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SAMENVATTING 
Er zijn verschillende soorten geheugen, waaronder semantisch geheugen en procedureel 

geheugen. Deze beide soorten geheugen zijn belangrijk voor de prestaties. Er treden tijdens en 

door slaap veranderingen op die de verwerking van informatie tot geheugen aannemelijk maken. 

- Er is tijdens de slaap activatie van hersengebieden betrokken bij het geheugen 

(hippocampus, amygdala) en er zijn positieve omstandigheden voor 

geheugenconsolidatie zoals lagere acetylcholine niveau en de lagere frequentie van de 

golven tijdens het ECG tijdens SWS. 

- Prestaties op geheugentaken zijn verhoogd door slaap en de recent opgeslagen 

informatie is minder gevoelig voor degradatie na slaap. 

- Er wordt soms extra inzicht gevormd door de informatieverwerking tijdens slaap. 

- specifieke gebeurtenissen tijdens de wakkere periode (zoals het leren van een taak) 

leiden tot toegenomen genexpressie en replay van signalen tijdens slaap. 

Er is een wisselwerking tussen slaap en presteren door de opslag van informatie in het geheugen 

tijdens slaap. Er is echter discussie over wat precies de rol van slaap bij de opslag van informatie 

is. Deze scriptie geeft een beschrijving van de informatieverwerkingsprocessen en laat zien wat 

de rol van slaap bij deze processen is. De informatieverwerking tijdens slaap heeft als duidelijk 

meetbaar gedragseffect toegenomen geheugenprestaties op korte termijn. Concluderend is 

geheugenconsolidatie tijdens slaap een ingewikkeld proces waarvan de fysiologie nog niet 

compleet ontrafeld is.  

INLEIDING 

DE LITERATUUR 

Tijdens de Romeinse oudheid werden er al gedachten geformuleerd over de rol van slaap bij het 

geheugen. Quintillian:“wat men de eerste dag niet kan reproduceren wordt de volgende dag in 

elkaar gezet” (Stickgold R. 2005). Recent onderzoek waarbij proefpersonen zo snel mogelijk 

een numerieke puzzel op moesten lossen werd beter gepresteerd na slaap. Echter was er bij dit 

experiment een efficiënte alternatieve oplossing waarvoor een diepgaand inzicht nodig is. Deze 

oplossing werd vaker ontdekt door mensen die geslapen hadden (Stickgold R. & Walker M. 

2004). Er was verbetering van de geheugenprestaties door slaap en er werd nieuw inzicht 

gecreëerd. Dit experiment dient als voorbeeld dat er tijdens slaap verwerking en opslag van 

informatie plaatsvindt, maar er is niet precies bekend hoe dat gebeurt. In de literatuur zijn 

experimenten beschreven met ratten en mensen(Vertes R.P.  2004,Stickgold R. 

2005,Stickgold R. et al. 2005). De verschillende experimenten die gedaan zijn, zijn te verdelen 

in twee soorten onderzoek: gedragsonderzoek naar de prestatie-effecten van 

geheugenconsolidatie door slaap en onderzoek naar de fysiologie van de verwerking van 

geheugen tijdens slaap. Onder gedragsonderzoek valt onderzoek waarbij de prestaties worden 

gemeten van proefdieren of mensen.  Bij fysiologisch onderzoek wordt een bepaalde 

fysiologische parameter gemeten, door bijvoorbeeld EEG , genexpressiebepaling of FMRI. Het 

verschil tussen beide soorten experimenten is het niveau waarop data verzameld wordt en 

welke vragen beide experimenten onderzoeken. Gedragsexperimenten kijken naar het gevolg 

van een manipulatie, een prestatieverbetering of vermindering. Fysiologische experimenten 

trachten een fysiologisch proces te koppelen aan een informatieverwerkingsstap. Het opslaan 
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van informatie in het geheugen tijdens slaap wordt intensief onderzocht omdat het duidelijk is 

dat er geheugenconsolidatie gebeurt tijdens slaap, maar grotendeels onbekend is welke 

fysiologische deelprocessen hier verantwoordelijk voor zijn. 

MAATSCHAPPELIJKE EN WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Slaap is interessant omdat een groot deel van het leven van een individu doorgebracht wordt in 

deze toestand. De algemene opvatting dat slaap een passieve rusttoestand is, is niet juist.  Slaap 

wordt beschreven als een fase waarin herstel plaatsvindt (Bennington J.H. et al. 1995). Als 

slaap geen actief proces zou zijn, zou er minder energie gebruikt kunnen worden.  Een voorbeeld 

hiervan is dat tijdens winterslaap een dier zich in een zeer energiezuinige toestand bevind. Toch 

warmt het dier actief op om slaap plaats te laten vinden. Er vindt dus actief kostbare slaap plaats 

(Daan S et al. 2003). Slaap is kostbaar, maar we weten niet precies wat het doet, dat maakt het 

onderzoeken van de functie van slaap interessant. Geheugen is interessant omdat geheugen de 

prestaties van o.a. de mens beïnvloedt. Het kunnen opslaan en terughalen van informatie is 

essentieel in het dagelijks functioneren. Hoe mensen presteren op een bepaalde taak is onder 

andere afhankelijk van de opslag van informatie in het geheugen. De thema’s slaap en geheugen, 

zijn belangrijk in onze (kennis) economie. Het is echter aannemelijk dat om de productiviteit te 

verhogen slaap in het gedrang komt en je dus bij het leren van een tentamen of schrijven van 

scriptie met een deadline voor een keuze komt: “slapen of werken?”. Een duidelijke conclusie 

betreffende de rol van slaap bij het functioneren van geheugen is bij dit soort dilemma’s nuttig. 

