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SAMENVATTING 
SUMMARY IN DUTCH

Inslaapproblemen komen veel voor bij kinderen en hebben negatieve 
gevolgen voor gezondheid, gedragsproblemen en cognitief functio-
neren. Vanwege deze negatieve gevolgen en het feit dat slaapproblemen 

in de kindertijd voorspellend zijn voor latere slaap-, emotionele en gedrags-
problemen, is het belangrijk om deze problemen vroegtijdig aan te pakken.

Melatoninebehandeling is een effectieve behandeling voor inslaapproblemen bij 
kinderen, maar het is niet duidelijk wat de optimale behandelingsduur is. Omdat 
er enige zorgen zijn over mogelijke nadelige gevolgen van langdurig melatoni-
negebruik, ondanks het feit dat longitudinale studies geen nadelige effecten 
hebben gevonden, zou behandeling met melatonine idealiter zo kort mogelijk 
moeten duren.
 In Hoofdstuk 2 hebben we de effecten van het geleidelijk stoppen met kort-
durende melatoninebehandeling onderzocht middels een experimenteel design. 
Kinderen met chronische inslaapproblemen en een late melatonineafgifte (Dim 
Light Melatonin Onset, oftewel DLMO) kregen gedurende drie weken een behan-
deling met melatonine, waarna zij deze geleidelijk afbouwden door eerst een 
week de halve dosis in te nemen en daarna een week volledig te stoppen. We 
vonden dat DLMO en slaap vervroegden gedurende de behandeling en daar-
naast waren er positieve effecten op gezondheid, gedragsproblemen en opvoe-
dingsstress. Hoewel de laatste twee effecten behouden bleven na de stopweek, 
verdwenen de effecten op gezondheid, DLMO en slaap tijdens de halve dosering- 
en stopweken. Dit leidde tot de conclusie dat het stoppen met melatonine na vier 
weken behandeling te vroeg is.
 Omdat Hoofdstuk 2 aantoonde dat de positieve effecten van melatoninebe-
handeling verdwijnen na het stoppen van de behandeling, hebben we in Hoofd-
stuk 4 gekeken of het toepassen van klassieke conditionering kon helpen om de 
behandelingseffecten te behouden. Klassieke conditionering is een leerproces 
dat oorspronkelijk is beschreven door Pavlov (1927), waarin een stimulus die een 
bepaalde reactie oproept gekoppeld wordt aan een neutrale stimulus die na een 
leerproces uiteindelijk dezelfde reactie zal oproepen. Er zijn enkele casusbeschrij-
vingen bekend in de literatuur waarin klassieke conditionering werd toegepast 
in de behandeling van slaapproblemen. Wij hebben dit toegepast in een pilot-
studie waarin kinderen gevraagd werden een biologische limonade te drinken 
bij het innemen van de melatoninetabletjes en een gedimd rood lampje aan te 
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doen bij het naar bed gaan. Deze procedure werd gedurende de drie behande-
lingsweken toegepast, en gedurende de halve dosering- en stopweek. De resul-
taten waren vergelijkbaar met die in Hoofdstuk 2. We vonden dat de positieve 
behandelingseffecten op DLMO, inslaapproblemen en gezondheid verdwenen na 
het stoppen met de behandeling. We vonden echter wel dat met klassieke condi-
tionering de slaaplatentie en inslaaptijd minder verslechterden in de stopweek, 
maar dit was alleen het geval voor kinderen zonder comorbide ADHD of autisme. 
Dit suggereert dat er een klein effect zou zijn van klassieke conditionering op het 
behouden van effecten na staken van de behandeling.

IS LICHTTHERAPIE EEN GOED ALTERNATIEF 
VOOR MELATONINEBEHANDELING?

