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Inleiding
Melatonine is een hormoon dat ritmisch wordt aan- 

gemaakt gedurende een periode van ongeveer 24 uur. 

Dit soort ritmes noemen we circadiane ritmes en mela-

tonine is onderdeel van ons circadiane systeem. De 

concentratie van melatonine stijgt in de avond, piekt 

in de nacht en daalt weer in de ochtend. Dit patroon 

staat onder directe invloed van de biologische klok in 

de hypothalamus. Alleen als de biologische klok een 

signaal geeft naar de pijnappelklier dat het nacht is én 

het op dat moment donker is, start de productie van 

melatonine. Melatonine is daarmee het hormoon van 

onze biologische nacht en geeft de optimale tijd aan om 

te slapen. Melatonine gebruiken als medicijn betekent 

ingrijpen in de 24-uursritmiek van ons lichaam en 

vraagt kennis van die 24-uursritmiek. In maart 2016 

beschreven Smits en coauteurs in Medisch Contact 
dat er veel onwetendheid is over het juiste gebruik 

van melatonine en dat onoordeelkundig gebruik zelfs 

veelvuldig leidt tot slaapproblemen.1 Melatonine is geen 

slaapmiddel, het is een chronobioticum en kan, mits 

juist gebruikt, onze slaap verbeteren.

Melatonine en het circadiane systeem
Synchroon met de 24-uursrotatie van de aarde en de 

daarmee gepaard gaande afwisseling van licht en don-

ker vertonen het gedrag en de fysiologie van mensen 

vaste patronen. Deze patronen lopen meestal gelijk 

Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel

 ■ weet u hoe de aanmaak van het hormoon 

melatonine wordt gereguleerd en wat de 

relatie is tussen het natuurlijk aanwezige 

melatonine en het slaap-waakritme

 ■ hebt u inzicht in welke gevallen behandeling 

met melatonine geïndiceerd is

 ■ hebt u inzicht in hoe u met de juiste timing 

en dosering het gebruik van melatonine als 

behandeling moet personaliseren

Samenvatting
Natuurlijk melatonine is een signaal van onze biologische klok. Melatoninebehandeling kan 
diezelfde klok gelijk zetten; afhankelijk van het tijdstip van toedienen zal de klok verschuiven en 
daarmee het moment bepalen dat we optimaal slapen. Melatoninebehandeling is geïndiceerd 
bij inslaapstoornissen als gevolg van verstoringen van de biologische klok: het vertraagde 
slaapfasesyndroom, bij kinderen met ADHD of met een diagnose in het autismespectrum, bij 
blinden en bij klachten als gevolg van jetlag. Er zijn enkele aanwijzingen dat het slaap bij 
dementiepatiënten kan verlengen en bij ouderen het risico op het ontwikkelen van een delier 
bij opname op de intensivecareafdeling kan verkleinen. Internationale richtlijnen voor de 
behandeling van primaire insomnie zien geen rol voor melatonine als slaapmiddel. 

Melatoninebehandeling 
voor slaap-waakstoornissen
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Figuur 1 Gemiddeld patroon van melatonineritme bij negen personen die 8 dagen verbleven onder continu donker/dimlicht,  

waarvan 6 dagen met een opgelegd slaap-waakritme van 13,5 uur wakker en 6,5 uur slaap.4  

De lichtblauwe  delen geven de periode van donker aan waarin de proefpersonen konden slapen, de witte delen de waakperiodes  

onder dimlicht.
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Figuur 2 Synthese van melatonine in de pijnappelklier.

’Gedownload door: T.M.J. Vreys op 19-01-2021 11:34:48’



nummer 1  |  maart 2018  |  Psyfar

11

met de afwisseling van licht en donker, maar ont-

staan daar niet door. Deze ritmes worden gegenereerd 

door de centrale biologische klok, gelegen onder in  

de hypothalamus, vlak boven het optisch chiasma.  

In deze kernen, vanwege hun locatie de nuclei supra- 

chiasmatici (SCN) genoemd, vinden processen plaats 

die een ritme genereren van ongeveer 24 uur. Deze 

biologische klok vertelt ons lichaam en perifere 

klokken in onze organen hoe laat het is en is verant-

woordelijk voor de ritmiciteit en synchronisatie van de 

ritmes in allerlei fysiologische en cognitieve processen 

in het lichaam, waaronder het melatonineritme. 

