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Abstract 
In deze scriptie is onderzocht wat de rol van melatonine is bij Jetlag, Delayed sleep phase 
syndrome(DSPS) en slapeloosheid. Ook is onderzocht hoe melatonine bij de behandeling van deze 
stoornissen gebruikt kan worden. De focus zal liggen op tijd van inname en dosering van melatonine 
en fase verschuivingen naar voren. 
Bij jetlag loopt het interne melatonine ritme niet gelijk aan het gewenste melatonine ritme doordat 
de externe klok is verschoven ten opzichte van de interne klok. Melatonine heeft een positieve 
werking op jetlag verschijnselen. De dosering van melatonine maakt niet uit voor de snelheid 
waarmee het ritme verschuift. Wel is slaap latentie en kwaliteit beter bij hogere doseringen. Een 
goede tijd voor inname nadat de persoon is aangekomen in de nieuwe tijdzone is tussen 22:00 en 
24:00. 
DSPS patiënten hebben een latere fase dan normale mensen. Mogelijk komt DSPS doordat deze 
mensen gevoeliger zijn voor licht ’s avonds en hierdoor een verschuiving naar achteren krijgen. De 
dosering van melatonine was in alle onderzoeken 5 mg. De tijd van inname was tussen 22:00 en 
24:00. Bijna alle patiënten vielen binnen een jaar na de melatonine behandeling terug op hun oude 
ritme. 
De onderzochte slapeloosheid patiënten hadden een lager gemiddeld melatonine niveau. De 
dosering lijkt niet uit te maken voor behandeling. De optimale tijd van inname lijkt te liggen tussen 
30 en 120 minuten voor slapen gaan. 
Ondanks dat er veel onderzoek is gedaan naar de PRC van melatonine is er verschil in tijd van inname 
tussen onderzoeken en er is vaak niet duidelijk of dit een verschil veroorzaakt. 
De dosering van melatonine maakt niet uit voor de fase verschuivende effecten. Hogere doseringen 
hebben grotere direct slaap inducerende effecten. Het feit dat verschillende doseringen 
verschillende PRC’s hebben wordt genegeerd in alle behandelde onderzoeken. 
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Inleiding 

Mensen zijn ritmische dieren. Overdag zijn we actief en ’s nachts rusten we uit. Veel van 
onze dagelijkse activiteiten en interne mechanismes hebben een herhalend patroon van 
ongeveer 24 uur: een circadiaan ritme. De belangrijkste klok voor het menselijke interne 
ritme is de suprachiasmatische nucleus (Bernard et al., 2007). Deze bevind zich boven het 
optisch chiasme. De SCN heeft een eigen ritme dat ongeveer 24 uur is, maar synchroniseert 
zich op een 24 uurs dag-nacht ritme. De SCN synchroniseert door middel van licht. Licht 
wordt geregistreerd  door retinale ganglion cellen in het oog (Gooley et al., 2001). Deze 
ganglion cellen projecteren naar de SCN via de retinohypothalamic tract met behulp van het 
fotopigment melanopsine. 
Één van de hormonen die de SCN aanstuurt en weer feedback terug geeft is Melatonine. Dit 
wordt geproduceerd in de Pijnappelklier (Arendt and Skene, 2005). Melatonine wordt gezien 
als een nacht hormoon dat informatie doorgeeft over de tijd en de lengte van de nacht. 
Melatonine wordt geproduceerd tijdens de subjectieve nacht en de productie wordt 
onderdrukt door licht. Ook verschuift de fase van het melatonine ritme onder invloed van 
licht (Cajochen et al., 2003; Scheer and Czeisler, 2005; Wyatt et al., 2006).  
Lichtpulsen die voor het slapen of na het opstaan worden gegeven blijken de grootste 
verschuiving te veroorzaken(Khalsa et al., 2003). Waarbij blootstelling aan licht in de avond 
een fase verschuiving naar achteren veroorzaakt en blootstelling aan licht in de ochtend een 
fase verschuiving naar voren veroorzaakt. 
Omdat melatonine mensen slaperig maakt en de endogene klok kan verschuiven is er veel 
onderzoek gedaan naar behandeling van slaap en ritme stoornissen met melatonine. In deze 
scriptie zullen een aantal slaap en ritme stoornissen behandelt worden en van elke stoornis 
zal uitgelegd worden wat melatonine bij die stoornis doet en hoe melatonine gebruikt kan 
worden bij de behandeling van die slaap/ritme stoornis. 
 
De ICSD-2(international classification of sleep disorders) heeft 8 grote slaap stoornis 
categorieën: 

1. Slapeloosheid 
2. Slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen 
3. Hypersomnia’s die niet veroorzaakt zijn door ademhalingstoornissen 
4. Circadiane ritme slaap stoornissen 
5. Parasomnia’s 
6. Slaap gerelateerde bewegingsstoornissen 
7. Geïsoleerde symptomen, blijkbaar normale varianten en onopgeloste problemen 
8. Andere slaap stoornissen. 

Hiervan zijn vooral de cirdadiane ritme slaap aandoeningen interessant voor de relatie met 
melatonine. Aangezien melatonine fase verschuivingen veroorzaakt en directe slaap 
verwekkende effecten heeft (Cajochen et al., 2003; Scheer and Czeisler, 2005; Wyatt et al., 
2006). Ook zal de behandeling van slapeloosheid met melatonine behandelt worden in deze 
scriptie aangezien dit de discussie oproept over of melatonine een slaapmiddel is of een 
middel dat de klok verschuift. 
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De circadiane slaap ritme stoornissen zijn weer opgesplitst in 2 groepen. In een boek van 
Meir H.Kryger and Thomas Roth (2005) worden de 2 groepen als volgt ingedeeld: 

 De externe dag-nacht cyclus verschuift ten opzichte van de interne klok (shift work, 
jetlag) 

 De interne klok verschuift ten opzichte van de externe klok (Delayed sleep phase 
syndrome, advanced sleep phase syndrome, Non-entrained mensen). 

