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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Slaap & Geheugen: gedragsmatige en moleculaire consequenties van slaapdeprivatie 

 

Mensen slapen gemiddeld zo’n 6 tot 8 uur per dag. Dit komt neer op een kwart tot een derde van ons 

leven. Ondanks het feit dat slaap een groot deel van ons leven inneemt is de precieze functie ervan 

nog steeds onbekend. Diverse hypotheses zijn voorgesteld, zoals thermoregulatie, energiebesparing, 

herstel van weefsel, en ondersteuning van immuunfunctie. Een van de meest vooraanstaande 

hypotheses is dat slaap een belangrijke bijdrage levert aan de plasticiteit van het brein en langs die 

weg betrokken is bij informatieverwerking en geheugenprocessen.  

Aangezien slaap belangrijk lijkt te zijn voor onze fysiologie en gezondheid, zou een tekort aan 

slaap ernstige consequenties met zich mee kunnen brengen. Dit is een belangrijke kwestie aangezien 

slaaptekort een veel voorkomend probleem is in onze hedendaagse 24-uurs maatschappij. Er zijn 

talloze oorzaken voor slaaptekort, waaronder de onbegrensde toegang tot televisie en internet, onze 

dagelijkse interesses, ploegendiensten en werkdruk. Acuut slaaptekort gaat gepaard met 

vermoeidheid en een afname in alertheid, hetgeen resulteert in een toenemende kans op fouten en 

ongelukken. Waarschijnlijk kan men goed herstellen van de acute effecten van slaaptekort, maar 

veelvuldig en chronisch slaaptekort zou kunnen leiden tot langzaam accumulerende en meer 

aanhoudende veranderingen in onze hersenen die kunnen resulteren in ernstige problemen.   

Een belangrijk gevolg van slaaptekort is dat het een negatief effect heeft op het geheugen. 

Het verwerken van geheugen omvat verschillende stadia te weten: het aanleggen van geheugen (i.e., 

codering), het vastleggen van het geheugen (i.e., consolidatie), maar ook het aanpassen van het 

geheugen. De belangrijkste doelstelling van dit proefschrift was om de consequenties van 

slaapdeprivatie (SD) op deze verschillende stadia te onderzoeken en tevens te kijken naar de 

onderliggende moleculaire mechanismen in het brein. De focus lag hierbij op de hippocampus, een 

belangrijk hersengebied betrokken bij geheugenvorming waarvan we weten dat het gevoelig is voor 

SD. 

Aangezien we naast de effecten van SD op gedrag in leertaken ook wilden kijken naar de 

mogelijke onderliggende mechanismen in het brein die verstoord zijn door slaaptekort, is het gebruik 

van een diermodel essentieel. Daarom is in de experimenten die beschreven zijn in dit proefschrift 

gebruik gemaakt van muizen en ratten. Om SD te induceren in ons diermodel werd gebruik gemaakt 

van milde sensorische stimulatie bestaande uit het tikken tegen de kooi, schudden van de kooi en, 

wanneer dit ineffectief was, het verstoren van het slaapnest in de kooi. Omdat het onthouden van 

slaap bij dieren geforceerd is wordt vaak gesuggereerd dat de negatieve effecten op het verwerken 

van geheugen veroorzaakt worden door de met SD gepaard gaande stress. In dit proefschrift hebben 

we ook aandacht besteed aan dit punt. 

In hoofdstuk 2 is gekeken naar de consequenties van SD op het initiële aanleggen van een 

nieuw geheugen. Tijdens deze studie in muizen werd onderzocht of SD voorafgaand aan een leertaak 

effect heeft op werkgeheugen dat afhankelijk is van de hippocampus. De dieren werden tijdens hun 

rust fase onderworpen aan 6 of 12 uur SD. Direct volgend op de SD periode werd een ‘novel arm 
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recognition’ taak uitgevoerd waarbij de dieren gedurende 10 minuten 2 armen van een Y-vormig 

doolhof konden verkennen (1 arm was afgesloten). Na een korte onderbreking van 2 minuten werden 

de dieren voor 5 minuten teruggeplaatst in dezelfde doolhof, maar nu met alle drie armen beschikbaar. 

Dieren met een goed functionerend werkgeheugen zullen de twee oude armen herkennen en, 

gedreven door natuurlijke nieuwsgierigheid, meer tijd doorbrengen in de nieuwe arm. Onze resultaten 

laten zien dat dit inderdaad het geval is voor de normale, niet gemanipuleerde, controle muizen. 