De ritmiciteit in gedrag en fysiologie wordt dus endo-

geen bepaald, niet door de natuurlijke afwisseling van 

licht en donker. Onder constante omstandigheden, 

bijvoorbeeld in een ruimte zonder klokken of andere 

tijdsindicatoren en met een constante schemerverlich-

ting, blijven deze ritmes aanwezig met een periode 

van ongeveer 24 uur en worden daarom circadiane 

ritmes genoemd (circa dies = ongeveer een dag). De 

periode van één cyclus kan van mens tot mens ver-

schillen; onder constante omstandigheden worden  

er cycli waargenomen van 23,5-25,5 uur met een 

gemiddelde van 24,2 uur (figuur 1).2-4 

Als de klok niet gelijk gezet zou worden, zouden de 

ritmes uit de pas gaan lopen met de natuurlijke 

licht-donkercyclus (‘vrij lopen’). Met een endogene 

periode die iets langer is dan 24 uur zou dat betekenen 

dat melatonine iedere dag iets later stijgt en later daalt 

en dat men iedere dag iets later in slaap valt en ook 

iets later wakker wordt. Om de ritmes in de pas te 

laten lopen heeft de klok een Zeitgeber nodig; licht is 

bij de mens de belangrijkste Zeitgeber en kan de 

centrale klok synchroniseren. Het tijdstip waarop 

lichtblootstelling plaatsvindt is daarbij cruciaal; licht in 

de avond verzet de klok naar een later tijdstip, licht in 

de ochtend naar een vroeger tijdstip. Deze tijds- 

afhankelijke verschuivingen worden beschreven in een 

faseresponscurve.5 

Blootstelling aan licht op het juiste moment zorgt 

ervoor dat de klok gelijk blijft lopen, maar licht op 

het verkeerde moment laat ritmes uit de pas lopen. 

Een voorbeeld van het uit de pas lopen van ritmes 

is het vertraagde slaapfasesyndroom. Patiënten met 

deze diagnose hebben moeite op een sociaal wenselijk 

tijdstip in slaap te vallen en wakker te worden, maar 

geen enkel probleem om op het voor hen gewenste 

late tijdstip te slapen.6 Lichtbehandeling in de ochtend 

verschuift de klok en slaap naar een vroeger tijdstip 

met behoud van slaapkwaliteit en functioneren over-

dag.7 Bij dergelijke manipulatie van biologische ritmes 

of in het algemeen het gebruik van kennis van het 

circadiane systeem spreken we van chronotherapeuti-

sche interventies en deze mogen zich in een stijgende 

interesse verheugen in onder andere de geestelijke 

gezondheidszorg.8 

Melatoninesynthese
Melatoninesynthese vindt plaats in de pijnappel-

klier en start door de actieve opname van tryptofaan 

uit de bloedcirculatie.9,10 Deze precursor wordt dan 

gehydroxyleerd en gedecarboxyleerd naar serotonine 

(5-hydroxytryptofaan). De omzetting van serotonine 

naar melatonine vindt plaats met behulp van twee 

enzymen (figuur 2): het eerste is arylalkylamine 

N-acetyltransferase (AANAT). Het AANAT-enzym zet 

serotonine om in N-acetylserotonine. N-acetylsero-

tonine wordt met behulp van het tweede enzym, 

hydroxyindol-O-methyltransferase (HIOMT), omgezet 

in melatonine. 

De vorming van melatonine vindt pas plaats nadat 

de inhiberende werking van de SCN op de paraven- 

triculaire nucleus (PVN) wegvalt, waarna noradrenerge 

stimulatie van een B1-receptor in de pijnappelklier 

het AANAT-enzym activeert en de cascade van mela-

tonineproductie start. AANAT-activiteit is de cruciale 

regulerende stap in de ritmische productie van mela-

tonine en deze activiteit wordt direct onderdrukt door 

blootstelling aan licht. Gaat ’s nachts het licht aan, 

dan daalt het melatonineniveau (halfwaardetijd 20-50 

min)9,11 doordat AANAT zijn werk niet meer kan doen.