Van  elk van deze 2 groepen zal  één aandoening behandelt worden: Jetlag en Delayed sleep 
phase syndrome. 
In deze scriptie zal vooral gefocused worden op fase verschuivingen naar voren en in 
mindere mate op fase verschuivingen naar achter. Dit omdat fase verschuivingen naar voren 
moeilijker te bereiken zijn en dus meer problemen opleveren. Ook zijn de meeste 
onderzoeken gedaan naar verschuivingen naar voren in plaats van fase verschuivingen naar 
achter. 
Ook zal er gelet worden op de tijd van inname en dosering van melatonine gebruik. Dit 
omdat er nog steeds geen overeenkomst is over wat de juiste tijd van inname en dosering is 
voor toediening van melatonine bij deze aandoeningen. Hierdoor variëren tijd en dosering 
veel tussen onderzoeken en is het moeilijk verschillende onderzoeken te vergelijken. 
 

Exogene melatonine  

Melatonine heeft zowel een direct slaap inducerend effect als een fase verschuivend effect 
(Scheer and Czeisler, 2005). Hierdoor is het soms moeilijk onderscheid te maken of een fase 
verschuiving het gevolg is van een direct of klok verschuivend effect. 
 
In een onderzoek van Dubocovich (2007) is gekeken naar de werking van melatonine 
receptoren op de SCN in vivo en in vitro. Melatonine oefent zijn werking op de SCN uit op 2 
verschillende receptoren: MT1 en MT2 melatonine receptoren. In dit onderzoek is gekeken of 
deze receptoren een verschillend effect hadden. Dit is zowel nuttig voor het beter begrijpen 
van de functie van melatonine als voor specifiekere medicijnen. Uit de in vitro experimenten 
kwam dat de MT1 receptoren een remmend effect hadden op de neuronale activiteit. Deze 
receptoren medieren waarschijnlijk de directe slaap inducerende effecten van melatonine. 
De MT2 receptoren zorgden voornamelijk voor fase verschuivingen van de neuronale 
activiteit. De in vivo experimenten gaven minder duidelijke resultaten, dit kwam 
voornamelijk doordat er zonder MT1 Receptoren geen fase verschuivingen geïnduceerd 
konden worden. 
Deze resultaten kunnen erg nuttig zijn voor melatonine medicijnen. Zo kunnen er medicijnen 
gemaakt worden die alleen de fase verschuiven of die alleen een direct slaapverwekkend 
effect hebben. 
 
In een onderzoek van Waldhauser et al. (1984) was onderzocht wat er gebeurt met de 
melatonine concentratie in bloed als 80 mg melatonine oraal werd toegediend. Binnen 60 
tot 150 minuten na toediening werden er melatonine pieken gemeten van 350 tot 10 000 
keer het normale melatonine niveau. Dit verhoogde niveau bleef constant gedurende 1.5 
uur en melatonine was weer op een normaal niveau  8 a 19 uur na toediening. 
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In een onderzoek van Aldhous et al. (1985) is onderzocht wat er gebeurt met de melatonine 
concentratie in het bloed na toediening van 2 mg melatonine in verschillende vormen. Het 
werd toegediend in gelatine, een oplossing of in een slow-release pil. Ook werd gekeken of 
de werking van deze 3 vormen verschillend was als de proefpersonen wel of niet goed 
doorvoed waren. Bij de oplossing en gelatine conditie werd de melatonine piek 30 tot 60 
minuten na toediening bereikt. Het melatonine niveau bleef 3 tot 4 uur verhoogd ten 
opzichte van normale melatonine nachtwaardes. De slow-release pil zorgde voor een 
verhoging van 5 tot 7 uur na toediening ten opzichte van normale melatonine nachtwaardes.  
Bij gelatine en de oplossing maakte het niet uit of de proefpersonen goed doorvoed waren 
(figuur 1). Bij de slow-release pil hing de tijd van de melatonine piek af van de doorvoeding 
van de proefpersoon. 
 

 
Figuur 1. Concentratie van melatonine in het bloed na inname van 2 mg melatonine op T=0 in een gelatine 
capsule (links) of in een oplossing (rechts). 
De bovensten lijnen  met de driehoek naar benenden zijn het melatonine niveau als de proeferpersonen gevast 
hadden. De onderste lijnen met de driehoek naar boven toe zijn het melatonine niveau als de proefpersonen 
normaal gegeten hadden.(Aldhous et al. 1985). 
 

In een onderzoek van Deacon and Arendt (1995) is gekeken of de fase verschuivende 
effecten van melatonine dosis afhankelijk zijn. 6 proefpersonen werd of een placebo of een 
melatonine concentratie van 0.05, 0.5, 5 mg gegeven. Gemeten werd temperatuur, 
melatonine en een aantal gedragsvariabelen. Melatonine veroorzaakte een acute verlaging 
van temperatuur, alertheid en performance. Deze directe effecten waren dosis afhankelijk. 
De avond van inname waren ook begin van slaap, eind van slaap en slaap kwaliteit dosis 
afhankelijk. Alle melatonine doseringen veroorzaakten een significante verschuiving, maar 
de 5 mg dosering gaf een significant grotere verschuiving dan de lagere doseringen (figuur 
2). De conclusie van dit onderzoek was dat melatonine dosis afhankelijke effecten heeft. De 
doseringen waren in dit onderzoek allemaal op dezelfde tijd, er is geen rekening mee 
gehouden dat de verschillende doseringen misschien verschillende PRC’s hadden. De directe 
effecten zijn wel zeer duidelijk. 
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Figuur 2. Het melatonine verloop nadat de vorige dag melatonine was ingenomen. Deacon and Arendt (1995) 

      = placebo 
      = 0.05 mg melatonine 
      = 0.5 mg melatonine 
      = 5 mg melatonine 

 
In een onderzoek van Lewy et al. (1992) is onderzocht wat de fase response curve(PRC) van 
exogene melatonine is. Proefpersonen hebben 6 dagen lang melatonine op een bepaald 
tijdstip genomen en vervolgens is gekeken naar de verschuiving van de melatonine onset 
(gedefinieerd hier als het eerste punt > 10 pg/ml). Uit het onderzoek kwam dat melatonine 
een fase verschuiving naar voren veroorzaakt als het ’s avonds werd toegediend en een fase 
verschuiving naar achteren als het ’s ochtends werd toegediend (figuur 3). Er waren niet 
genoeg samples om het exacte omslag punt van de PRC te bepalen. 

