie en zwakkere inhibitie bias 
in de corticale excitatie/inhibitie balans zal cruciaal zijn om de etiologie van insomnie beter te begrijpen. 
  