Melatonineconcentratie in het bloed of in speeksel is 

een directe maat voor melatonineproductie in de 

pijnappelklier. De variatie van de maximale melatoni-

neconcentratie tussen individuen is groot; bij gezonde 

jonge mensen zonder slaapproblemen kan de maxi-

male melatonineconcentratie in speeksel gemakkelijk 

een factor 10 verschillen, maar het tijdsafhankelijke 

patroon van uitscheiding blijft robuust. Met het 

toenemen van de leeftijd neemt de melatonine-

productie af.12,13 De afname zou kunnen liggen aan 

een verminderde productie of aan calcificatie van de 

pijnappelklier.14 Endogene melatonineproductie kan 

worden onderdrukt door gebruik van verschillende 

geneesmiddelen (o.a. benzodiazepines, calciumblok-

kers, bètablokkers en niet-steroïdale ontstekings-

remmers).11

Faseresponscurve voor melatonine 
– timing is cruciaal
Door de directe koppeling tussen productie van mela-

tonine in de pijnappelklier en de SCN is het ritmische 
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patroon van melatonine een uitstekende wijzer van 

de biologische klok. Het meten van het moment van 

stijgen van de melatonineconcentratie in de avond bij 

lage lichtintensiteit (dim light melatonin onset = DLMO) 

wordt momenteel gezien als de gouden standaard voor 

het meten van de fase van de biologische klok bij de 

mens. Dit tijdstip geeft aan dat de biologische nacht 

begint.15

Terwijl de biologische klok verantwoordelijk is voor het 

24-uursritme van melatonineproductie, heeft mela-

tonine zelf ook weer invloed op de biologische klok. 

De SCN bevat twee typen melatoninereceptoren: MT1 en 

MT2. Exogeen melatonine en melatonineagonisten zijn 

vooralsnog echter niet selectief en beïnvloeden zowel 

de MT1- als de MT2-receptor, zodat een onderscheid in 

functie tussen de receptoren nog niet is te maken.10

Melatonine-inname kan de biologische klok en daar-

mee bijvoorbeeld het slaap-waakritme verschuiven 

en exogeen melatonine is daarmee een Zeitgeber, net 

als licht. Maar net als bij het blootstellen aan licht is 

ook bij melatonine-inname de timing cruciaal. Ook 

voor het effect van melatonine bestaat een faseres-

ponscurve, waarbij melatonine genomen in de vroege 

avond, ongeveer drie uur voor de DLMO de fase van de 

biologische klok maximaal kan vervroegen en mela-

tonine-inname in de ochtend de fase enigszins kan 

vertragen. Dit laatste effect is echter klein en contro-

versieel.16,17 De faseresponscurves van beide Zeitgebers 
zijn ten opzichte van elkaar verschoven; melatonine- 

inname in de vroege avond vervroegt de fase van de 

klok, terwijl licht in de avond de fase van de klok naar 

een later moment schuift (figuur 3). In de ochtend is 

het andersom.

Melatoninedosis
Het grootste probleem bij het vergelijken van studies 

naar het effect van melatonine-inname is dat behalve 

de timing van toediening de gebruikte doses tussen 

de studies sterk verschillen. De best beschreven fase-

responscurves werden uitgevoerd met 0,5 mg of 3 mg 

melatonine, waarbij in een directe vergelijkende studie 

de faseresponscurve voor de 3 mg melatonine-inname 

enigszins verschoven is ten opzichte van de fase- 

responscurve van de 0,5 mg melatonine-inname,  

maar de uiteindelijke grootte van de verschuivingen 

niet verschilde.17 Een ander probleem met de dosis van 

melatonine voor het uiteindelijke effect is dat als de 

dosis melatonine te hoog is of, als afbraak vertraagd is, 

de melatonine nog in het systeem aanwezig kan zijn 

op het moment dat het effect tegengesteld wordt. 

Zelfs inname van 1,5 mg melatonine met vertraagde 

afgifte om 16.00 uur gaf initiële plasmawaarden van 

melatonine die minstens een factor 50 hoger waren 

dan de natuurlijke melatonineconcentraties.18 Als de 

plasmawaarden aan het eind van de nacht nog hoog 

zijn, is het effect op de klok daar tegengesteld, wat 

er uiteindelijk voor zorgt dat er mogelijk geen fase-

verschuiving optreedt en dus geen effect op de timing 

van slaap.

Melatonine als medicijn

Inslaapstoornissen bij volwassenen
Er is geen twijfel over het feit dat er bij mensen een 

nauwe band is tussen het optimale moment van 

slapen en de productie van melatonine: slapen start 

over het algemeen gemiddeld ongeveer 2-3 uur na de 

DLMO19 en de opbouw van slaap en slaapkwaliteit is 

optimaal als die samenvalt met de nachtelijke melato-

nineproductie.20,21 Dit geldt echter alleen voor de dag-

actieve soort die de mens is; nachtdieren worden juist 

actief als melatonine hoog is en daarmee is melatonine 

geen slaaphormoon. 