 
 
Figuur 3. De PRC van melatonine. Op de x-as is de circadiane tijd, deze is gebaseerd op DLMO welke begint op 
CT=14. DLMO is ongeveer 2 uur voor slapen gaan. (Lewy et al. 1992). 
 

In een onderzoek van Revell et al. (2006) werden de fase verschuivende effecten van 
melatonine en lichtpulsen vergeleken. Één van de interessante vondsten was dat een lage en 
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hoge concentratie melatonine niet dezelfde PRC hebben. De 0.5 mg dosis moest 2 uur later 
gegeven worden om dezelfde verschuiving te veroorzaken als de 3.0 mg dosis. Dit zou 
mogelijk verschillen tussen doseringen kunnen verklaren in vele onderzoeken. 
 

Jetlag 

Jetlag is het gevolg van in korte tijd veel tijdzones afleggen. Doordat de interne klok 
langzaam synchroniseert zal de interne klok een tijd uit fase zijn ten opzichte van de externe 
klok(Meir H.Kryger and Thomas Roth, 2005). Dit levert bij sommige mensen vele problemen 
op zoals: vermoeidheid overdag, moeite met inslapen, vroeg wakker worden, 
gefragmenteerde slaap, maag en darm klachten en nog vele andere problemen. Het is dus 
wenselijk om de interne klok zo snel mogelijk aan te passen aan het nieuwe dag-nacht ritme. 
Dit kan gedaan worden door de slaap hygiëne te verbeteren(Meir H.Kryger and Thomas 
Roth, 2005). Op het moment worden slaap medicijnen vaak gebruikt om de slaap eerder te 
laten beginnen. Deze hebben geen direct effect op de interne klok, maar doordat mensen in 
hun slaap minder blootgesteld worden aan licht en minder actief zijn hebben slaapmiddelen 
wel een indirect effect op de biologische klok. 
De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan om jetlag te behandelen met melatonine door 
de interne klok te verschuiven 

 
Melatonine en jetlag 

 
Bij jetlag lopen interne ritmes, onder andere het melatonine ritme, uit fase met de externe 
klok. Er zijn vele onderzoeken gedaan om interne ritmes bij jetlag te verschuiven door 
middel van externe melatonine toediening.  
In een onderzoek van Arendt et al. (1986) werden 10 vrouwen en 7 mannen 8 tijdzones 
westwaarts gevlogen, van Londen naar San Francisco. Hier bleven ze 14 dagen waarna ze 
weer terug gingen en een fase verschuiving naar voren van 8 uur hadden. 3 dagen voordat 
ze terug gingen kregen alle proefpersonen een melatonine dosis om 18:00 lokale tijd, dit zou 
een fase verschuiving naar voren moeten veroorzaken (Lewy et al., 1992). Bij terugkomst 
gingen de proefpersonen door met melatonine nemen maar dan om 22:00-24:00. Dit werd 
gedaan om de melatonine piek zo snel mogelijk weer op gewenste ritme te krijgen. DLMO is 
normaal tussen 19:30 en 22:00(Pandi-Perumal et al., 2007). Er werd verwacht dat 
melatonine toediening rond 22:00-24:00 samenviel met de melatonine stijging van de 
uiteindelijk gewenste fase. 7 dagen na terugkomst werd de proefpersonen gevraagd hun 
jetlag een waarde van 0 tot 100 te geven. Een jetlag werd gedefinieerd als een score van > 
50. 6 van de 9 proefpersonen in de placebo conditie hadden een jetlag en 0 van de 8 
proefpersonen in de melatonine conditie hadden een jetlag. Hieruit werd geconcludeerd dat 
melatonine jetlag klachten vermindert. De melatonine concentratie was hetzelfde voor alle 
proefpersonen en is niet vermeld in het onderzoek. 
In dit onderzoek is melatonine bij alle proefpersonen om 18:00 toegediend, hierbij werd 
geen rekening gehouden met individuele verschillen. 
Omdat melatonine niet op elk moment evenveel effect heeft is het belangrijk te weten hoe 
de interne klok van de proefpersonen loopt(Lewy et al., 1992). 



 

6 
 

 Ook zijn er een aantal andere tests gedaan door de proefpersonen maar de resultaten 
hiervan zijn niet vermeld. Ondanks het feit dat bij de toediening van melatonine geen 
rekening werd gehouden met individuele verschillen, laat dit onderzoek een groot positief 
effect zien van melatonine op jetlag klachten. 
 