Omdat de voorgaande hoofdstukken suggereren dat melatoninebehandeling 
gedurende langere tijd moet worden voortgezet om de positieve effecten te 
blijven behouden, wilden we een alternatieve behandeling onderzoeken voor 
inslaapproblemen bij kinderen die gerelateerd zijn aan een late melatonineaf-
gifte, namelijk lichttherapie. Fel licht kan het circadiane ritme beïnvloeden en 
zorgt ervoor dat men alert wordt. Lichttherapie is een aanbevolen behande-
ling voor circadiane-ritme-slaapstoornissen, zoals Delayed Sleep-Wake Phase 
Disorder (verlaatslaapfasesyndroom).  
 Onderzoek naar de effecten van lichttherapie heeft echter inconsistente 
resultaten opgeleverd. Daarom stelden we ons tot doel een systematisch over-
zicht te geven van het beschikbare bewijs betreffende de effecten van lichtthe-
rapie op slaapproblemen door een meta-analyse uit te voeren (Hoofdstuk 5). 
De meta-analyse omvatte 53 studies met een totaal van 1154 participanten. 
We berekenden totale effecten en effecten voor verschillende slaapuitkomsten, 
zowel voor specifieke typen slaapproblemen (circadiane-ritme-slaapstoornissen, 
insomnia, slaapproblemen gerelateerd aan de ziekte van Alzheimer en dementie) 
als slaapproblemen in het algemeen. Daarnaast bekeken we verschillende mode-
ratoren om te zien of zij de behandelingseffecten beïnvloedden. We vonden dat 
lichttherapie effectief was in de behandeling van circadiane-ritmeslaapstoor-
nissen, insomnia, slaapproblemen gerelateerd aan de zieke van Alzheimer/
dementie en voor slaapproblemen in het algemeen, hoewel de meeste effect-
groottes klein tot gemiddeld waren. Ook vonden we enkele moderatoreffecten, 
maar deze toonden geen consistent patroon. 
 Hoewel onze meta-analyse veelbelovende resultaten liet zien van lichtthe-
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rapie, waren de resultaten gebaseerd op studies die waren uitgevoerd bij adoles-
centen en voornamelijk (oudere) volwassenen, aangezien lichttherapie nog niet 
was onderzocht bij kinderen. We zetten daarom een dubbelblind placebogecon-
troleerd gerandomiseerd onderzoek op waarin we de effecten van lichttherapie 
vergeleken met die van melatonine bij kinderen met inslaapproblemen en een 
late melatonineafgifte (Hoofdstuk 6). We includeerden 84 kinderen die random 
werden toegewezen aan drie behandelingsgroepen: melatonine, placebotablet- 
jes of lichttherapie. De kinderen kregen drie tot vier weken behandeling, waarbij 
we dagelijks de slaap maten door middel van slaapdagboekjes die werden inge-
vuld door ouders en actigrafie. De resultaten lieten zien dat beide behandelingen 
een positief effect hadden op verschillende slaapuitkomsten, maar melatonine 
had effect op meer uitkomstmaten en de effecten waren over het algemeen 
sterker. We concludeerden daarom dat melatonine de voorkeursbehandeling is 
voor de klinische praktijk. 

EFFECTEN VAN SLAAPBEHANDELING OP COGNITIEVE, 
GEZONDHEIDS- EN PSYCHOSOCIALE UITKOMSTEN

Aangezien de behandeling van slaapproblemen niet alleen gericht is op het 
verbeteren van slaap maar ook op de verbetering van het dagelijks functioneren, 
hebben we ook de effecten op cognitief functioneren, gezondheid en psycho-
sociaal functioneren onderzocht (Hoofdstuk 7). Bovendien wilden we weten 
of effecten van melatonine en lichttherapie op dagelijks functioneren directe 
effecten zijn van de behandeling of indirecte effecten via verbetering van slaap. 
In Hoofdstuk 3 onderzochten we deze vraag op exploratieve wijze, en vonden 
dat slaapduur invloed had op gezondheid en dat de vermindering in gedragspro-
blemen sterker was voor kinderen met een vroegere DLMO. Deze bevindingen 
suggereren dat de effecten van melatonine op gezondheid en gedragsproblemen 
deels afhankelijk zijn van slaap. 
 We onderzochten deze onderzoeksvraag verder in Hoofdstuk 7, waar we 
directe en indirecte effecten van melatonine en lichttherapie op verschillende 
cognitieve, gezondheids- en psychosociale uitkomsten ontrafelden. We vonden 
enkele directe en indirecte effecten van de behandelingen op verschillende 
uitkomsten, maar slechts twee significante totale effecten: een verbetering 
van gezondheid na melatoninebehandeling en een vermindering in gedragspro-
blemen na lichttherapie. We vonden geen ondersteuning voor de hypothese dat 
deze effecten veroorzaakt zouden worden door slaapverbetering, het bleken 
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directe effecten van de behandelingen te zijn.
 Samenvattend laten de resultaten beschreven in dit proefschrift zien dat 
de positieve effecten van melatoninebehandeling op slaap en andere uitkomst-
maten verdwijnen na het stoppen. Lichttherapie, als alternatief voor melato-
ninebehandeling, heeft ook effecten op slaap, maar melatonine heeft meer en 
sterkere effecten. De effecten op cognitieve-, gezondheids- en psychosociale 
uitkomstmaten blijken kleiner. 

Er worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek naar de effecten van 
melatoninebehandeling en lichttherapie, teneinde bij te dragen aan de ontwik-
keling van een optimale behandeling voor inslaapproblemen bij kinderen gerela-
teerd aan een late DLMO. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat tot die 
tijd melatoninebehandeling de aangewezen behandeling is bij dit type slaappro-
blemen, na zorgvuldige diagnose en begeleiding door een slaapspecialist.
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