Figuur 3 Schematische weergave van een geconstrueerde fase- 

responscurve voor licht (0,5-1 uur) op basis van verschillende 

studies (o.a. ref. 5 en 7) en voor melatonine (0,5 mg).17  

 

Op de x-as staat de tijd van de start van de lichtpuls of het tijdstip 

van de inname van melatonine ten opzichte van de DLMO. Op de 

y-as staat de respons van de biologische klok als verschuiving 

van de DLMO in reactie op de lichtpuls of exogeen melatonine. 

Een positieve waarde betekent een verschuiving naar een vroeger 

tijdstip, een negatieve waarde een verschuiving naar een later 

tijdstip. Maximale faseverschuiving met licht naar een later tijd-

stip = 2 uur, gegeven 3 uur na de DLMO.
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Toch is melatonine als slaapmiddel op de Europese 

markt. Als geneesmiddel wordt het verkocht onder de 

naam Circadin®, in dat geval gaat het om een middel 

met verlengde afgifte in een dosering van 2 mg, en 

ook een melatonineagonist (Ramelteon®) is als slaap-

middel op de markt in een dosering van 8 mg per dag. 

Daarnaast is melatonine onder verschillende namen 

bij de drogist als ‘over the counter’-middel (OTC) te 

verkrijgen. 

Het bewijs voor de werking van melatonine als slaap-

middel bij primaire insomnie, ofwel slapeloosheid, 

is mager en het effect op zijn best gering. Circadin® 

is geïndiceerd voor patiënten van 55 jaar en ouder en 

hoewel er enkele positieve studies zijn gepubliceerd in 

deze doelgroep, zijn deze over het algemeen niet onaf-

hankelijk van de producent, niet altijd als randomized 
controlled trial (RCT) opgezet of met uitkomstmaten die 

niet direct iets over slaaparchitectuur zeggen. In één 

studie, gesponsord door de producent, waarbij wel 

sprake is van een RCT, werd in twee groepen van twin-

tig patiënten het effect van Circadin® 2 mg vergeleken 

met placebo, ingenomen twee uur voor de gewenste 

bedtijd, gedurende een periode van drie weken. Effec-

ten van Circadin® op slaaparchitectuur (slaapstadium 

1, 2, 3, 4, remslaap, aantal slaapcycli) en slaappara-

meters (totale slaapduur, wakker na sleep onset, aantal 

keren wakker en remslaaplatentie) werden niet gevon-

den, de enige significante bevinding was een afname 

van de slaaplatentie van 6,9 minuten met het gebruik 

van Circadin®, 5,2 minuten meer dan in de placebo-

groep.22 Al met al een zeer gering effect en nauwelijks 

relevant.

In een directe vergelijking van de effecten van Circa-

din® 2 mg met een benzodiazepine (temazepam) en 

een non-benzodiazepinehypnoticum (zolpidem) op 

het slaap-EEG in een groep gezonde deelnemers van 

55-64 jaar werd gevonden dat het effect van Circadin® 

op slaap verschilt van de effecten van temazepam en 

zolpidem.23 Terwijl bij temazepam en zolpidem de 

hoeveelheid diepe slaap (slow wave activity, SWA) in 

het EEG afgenomen is in de totale nacht, werd er geen 

effect gevonden van melatonine op deze maat voor 

diepe slaap (SWA). 