 Een onderzoek van Petrie et al. (1989) had een soortgelijke opzet. Hierbij werden 8 vrouwen 
en 12 mannen (leeftijd 28 tot 68) gebruikt. De proefpersonen werden eerst 12 tijdzones naar 
het oosten(verschuiving naar voren) gevlogen en daarna weer terug(verschuiving naar 
achteren). Vanaf 3 dagen voor vertrek namen de proefpersonen melatonine of een placebo. 
Voor de fase verschuiving naar voren namen de proefpersonen om 10:00-12:00 lokale tijd 5 
mg melatonine. Vanaf aankomst namen de proefpersonen 3 dagen lang 5 mg melatonine 
om 22:00-24:00 lokale tijd. De tijd van melatonine inname voor de terug reis is niet vermeld. 
Op verscheidene tijdstippen hebben de proefpersonen vragenlijsten ingevuld over jetlag, 
moeheid en hun gemoedstoestand. De proefpersonen die melatonine namen waren sneller 
aangepast, hadden minder last van jetlag, waren minder moe gedurende de dag en waren 
sneller op hun normale energie niveau. Deze verschillen waren significant. Er werd geen 
verschil in slaap lengte gevonden  tussen de placebo en controle groep. Dit suggereert dat 
de effecten niet komen door de hypnotische werking van melatonine maar door de 
chronobiotische werking. Als de gevonden effecten door een direct slaapverwekkend effect 
veroorzaakt waren zou de tijd van wakker worden waarschijnlijk niet verschoven zijn en 
zouden de personen eerder gaan slapen en in totaal langer slapen. 
Dit onderzoek laat ook een positief effect zien van melatonine op verscheidene jetlag 
klachten. Echter ook in deze studie is er niet gekeken naar de normale melatonine ritmes 
van de proefpersonen, waardoor de tijd van melatonine inname  relatief ten op zichtte van 
de endogene klok waarschijnlijk niet altijd op dezelfde tijd was. Ook is melatonine al om 10-
12 uur toegediend. Melatonine veroorzaakt de grootste verschuiving naar voren als het 
tussen 2 en 6 uur voor  DLMO wordt toegediend(Lewy et al., 1992). DLMO is ongeveer 2 uur 
voor slapen gaan. uitgaande van een bedtijd op 24:00 wordt de maximale fase verschuiving 
naar voren dus bereikt als melatonine tussen 16:00 en 20:00 wordt gegeven. Dit kan iets 
eerder uitvallen omdat mensen eerder dan 24:00 gaan slapen, maar 10:00-12:00 valt voor 
deze periode. 
 
In een studie van Suhner et al. (1998) is gekeken naar de effecten van verschillende 
melatonine doseringen op jetlag. In deze studie werden 172 mannen en 148 vrouwen 
gebruikt. Alle proefpersonen hadden een oostwaartse vlucht (verschuiving naar voren). Na 
aankomst op locatie namen de proefpersonen 4 dagen lang melatonine of een placebo voor 
het slapen gaan (rond 23:00).  Er werd random bepaald wat voor melatonine concentratie de 
proefpersonen kregen. Dat kon zijn 0.5 mg Fast releasing melatonin, 5 mg fast releasing 
melatonin of 2 mg controlled released melatonin. Proefpersonen hebben op een aantal 
tijdspunten vragenlijsten ingevuld over hun slaperigheid, slaap kwaliteit, gemoedstoestand 
en slaperigheid.  
Alle melatonine groepen gaven een significante verbetering met betrekking tot jetlag 
klachten ten opzichte van de placebo groep. Maar de fast release melatonine werkte 
significant beter dan de controlled release melatonine. De lage dosering van de fast 
releasing melatonine werkte bijna even effectief als de hoge dosering. De 0.5 mg was alleen 
significant slechter dan de 5 mg bij slaap latentie en slaap kwaliteit. 
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Het zou kunnen dat de langzaam werkende melatonine ’s ochtends ook nog aanwezig is en 
daardoor zichzelf tegenwerkt en minder effect heeft. In een onderzoek van Aldhous et al. 
(1985) veroorzaakte 2 mg slow release melatonine 5 tot 7 uur na inname nog een verhoging 
ten opzichte van de normale melatonine curve. Melatonine in de ochtend zorgt voor een 
fase verschuiving naar achteren (Lewy et al., 1992) en zou de verschuiving naar voren 
gedeeltelijk tegen kunnen werken. De 5 mg melatonine dosis had een significant positiever 
effecte op slaap latentie en kwaliteit. Dit komt doordat melatonine 2 verschillende effecten 
heeft: het verschuift de klok en het maakt je slaperig. Blijkbaar is een hogere concentratie 
effectiever om slaperigheid te induceren. Of een hoge concentratie een snellere en grotere 
fase verschuiving naar voren veroorzaakt kun je niet concluderen uit dit artikel. In een 
vervolg onderzoek zou gekeken kunnen worden naar een lage dosering controlled 
released(CR) melatonine groep , misschien dat CR melatonine beter werkt bij lage 
concentraties doordat het ’s ochtends alweer uit het bloed is dan. Hoelang CR melatonine in 
het bloed bleef is niet gemeten. 
 
In  een review van Herxheimer and Petrie (2001) is gekeken naar 10 verschillende 
onderzoeken naar exogene melatonine en jetlag. In alle 10 onderzoeken is na aankomst in 
de nieuwe tijdzone tussen de 0.5 en 5 mg melatonine genomen. In 8 van de 10 onderzoeken 
zorgde melatonine voor een vermindering van jetlag symptomen. Ook maakt de dosis niet 
uit voor de effectiviteit. Alleen het begin van de slaap was vaak korter bij een hoge dosis. 

 

Conclusie & discussie melatonine en jetlag 
 
Melatonine lijkt een zeer nuttig medicijn te zijn tegen jetlag. Het heeft significante effecten 
op de symptomen en heeft voor zover bekend geen grote bij effecten. Dosering lijkt niet uit 
te maken voor aanpassingssnelheid op het nieuwe ritme. Wel geeft een hoge dosering 
sterkere directe effecten en verbetert slaap latentie en slaap kwaliteit meer dan lage 
doseringen. 
Melatonine wordt in alle besproken onderzoeken tussen 22 en 24 uur ingenomen. Deze tijd 
van inname is nadat de zeitgeber is verschoven. Deze tijd van inname zorgt niet voor de 
grootste verschuiving maar als melatonine meerdere dagen wordt ingenomen zal het 
melatonine ritme op de gewenste fase komen. Bij vroegere inname zou het ritme sneller 
verschuiven maar zou de melatonine inname wel tijdig gestopt moeten worden omdat de 
persoon anders te vroeg ten opzichte van de externe klok zal worden. 
De meeste onderzoeken geven aan dat de effecten van melatonine dosis afhankelijk zijn, 
maar ze negeren hierbij dat verschillende concentraties melatonine verschillende PRC’s 
hebben 
 
