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Inhoud 

 
 
• U krijgt te horen over biologische ritmen, chronobiologie 

 
• Hoort u over verschillende vormen van chronotherapie 

 
• Relatie met stemmingsontregeling 
 
 
 

Inleiding 



Het bijhouden van ons ritme met apps, het beinvloeden 

van de biologische klok met licht is populair en belandt 

laagdrempelig in de pers.  







Wat is Chronotherapie? 

 
Therapieën die de circadiane 
ritmen beïnvloeden  



Omgevingsritmen 
– Circadiane ritme (24 uur) 

• Dag/nacht ~ activiteit/slaap 
– Jaarritme 

• Seizoenen – ratio licht/donker 
 

Biologische ritmen (24 uur) 
– Celklokjes  
– Biologische klok (SCN) – “hoofdklok” 

• Slaap waak cyclus 
• Lichaamstemperatuur 
• Bloeddruk 
• Hormonen 
• Cognitie 
• Stemming 

Wat is Chronotherapie? 

daar zit de Biologische klok  – “hoofdklok” in de  
Supra Chiasmatische Nucleus (SCN) 



Circadiaan ritme 
24 uurs ritme 

Een etmaal duurt 24 uur, maar………… 
het biologische ritme duurt gem. 24.2 h  

dus dreigt altijd  DESYNCHRONISATIE 

 
 
 
 

 
Wat we kunnen merken bij: 
• Jet lag 
• Ploegendienst 
• Tijd isolatie (bijv. zuidpool)  
• Stemmingsstoornissen 
• Lichamelijke ziekten als bijv. 

ziekte van Parkinson 



Circadiaan ritme 
24 uurs ritme 

 SYNCHRONISATIE 
 

Lichaam zelf:    SCN  

Omgeving:   Eten 

    Activiteiten 

    

Een etmaal duurt 24 uur, maar………… 
het biologische ritme duurt gem. 24.2 h  

dus dreigt altijd  DESYNCHRONISATIE 



Circadiaan ritme 
24 uurs ritme 

 
Biologische ritmen gemiddeld 24.5 uur  

DESYNCHRONISATIE 

 SYNCHRONISATIE 
 

Lichaam zelf: SCN  

Omgeving: Eten 

  Activiteiten 

  
 licht opgevangen door speciale cellen 

in het netvlies, signaal naar de “klok” 

LICHT 



Hoe weten we dit? 

 
 

 
Veld onderzoek naar: 

• Psychische effecten 
• Lichamelijke effecten 

 
Het onderzoek gebeurt o.a. : 

 

• mijnbouw 
• space lab 
• nachtdienstwerkers 
• zuidpoolonderzoek 

Uit wetenschappelijk onderzoek 



Hoe weet u dit zelf?  
 

 
 
 
 

• Dagschommeling 
 

• Ochtendmensen 
• Avondmensen 

 
• Effect van waken 
• Jet lag 

Dagelijkse praktijk 

chronotypen 



Hoe weten we dit? 

 
 

 
 

• Waaktherapie / slaapdeprivatie  (jaren `80 o.a. in Groningen 
door Prof. Rudi van den Hoofdakker ~ Rutger Kopland) 

• Slaapfase verschuiving / sleep phase advance (SPA) als 
antidepressief werkende interventie 

• Lichttherapie (niet alleen in najaar) m.n. in de ochtend 
 

Terug naar het (depressie) onderzoek 



Licht in de morgen……….. 

Of melatonine in `s avonds maar dat is 3x minder effectief dan licht `s ochtends 



Licht in de avond……….. 

Verschuift het ritme naar achteren met alle risico`s voor ontregeling 

van het ritme; denk aan gebruik beeldschermen, mobiel `s avonds laat 



Melatonine is een chronobioticum 



Hoe weten we dit? 

 
 

 
 

• Waaktherapie / slaapdeprivatie  (jaren `80 o.a. in Groningen 
door Prof. Rudi van den Hoofdakker ~ Rutger Kopland) 

• Slaapfase verschuiving / sleep phase advance (SPA) als 
antidepressief werkende interventie 

• Lichttherapie (niet alleen in najaar) m.n. in de ochtend 
• Combinaties van waken, verschuiven, licht (o.a. Benedetti)* 

 
 

* Benedetti, F., et al. (2005). "Combined total sleep deprivation and light therapy in the treatment of drug-resistant bipolar 

depression: acute response and long-term remission rates." J Clin Psychiatry 66(12): 1535-1540.  

 
 

Terug naar het (depressie) onderzoek 



Hoe kwamen we dit zelf aan de weet? 

 

  

 

8th World Congress of 

Biological Psychiatry 

June 28th – July 3rd, 2005 

Chronobiological Treatment for 

Depression 

Dr. Francesco Benedetti 

San Raffaele Ospedale - Milano 

2006 

onderzoek ter 
plaatse  



beschikbare informatie 

onderzoek 

www.cet.org 



Praktijk van lichttherapie 

• Lichttherapielamp: je hoeft er niet in 
te kijken, half uur maximaal (soms 
korter) 

• Vroeger dan normale opsta-tijd 

• Medicatie voortzetten m.n. lithium 

• Bij netvliesafwijkingen oogarts 
controle (zelden aanpassing nodig) 

 N.B. niet in de avond 

 

• Andere vormen van lichttherapie: 
– Lichttherapie brillen 

– Wake-up light 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lichttherapie 

• 10.000 lux  

• Bijv. 7:00-7:30 a.m. 