In een recente meta-analyse naar het effect van 

melatonine bij de behandeling van slaapstoornissen 

bij volwassenen werden er na een initiële screening 

van 5030 artikelen uiteindelijk twaalf geselecteerd 

op basis van design (dubbel- of enkelblind, gerando-

miseerd en gecontroleerd).11 Daarbij waren er tussen 

deze onderzoeken verschillen in slaapstoornisdiag-

nose, in gebruikte dosis en in de timing van melato-

nine-inname. De conclusie gebaseerd op dit beperkte 

materiaal was dat melatonine een rol kan hebben in 

de behandeling van slaapstoornissen zoals insom-

nie, vertraagde slaapfasesyndroom en bij blinden met 

slaapproblemen. Het effect van melatonine is een ver-

korting van de slaaplatentie. Hoewel significant, is het 

effect bij primaire insomnie echter zeer gering (pri-

maire insomnie, gemiddelde van 5 onderzoeken: -5,05 

min, 95%CI [-8,51, -1,59]; en hoewel gebaseerd op nog 

minder onderzoeken, lijkt dit bij het vertraagde slaap-

fasesyndroom aanmerkelijk groter (gemiddelde van 2 

onderzoeken: -22,05 min, 95%CI [-32,02, -12,09]. Bij 

blinden was het effect op slaaplatentie niet significant 

(2 onderzoeken). In recentelijk gepubliceerde interna-

tionale richtlijnen voor de behandeling van primaire 

insomnie wordt het bewijs van de effectiviteit van 

melatonine te zwak en te gering bevonden om in het 

advies op te nemen.24

Slaapstoornissen bij blinden
Hoewel uit de recente meta-analyse, waar uitein-

delijk twee onderzoeken werden geïncludeerd met 

betrekking tot melatoninebehandeling bij blinden met 

slaapproblemen, geen positief effect van melatonine 

op slaaplatentie bij deze doelgroep werd gevonden, 

lijkt melatonine bij dit type slaapstoornis wel effectief 

om het slaap-waakritme in de pas te laten lopen.25 

Bij blinden zonder lichtperceptie loopt in 39% van de 

gevallen het slaap-waakritme ‘vrij’.26 Dat wil zeggen 

dat patiënten dan weer eens ‘in fase’ dan weer ‘uit 

fase’ leven met betrekking tot hun biologische klok. 

Als de gewenste slaapfase in de dag valt, slaapt de 

patiënt ’s nachts slecht en wordt overdag regelmatig 

gedut. Na enige tijd is de biologische klok van de 

patiënt echter weer in fase met de dag-nachtafwisse-

ling en zijn de slaapproblemen ’s nachts en vermoeid-

heidsproblemen overdag schijnbaar vanzelf verdwe-

nen. Door de karakteristieken van de biologische klok 

kan dit zich afspelen met een cyclus van ongeveer 

drie maanden. Als melatoninebehandeling bij dit type 

slaapstoornissen gestart wordt tijdens de fase waarin 

een fasevervroeging optreedt, wordt het snelst een 

positief effect bereikt: de nachtelijke slaap verbetert en 

de neiging overdag te dutten verdwijnt.25 Het advies is 

dan ook om, indien mogelijk, bij de patiënt de fase van 

de biologische klok te bepalen door het meten van de 

DLMO alvorens over te gaan tot het starten met mela-

tonine. Indien dit niet mogelijk is kan ervoor worden 

gekozen te wachten tot de patiënt klachtenvrij is, aan-

nemende dat op dat moment de klok ‘in fase’ is, en 

aan het eind van deze periode te starten met melato-

nine op het moment van naar bed gaan. Ook hier geldt 

weer dat de juiste dosis niet systematisch is onder-
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zocht, er zijn echter al significante faseverschuivingen 

gevonden met een melatoninedosis van 0,05 mg.27 

Vorenstaande geldt zeker voor blinde patiënten die 

beide ogen missen of bij wie de oogzenuw is bescha-

digd. In alle andere gevallen moet per individu 

gekeken worden of de slaapproblemen inderdaad het 

gevolg zijn van een verstoorde klok. 

Voor het synchroniseren van de klok heeft de retina 

speciale, niet-beeldvormende fotoreceptoren, naast de 

bekende staafjes en kegeltjes die voor het zien wor-

den gebruikt.28 Dit betekent dat bij sommige volledig 

blinde patiënten bij wie het deel van de retina intact 

is dat de speciale, niet-beeldvormende fotoreceptoren 

bevat, de klok nog wel steeds door licht kan worden 

bijgesteld, en dat het voor deze patiënten, die niet 

kunnen zien, wél belangrijk kan zijn om overdag licht 

aan te hebben en ’s avonds en ’s nachts bij weinig 

licht te verblijven. 