Waar nog onderzoek naar gedaan moet worden is melatonine voor en na de vlucht. De 
meeste experimenten beginnen met melatonine na de vlucht, maar misschien zou het de 
effectiviteit van melatonine wel verhogen door al voor de vlucht te beginnen met 
melatonine inname. In de studies waar wel gebruikt wordt gemaakt van melatonine voor de 
vlucht wordt er vaak niet op ingegaan hoeveel het zou uitmaken ten opzichte van alleen 
melatonine na aankomst. 
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Ook de dosering moet nog meer onderzoek naar gedaan worden. Er zouden nog 
onderzoeken gedaan moeten worden naar jet lag en melatonine waarbij de tijd van inname 
per concentratie apart bepaald wordt. 
Ook zou het preciezer zijn om de tijd van dosis inname te bepalen op basis van individuele 
melatonine curves, helaas is dit in de praktijk vaak niet altijd haalbaar aangezien melatonine 
meten veel tijd en geld kost. 
 

Delayed sleep phase syndrome(DSPS) 

Bij delayed sleep phase syndrome(DSPS) is de tijd van slapen en tijd van opstaan 3 tot 6 uur 
later in vergelijking tot een normaal slaap-waak ritme(Meir H.Kryger and Thomas Roth, 
2005). Patienten met dit syndroom hebben moeite in te slapen voor 2 uur ’s ochtends. En 
prefereren op te staan tussen 10:00 en 13:00. Slaap lengte en slaap kwaliteit is niet anders 
dan gezonden mensen als de DSPS patiënten op hun geprefereerde tijden gaan slapen en 
opstaan. Patiënten zijn vaak niet instaat hun ritme naar voren te schuiven. Doordat de 
patiënten in het dagelijks leven wel op normale tijden moeten opstaan hebben ze vaak last 
van een chronisch slaap tekort en vermoeidheid overdag.  
 

Melatonine en DSPS 
 

In een studie van Aoki et al. (2001) is onderzocht of de melatonine productie minder 
beïnvloed wordt door licht in DSPS patiënten, dus dat ze minder gevoelig zijn voor licht 
zeitgebers. Doordat licht in de ochtend minder effect heeft zouden de DSPS patiënten 
minder goed synchroniseren met een normaal dag-nacht ritme. Voor dit onderzoek werden 
15 DSPS patiënten gebruikt en 15 gezonden mensen als controle. Bij beide groepen werd de 
melatonine piek vastgesteld en vervolgens werd 2 uur voor de melatonine piek een 2 uur 
lange lichtpuls gegeven. Tijdens de lichtpuls werd elke 30 minuten speeksel afgenomen om 
het melatonine niveau te bepalen. 
Anders dan verwacht had de DSPS groep een significant hogere suppressie van melatonine. 
Op elk tijdstip was melatonine meer onderdrukt bij de DSPS groep dan bij de controle groep. 
Ook was de maximale bereikte suppressie bij de controle groep 56 % en bij de DSPS groep 71 
%. De conclusie van het onderzoek was dat mensen met DSPS ‘s avonds juist gevoeliger zijn 
voor licht. Bij de behandeling van DSPS is het dus erg belangrijk dat de proefpersonen ’s 
avonds niet blootgesteld worden aan licht. 
In dit onderzoek is niet gekeken of melatonine ook gelijk was voordat de lichtpuls was 
gegeven. Het is mogelijk dat de melatonine curves door toeval een fase verschuiving hadden 
ten opzichte van de eerste meting. Het zou kunnen dat de DSPS conditie een lager 
melatonine niveau had op elk tijdstip en dat daardoor de suppressie hoger leek. De 
slaapdagboeken lieten geen verschil zien in midsleep dus waarschijnlijk was er geen fase 
verschil tussen de controle en experimentele week. Maar het is wel goed om als extra 
controle nog melatonine op T=0 te meten. 
 
In een studie van Dahlitz et al. (1991) is onderzocht of een behandeling met 5 mg melatonine 
een verschuiving naar voren kon veroorzaken bij DSPS. Er werden 8 DSPS patiënten gebruikt 
die 4 weken lang een placebo of 5 mg melatonine kregen. Melatonine werd om 22:00 
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ingenomen, dit was 5 uur voor normale slaap tijd welke was vastgesteld met slaap 
dagboeken. Tijdens de experimentele periode moesten de proefpersonen hun slaap tijden 
vast leggen in een slaapdagboek en ze moesten een paar keer per dag een alertheid  
vragenlijst invullen.  
5 mg melatonine veroorzaakte een significante verschuiving naar voren van het begin van 
slapen van 82 minuten en een significante verschuiving naar voren van opstaan van 117 
minuten. De alertheid overdag was niet significant verschillend. 
De fase verschuiving naar voren van het begin van slapen en tijd van opstaan is ten opzichte 
van de placebo groep welke een verschuiving naar achteren had in begin van slapen van een 
uur en een verschuiving naar achteren van tijd van opstaan van 3 kwartier ten opzichte van 
de pre-experimentele fase. Als je de experimentele groep vergelijkt met de pre-
experimentele tijden is er alsnog een verschuiving naar voren maar wel kleiner.  
Er wordt verder niet ingegaan op de onveranderde alertheid, maar dit is juist een heel 
positief resultaat. De proefpersonen zijn significant vroeger zonder daarbij minder alert te 
zijn wat zeer positief is voor eventuele behandelingen. Ook vergeleken de auteurs nu 
alertheid van de experimentele groep met een situatie waarin de proefpersonen op hun 
geprefereerde tijden konden slapen. Er was mogelijk wel een verschil gevonden in alertheid 
als de proefpersonen in een vroeger ritme geforceerd waren met en zonder melatonine. De 
gemiddelde tijd van opstaan in de melatonine groep was 10:32, alhoewel dit vroeger dan 
pre-trial is, is dit nog steeds een afwijkende tijd van opstaan. Het was interessant geweest 
als de proefpersonen melatonine namen en een ritme aanhielden van 23:00 naar bed en 
08:00 opstaan. Ook is er wel melatonine gemeten maar dit is verder niet als markering van 
de interne klok gebruikt. De tijd van melatonine innemen was gebaseerd op de 
slaapdagboeken, ook de fase verschuiving was bepaalt op basis van de slaapdagboeken. 
Voor een vervolg onderzoek zou het interessant zijn om naast de verschuiving van slaap ook 
te kijken naar de verschuiving van melatonine. 
 