Echter, SD leidt tot een verstoring van het werkgeheugen. De dieren in de 6 en 12 uur SD groep 

lieten geen voorkeur zien voor de nieuwe arm. Ze spendeerden gemiddeld evenveel tijd in de nieuwe 

arm als in de oude armen. Tevens hebben we onderzocht of SD een effect heeft op moleculaire 

processen in relevante hersengebieden betrokken bij werkgeheugen. Hierbij lag de focus op de 

zogenaamde glutamaat AMPA receptoren in de hippocampus. Uit de literatuur was bekend dat deze 

receptoren cruciaal zijn voor ruimtelijk werkgeheugen. In ons experiment resulteerde SD in een 

graduele vermindering in de fosforylering van de AMPA receptor op de GluR1 S845 site, welke 

belangrijk is voor de incorporatie van de receptor in het celmembraan. Daarnaast vonden we een 

verlaging van AKAP150, een eiwit dat een belangrijke rol speelt in de regulatie van het AMPA 

fosforyleringsproces. Deze resultaten suggereren dat zelfs een relatief kortdurende SD periode 

gedurende de normale rustfase een acuut negatief effect heeft op hippocampus-afhankelijk 

werkgeheugen door een verminderde AMPA receptorfunctie in de hippocampus. Aangezien plasma 

niveaus van het stress hormoon corticosteron (CORT) niet  verhoogd waren na SD, zijn de effecten 

van SD op werkgeheugen en het functioneren van de AMPA receptor waarschijnlijk veroorzaakt door 

het tekort aan slaap en niet door stress. Ook lijkt vermoeidheid geen rol te spelen aangezien de 

slaapgedepriveerde muizen niet minder actief waren in de leertaak dan controle muizen. 

In de volgende hoofdstukken van dit proefschrift hebben we onderzocht wat het gevolg is van 

SD direct na een leertaak, wanneer het nog instabiele geheugen moet worden vastgelegd 

(geconsolideerd) en versterkt. Ook werd bestudeerd of SD een effect heeft op geheugenflexibiliteit, 

het aanpassen van al bestaand geheugen wanneer eerder gevormde associaties niet meer gelden. In 

het derde hoofdstuk hebben we muizen onderworpen aan 5 uur SD direct volgend op iedere 

dagelijkse trainingsessie in een Y- of T-vormig doolhof (Y of T maze) waarbij de dieren moesten leren 

dat in 1 bepaalde arm een voedselbeloning lag. Ook werd onderzocht wat het effect was van SD op 

de zogenaamde ‘reversal training’, waarbij de voedselbeloning werd verplaatst naar de arm die 

tijdens de training niet beloond was, waardoor het eerder gevormde geheugen moest worden 

aangepast. We hebben onderzocht of SD een effect had op de gedragsmatige prestatie tijdens de 

training en de leerstrategie die de dieren gebruikten tijdens de leertaak. SD had op gedragsniveau 

geen effect op de leersnelheid tijdens de training, de slaapgedepriveerde dieren presteerden even 

goed als de controle dieren. Echter, uit de resultaten kwam naar voren dat de slaapgedepriveerde 

dieren, in tegenstelling tot de controle dieren, een hippocampus-afhankelijke ruimtelijke leerstrategie 

vermeden en de voorkeur gaven aan een striatum-afhankelijke routine-matige leerstrategie. Omdat 

bekend is dat deze leerstrategieën gepaard gaan met hersengebied specifieke verhogingen in de 

fosforylering van CREB (pCREB), een transcriptiefactor dat kritisch betrokken is bij geheugenvorming, 

hebben we onderzocht of SD een effect heeft op pCREB niveaus in de hippocampus en het striatum. 
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Resultaten laten zien dat de training-geïnduceerde verhoging in pCREB niveaus in de 

slaapgedepriveerde dieren verschoven was van de hippocampus naar het striatum ten opzichte van 

controle dieren. Echter, hoewel de slaapgedepriveerde dieren even goed presteerden als controle 

dieren tijdens de training werd wel een negatief effect op gedrag gevonden tijdens de reversal training. 

De SD dieren hadden meer moeite met het aanpassen van het geheugen. Dit effect is waarschijnlijk 

te wijten aan de inflexibiliteit van het striatum systeem dat de dieren gebruikten tijdens de training. 

Ten slotte suggereren onze data duidelijk dat ook in dit experiment het effect van SD niet veroorzaakt 

werd door stress aangezien CORT levels niet verhoogd waren na SD. Deze studie laat zien dat het 

effect van slaapdeprivatie op cognitieve prestatie niet altijd direct zichtbaar is doordat het brein tijdelijk 

kan compenseren voor de effecten van SD door gebruik van alternatieve leermechanismen. Echter, 

effecten van SD kunnen lang na de eigenlijke SD alsnog zichtbaar worden omdat de alternatieve 

leermechanismen en betrokken hersengebieden kunnen resulteren in een verminderde flexibiliteit en 

aanpassingsvermogen onder veranderende omstandigheden.  