Slaapstoornissen als gevolg van reizen 
(jetlag) en nachtdienst
Behalve een effectief middel bij de behandeling van 

het vertraagde slaapfasesyndroom en bij blinden is 

melatoninebehandeling ook geïndiceerd bij slaappro-

blemen als gevolg van jetlag. In een Cochrane review 

in 2002 concluderen de auteurs op basis van tien 

onderzoeken positief: in acht van de tien onderzoeken 

waarbij minimaal vijf tijdzones werden gepasseerd 

en melatonine werd genomen kort voor de gewenste 

nieuwe bedtijd van de bestemmingslocatie werden 

jetlagklachten gereduceerd.29 Dagelijkse doses van 

0,5 mg en 5 mg bleken even effectief, alleen bij de 

hogere dosis vielen de deelnemers sneller in slaap. 

Een onderzoek met 2 mg melatonine met vertraagde 

afgifte was niet effectief, waarop de auteurs conclude-

ren dat een middel met een snelle afgifte voor dit doel 

is te prefereren. Daarnaast wordt erop gewezen dat de 

reizigers veel kennis moeten hebben met betrekking 

tot de juiste timing van inname, afhankelijk van het 

individu en de reis (oostwaarts, westwaarts en aantal 

tijdzones) voor het gewenste resultaat.

In een recent rapport van de Gezondheidsraad wer-

den negen onderzoeken geëvalueerd waarin mela-

tonine als primair preventiemiddel bij nachtwerk 

werd getoetst.30 Melatonine werd na de nachtdienst 

gegeven vlak voor het slapen overdag, met als doel 

de slaapkwaliteit te verbeteren. De resultaten waren 

niet consistent en de commissie concludeert dat er 

vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat melatonine een 

preventieve werking heeft om de nadelige effecten 

van nachtwerk te voorkomen. 

Slaapstoornissen bij kinderen
De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor  

de behandeling van slaapproblemen bij kinderen en 

de rol van melatonine hierin. Ook in Psyfar zijn  

eerder enkele artikelen verschenen over melatonine 

en slow metabolizers voor CYP1A231 en melatonine als 

slaapmiddel bij jonge kinderen met het vertraagde 

slaapfasesyndroom.32 Om die reden zal hier worden 

volstaan met een korte update. Vanwege weinig 

gerapporteerde bijwerkingen van het gebruik van 

melatonine en vanwege het feit dat melatonine zonder 

recept verkrijgbaar is wordt het veelvuldige gebruikt 

’Gedownload door: T.M.J. Vreys op 19-01-2021 11:34:48’



nummer 1  |  maart 2018  |  Psyfar

15

bij kinderen. In een overzicht van het voorschrijven 

van hypnotica, sedativa en antidepressiva bij kinderen 

in Denemarken bleek dat in 90% van de gevallen van 

het voorschrijven van een sedativum of hypnoticum 

voor melatonine werd gekozen.33 Recentelijk is een 

aantal meta-analyses en reviews verschenen naar 

de effectiviteit. Naar aanleiding van een Conferen-

tie in Rome in 2014 heeft een werkgroep bestaande 

uit experts van verschillende landen, onder wie drie 

Nederlanders, de literatuur geanalyseerd over het 

effect van melatoninebehandeling voor slaapstoor-

nissen bij kinderen en een advies uitgebracht.34 Zij 

concluderen dat melatonine het meest effectief is bij 

inslaapstoornissen en het vertraagde slaapfase- 

syndroom. Het moet dan drie tot vijf uren vooraf-

gaand aan de DLMO ingenomen worden. De doses in 

de verschillende onderzoeken varieerde van 1-5 mg 

per nacht. Een recente placebogecontroleerde RCT die 

niet is meegenomen in deze review toont eveneens 

aan dat vier weken behandeling met 3 mg melato-

nine dagelijks om 19 uur (~1,5 uur voorafgaand aan 

de DLMO) bij kinderen van gemiddeld 10 jaar, effec-

tief was in het verkorten van de slaaplatentie en het 

verlengen van slaapduur.35 Hoewel dosis en timing 

enigszins verschillen tussen de onderzoeken, zijn 

deze conclusies vergelijkbaar met de conclusies naar 

de effectiviteit van behandeling van het vertraagde 

slaapfasesyndroom met melatonine bij volwassenen. 

Er werd geen beter effect gevonden van formules 

met een vertraagde afgifte boven melatonine met 

onmiddellijke afgifte. Ook bij kinderen met ontwikke-

lingsstoornissen, zoals autisme, ADHD of een verstan-

delijke handicap kan melatonine effectief zijn indien 

inslaapstoornissen behandeld moeten worden. Er is 

onvoldoende bewijs dat de verkorte slaaplatentie en 

de langere slaapduur met het gebruik van melatonine 

ook verbeteringen in functioneren overdag tot gevolg 

hebben.