 

  

Inleiding 



Praktijk Waak therapie: hele nacht wakker (ook voor ouderen)? 

   
♀ van 80 jaar 

 
• Vanaf 1960 vele, kortere en langere, 

ernstige en minder ernstige depressieve 
episoden 

• In 2016 tijdens opname wegens suïcidaliteit 
 

1. Sterke dagschommel was reden om aan de 
medicatie lichttherapie `s ochtends toe te 
voegen 2 weken 

2. Familie anamnese die boven tafel kwam 
van een (overleden) broer met bipolaire 
stoornis was extra reden voor een 
waaktherapie-nacht 
 

resultaat: 
• Volledig opklaren van depressie in 1 nacht, 

met week later ontslag met voortzetten 
lichttherapie 
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LT = lichttherapie 

WLT = waaklichttherapie 

SPA = sleep phase advance  

       LT                / WLT / SPA + LT 



Praktijk: De melkwijk als chronotherapie? 

Hoewel van jongs af aan lichte depressieve buien, traden bij deze melkboer, een typisch avondmens, 

pas 2 jaar na zijn pensioen en nog eens na overlijden van zijn vrouw (geen avondmens) ernstige 

depressies op die samen leken te hangen met zijn steeds later op staan (10 uur `s ochtends). Met 

lichttherapie kon hij vroeger opstaan en klaarde zijn depressie op. Het lijkt erop dat hij met zijn 

beroep, waarbij hij vroeg zijn melkwijk moest lopen, zijn ernstige depressies buiten de deur heeft 

gehouden.  Het overlijden van zijn vrouw maakte nog minder nodig dat hij vroeg opstond. 



Een waak licht therapie volgens het Benedetti schema  

WT 

LT 

 Wakker op ma-wo-vr nacht; licht elke ochtend (en snachts in de waaknacht); iets vroeger 

opstaan dan gewoonlijk. Niet slapen overdag, herstelnacht begint rond 21 uur.  

 Totale slaaptijd is iets minder dan normaal, maar kwaliteit van slaap is beduidend beter 

 Professionele begeleiding is van belang 

 Opname van 1 (observatie en voorbereiding) tot 2 weken is meestal voldoende, daarna 

poliklinisch 



dialyse als chronotherapeuticum? Toepassen 

Chronotherapie 

Een vrouw geboren  in 1950 op Curaçao, naar NL in 1970 kreeg bipolaire diagnose 1980,  lithium, 

depakine, maar desondanks frequente opname met ernstige manie in gesloten afdeling tot 2006. 

Tussen 2006 en 2013 lichte manie op open afdelingen. In die tijd kreeg ze dialyse. Toen ze 

transplantatie nier kreeg in 2013, werd ze weer ernstig manisch opgenomen.  

Het zou kunnen zijn dat ze zowel in Curaçao (waar het om 6 uur licht is) en tussen 2006 en 2013 toen 

ze 3 x per week om 5 uur moest opstaan voor de dialyse, haar ritme zo regelde dat ze psychiatrisch 

stabieler was ! Het dialyse-ritme werkte toen als chronotherapeuticum. 



Chronotherapie bij stemmingsstoornissen - samenvattend 

• Waken 
• Slaap fase verschuiving 
• Lichttherapie (soms melatonine / donkertherapie) 
• Combinatie  
• Sociale ritme therapie 

 
• Bipolaire depressie 
• Hypomane fase 
• Stabilisatie voor bipolaire stoornis (?) 
• In combinatie met medicatie, m.n. lithium 

 
• www.chronotherapiennetwerk.nl  



Wat is chronotherapie? 

 

• Chronotherapie, is elke behandeling waarbij op basis 
van kennis over de 24-uurs ritmiek getracht wordt een 
klinisch effect te bereiken (dus ter bevordering van 
welzijn of gezondheid) 

 
• Chronotherapie binnen CNN in de doelgroepen: psychiatrie,  neurologie, 

slaapstoornissen, geriatrie, of somatische aandoeningen waarbij b.v. vermoeidheid 
wordt bestreden. 



Esmée Verwijk, klinisch neuropsycholoog 
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Ybe Meesters, klinisch psycholoog 

 

 

 

 

 

    Initiatiefnemers: 



The real thing – zonopkomst in de Caraïben  

Bijzondere lichttherapie in de ochtend aan de oostkust van Midden-Amerika 



Chronotherapie  -------- tijd voor vragen? 

• Chronotherapie is nog in ontwikkeling en staat pas sinds 

2015 als optie in de richtlijn bipolaire depressie; niet alle 

behandelaren hebben hier ervaring mee 

• Gebruik niet zo maar een lamp, u verdient begeleiding 

bij de behandeling 

• Melatonine is een sterk werkend hormoon en kan je 

ritme ontregelen. Het is geen gewone slaappil 

• Houd een vast ritme in uw leven, beweeg regelmatig 

liefst buiten een half uur per dag, in de ochtend. Na wat 

later naar bed, toch op de vaste tijd er weer uit met de 

(licht)wekker. Bij “power nap” overdag, niet langer dan  

½ uur, met wekker.  

 