Vanuit een toegepast wetenschappelijk opzicht is onderzoek dat gedaan wordt naar de 

geheugenconsolidatie tijdens slaap (versterking of verbetering van de werking het geheugen) te 

verantwoorden. Door al het onderzoek naar slaap en geheugen wordt er meer inzicht verworven 

over de verwerking van informatie tot geheugen tijdens slaap. Als gevolg van dit verworven 

inzicht in deze beide processen, slaap en geheugen, kunnen strategieën worden bedacht om 

prestaties te optimaliseren door efficiënt gebruik te maken van de informatieverwerking  en 

opslag van informatie in het geheugen die tijdens slaap plaatsvindt. 

INHOUD VAN DE SCRIPTIE 

Deze scriptie geeft een korte beschrijving van de biologie en de theorieën met betrekking tot 

geheugen volgens recente wetenschappelijke literatuur. De reeks van biologische processen die 

bijdragen aan de opslag van informatie in het geheugen en waardoor geheugenconsolidatie 

plaatsvindt worden stap voor stap behandeld. Daarna wordt er een overzicht gegeven van 

onderzoek dat de rol van slaap bij geheugen beschrijft. Er wordt in deze scriptie verder ingegaan 

op de beperkingen en implicaties van verschillende onderzoeken. Uiteindelijk wordt een 

voorlopige conclusie gepresenteerd met de huidige kennis van de rol van slaap bij de opslag van 

informatie in het geheugen. Ook worden suggesties voor een vervolg onderzoek en de 

maatschappelijke implicaties besproken.  

GEHEUGEN 
Geheugen is te beschrijven als het opslaan en ophalen van informatie. Dit gebeurt door het 

omzetten van een prikkel in elektrische impulsen die worden opgeslagen in een langdurige 

neuronale verandering in de hersenen. Het paradigma betreffende geheugen is dat geheugen 

niet een 1:1 opslag is van ontvangen prikkels, maar dat het geheugen elke keer weer opnieuw 

wordt samengesteld uit delen van informatie die zijn gecodeerd (Stickgold R. et al. 2005). Niet 
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elk soort geheugen is hetzelfde. Er worden in de literatuur verschillende soorten geheugen 

onderscheiden(Stickgold R. 2005,Bear  M. A et al., 2007, zie figuur 1).  

SOORTEN GEHEUGEN 

 

Figuur 1. In deze figuur staat aangegeven welke soorten geheugen er in de literatuur worden omschreven 

(Stickgold R. 2005). Declarative, Episodic, Semantic Non-declarative, Procedural skills, Condioning, Non-

associatieve en Priming zullen respectievelijk vertaald worden in:  verklarend, episodisch, semantisch, 

niet verklarend, conditionering, non-associatief  en primen 

VERKLAREND GEHEUGEN 

Ten eerste is er declaratief geheugen, ofwel het verklarend geheugen. Verklarend geheugen 

bestaat uit: episodisch geheugen en semantisch geheugen. Episodisch geheugen is het geheugen 

dat wordt aangesproken als je denkt aan wat je gisteravond gegeten hebt of het antwoord op de 

vraag waar je was tijdens een indrukwekkende gebeurtenis, zoals de aanslagen op het World 

Trade Center.  Tijdens het oproepen van een episodische herinnering roep je een beeld op van 

de gebeurtenis, een episode.  

Semantisch geheugen is het geheugen waarin feiten worden opgeslagen. Het verschil tussen 

episodisch en semantisch geheugen is dat het episodisch geheugen gaat om een voorstelling van 

de gebeurtenissen en semantisch geheugen om abstracte feitenkennis. Semantisch geheugen 

wordt getest bij mensen door een in de literatuur beschreven visuele associatieve test waarbij 

bijvoorbeeld een object met een gezicht wordt gepaard (Tucker M.A. et al. 2011). Bij ratten 

wordt semantisch geheugen getest door middel van doolhoftest (Przybyslawski J. et al. 1999). 

 

NIET VERKLAREND GEHEUGEN 

Niet verklarend geheugen bestaat uit verschillende soorten geheugen (zie figuur 1). 

Procedurele vaardigheden worden getest bij het laten intoetsen van een bepaalde 

toetsenvolgorde. Er vindt bij training opslag plaats van de volgorde van de toetsensequentie en 

hoe deze taak uitgevoerd moet worden(Fischer S.  & Born J. 2009). Conditioneren is het 

koppelen van 2 stimuli aan elkaar. Non-associatief geheugen is onder andere habituatie en 

sensitisatie. Dit geheugen is een afgenomen (habituatie) of toegenomen reactie (sensitisatie) op 

een bekende prikkel. Primen is het sneller waarnemen van een stimulus als je hieraan al eerder 

blootgesteld bent.  

SEMANTISCH EN PROCEDUREEL GEHEUGEN 

In onderzoeken beschreven in deze scriptie is gaat het vooral om semantisch geheugen en 

procedureel geheugen. Deze soorten geheugen zijn belangrijk voor prestaties. Er zijn 
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duidelijke testen beschreven voor deze soorten geheugen bij diermodellen en humane 

experimenten (Vertes R.P.  2004,Stickgold R. 2005,Stickgold R. et al. 2005). De invloed van 

slaap kan duidelijk gekwantificeerd worden door deze testen, er is dan ook bewezen dat slaap 

een rol speelt bij het verwerken van informatie bij deze soorten geheugen(Tucker M.A. et al. 