Slaapstoornissen bij dementie en delirium
Hoewel het effect van melatonine als slaapmiddel bij 

primaire insomnie, genomen vlak voor het moment 

van naar bed gaan, gering is en niet wordt geadviseerd 

(zie hiervoor) zijn er een paar exceptionele gevallen 

waarin melatoninebehandeling soms met succes 

wordt toegepast in een andere rol dan als chrono-

bioticum. Bij patiënten die lijden aan de ziekte van 

Alzheimer zijn slaapproblemen vaak een van de rede-

nen waarom zij moeten worden opgenomen. Ook in 

verpleeghuizen is de verstoorde slaap-waakcyclus van 

dementiepatiënten een groot probleem. In een recente 

meta-analyse werden zeven onderzoeken geselecteerd 

waarbij het effect van melatoninebehandeling werd 

geëvalueerd bij patiënten die lijden aan de ziekte van 

Alzheimer.36 De duur van de behandeling varieerde 

van 10 dagen tot 24 weken. De dosis varieerde van 

1,5-2,5 mg (vertraagde afgifte) of 2,5-10 mg melato-

nine (normale afgifte), er werd geen informatie gege-

ven over de timing van de inname van melatonine. 

Resultaten werden gemeten met behulp van vragen-

lijsten of activiteitenmeters. Totale slaapduur ’s nachts 

was significant langer (~ 24 min) met het gebruik van 

melatonine, vergeleken met totale slaapduur in de 

placeboconditie; slaapefficiëntie en slaapduur overdag 

waren niet significant verschillend tussen de condi-

ties. Ook werd er geen effect gevonden van melato-

ninebehandeling op de cognitieve achteruitgang van 

de patiënten. Hoewel ook hier het effect niet groot is 

en meer goed gecontroleerde studies nodig zijn naar 

de juiste dosis en timing, kan het in de praktijk nuttig 

zijn het gebruik van melatonine bij Alzheimerpatiën-

ten met slaapstoornissen te overwegen. 

Eenzelfde conclusie geldt voor het gebruik van mela-

tonine bij oudere patiënten op de intensivecareafde-

ling ter voorkoming van delirium. In een multicenter-

studie werden 67 patiënten random toegewezen aan 

ofwel een placeboconditie of een behandeling met 

8 mg Ramelteon®. Het gebruik van Ramelteon® was 

geassocieerd met een aanmerkelijk lager risico op het 

ontwikkelen van delirium (3% tegenover 32% in de 

placeboconditie).37 

Of melatonine in deze gevallen werkt via een effect op 

de biologische klok en slaap of door een ander wer-

kingsmechanisme is niet duidelijk en meer uitgebreid 

onderzoek is nodig.

Slotopmerking
Behandeling met melatonine, mits goed getimed, kan 

de slaaplatentie verkorten en dus de slaap verschui-

ven, maar verandert niet of nauwelijks de slaapar-

chitectuur of de lengte van de slaap. Voor primaire 

insomnie is er onvoldoende bewijs dat melatonine 

werkt en wordt melatoninebehandeling volgens 

Europese richtlijnen niet geadviseerd. De werking is 

niet te vergelijken met die van bekende hypnotica 

en het kan beter worden omschreven als een chro-

nobioticum. Het is dan ook het meest geïndiceerd 

voor slaap-waakritmestoornissen zoals het vertraagde 

slaapfasesyndroom bij volwassenen en kinderen, 

inslaapstoornissen bij kinderen met ADHD of autisme-

spectrum, of bij het vrijlopende slaap-waakpatroon bij 

blinden. In al deze gevallen is vooral de timing van de 

inname ten opzichte van het eigen melatonineritme 
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van groot belang en dit verlangt chronobiologische 