In een studie van Nagtegaal et al. (2002) werd verdergegaan op het onderzoek van Dahlitz et 
al. (1991). Een belangrijk verschil was dat de tijd van melatonine inname nu gebaseerd werd 
op de individuele melatonine curves. Voor deze studie werden 25 DSPS patiënten gebruikt. 
De proefpersonen kregen 2 weken lang of 5 mg melatonine of een placebo. Voor en na de 
experimentele periode werd 24 uur lang melatonine gemeten. De eerste melatonine curve 
werd gebruikt voor de tijd van de inname van exogene melatonine en de tweede curve werd 
gebruikt om vast te stellen of er een verschuiving was opgetreden. Daarnaast werd er ook 
gekeken of er een verschuiving optrad in rectale temperatuur, verscheidene slaap 
eigenschappen(Polysomnography), actogram, slaap dagboek of subjectieve slaap kwaliteit. 
Placebo of  5 mg melatonine werd 5 uur voor DLMO ingenomen. 
Na behandeling was de gemiddelde DLMO 1.5 uur naar voren verschoven. Ook de andere 
variabelen lieten effecten zien, o.a. een eerder begin van slapen. Daarnaast was ook de slaap 
latentie korter en de slaap kwaliteit beter. Lichaamstemperatuur was niet significant 
verschoven. 
5 mg melatonine 5 uur voor DLMO veroorzaakt een significante fase verschuiving naar 
voren. Wat opvallend is, is dat alleen de melatonine onset verschuift en niet de melatonine 
offset. Ook was de veroorzaakte fase verschuiving naar voren niet groter dan verschuivingen 
uit andere onderzoeken waarbij ze geen individuele tijd van melatonine inname hadden. Er 
worden 2 mogelijke verklaringen gegeven voor  het feit dat de melatonine onset wel naar 
voren is verschoven en de melatonine offset niet.  



 

10 
 

De eerste mogelijke verklaring was dat er misschien een enzym voor melatonine synthese is 
dat minder goed werkt in DSPS waardoor de melatonine productie later opgang komt.   
Exogene melatonine zorgt dan voor een maskering van de daadwerkelijke onset. Na een tijd 
exogene melatonine ingenomen te hebben zouden de enzymen die betrokken zijn bij de 
melatonine productie gevoeliger kunnen raken en vervolgens een verschuiving veroorzaken 
van endogene melatonine. Ook zou de stijging in endogene melatonine kunnen komen door 
opbouw van melatonine pre cursors tijdens de behandeling. 
Een tweede mogelijke verklaring die gegeven wordt is dat alpha en beta receptoren die de 
pijnappelklier stimuleren gevoeliger raken doordat ze minder gestimuleerd worden tijdens 
de behandeling. Na de behandeling zijn er dan minder prikkels van de SCN nodig voor de 
melatonine productie. 
Het lijkt erop dat de biologische klok niet verschoven is in dit onderzoek aangezien andere 
endogene ritmes zoals temperatuur en  moment van REM slaap  geen verschuiving 
vertoonden. Ook is de melatonine offset niet verschoven. De positieve werking van 
melatonine kwam in dit onderzoek dus voornamelijk door de directe slaapverwekkende 
eigenschappen en niet zozeer door de chronobiotische eigenschappen. 
Een mogelijke kandidaat voor het mogelijke minder goed werkende enzym zou het enzym 

CYP1A2 zijn. Dit is het belangrijkste enzym voor metabolistatie van melatonine(Facciol et 
al., 2001). Er is nog geen onderzoek gedaan naar CYP1A2 deficiëntie bij DSPS. 
 
In een onderzoek van Dagan et al. (1998) zijn de lange termijn effecten van een melatonine 
behandeling onderzocht. In dit onderzoek zijn 61 DSPS patiënten eerst 6 weken lang 
behandelt met 5 mg melatonine. 12 a 18 maanden na de behandeling werd een vragenlijst 
gestuurd over hoe goed de behandeling had gewerkt. 97 % van de patiënten gaf aan dat de 
behandeling hun had geholpen. 92 % van die patiënten gaf aan binnen een jaar weer in het 
oude ritme te zijn teruggevallen. 29 % van de patiënten viel al binnen een week terug op het 
oude ritme. Na nader onderzoek bleek deze groep significant later te zijn dan de groep die 
langzamer terugviel. 
Melatonine werkt dus wel op de korte termijn maar heeft dus vooral bij de extreem late 
mensen geen blijvend effect.  