2011,Walker M.P. et al. 2003). Het is te verantwoorden om op semantisch en procedureel 

geheugen te concentreren omdat deze soorten geheugens belangrijk zijn voor het functioneren.  

GEHEUGENMODEL 
Er worden tijdens de periode dat een mens wakker is veel prikkels opgevangen, echter een groot 

deel van deze prikkels is niet relevant en moet dan ook niet in het geheugen opgeslagen worden. 

Als je teveel herinneringen paraat hebt is het waarschijnlijk lastiger een enkele herinnering in 

deze grote pool van herinneringen te kunnen reconstrueren. Daarom treedt er selectie op bij de 

opslag van informatie in het geheugen. Onderzoek heeft aangetoond dat ten gevolge van een 

beloning beter gepresteerd werd op een test die het procedurele geheugen test (Tucker M.A. et 

al. 2011). Afhankelijk van een geanticipeerde beloning die gekoppeld wordt aan een bepaalde 

gedraging of herinnering vond er een toegenomen verandering in het geheugen plaats. Het 

slapende brein kan een belangrijke prikkel versterken en een minder belangrijke afzwakken op 

basis van het gepercipieerde belang(Walker M.P. et al. 2003) en ook in reactie op 

farmacologische manipulatie (Bocciaa M.M. et al. 2004,Nader, K.  2005,Duncan  C.P. 

1949,Przybyslawski J. et al. 1999). Belangrijke informatie wordt namelijk verwerkt en 

onbelangrijke informatie niet of minder. Hoe dit precies werkt wordt tijdens bij de individuele 

geheugenstappen beschreven (figuur 2). 

 

Figuur 2: in de figuur is de opslag van geheugen te zien. Boven de formatie van geheugen, onder de 

degradatie of reconsolidatie van geheugen in het verloop van de tijd (logaritmische schaal). Prikkels 

worden omgezet in geheugen (roze). Onder in de figuur wordt er geheugen geactiveerd en dan verwijderd 

of gereconsolideerd (blauw). Dit met als gevolg dat er dingen onthouden en vergeten worden. In het 

model is te zien dat de stappen encode, stabilize, enhance, integrate en HC independence 

(HC=hippocampal) elkaar gedurende de informatieverwerking ongeveer opvolgen. De tegenhangers van 
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deze processen zijn: destabilize, degrade en reconsolidate. De lijnen geven experimenteel 

bewezen processing aan. De puntjes geven een gehypothetiseerd verloop van de bijbehorende 

processingstap aan. Het beschrijft de werking van geheugen op basis van experimenten(Stickgold R. et al. 

2005). Er vinden onbewust allerlei veranderingen plaats met het signaal in de tijd na het opvangen van de 

prikkel (Alberts B. et al. 2002). De veranderingen hebben als uiteindelijk gevolg dat er langdurige 

neuronale veranderingen plaatsvinden (neuroplasticiteit) en nieuw geheugen gevormd wordt(Nader K.  

2003). 

Encode, stabilize, enhance, integrate, HC independence, : destabilize, degrade en 

reconsolidate  worden respectievelijk vertaald in  coderen, stabiliseren, integreren, HC 

onafhankelijkheid, destabilisatie, degradatie, reconsolidatie. 

CODEREN VAN DE PRIKKEL 

De informatieverwerking begint met de codeer fase (figuur 1). In deze fase wordt een 

gebeurtenis omgezet in signaal. De prikkel die wordt ontvangen door een zintuig, wordt omgezet 

in een serie impulsen. Een sterke prikkel zal meer impulsen teweegbrengen dan een zwakkere 

stimulatie van dezelfde zenuwcel. Deze impulsen worden doorgestuurd naar een gebied dat 

deze signalen verwerkt. Farmacologische stoffen die op geleiding van deze signalen en 

neurotransmitters invloed hebben, hebben een veranderend effect op perceptie en dus ook 

uiteindelijk op hoe deze prikkels opgeslagen worden. Een voorbeeld hiervan is het 

hallucinogeen LSD welke als agonist werkt op de 5-Ht2 serotonine receptor(Purves D., 2001). 

Een activatie van deze neuronen door de neurotransmitter agonist zorgt voor waarnemingen 

van prikkels die er niet zijn, ofwel hallucinaties. Deze vinding geeft aan dat 

neurotransmitterreleases en impulsen die gestuurd worden ten gevolge van activatie de 

interpretatie van een signaal en de daarop volgende verwerking bepalen. Een geanticipeerde 

beloning kan mensen beter doen opletten en de verwerking van de prikkel intenser of anders 

maken. Op basis van een grotere impact van de prikkel door een andere toestand weet het 

slapende brein wat “belangrijk”is en vervolgens verwerkt wordt (Walker M.P. et al. 2003). 

STABILISEREN VAN HET SIGNAAL 

Na de codeer fase volgt de stabilisatie fase (figuur 2), het signaal wordt gestabiliseerd en is na 

deze fase niet meer gevoelig voor interferentie (Tucker M.A. et al. 2011,Walker M.P. et al. 

2003). Interferentie zijn prikkels die een imprint kunnen afbreken of voor een belemmering bij 

geheugenconsolidatie zorgen. Door de veelvuldige langere activatie van neuronen wordt 

summatie geïnduceerd. Summatie is een proces waarbij meerdere impulsen samen een ander 

neuron activeren tot er een actiepotentiaal wordt gegenereerd. Dit proces valt ook te 

beschouwen als een filter, omdat pas bij meerdere impulsen een volgend neuron wordt 

geactiveerd. Daardoor heeft niet elke activatie een langdurige geheugenverandering tot gevolg. 

