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Misschien moet ik eens AUTO’s 
gaan tellen? 
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Waarvoor is slaap nodig? 
LICHAAM 

HERSENEN 
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REMSLAAP 

DIEPE SLAAP 
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Slapend Brein 
Verhoogde drempel voor geluidsstimuli 

Factoren waardoor stimuli 
toch doordringen 

Stimulus eigenschap 
Type, Niveau, 
Piek/Achtergrond 

Invididuele 
karakteristieken 
Leeftijd, Geslacht, 
Persoonlijkheid 

Individu/stimulus 
Informatie 

Invididu 
Habituatie 

Slaapdiepte 
Licht/Diep, REM 
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Slaap en aktiviteit cyclus 

 Slaap niet los te zien van 24-uurs cyclus 
van slapen en wakker zijn: 

Slaapkwaliteit Functioneren 
overdag 



Universiteit van Amsterdam 

Hoe belangrijk is slaap voor 
gezondheid? 

Zonder slaap: 

 Slaperig, moe 
 Slecht functioneren overdag 
 Moeite met verwerken informatie 

Slechte slaap             Gezondheid? 
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Slaaptekort: 
Slaperigheid en Gezondheid 

  Slaperigheid tijdens autorijden vergroot 
kans op veroorzaken verkeersongeluk 
met factor 2  

  Rijgedrag bij slaperigheid even erg als 
0.5 promille alcohol 

  Fouten op het werk  
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Slaapkwaliteit 
Slaapkwaliteit is goed als: 

  slaap niet onderbroken is (gefragmenteerd)  
  patronen van diepe slaap en REM-slaap 

niet verstoord zijn 
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Slaapverstoring gekwantificeerd 
door: 
 Frekwentie en duur ontwaken 
 Verstoringen slaap-EEG, zonder ontwaken 
 Reacties in hartslag, bloeddruk 
 Bewegingen 
 Subjectief oordeel over slaapkwaliteit 
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ONTWAKEN 
Lawaaistimulus veroorzaakt: 
  Ontwaakreactie 

  Wekdrempel verschillend in verschillende slaapstadia 
  Aantal begint te stijgen bij 50-55dB(A) 

  Kan slaapfragmentatie veroorzaken 

Kans op 
ontwaken 

Max. geluidsniveau in dB(A) 
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Dosis-Effect relatie vliegtuiglawaai 

2004 Position Paper 
EU werkgroep. 
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Slaap-EEG verstoringen 

Lawaaistimulus veroorzaakt: 
  slaap-EEG verstoringen (Verandering in hersenaktiviteit 

zonder ontwaken) 
  Beginnen bij 5 dB(A) lager dan ontwaakreactie 
  Leiden vaak tot lichtere slaap 
  Kunnen ook ontwaakreacties en slaapfragmentatie veroorzaken 
  Maar: arousals kunnen ook ‘natuurlijk’ zijn 

 Arousals en korte ontwaakreacties worden meestal niet bewust door 
de slaper onthouden. 
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Lawaai en Hartslagveranderingen 
  Hart reageert –reflexmatig- met versnelling op 

geluidsstimulus 
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Lawaai en Hartslagveranderingen 

  Aantal PIEKEN tov achtergrond belangrijker dan 
absoluut geluids niveau 

  Geluidsisolatie dmv dubbele beglazing vemindert 
aantal pieken in lawaainiveau niet                  

 ook bij lager gemiddeld geluidsniveau 
hartslagversnelling bij lawaaipieken (Hofman et al., 1995) 

  Reactie ook na jaren blootstelling 
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Lichaamsbewegingen 
Schipholstudie (TNO/
RIVM) in 2002: 

Slaap is dus ‘onrustiger’ bij meer vliegtuiglawaai 
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Subjectieve slaapverstoring 

RIVM rapport 
(2011) nav 
onderzoek in 2008 

1998 2003 2008   1998 2003 2008   1998 2003 2008   1998 2003 2008   1998 2003 2008   1998 2003 2008  1998 2003 2008 
  Autoverkeer           Bromfieitsen            Buren                 Industrie              Recreatie            Treinverkeer       Vliegverkeer 
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Slaapgestoorden 1998 
Ernstig slaapgestoorden 1998 
Slaapgestoorden 2003 
Ernstig slaapgestoorden 2003 
Slaapgestoorden 2008 
Ernstig slaapgestoorden 2008 
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Invloed op gezondheid 
Meer kans op gezondheidsproblemen later? 

Sommigen wel, anderen niet 

Belangrijke factoren: 
  Externe factoren (kan ik verhuizen?) 
  Hoe gaat iemand er mee om (coping strategie) 
  Persoonlijkheid (meer negatieve instelling, 

geluidgevoeligheid) 
  Gevoel van “controle” hebben 
  Behoren tot een kwetsbare groep 
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Kort durende geluidseffecten tijdens slaap 
gezondheidseffect? 

  Indirect: verhoogde kans op ongelukken 
op de weg en op het werk 

  Langer durende slaapverstoring kan leiden 
tot chronische insomnie 

 Meer risico op hartinfarct bij langdurige 
blootstelling aan lawaai (Babisch, 2000) 

 Geen duidelijke relatie met hypertensie 
 Geen duidelijke relatie met psychiatrische 

aandoeningen 



Universiteit van Amsterdam 

Kwetsbare groepen 
  Geluidsgevoeligheid. Grotere reactiviteit bij 

zelfde geluidsniveau, ook tijdens slaap 
 Hangt samen met: (White, Hofman, v. Kamp, 2010) 
 Algemene gevoeligheid voor omgevingsstimuli 
 Meer neuroticisme 
 Negatieve stemming 

  Leeftijd: wekdrempel neemt af met ouder worden 
  Zieken (somatisch/mentaal) ?? Nog te weinig 

onderzoek 
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WHO Night Noise Guidelines 

  “Nacht” = 23:00 – 07:00 uur 

 Grenswaarde nachtelijk lawaai: 
Lnight,outside  = 40 dB 

 Grenswaarde: Lnight,outside  = 55 dB 
(overgangswaarde in zeer bijzondere situaties) 



Universiteit van Amsterdam 

We hoeven niet door alles heen 
te kunnen slapen, maar ja….. 