 

Concusie & discussie melatonine en DSPS 
 
Het lijkt dat melatonine een positief effect heeft op DSPS. Het verbetert de slaap kwaliteit en 
zorgt ervoor dat de patiënten eerder gaan slapen.  
In alle besproken onderzoeken is een dosering van 5 mg melatonine gebruikt, hierdoor kan 
niks geconcludeerd worden over de effecten van dosering bij DSPS. De tijd van melatonine 
inname zat rond 22:00 – 24:00 of was gebaseerd op slaaptijd. Inname rond de gewenste tijd 
van DLMO lijkt goed te werken bij langere behandelingen. 
Helaas zijn de effecten van een melatonine behandeling niet blijvend. Vrijwel alle patiënten 
vallen weer terug in hun oude ritme, hoe later type ze zijn hoe sneller. Als melatonine 
gebruikt gaat worden als behandeling voor DSPS zou het dagelijks gebruikt moeten worden. 
Er zijn nog geen grote negatieve bij effecten gevonden van een melatonine behandeling dus 
melatonine zou gebruikt kunnen worden als behandeling van DSPS. 
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In sommige onderzoeken werden de verschuivende effecten van melatonine toegewezen 
aan de directe slaapverwekkende effecten in plaats van de chronobiotische effecten. Hoewel 
dit zeker interessant is maakt het uiteindelijk voor het gebruik als medicijn niet uit, 
aangezien melatonine wel een positief effect heeft op de symptomen. Al zou het wel lage 
lange termijn effecten gedeeltelijk kunnen verklaren. 
Ook is er nauwelijks onderzoek gedaan naar verschillende doseringen, er wordt voornamelijk 
5 mg melatonine gebruikt. Het zou interessant zijn om hogere en lagere doseringen uit te 
proberen. Ook is er vaak niet gelet op individuele tijd van melatonine inname, maar bij 
langere behandelingen maakt dit niet uit omdat de persoon uiteindelijk wel op de gewenste 
fase verschuiving komt. 
Wat wel erg belangrijk is om te onderzoeken is waarom sommige mensen sneller terugvallen 
op hun oude ritme na behandeling dan andere. Dagan et al. (1998) vonden dat de mensen 
die eerder terugvielen ook latere types waren. Als bekend is waardoor die personen later 
zijn zou de behandeling daar misschien op aangepast kunnen worden. 
 

Slapeloosheid 

Slapeloosheid is een aandoening waarbij de patiënt moeite heeft met inslapen, in slaap 
blijven, te vroeg wakker worden en heeft een slechte slaap kwaliteit(Meir H.Kryger and 
Thomas Roth, 2005). Uit een onderzoek in 1979 de Verenigde Staten kwam dat 1 op de 3 
volwassenen wel eens Slapeloosheid problemen had het afgelopen jaar(Mellinger et al., 
1985). 17 % zei er veel last van te hebben.  
 

Slapeloosheid en melatonine 
 

 In een onderzoek van Hajak et al. (2007) werd onderzocht of er een verschil in melatonine 
waardes was tussen slapeloosheid patiënten en controle proefpersonen. 15 dagen lang werd 
van 10 slapeloosheid patiënten melatonine en verscheidene slaap variabelen gemeten. De 
slapeloosheid patiënten hadden een significant slechtere slaap dan de controle. Tussen de 
Slapeloosheid patiënten was er geen correlatie tussen hoe lang ze last van slapeloosheid 
hadden en hoe erg de symptomen waren. Tussen de patiënten en controle was geen verschil 
in de melatonine onset. Waar wel een significant verschil inzat was de melatonine 
amplitude. Het gemiddelde melatonine niveau was significant lager bij de slapeloosheid 
patiënten. Ook was er een significante correlatie tussen hoe lang de patiënt last had van 
slapeloosheid en hoe laag melatonine gemiddeld was. Het lage melatonine niveau zou voor 
een deel kunnen verklaren waarom Slapeloosheid patiënten zoveel problemen hebben met 
inslapen. De directe slaap inducerende effecten van melatonine zijn afhankelijk van de 
concentratie (Deacon and Arendt, 1995), dus misschien dat Slapeloosheid patiënten gewoon 
significant minder moe zijn ’s avonds en daardoor minder slapen. 
 
In een onderzoek van Zhdanova et al. (2001) is onderzocht of melatonine helpt tegen 
slapeloosheid bij mensen ouder dan 50 jaar. Mensen boven de 50 ontwikkelen vaak slaap 
problemen die erger worden naarmate ze ouder worden. Ook is melatonine vaak lager bij 
hogere leeftijden. Daarom is er in dit onderzoek gekeken naar de  effecten van melatonine 
op 15 slapeloosheid patiënten van boven de 50. De patiënten kregen of een placebo of 
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0.1/0.3/3 mg melatonine 30 minuten voor slapen gaan. Daarna werd het endogene 
melatonine niveau gemeten, een aantal slaap variabelen en de temperatuur. Ook werd 
melatonine gegeven aan gezonde controle personen.  
Melatonine had geen significant effect op slaap efficiëntie(aantal uur geslapen/aantal uur in 
bed) bij de controle groep. Bij de slapeloosheid patiënten veroorzaakte elke melatonine 
concentratie een significante verbetering van slaap efficiëntie. 10 uur na toedienen van de 
0.1 en 0.3 mg melatonine was er geen verhoogde waarde meer van intern melatonine. De 3 
mg melatonine groep had overdag nog wel een verhoogd melatonine niveau. Ook was de 3 
mg dosis de enige die een significante daling in lichaamstemperatuur veroorzaakte in de 
Slapeloosheid groep. 
Melatonine heeft dus een bevorderlijke invloed op slapeloosheid symptomen bij oudere 
mensen. Zelfs bij een vrij lage dosis voor het slapen gaan is er al een significante verbetering. 
Er is in dit onderzoek niks vermeld over fase verschuivende effecten. Als melatonine niet op 
het juiste tijdstip van de PRC wordt toegediend zal het ongewenste ritme verschuivingen 
veroorzaken of een kleiner effect hebben (Lewy et al., 1992). 
 
In een onderzoek van Ellis et al. (2003) werd ook onderzocht of exogene melatonine 
Slapeloosheid verschijnselen kon verminderen. In dit onderzoek werd 5 mg melatonine om 
20:00 voor 7 dagen aan 15 Slapeloosheid patiënten gegeven. Vervolgens werden een aantal 
slaap variabelen gemeten. Melatonine had geen significante effecten op de slaap kwaliteit. 
In dit onderzoek werd geconcludeerd dat melatonine als een slaap medicijn niet effectiever 
was dan bestaande middelen zoals benzodiazepines. 
De tijd van melatonine inname was behoorlijk vroeg in dit onderzoek, meestal wordt 
melatonine toegediend 1 a 2 uur voor slapen gaan. Hierdoor zou melatonine minder effect 
gehad kunnen hebben.  
 