Er kunnen inhibitoire en excitatoire pulsen worden gegeven aan een neuron. Als de 

grenswaarde van activatie voor depolarisatie bereikt is wordt een volgend neuron geactiveerd 

in een structuur die betrokken is bij het geheugen (bijvoorbeeld hippocampus). 

 

Door veelvuldige activatie ten gevolge van summatie wordt een betere verbinding gevormd 

tussen axon en dendriet (Bear  M. A et al., 2007). Dit proces werkt als volgt:  

 

1.De synapsspleet wordt meerdere malen gestimuleerd door  axonen, Dit zorgt voor meer 

activatie van het tweede neuron bij de dendriet.  

2.Bij de activatie van de synapsspleet vindt de release van glutamaat in de synapsspleet plaats.  

3.Door glutamaat worden NMDA en AMPA receptoren geactiveerd.  

4.Deze activatie heeft als gevolg dat meer AMPA receptoren op de dendriet tot expressie komen 

(upregulatie).  
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Door deze reeks van processen is er een betere verbinding ontstaan tussen axon en dendriet en 

er kan door een volgende activatie LTP (long term potentiation) geïnduceerd worden (Alberts B 

et al. 2002). LTP wordt gezien als het mechanisme waardoor geheugenimprints opgeslagen 

worden (de basis voor neuroplasticiteit). Alleen als beide betrokken neuronen (pre en 

postsynaptisch) tegelijkertijd sterk geactiveerd worden ontstaat er LTP(Vertes R.P. et al.  

2000). Bij een geringe activatie (afwezigheid van impulsen) vindt er LTD (long term depression) 

plaats. LTD en LTP vormen samen een evenwicht. Neuroplasticiteit is het proces waarbij 

structurele veranderingen plaatsvinden ten gevolge van bijvoorbeeld een prikkel. LTP wordt 

waargenomen in structuren die betrokken zijn bij het functioneren van geheugen zoals de 

hippocampus en amygdala (Ferry B. et al.  1999). 

 

VERBETERINGSFASE, INTEGRATIEFASE, HC-ONAFHANKELIJKHEID 

Na de stabilisatie fase is er de verbeter fase. Tijdens deze fase worden dendritische spines door 

LTP gevormd. De vorming en groei van een dendritische spine wordt door een reeks processen 

aangestuurd (genexpressie, depolarisatie, second messengers). De AMPA receptoren en NMDA 

receptoren zijn essentieel bij deze aansturing, ze zijn namelijk onderdeel van de reeks processen 

die LTP en verdere vorming van dendritische spines reguleert (Matsuzaki M. et al. 2004). De 

gevormde spines vormen een bepaalde reactie op een neuronale activatie en zijn daardoor een 

mechanisme voor langdurige opslag van geheugen imprints (Matsuzaki M. et al. 2004). 

 Tijdens de integratie fase treden er veranderingen op die ervoor zorgen dat een bepaalde 

geheugenimprint gekoppeld wordt aan andere informatie. Het betreft nieuwe neuronale 

verbindingen die gevormd worden (Cooke S.F. et al. 2006). Welke fysiologische processen 

inherent zijn aan de integratiefase is niet precies bekend (Stickgold R. 2005).  

Als laatste stap in het geheugenmodel treedt HC onafhankelijkheid op. Waargenomen is dat 

vroege herinneringen (figuur 2) onafhankelijk van de hippocampus kunnen worden opgehaald. 

Deze conclusie is gebaseerd op basis van hersenscans (FMRI) met lage HC activiteit bij het 

oproepen van vroege herinneringen en case reports bij mensen met een HC laesie die toch nog 

vroege herinneringen hadden zonder activatie van de hippocampus (Bear  M. A et al., 2007). 

Deze twee bevindingen geven aan dat de bepaalde memory imprint ingebouwd is in het neurale 

netwerk en de HC maar een tijdelijke rol heeft bij de formatie en bij het oproepen van een 

bepaalde herinnering.  

 

DEGRADATIE OF RECONSOLIDATIE 

 
Figuur 3: in deze figuur is reactivatie, destabilisatie, degradatie en reconsolidatie van geheugen 

weergegeven(Stickgold R. et al. 2005) 
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Na eerder beschreven geheugenvormende processen is het zo dat een memory imprint 

opgeroepen kan worden. Als een herinnering opnieuw opgeroepen wordt (reactivatie) kan er 

enkel door het oproepen hiervan destabilisatie optreden. Dit destabilisatieproces houdt in dat 

een geheugen imprint gevoelig wordt gemaakt voor wijziging of degradatie. Hierna volgt het 

reconsolidatie proces. Consolidatie en reconsolidatie werken via dezelfde reeks van 

fysiologische processen (Shaffery  et al. 2002,Suzuki A. et al. 2004). Dit deelproces is nodig 

omdat enkel de (re)activatie van een geheugen imprint deze kan doen degraderen of wijzigen. 

Deze degradatie blijkt uit experimenten met ratten waarbij een bekend doolhof doorlopen werd 

met of zonder farmacologische manipulatie door propanolol. Wanneer de opslag van geheugen 

en dus ook de reconsolidatie door het middel van propanolol geblokkeerd werd na activatie en 

destabilisatie van de memory imprint, steeg het aantal fouten op de doolhoftest (Przybyslawski 

J. et al. 1999). Deze bevinding geeft aan dat door de leerblokkade de herinnering gedegradeerd 

werd in plaats van gereconsolideerd. Normaliter kan na destabilisatie ook het degradeer 

proces in werking treden. Dit houdt in dat een memory imprint ontoegankelijk wordt gemaakt 

voor oproepen of compleet verwijderd wordt. (Stickgold R. 2005)  

 

Dit geheugenmodel kan ons beter doen begrijpen welke processen er plaatsvinden tijdens de 

formatie van nieuwe memory imprints en biedt ook een target om onderzoek mee uit te voeren. 

