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/ Melqtonine bii verlqre slqopfose

Experiment, nog geen bewij zen
De meerderheid (ruim 70o/o) van de volwassenen met ADHD heeft chronisch proble-
men met op tijd naar bed gaan en op tijd opstaan. Het resultaat van dit slaappatroon
is vaak moeheid en slaperigheid overdag, wat de concentratieproblemen van ADHD
kan versterken. Een normale slaapfase speelt zich af tussen 23:00 en 07:00 uur. Avond-
mensen, of mensen met een verlate slaapfase gaan bijvoorbeeld pas om 03:00 uur
slapen en slapen dan liefst uit tot 11:00 uur 's ochtends. Het eigen circadiane ritme is
uit fase ten opzichte van de kloktijd.

Laat nnar bed gaan komt voor bij 70o/o van de mensen met ADHD
Avondmensen met een sterkverlate slaapfase hebben moeite zichtehandhaven in
een reguliere baan van negen tot vijf, en proberen de werktijden aan hun circadiane
ritme aan te passen. Inderdaad werken volwassenen met ADHD opvallend vaak in
avond- en nachtdienst, als zelfstandig ondernemer, of helemaal niet. Voor patiënten
met een extreem late slaapfase komt niet alleen een regulier beroepsleven onder druk
te staan, ook contacten en relaties worden minder onderhouden, en de behandeling
voor ADHD kan mislukken als de afspraken met de therapeut in de ochten d,zijn.
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Met de Miinchener Chronotype Vragenlijst kun je meten of je een avond- of ochtend-

mens bent; de lijst kan online worden ingevuld op http://chrono.biol.rug.nl/.

Melatonine is een lichaamseigen stof die in de pijnappelklier in de hersenen wordt

gemaakt als het avond wordt. Melatonine is het hormoon dat het daglnachtritme

regelt en de biologische klok. Melatonine en licht zijn elkaars tegenpolen. Licht breekt

melatonine af. Daarom wordt je makkelijker wakker als de zon in je kamer schijnt.

Melatonine 's avonds, en licht dat's ochtends in je ogen valt, werken als belangrijke

'Zeitgebers', tijdsignalen naar de hersenen, waardoor je eigen,biologische ritme

gelijkgeschakeld wordt met het ritme van dag en nacht.

De tegenpolen melatonine en licht ziin'Zeitgebers'
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Een te laat op gang komen van de productie van melatonine ('Dim Light Melatonin

Onset', DLMO) wordt in verband gebracht met de verlate slaapfase stoornis. De

DLMO geeft het moment aan dat de melatonine spiegel boven een bepaalde drempel-

waarde komt. Die tijd ligt ongeveer 2 uur voor het tijdstip van inslapen, of 14 uur

na het opstaan. Bij kinderen met ADHD en inslaapproblemen is aangetoond dat de

DLMO 45 minuten later plaatsvindt dan bij kinderen met ADHD zonder inslaap-

problemen. Bij volwassenen met ADHD en inslaapproblemen is onderzoek gedaan bij

PsyQ in Den Haag. Eerste resultaten wijzenop een zelfde verlaat patroon van de onset

van melatonine bij volwassenen 
r

Er is onderzoek gedaan naar het effect van 's avonds melatonine innemen bij de verlate

slaapfase stoornis en naar lichttherapie in de morgen. Behandeling met melatonine

in de juiste dosering en op het juiste tijdstip kan een van de oplossingen voor dit

probleem vormen. De juiste dosis en duur van de lichttoediening is nog onderwerp

van onderzoek.

Veel kinderen en volwassenen met ADHD en een verlate slaapfase krijgen nu op

experimentele basis 3 tot 5 mg melatonine voor de nacht voorgeschreven. Gelukkig

krijgen ze geenverslavende tranquillizers meer. Maar er is nog weinig onderzoek

gedaan met melatonine bij patiënten met ADHD en slaapproblemen. Kristiaan van

der Heijden toonde als een van de eersten aan dat 3 mg melatonine voor bedtijd goed

werkt voor de inslaapproblemen bij kinderen met ADHD, en dat de DLMO daardoor

inderdaad naar voren schuift. De vraag is of volwassenen ook kunnen profiteren van

melatonine, enzo ja, hoe dit veilig en efectief kan worden voorgeschreven. Hoewel

gecontroleerd onderzoek bij volwassenen met ADHD en slaapproblemen dus ont-

De stijging van de melatonine spiegel is 's Avonds verlaat
bij de verlate slaapfase stoornis

Experimentele behandeling met melatonine liikt effectief
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breekt is er toenemend behoefte aan informatie en richtlijnen over het voorschrijven

van melatonine aan volwassenen. De voorlopige adviezen die nu volgen zijn gebaseerd

op het beschikbare onderzoek en de eerste ervaringen met melatonine in de praktijk.