kennis en inzicht van de voorschrijver. Bij een ver-

keerd gebruik, verkeerde timing en/of bij een te hoge 

dosis (of vertraagde-afgifteformule), kan het gebruik 

van melatonine de biologische klok verstoren en 

daarmee slaapstoornissen induceren of – op zijn best 

– in zijn geheel niet effectief zijn. Bij een eventueel 

gebrek aan effectiviteit van melatonine, genomen in 

de avond, is het eerste advies om de dosis te verla-

gen en niet te verhogen. Immers, door het verlagen 

wordt voorkomen dat hoge plasmaspiegels later in de 

nacht het tegengestelde effect hebben op de biologi-

sche klok. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een 

vertraagde-afgifteformule. Deze is niet effectief om de 

klok te verschuiven en de effectiviteit van het gebruik 

als slaapmiddel is omstreden. De gangbare dosis voor 

het gebruik van melatonine als chronobioticum in de 

praktijk is thans 1 mg bij volwassenen, bij kinderen 

0,5 mg, maar zelfs van lagere doses zoals 0,1 en 0,05 

mg zijn effecten gerapporteerd. Dit is aanmerkelijk 

lager dan enige jaren geleden de standaardpraktijk 

was en betekent dat de huidige OTC-concentratie een 

effectieve dosis is waar de consument zichzelf, zonder 

de juiste kennis, mee behandelt.
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Toetsvragen

1 Welke van onderstaande is GEEN precursor 
van melatonine?
a serotonine

b arylalkylamine-N-acetyltransferase (AANAT)

c 5-hydroxytryptofaan

d N-acetylserotonine

2 Beoordeel deze vraag uit de entreetoets-
vragen opnieuw, met de kennis die u hebt 
opgedaan bij het lezen van dit artikel.  
De ritmische productie van melatonine 
ontstaat door de afwisseling van licht en 
donker. Deze stelling is:
a juist

b onjuist

3 Welke stelling(en) over de onderzoeksuit-
komsten van de in het artikel besproken 
Cochrane review over melatoninebehandeling 
bij slaapproblemen als gevolg van ‘jetlag’  
is/zijn juist?
1.  een dagelijkse dosis van 5 mg melatonine
  is effectiever in het reduceren van jetlag- 

 klachten dan een dosis van 0,5 mg (beide  
 ingenomen kort voor de gewenste

  nieuwe bedtijd van de bestemmings-  
 locatie)

2.  bij een dosis van 5 mg vielen de onder-
  zoeksdeelnemers sneller in slaap dan bij   

 0,5 mg melatonine
a 1 is juist

b 2 is juist

c 1 en 2 zijn juist 

d 1 en 2 zijn onjuist

4 Mevrouw De Groote, een studente van  
20 jaar, heeft het vertraagde slaapfase-
syndroom. Mevrouw gaat het liefst om  
3 uur ’s nachts slapen, zodat ze niet urenlang 
wakker ligt in bed. Daardoor mist ze vaak 
de ochtendcolleges, omdat ze dan nog door 
kan slapen en anders een te korte nachtrust 
heeft. Bij de werkcolleges ’s middags sluit 
ze dan fit aan, maar ze zou liever ook de 
ochtendlessen uitgerust en alert kunnen 
bijwonen. U wilt de mevrouw De Groote 
daarom behandelen met melatonine. 

Wanneer zou mevrouw De Groote de 
melatonine het beste in kunnen nemen voor 
een maximaal vervroegend effect op de 
slaapfase?  
a in de ochtend

b 3 uur voor dim light melatonin onset (DLMO)

c op het moment van DLMO

d een half uur voor het naar bed gaan  

(~1,5 uur na DLMO)

5 Welke stelling(en) is/zijn juist?
1. gebruik van melatonine bij oudere 

patiënten op de intensive care verlaagt 
mogelijk het risico op het ontwikkelen van 
een delirium

2. bij een eventueel gebrek van effectiviteit 
van melatonine genomen in de avond, is 
het eerste advies om de dosis te verhogen

a 1 is juist

b 2 is juist

c 1 en 2 zijn juist 

d 1 en 2 zijn onjuist

6 Meneer Versteegh, 42 jaar en met een 
ongestoorde biologische klok, ligt ’s nachts te 
slapen. Mevrouw Versteegh ligt naast hem, 
maar kan niet slapen. Ze doet het licht aan en 
gaat in haar boek lezen in de hoop zo weer in 
slaap te vallen. Meneer Versteegh wordt hier 
wakker van, opent zijn ogen en vraagt wat er 
aan de hand is. Wat kan er gebeuren er met 
de melatonineconcentratie in het speeksel 
van de heer Versteegh bij nachtelijke 
blootstelling aan licht?  
a het melatonineniveau stijgt 

b het melatonineniveau blijft gelijk

c het melatonineniveau daalt

d niets; er zit geen melatonine in speeksel
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