Op basis van bovenstaand model kan het effect op het geheugen van een bepaalde manipulatie 

voorspeld worden. 
 

 

 

 

GEHEUGEN EN SLAAP 

 

GEHEUGENCONSOLIDATIE: GEDRAGSEXPERIMENTEN 
 Niet elke soort informatie is nuttig om op te slaan en te consolideren tijdens slaap(Stickgold R. 

et al. 2005). Daarom wordt geselecteerd door het brein wat belangrijke informatie is. Het 

slapende brein weet welke prikkels belangrijk zijn en weet dit door twee verschillende 

processen. Deze selectie kan gebeuren door interferentie en door een mechanisme dat de 

consolidatie van belangrijke imprints stimuleert. Interferentie of stimulatie van 

geheugen(re)consolidatie kan door een ecologisch belangrijke stimulus plaatsvinden. Studies 

laten zien welke processen hierbij betrokken zijn door farmacologisch stimulatie en 

interferentie van geheugenopslag te bewerkstelligen. 

INTERFERENTIE EN STIMULATIE VAN GEHEUGENCONSOLIDATIE DOOR ECS (ELECTRO-

CONVULSIVE SHOCKS) EN FARMACOLOGISCHE STOFFEN 

Al halverwege vorige eeuw is er aangetoond dat de verbeter-fase essentieel is voor resistentie 

tegen interferentie. Als ECS, ofwel sterke elektrische stimulatie van het brein wordt toegediend 

is de opslag van informatie in het geheugen gestoord. Er is een retroactief effect, prikkels die 

eerder waargenomen zijn, worden namelijk niet meer opgeslagen (Duncan  C.P. 1949). Pas na 6 

uur is de geheugen imprint ongevoelig voor interferentie(Duncan  C.P. 1949). Bij de 

reconsolidatie (waarbij dezelfde fysiologische processen betrokken zijn als bij reguliere 
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consolidatie(Shaffery  et al. 2002,Suzuki A. et al. 2004)) is ook interferentie gevonden. 

Reconsolidatie en consolidatie werden farmacologisch geblokkeerd door acetylcholine- en 

noradrenalinereceptorantagonisten (Przybyslawski J. et al. 1999,Bocciaa M.M. et al. 2004). 

De gevoeligheid voor deze receptorantagonisten geeft aan dat geheugen consolidatie 

gemoduleerd wordt door o.a. acetylcholine en noradrenaline (Stickgold R. 2005). Door 

farmacologisch beïnvloeden van de NMDA receptor met een agonist kan reconsolidatie 

gestimuleerd en degradatie voorkomen worden (Nader, K.  2005). De positieve en negatieve 

modulatie van geheugenconsolidatie gevonden door de bovenstaande agonisten en antagonisten 

en het effect van de ECS laten zien dat consolidatie gemoduleerd wordt door neurotransmitters 

en elektrische signalen. Deze signalen zijn een bepaalde tijd (>6 uur) gevoelig voor interferentie 

en prikkels die stimulatie van geheugenconsolidatie bevorderen.  

INTERFERENTIE EN STIMULATIE VAN GEHEUGENCONSOLIDATIE DOOR EEN ECOLOGISCH 

BELANGRIJKE PRIKKEL 

Interferentie treedt normaliter op basis van een ecologisch belangrijke prikkel. Een experiment 

waarbij mensen een korte motorische taak moesten trainen en uitvoeren voor en na slaap, liet 

zien dat er na slaap verbetering was van de prestaties. Echter bij interferentie door leren van 

een andere motortaak tijdens de verbeter fase (10 minuten – 6 uur) werd er slechter 

gepresteerd op de eerder geleerde taak vergeleken met de situatie zonder interferentie. Dit 

effect werd veroorzaakt door minder geheugenconsolidatie tijdens de slaap(Walker M.P. et al. 

2003). Er was dus een negatief effect door de prikkel van interferentietraining op de 

geheugenconsolidatie voor de originele taak. 

Een stimulatie van de geheugenconsolidatie, is gevonden bij het semantisch geheugen (Tucker 

M.A. et al. 2011). Menselijke proefpersonen hadden na slaap betere prestaties op een visuele 

associatie test. Dit is een test voor het semantisch geheugen. De training werd ’s ochtends of ’s 

avonds gegeven. Tijdafhankelijke consolidatie en consolidatie tijdens slaap werden door het 

trainen en testen op verschillende tijden ontkoppeld in dit experiment. Ongeacht op welke tijd 

van de dag de slaapfase zich bevond was er een slaapafhankelijke toename van de semantische 

geheugenprestaties. Echter, als er een beloning werd gekoppeld in de vorm van een geldbedrag 

aan goede score op de test, werd een grotere toename van de prestaties op de test na slaap 

gemeten. De positieve invloed van slaap door geheugenconsolidatie was dus afhankelijk van een 

geanticipeerde beloning. Concluderend valt te zeggen dat slapen door consolidatie, geheugen 

verbetert op korte termijn afhankelijk van mechanismen die de relevantie van de prikkel 

coderen(Tucker M.A. et al. 2011,Walker M.P. et al. 2003). De verbeteringen die tijdens slaap 

bij geheugen optreden door consolidatie zijn dat geheugen ongevoeliger wordt voor 

interferentie en dat betere prestaties worden gemeten op geheugentaken. Het slapende brein 

weet welke informatie belangrijk is om te verwerken op basis van de fysiologische staat van de 

proefpersoon tijdens en tot 6 uur na het waarnemen van de prikkels(Bocciaa M.M. et al. 