Eerst de slaaphygiëne
Om te beginnen houd je een paar weken het tijdstip van van wakker worden, opstaan,

naar bed gaan en inslapen bij op zowel werkdagen als vrije dagen. Dan weet je hoe je

daadwerkelijk slaapt.

|e natuurlijke slaapritme is het ritme zonder de compensatie van (slaap)medicatie,

alcohol of drugs, zonder de dwang van de normale werktijden en voordat een eventu-

eel bijkomende depressie je slaappatroon veranderde (waardoor je bijvoorbeeld vroeg

wakker werd). |e eigen slaapritme is dus het ritme dat je hebVhad als je gezond bent en

niet hoeft te werken, als je kan uitslapen, in vakanties etc.

Gedrag en activiteiten's avonds

Sporten is heel gezonden het bevordert de slaap, waarschijnlijk onder andere doordat

beweging de hoeveelheid melatonine doet toenemen. 's Avonds laat computeren heeft

een nadelig effect, omdat het licht dat uit het computerscherm komt, precies dichtbij

genoeg is om effect te hebben op de melatoninespiegel. Helder licht dat van dichtbij

Licht in de ogen melatonine af

de ogen valt breekt namelijk melatonine af. Daarom lijkt het een goed advies voor

mensen met een verlate slaapfase om later op de avond en's nachts niet te computeren.

Slaapkamers zijn om te slapen, daar hoort dus geen computer of w. Zorgvoor een

goed verduisterde kamer, geen lichten aan 's nachts. Douchen voor je naar bed gaat,

een goede matras, frisse lucht en dergelijke helpen ook om rustiger te slapen.

Alcohol en koffie moeten worden beperkt, en na 20:00 uur kan je beter weinig meer

eten en drinken. Cannabis om te slapen moet worden gestaakt, anders weet je niet of
de melatonine straks werkt.

breekt
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Behandeling met melatonine
Door melatonine in tabletvorm te geven op een bepaalde tijd, kun je waarschijnlijk het
tijdstip veranderen waarop de hersenen het tijdssignaal krijgen voor de biologische
klok. De timing van de inname van melatonine is van doorslaggevend belang voor
het juiste effect. Melatonine vóór 15:00 uur of ná24:00 uur innemen kan namelijk
ongewenste effecten hebben, bijvoorbeeld verdere toename van de verlate slaapfase en
daardoor ook meer kans op toename van winterdepressie, die hiermee samenhangt.
Een timer is dus absoluut noodzakelijk om op de juiste tijd melatonine in te nemen en
zo het gewenste effect te bereiken. j

Dosis en timing
om snel te kunnen slapen neem je een relatief hoge dosis melatonine van 3 mg, een
uur voor het inslapen, bijv. om 22:00 wx. Dit doe je gedurende 2 weken. Deze dose-
ring helpt snel als je uitgeput bent door lange tijd onvoldoende slaap. Daarna wordt de
dosis verlaagd of gestopt in verband met kans op sufheid overdag.
Tegelijk met 3 mg melatonine om22:00 uur, begin je met een lage dosis melatonine
0.5 mg eerder op de avond om de biologische klok naar voren te zetten;dit kost wat
meer tijd. Met deze lage dosis kan je in principe lang doorgaan zonder dat nadelige
efecten optreden.

Om de slaapfase te vervroegen neem je 0.5 mg melatonine 6 uur voor het tijdstip van
melatonine stijging (DLMO), of 8 uur voor het gewenste tijdstip van inslapen (de
DLMO is altiid 2 uur voor het tijdstip van inslapen). omdat de DLMo niet gemakke-
liik bij iedereen kan worden bepaald, gaan we uit van 8 uur voor het gewenste tijdstip
van inslapen. Van 0.5 mg melatonine wordt je als het goed is niet slaperig; als dat toch
gebeurt moet de dosis omlaag, naar 0.1 of 0.2 mg.

Melatonine is een klokmiddel. De
verschuiving van de slaapfase naar voren

timing is cruciaal voor
of juist naar achteren.
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In het begin melatonine 3 mg als slaapmiddel om 22:00 uur

Bijwerkingen
De bijwerkingen van melatonine lijken beperkt tot sufheid overdag bij langdurig

gebruik van hoge doses (zoals 3 tot 5 mg), en tot het verder naar achteren verschuiven

van de slaapfase bij op een verkeerde tijd innemen van de melatonine (vóór 15.30 uur

enná24uur). Onderzoekers en artsen die ruim 20 jaar melatonine voorschrijven heb-

ben tot nu toe geen schadelijke effecten waargenomen. Maar gecontroleerd onderzoek

(melatonine vergeleken met placebo) ontbreekt dus nog bij volwassenen.