Uit de resultaten van hoofdstuk 3 hebben we niet kunnnen concluderen of de verschuiving 

van de hippocampus-afhankelijke leerstrategie naar de striatum-afhankelijke leerstrategie in de SD 

dieren tijdens de maze training enkel een voorkeur was of een noodzaak doordat het functioneren 

van de hippocampus verstoord was. Daarom hebben we in hoofdstuk 4 nogmaals de effecten van 

SD op het leren van een T-maze taak onderzocht, maar in dit geval werden de dieren gedwongen tot 

het gebruik van een hippocampus-afhankelijke, ruimtelijke strategie. De verwachting was dat een SD-

geïnduceerde verstoring van de hippocampusfunctie in dit geval direct zichtbaar zou zijn in een 

verminderde leerprestatie. Echter, dit was niet het geval. De SD dieren presteerden even goed als de 

controle dieren. Wel werd op moleculair niveau wederom de training-geïnduceerde verhoging in 

pCREB in de hippocampus tegengegaan door SD. Dus, ondanks een verminderde pCREB expressie 

in de hippocampus waren de dieren die na elke dagelijkse trainingsessie 5 uur van slaap werden 

onthouden nog steeds in staat deze hippocampus-afhankelijke leertaak te volbrengen. Deze 

bevindingen suggereren dat de SD dieren op het moment dat ze ertoe worden gedwongen nog 

steeds in staat zijn om een hippocampus-afhankelijke taak te volbrengen, waarschijnlijk door gebruik 

te maken van moleculaire processen in de hippocampus die niet alleen afhankelijk zijn van de 

activatie van CREB.  

Naast het effect van SD op het vastleggen van geheugen voor een doolhof leertaak hebben 

we in de volgende hoofdstukken gekeken naar de effecten van SD op geheugenconsolidatie voor een 

andere leertaak, namelijk contextual fear conditioning. Dit is een veelgebruikte leertaak die als 

voordeel heeft dat het een ‘single-trial’ taak is. Hierdoor is het makkelijker uit te voeren en hoeven de 

dieren maar eenmalig van slaap te worden onthouden waardoor men efficiënt en selectief de effecten 

van SD op geheugenconsolidatie kan onderzoeken. Bovendien kan men, omdat deze taak 

hippocampus afhankelijk is, specifiek focussen op de consolidatie van hippocampus-afhankelijk 

geheugen. De taak bestaat uit een training waarbij de dieren 3 minuten de tijd krijgen om een 

conditioneringsbox te verkennen, waarna ze eenmalig een milde voetschok krijgen. De volgende dag 

worden de dieren in dezelfde box geplaatst (test fase), echter nu zonder de blootstelling aan een 

voetschok. Dieren met een normaal functionerend geheugen die een associatie hebben gelegd 
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tussen de schok en de context (de conditioneringsbox) zullen een duidelijke geconditioneerde 

‘freezing’ respons vertonen. Dit is een natuurlijke angstreactie op een omgeving die het dier met een 

negatieve ervaring associeert. Eerdere experimenten hebben laten zien dat kortdurende SD direct na 

de training leidt tot een verstoring van de geheugenconsolidatie in muizen, wat zich uitte in een 

verminderde freezing respons tijdens de test fase. In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of 6 uur SD 

direct na de training effect heeft op de geheugenconsolidatie voor contextual fear in ratten. De 

resultaten laten zien dat slaapgedepriveerde dieren in vergelijking met controle dieren een 

verminderde freezing respons vertonen tijdens de test fase. De meeste studies die de effecten van 

SD op de consolidatie van hippocampus-afhankelijk geheugen onderzochten hebben zich gericht op 

de gedragsmatige respons tijdens de test fase. Echter, het is aannemelijk dat de verstoring van het 

geheugen na SD gepaard gaat met fysiologische veranderingen. Daarom hebben we in dit hoofdstuk 

tevens onderzocht of de verminderde freezing respons gepaard gaat met een verminderde angst-

geïnduceerde activatie van de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA) as, een belangrijk stress 

systeem van het lichaam. Dit HPA systeem produceert onder andere het stress hormoon CORT 

wanneer het individu zich in stressvolle situaties bevindt. Zoals verwacht laten de resultaten zien dat 