2004,Nader, K.  2005,Duncan  C.P. 1949,Przybyslawski J. et al. 1999). 

 

GEHEUGENCONSOLIDATIE: FYSIOLOGISCHE EN GEDRAGSEXPERIMENTEN 
Tijdens slaap treden er allerlei fysiologische processen op die overdag niet of in mindere mate 

gebeuren. Door fysiologische en gedragsexperimenten wordt geheugenconsolidatie 

verondersteld tijdens slaap. Hieronder worden de verschillende slaapfases besproken en de 
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experimenten die de opslag van informatie in het geheugen tijdens de verschillende slaapfasen 

aantonen. 

GOLVEN EN SLAAPFASEN 

Figuur 4: Tijdens slaap worden verschillende fases onderscheiden: REM (rapid eye movement) slaap en 

verschillende niveaus van NREM slaap. NREM gaat naar steeds dieper tot SWS (slow wave sleep) (SWS = 

NREM 3,4). NREM en REM wisselen elkaar af tijdens slaap(Stickgold R. 2005).  

Het onderscheid tussen de verschillende slaapfases gebeurt op basis van de eigenschappen van 

de verschillende golven (amplitude en frequentie) die tijdens het EEG ( elektro-encefalografie) 

worden waargenomen. Van NREM1 tot NREM 4 worden de golven steeds langzamer en de 

amplitude hoger. NREM 3 en 4 worden dan ook wel omschreven als SWS (slow wave sleep). 

(Bocciaa M.M. et al. 2004). Het verloop van slaap begint met NREM-1. Deze gaat naar NREM 4, 

en daarna wordt er van NREM 4 weer naar NREM-1 gegaan, en vindt de eerste REM slaapfase 

plaats. Naar gelang er meer geslapen wordt neemt de hoeveelheid REM slaap ook toe ( figuur 4) 

(Stickgold R. 2005). 

CONSOLIDATIE TIJDENS NREM SLAAP 

Een waarneming die geheugenconsolidatie tijdens NREM slaap aannemelijk maakt is dat er 

tijdens SWS op het EEG sleepspindles en hippocampal sharp wave ripples worden waargenomen 

(Ramadan W. et al. 2009). Deze sleep ripples worden veroorzaakt door communicatie tussen 

de cortex en de amygdala(Schabus M. et al. 2004). De hippocampal sharp wave ripples worden 

veroorzaakt door de hippocampus (Ramadan W. et al. 2009).  Dit zijn structuren die betrokken 

zijn bij het geheugen(Ghilardi M. et al. 2000). Bij ratten is een toename van de sharp wave 

ripples na een doolhof test (semantisch geheugen) waargenomen (Ramadan W. et al. 2009). Er 

is dus meer activatie van de hippocampus tijdens slaap ten gevolge van geheugentraining. Bij 

een experiment met mensen waarbij woorden onthouden moesten worden is een correlatie 

gevonden tussen het aantal onthouden woorden en het aantal sleepspindles (Ramadan W. et al. 

2009). Dit suggereert dat sleepspindles betrokken zijn bij de consolidatie van semantisch 

geheugen. Er is actieve communicatie tussen hersenstructuren en activatie van 

hersenstructuren die betrokken zijn bij geheugen tijdens NREM 3,4  slaap. Acetylcholine is 

verlaagd tijdens SWS in de hippocampus vergeleken met overdag. Als bij mensen de cholinerge 

activiteit verhoogd wordt tijdens SWS wordt de consolidatie van semantisch geheugen bij een 

word pair test geblokkeerd(Gais S. &  Born J. 2004). De verlaagde cholinerge activiteit is 

kennelijk een goede omstandigheid voor het consolideren van geheugen. Op basis van deze 

bevindingen is te concluderen dat er geheugenconsolidatie is tijdens NREM slaap, en dat de lage 

cholinerge activiteit tijdens NREM slaap hierbij een rol speelt.  
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CONSOLIDATIE TIJDENS REM SLAAP 

Een bevinding die geheugenconsolidatie tijdens REM slaap aannemelijk maakt is dat ratten die 

blootgesteld zijn aan een verrijkte omgeving (een grotere kooi met meer objecten) meer zif-268 

gen expressie hebben tijdens REM slaap ( Ribeiro S. et al. 1999). Het zif-268 gen is betrokken 

bij neuroplasticiteit en wordt onder invloed van LTP tot expressie gebracht (Shaffery  et al. 

2002). Er is dus meer neuroplasticiteit tijdens REM slaap ten gevolge van een verrijkte 

omgeving. Deze toename van neuroplasticiteit is ook wat verwacht wordt, aangezien een 

verrijkte omgeving voor meer prikkels zorgt die vervolgens gecodeerd en daarna opgeslagen 

worden. Als geheugenconsolidatie tijdens de slaap plaatsvindt, zou je inderdaad verhoogde 

neuroplasticiteit verwachten. Daardoor lijkt REM slaap betrokken bij consolidatie bij ratten. 