In een onderzoek van Garfinkel et al. (1995) werd ook onderzocht of melatonine hielp bij 
slapeloosheid bij ouderen. Dit werd onderzocht op 12 Slapeloosheid patiënten welke 
allemaal lagere melatonine waardes hadden dan gezonde jongere mensen. Alle patiënten 
werd 3 weken lang of een placebo of 2 mg melatonine 2 uur voor de gewenste slaaptijd 
gegeven. Tijdens de behandeling werden verscheidene slaap variabelen gemeten.  
Slaap efficiëntie was significant hoger in de melatonine groep, slaap latentie had een 
verlagende trend maar was niet significant. In gelijkwaardige onderzoeken, zoals van Ellis et 
al. (2003), had  melatonine niet altijd een positieve werking op slaap bij Slapeloosheid 
patiënten. Dit kan mogelijk komen doordat het in dit onderzoek specifiek ging om 
Slapeloosheid patiënten met een lager melatonine niveau. Ook duurde de behandeling 3 
weken, wat langer was dan bij andere onderzoeken. 

 

Conclusie & discussie slapeloosheid en melatonine 
 
Melatonine lijkt over het algemeen een positief effect te hebben op Slapeloosheid 
verschijnselen. 
De dosis lijkt niet veel uit te maken. Het is opmerkelijk dat het onderzoek met de hoogste 
dosis (Ellis et al., 2003) de minste effecten vond. 
De tijd van dosering varieert ook tussen 20:00 en 30 of 120 minuten voor slapen gaan. De 
dosis om 20:00 gaf geen effect, mogelijk doordat deze te vroeg was. 
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Het zou interessant zijn om te onderzoeken of melatonine altijd verlaagd is in Slapeloosheid 
of dat dit alleen in een bepaalde subgroep geld. Dit zou nuttig zijn voor specifiekere 
behandelingen. 

 

Afsluitend 

Melatonine lijkt goed bruikbaar te zijn als medicijn in jetlag, DSPS en Slapeloosheid. Waar 
nog wel meer onderzoek gedaan naar moet worden zijn tijd van inname en dosering. 
 
De tijd van melatonine inname varieert veel tussen onderzoeken. Sommige onderzoekers 
baseren de inname tijd op het endogene melatonine ritme en andere op het normale slaap-
waak ritme. En ook binnen deze groepen kiezen onderzoekers alsnog niet de zelfde tijd. 
Soms kiest men voor een dosering 30 minuten voor slapen gaan, in andere onderzoeken 2 
uur voor slapen gaan.  
Wel lijkt het geen groot verschil uit te maken of de tijd van melatonine inname gebaseerd is 
op de melatonine curve of op de geschatte midsleep/begin van slapen. Nagtegaal et al. 
(2002) vonden bijvoorbeeld geen significant verschil tussen hun onderzoek dat de tijd van 
inname baseerde op de melatonine curve en andere onderzoeken die de tijd van toediening 
baseerden op slaap dagboeken. 
Ondanks dat er veel onderzoek is gedaan naar de PRC van melatonine wordt dit vaak niet 
toegepast op onderzoeken waar melatonine als medicijn wordt gebruikt. In plaats van 
melatonine toe te dienen op het moment waar het de grootste verschuiving veroorzaakt 
wordt het vaak gegeven op het moment van gewenste uiteindelijke DLMO tijd. Dit heeft als 
voordeel dat melatonine voor een lange termijn op dezelfde tijd toegediend kan worden 
zonder dat er risico is dat de fase teveel naarvoren schuift. Als melatonine aan het begin van 
een behandeling toegediend wordt op het tijdstip waar het de grootste verschuiving 
veroorzaakt zou het misschien betere effecten kunnen hebben op de behandeling. Dit zou 
moeten worden onderzocht. 
 
De dosering varieert tussen onderzoeken van 0.05 mg tot 5 mg. De doseringen hadden 
meestal geen verschillend effect. In sommige onderzoeken gaf een hogere dosering een 
kortere slaap latentie en een betere slaap kwaliteit. Het lijkt erop dat lage doseringen 
evenveel effect hebben op de fase als hoge doseringen. Maar de hoge doseringen hebben 
een groter direct slaap inducerend effect. 5 mg lijkt vooral bij jetlag en DSPS de juiste 
dosering te zijn, aangezien de directe slaap inducerende effecten positief zijn voor de 
behandeling.  Als de dosering nog groter wordt gemaakt is het mogelijk dat melatonine een 
fase verschuiving naar achteren veroorzaakt als het ’s ochtends nog in het bloed is. Een 
onderzoek van Waldhauser et al. (1984) liet zien dat 80 mg melatonine in sommige gevallen 
19 uur na inname nog voor een verhoogd melatonine niveau zorgde. 
 
In geen enkel behandelt onderzoek werd rekening gehouden met de tijd van verschillende 
doseringen. Deacon and Arendt (1995) lieten zien dat de melatonine PRC dosis afhankelijk 
was maar hier wordt geen rekening meegehouden. 
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Doordat er tussen de onderzoeken verschil is in zowel tijd van inname als dosering is het 
moeilijk verschillende onderzoeken te vergelijken. Een uniformere tijd van inname en 
doserings grote zou het makkelijker maken verschillen tussen onderzoeken te verklaren. 
Ook is het erg belangrijk dat naar de schadelijke lange termijn effecten van melatonine 
gekeken wordt. Bij DSPS en Slapeloosheid is het soms nodig een chronische melatonine 
behandeling toe te passen. De effecten van een melatonine behandeling van meerdere jaren 
zijn nu nog niet bekend. Dit zou uitgezocht moeten worden voordat melatonine op grote 
schaal toegepast wordt. 
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