Er zijnverder aanwijzingen voor gunstige efecten van melatonine op het immuun-

systeem, behalve bij auto-immuun rheumatoïde arthritis, deze ziekte kan verergeÍen

onder invloed van melatonine. Verder heeft melatonine anti-oxiderende eigenschap-

pen die bescherming kunnen bieden tegen DNA-beschadiging en kanker.
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Onderhoudsdosis melatonine 0.5 mg als klokmiddel
aanhet eind van de middag

Tips en tricks
. Wat extra goed helpt is proberen om elke paar dagen 15 minuten eerder op te staan

en direct naar te buiten gaan om licht in de ogen te laten vallen. Hierdoor wordt de

melatonine afgebroken en wordt je beter wakker.

. In de winter kan fel licht's ochtends bij het opstaan helpen. Er zijn speciale lampen

voor te koop via internet, bijvoorbeeld de zogenaamde Wake-Up Light, maar een

goedkopere bouwlamp met timer heeft hetzelfde effect (500W). Hiermee geef je

een krachtig ochtend-signaal aan de biologische klok.

. Ook's morgens sporten of bewegen in de buitenlucht werkt als'Zeitgeber'.

. Uitslapen in het weekend is uit den boze omdat daardoor het ritme weer verlaat

wordt en je op maandag extra moeite zult hebben met het weekritme.
. Bij positief effect van de lage dosis melatonine doorgaan met dezelfde lage dosis op

dezelfde tijd.
. Bij staken van de melatonine stelt de biologische klok zich binnen een paar weken

weer in op de oorspronkelijke, waarschijnlijk genetisch gestuurde stand. Hoe snel

het ritme zich herstelt is individueel variabel.

. Melatonine wordt niet alleen in ons lichaam onderdrukt onder invloed van licht
via de ogen, maar ook in een open potje kan de werking verloren gaan (met name

als het middel niet in een ondoorzichtige capsule zit). Daarom zitten tabletten in
ondoorzichtige potjes verpakt. Een potje met tabletten mag dus niet open blijven

staan waardoor ze blootgesteld worden aan licht, want dan verliezen ze hun

werkzaamheid.

Bovenstaande adviezen moeten in de praktijk hun waarde nog bewijzen. Er is ge-

controleerd onderzoek nodig met melatonine bij volwassenen met ADHD en verlate

slaapfase onder controle van de DLMO.
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OVER MEDICATIE voor volwqssenen met ADHD is

geschreven voor degenen die medicotie (willen goon) gebruiken.
Het doel von het boek is snel een overzicht te bieden von de

medicomen leuze mogeliikheden, von effect, biiwerkingen,

doseringen, en von de ploots die de mediciinen onderling innemen.

Ook voor portners, vrienden, fomilieleden, behondeloors en ondere
belo ngstellenden ko n het boek n uttig ziin .

Over medicotie voor iuist volwossenen met ADHD is nog erg

weinig geschreven. Dit kon somenhongen met het feit dot nog geen

enkel ADHD mediciin is geregistreerd voo r deze leeftiidtgroep.

Er ziin wel verschillende mediciinen geregistreerd voor kinderen

met ADHD. Een recept voor een volwossene wordt off lobel

voorgeschreven. Het is don de took von de voorschriivend orts de

potiënt extro goed te informeren. Dit boek hoopt oon die informotie
bil te drogen.

'Over Medicotie' is geschreven op bosis von de lootste informotie
uit wetenschoppeliik onderzoek en de ervoringen met de medicotie
in de proktiik von de behondeling von ADHD bii volwossenen,

zools die wordt toegepost bii PsyQ, psycho-medische progrommo's.
Het boek is een uitgove von Kenniscentrum ADHD bii volwossenen,

PsyQ, Den Hoog.

dr. J.J. Sqndro Kooii
is psychioter en monoger zorg von

Progrommo ADHD bii volwossenen

von PsyQ in Den Hoog. Zii

promoveerde in 200ó op het

proefschrift 'ADHD in odults.

Clinicol studies on ossessment qnd

treotmenl' . Zii schreef eerder met

Argo Poternotte /n kort bestek,

ADHD bíi volwossenen (2001);

ADHD bii volwossenen . Diognosfiek

en behandelíng {3e druk, 2009); en

met Fiono Schuiiers ADHD'ers voor

elkoo r. Lotg e n oten proiect (2007) .

Verder redigeert ze verschillende

websites:

www. od hdbi ivolwossenen. n l,

www. ken n iscentrumodhdbi 
i

volwossenen.nl,

www. netwerkod hd b i lvolwossenen . n I

en www.odult-odhd. net.
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