Bij mensen zijn er casereports van beschadigingen aan de hersenstam. Deze mensen hebben 

soms geen REM slaap meer (Vertes R.P. et al.  2000). Bij mensen die bepaalde soorten 

antidepressiva gebruiken is er ook minder tot geen REM slaap(Vertes R.P. et al.  2000). Echter 

wordt bij mensen met minder of geen REM slaap geen verminderd semantisch geheugen 

gevonden, ondanks dat REM slaap betrokken is bij het ruimtelijk semantisch geheugen van 

ratten. (Vertes R.P. et al.  2000,Shaffery  et al. 2002). Een afname of verandering van de 

activatie die plaatsvindt tijdens REM slaap hoeft niet altijd te leiden tot lagere 

geheugenprestaties. Dit is tegenstrijdig met de vinding die suggereert dat er een bepaalde 

processing tijdens REM slaap is bij ratten. Een andere vinding die pleit voor 

geheugenconsolidatie tijdens REM slaap is dat er een replay van signalen wordt waargenomen 

(Louie K. &  Wilson M.A., 2001). Hierbij wordt een signaal dat overdag heeft plaatsgevonden 

herhaald. De metingen werden gedaan aan neuronen in de hippocampus bij ratten die een 

repetitieve doolhof test deden. Soortgelijke activatie patronen werden tijdens slaap en overdag 

gemeten bij mensen (Louie K. &  Wilson M.A., 2001). Deze replay geeft volgens de 

onderzoekers aan dat het signaal van overdag nog een extra keer afgespeeld wordt tijdens slaap. 

Deze replay kan een indicatie van geheugenconsolidatie tijdens slaap zijn. Het is op basis van 

tegenstrijdige resultaten niet duidelijk of er bij mensen tijdens REM slaap geheugenconsolidatie 

is. Het ontbreken van rem slaap bij mensen lijkt geen duidelijke geheugeneffecten te hebben. 

 

DISCUSSIE 
 

 

A Tucker M.A. et al. 2011, Walker M.P. et al. 2003 

B Bocciaa M.M. et al. 2004, Nader, K.  2005, Duncan  C.P. 1949, Przybyslawski J. et al. 1999 

C Louie K. &  Wilson M.A., 2001 ,Ramadan W. et al. 2009, Stickgold R. & Walker M. 2004, Vertes R.P. et 
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Figuur 5:  Een schematisch overzicht van: de slaap & geheugenconsolidatieexperimenten, fysiologische 

processen en het geheugenmodel. Bij de gedragsexperimenten werd de invloed van de manipulatie op 

fysiologie aangegeven door een pijl. Door de onzekerheid bij de manipulaties zijn bij experiment kleinere 

pijltjes getrokken. Deze kleine pijltjes geven mogelijke manieren van invloed aan. Bij de fysiologische 

experimenten wordt het proces wat bekeken word aangegeven door een brede pijl.  

 

GEDRAGSEXPERIMENTEN 
Gedragsexperimenten die procedureel geheugen testen hebben niet altijd significant resultaat 

(Caithness G et al. 2004,Vertes R.P.  2004,Vertes R.P. et al.  2000). Er wordt op basis van de 

negatieve resultaten de conclusie getrokken dat er geen consolidatie van geheugen tijdens slaap 

aantoonbaar is, terwijl de positieve resultaten natuurlijk niet genegeerd kunnen worden. Een 

verschil tussen beide experimenten(Tucker M.A. et al. 2011, Caithness G et al. 2004) is dat bij 

het experiment waarbij consolidatie werd gevonden er een beloning gekoppeld werd aan een 

goede score. Er wordt daarom geconcludeerd dat (belangrijke) memory imprints voornamelijk 

geconsolideerd worden. (Tucker M.A. et al. 2011,Walker M.P. et al. 2003). Een beperking van 

de gedragstesten beschreven in deze scriptie is dat er binnen 24 uur getest wordt. Hierdoor 

wordt maar een deel van het geheugen getest. De langetermijneffecten van 

geheugenconsolidatie tijdens slaap worden niet gemeten. Bij ECS en farmacologische 

manipulaties (Bocciaa M.M. et al. 2004, Nader, K.  2005, Przybyslawski J. et al. 1999,Gais S. 

&  Born J. 2004) wordt resistentie tegen interferentie getest van het geheugen en stimulatie van 

geheugenconsolidatie uitgevoerd die normaal niet gebeurt. Er is sprake van een niet natuurlijke 

manipulatie, Dit soort manipulaties zijn nodig om aan te tonen hoe het systeem werkt, maar 

geven niet een natuurlijk gevolg van de informatieverwerking  aan. 

 

FYSIOLOGISCHE EXPERIMENTEN 
Bij de fysiologische experimenten wordt een duidelijk beeld gepresenteerd van slaap als goede 

fase voor geheugenconsolidatie. Tijdens SWS is consolidatie van semantisch geheugen 

aangetoond. Cholinerge activiteit speelt een aantoonbare rol, want door het verhogen van 

acetylcholine tijdens de slaap vond een duidelijke afname van de geheugenprestaties plaats 

(Gais S. &  Born J. 2004). Ook het EEG liet activatiepatronen zien die memory processing 

tijdens SWS aannemelijk maken. Dit wordt geconcludeerd op basis van communicatie tussen 

structuren (Bennington J.H. et al. 1995,Bocciaa M.M. et al. 2004) die betrokken zijn bij het 

geheugen en de replay van signalen overdag tijdens slaap (Louie K. &  Wilson M.A., 2001). 

Tijdens REM slaap blijkt er grote neuroplasticiteit te zijn in reactie op een verrijkte omgeving. 