SD leidt tot een verminderde CORT respons in reactie op de hernieuwde blootstelling aan de 

conditioneringsbox tijdens de testfase. In het daarop volgende experiment hebben we gekeken of de 

verminderde freezing respons tijdens de test fase ook geassocieerd is met een verminderde activatie 

van de hippocampus en amygdala, hersengebieden die beide kritisch betrokken zijn bij geheugen 

voor contextual fear. Hierbij hebben we specifiek gekeken of SD leidde tot een verminderde activatie 

van CREB in deze hersengebieden. De resultaten lieten inderdaad zien dat de normale verhoging in 

pCREB expressie na de test fase was verminderd in zowel de hippocampus en de amygdala van 

dieren die 6 uur SD hadden ondergaan direct na de training. Deze studie laat zien dat SD direct 

volgend op de training leidt tot een verstoring van de geheugenconsolidatie voor contextual fear in 

ratten, hetgeen zich niet alleen uit in een verminderde freezing respons, maar ook geassocieerd is 

met een verminderde HPA as activatie en een verminderde activatie van relevante hersengebieden.   

In hoofdstuk 6 werden de bevindingen van hoofdstuk 5 verder uitgebouwd. In de meeste 

dierexperimentele en humane studies die zich hebben gericht op het effect van SD op 

geheugenconsolidatie, werd de leertaak uitgevoerd nabij of in het begin van de rust fase. Echter, in 

het dagelijkse leven leren mensen en dieren niet alleen vlak voordat ze gaan slapen, maar vaak juist 

eerder gedurende hun actieve fase. Daarom hebben we in dit laatste experimentele hoofdstuk 

onderzocht wat de effecten van SD zijn voor geheugenconsolidatie, niet alleen wanneer de leertaak 

werd uitgevoerd aan het begin van de rust fase, maar ook aan het begin van de actieve fase, 

wanneer de taak niet altijd gevolgd wordt door een substantiële hoeveelheid slaap. SD direct volgend 

op de training leidde tot een verstoring van de geheugenconsolidatie voor contextual fear, 

onafhankelijk van de tijd van de dag waarop de training plaatsvond. Echter, in de rustfase was 

geheugenconsolidatie verstoord door 6 uur SD direct volgend op de training, terwijl 

geheugenconsolidatie in de actieve fase alleen verstoord was na 12 uur SD, en niet na 6 uur SD. 

Aangezien ratten minimaal twee keer zoveel slapen tijdens de rust fase dan tijdens de actieve fase, 

suggereren deze data dat het effect van SD afhankelijk is van de hoeveelheid slaaponthouding. Net 
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als in hoofdstuk 2 en 3 werden ook in deze studie controle experimenten uitgevoerd waarvan de 

resultaten laten zien dat de effecten van SD niet gerelateerd zijn aan stress hormonen. Verder wijzen 

de resultaten uit dat de effecten van SD ook onafhankelijk zijn van de hoeveelheid sitmulatie die de 

dieren ontvingen tijdens de SD periode. Geheugenconsolidatie in de rust fase was verstoord door 6 

uur SD door middel van milde stimulatie, terwijl geheugenconsolidatie in de actieve fase niet 

verstoord was door dezelfde hoeveelheid stimulatie. Alles bij elkaar genomen wordt de verstoring van 

geheugenconsolidatie door SD dus beter verklaard door de hoeveelheid verloren slaap dan door de 

mate van interferentie door stress en stimulatie. 

Conclusie. De bevindingen van dit proefschrift laten zien dat acute SD effecten kan hebben 

op de verschillende stadia die betrokken zijn bij het verwerken van geheugen voor hippocampus-

afhankelijke leertaken. Daarnaast laten de resultaten zien dat de effecten van SD op 

geheugenconsolidatie correleren met veranderingen in regionale expressie van de transcriptie factor 

CREB. De meest belangrijke bevinding is dat ondanks het feit dat SD veranderingen in niveaus van 

pCREB en activiteit van hersengebieden die betrokken zijn bij geheugenvorming veroorzaakt, SD niet 

altijd direct leidt tot een verstoring van de gedragsmatige prestatie tijdens een leertaak. De 

beschikbaarheid van alternatieve leermechanismen kunnen mogelijk bepalen of SD direct een 

zichtbaar effect heeft of niet. Tevens suggereren de resultaten dat de verstoringen in 

geheugenvorming niet gerelateerd zijn aan stress hormonen of de hoeveelheid stimulaties tijdens de 

SD periode, maar een gevolg zijn van het slaaptekort zelf. Deze bevindingen zullen hopelijk bijdragen 

aan het besef dat een relatief kleine hoeveelheid slaaptekort al kan leiden tot een serieus negatief 

effect op leerprestatie en verstoringen van moleculaire processen in de hersenen die betrokken zijn 

bij geheugenprocessen. 
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