Dit suggereert dat er meer consolidatie is van geheugen tijdens de REM slaap. Echter bij mensen 

met minder REM slaap door een beschadiging aan de hersenstam of antidepressieve medicatie 

zijn er geen afgenomen geheugen en cognitieve prestaties gevonden. Dit zou een soort 

afhankelijk verschil kunnen zijn tussen ratten en mensen. Echter kan het ook zijn dat de 

processing tijdens REM slaap geen vereiste is voor de geheugenconsolidatie, maar normaliter 

wel bij consolidatie betrokken is, bijvoorbeeld voor lange termijn opslag. Dit zou verklaren 

waarom er geen acuut verminderde prestaties gemeten worden maar waarom er wel meer 

activiteit tijdens REM slaap is ten gevolge van een geheugentaak (Schabus M. et al. 2004). Er 
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worden dan ook lange termijn effecten gehypothetiseerd van REM slaap, deze zijn nooit 

gemeten, maar die zouden deze inconsequentie kunnen verklaren. (Vertes R.P. et al.  2000). 

Ook een mogelijkheid is dat op het EEG geen REM slaap meer gezien wordt door een effect van 

antidepressieve medicatie, maar dat de functionele geheugenprocessen tijdens REM slaap nog 

wel gebeuren. 

CONCLUSIE 
Dit literatuuronderzoek toont aan dat er duidelijk bewijs is voor de hypothese dat 

geheugenconsolidatie tijdens slaap optreedt.  

Deze geheugenconsolidatie heeft twee consistent aantoonbare gedragseffecten. De 

geheugenprestaties zijn verhoogd en de resistentie tot interferentie die leidt tot degradatie of 

afgenomen geheugenconsolidatie neemt toe . Verder wordt “belangrijke” informatie verwerkt en 

er kan ook nieuw inzicht verworven worden. 

Fysiologische experimenten tonen aan dat het brein tijdens slaap in een andere fysiologische 

toestand is dan de wakkere toestand. Er vindt communicatie plaats tussen hersengebieden die 

betrokken zijn bij geheugenwerking en activatie van structuren die essentieel zijn voor opslag 

van geheugen. Het veranderen van deze activatie door de fysiologische toestand te veranderen 

tijdens slaap, door slaapdeprivatie of farmacologisch ingrijpen, heeft negatieve effecten op 

geheugenconsolidatie. Tenslotte is er ook een duidelijk bewijs dat veranderingen tijdens de 

wakkere periode een effect op fysiologische processen tijdens slaap heeft.  

 

VERVOLGONDERZOEK 
Als vervolgonderzoek stel ik voor om verder te gaan bij de hiaten in de kennis die er nu zijn.  

-Door gedragsonderzoek is al aangetoond dat er consolidatie tijdens SWS slaap is maar er is nog 

twijfel over wat er gebeurt tijdens REM slaap. 

-Korte termijn effecten van geheugenconsolidatie tijdens slaap zijn aangetoond, echter 

onbekend is wat de lange termijn effecten zijn.  

-Er is onbekend welke gebieden en processen er precies betrokken zijn bij welk deelproces van 

consolidatie van de verschillende soorten geheugen.  

Om meer te weten te komen over de precieze mechanismen zouden er specifiekere soorten 

manipulatie met neurotransmitters moeten plaatsvinden, waarbij alleen een bepaald gebied in 

vivo gestimuleerd wordt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door TMS (transcranial magnetic 

stimulation) toe te passen. TCS kan lokaal worden toegediend en is daardoor een veel minder 

ingrijpende stimulatie dan ECS. Bij TCS zou door een hersengebied te activeren bij mensen 

gevonden kunnen worden welk hersengebied bij welke soort geheugen consolidatie betrokken 

is. Verder zouden nieuwe vormen van imaging gebruikt kunnen worden, zoals fMRI waarin een 

afgeleide van activatie van weefsels wordt waargenomen, echter zitten hier voorlopig nog 

allerlei beperkingen aan zoals: grootte van de machine, snelheid van de scan en geluidproductie. 

Ook zou de expressie van het neuroplasticiteit gen zif-268 over de tijd bepaald kunnen worden 
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om meer inzage te krijgen wanneer en hoe consolidatie plaatsvindt tijdens REM slaap. Meer 

onderzoek naar vindingen die al zijn gedaan zou moeten leiden tot inzicht hoe de consolidatie 

specifiek werkt: welke gebieden betrokken zijn en welke reeks van fysiologische processen 

consolidatie tot gevolg heeft. Het uiteindelijke doel is om de werking van het geheugen van de 

prikkel tot aan de opslag en integratie te begrijpen. Er is al veel onderzoek gedaan binnen de 

huidige mogelijkheden van de technologie. Echter om specifiek bij mensen te kijken naar wat er 

gebeurt, zit men aan beperkingen. Zo kunnen er geen ingrijpende experimenten gedaan worden 

en is men afhankelijk van technologische ontwikkelingen om non-invasief te manipuleren en 

data te verzamelen. 

 

IMPLICATIES 
De besproken studies laten zien dat slaap belangrijk is voor de verwerking van de prikkels 

overdag en de opslag van informatie. De lagere geheugenprestaties bij slaapdeprivatie laten zien 

dat er voldoende tijd voor slaap moet blijven, en dat er grenzen zijn aan de trend van de laatste 

jaren waarin de slaapduur steeds korter wordt (Daan S. et al. 1984). Buiten dat de 

geheugenprestaties afnemen kan er ook een langer schadelijker effect zijn als mensen niet 

genoeg slapen. Slaap is een fase waarin essentieel herstel plaatsvindt (Daan S et al. 

2003,Bennington J.H. et al. 1995). 

De informatieverwerking tijdens slaap is belangrijk en verstoringen van slaap kunnen oorzaak 

zijn van leerproblemen.  
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