
 

REM-slaapstoornissen bij de  
ziekte van Huntington

Isabelle Arnulf et al., Archives of Neurology, Vol. 65, 
No. 4, April 2008

Deze studie toont aan dat Huntington patiënten vaak 
aan slapeloosheid lijden (wat vooral wordt veroorzaakt 
door problemen met het doorslapen), minder REM-slaap 
hebben en vaker bewegen tijdens het slapen. Deze 
slaapstoornissen, die blijkbaar geen verband hebben 
met de lengte van het verlengde Huntington-gen, waren 
al aanwezig tijdens de asymptomatische fase. Het is 
belangrijk om te zien dat stoornissen in de REM-slaap een 
vroege uiting van de ziekte van Huntington blijken te zijn 
en dat deze verergeren met de ziekteduur. 

REM-slaap
REM staat voor ‘Rapid Eye Movements’ (Engels voor 
‘Snelle Oogbewegingen’). De REM-slaap is een fase in 
de normale slaap waarin, zoals de naam al aangeeft, 
snelle oogbewegingen optreden. Tijdens deze slaapfase 
verslappen ook de spieren. Bovendien is er op het 
hersenfilmpje een typisch patroon te zien van elektrische 
activiteit van de hersenen. Bij volwassenen bestaat de 
totale slaapperiode voor 20 tot 25% uit REM-slaap. Tijdens 
een normale nacht komen 4 tot 5 perioden met REM-slaap 
voor. De functie van REM-slaap is niet helemaal duidelijk. 
Er wordt aangenomen dat REM-slaap een rol speelt bij 
het opslaan van herinneringen en bij de ontwikkeling van 
de hersenen. Dromen die men zich goed herinnert komen 
meestal voor tijdens de REM slaap. 

Slaapstoornissen en de ziekte van Huntington
Slaapstoornissen komen heel vaak voor bij patiënten met 
de ziekte van Huntington: bijna 90% van de patiënten 
heeft last van slaapproblemen. Slaapstoornissen die 
voorkomen zijn: problemen met het in slaap vallen, vaak 
wakker worden tijdens de slaap, bewegen tijdens de slaap 
en slaperigheid overdag. Slapeloosheid kan veroorzaakt 
worden door angst, een sombere stemming, een verstoord 
slaap/waak-ritme of door ongewilde bewegingen tijdens 
de slaap.
 
Opzet van deze studie
Het doel van deze studie was om de slaap te beoordelen 
tijdens verschillende de fasen van de ziekte van 
Huntington. Bovendien werd nagegaan of er een verband 
is tussen slaapproblemen en het aantal CAG herhalingen 
in het verlengde Huntington-gen. Slaapstoornissen 

werden onderzocht bij 25 mensen die het verlengde 
Huntington-gen hadden, bij 25 patiënten die leden 
aan de ziekte narcolepsie en bij 25 controlepersonen. 
Narcolepsie is een slaapstoornis die wordt gekenmerkt 
door een combinatie van extreme slaperigheid overdag 
en slaapproblemen ’s nachts. De patiënten met de ziekte 
van Huntington waren in verschillende fasen van de 
ziekte: sommige patiënten hadden weinig symptomen 
terwijl andere patiënten matig tot veel symptomen hadden. 
Bovendien waren er in de Huntington groep 2 mensen 
die wel het verlengde gen hadden maar die nog geen 
symptomen hadden ontwikkeld (= asymptomatische 
gendragers). 

Resultaten
Bijna tweederde van de Huntington patiënten klaagde 
over slapeloosheid (16 patiënten in vergelijking met 4 
personen uit de controlegroep). Hoewel slapeloosheid 
‘s nachts én slaperigheid overdag toenamen met de 
ernst van de ziekte, was er geen verband tussen de 
fasen van de ziekte en de verschillen in slaappatroon 
op het hersenfilmpje. Er was ook geen verband tussen 
slapeloosheid en het aantal CAG herhalingen in het 
Huntington-gen. Bovendien was slapeloosheid niet 
gerelateerd aan het ‘Rusteloze benen syndroom’, een 
ziekte die gekenmerkt wordt door de dwangmatige 
behoefte om de benen te bewegen tijdens de slaap. 
Huntingtonpatiënten geven verder zelf aan dat ze 
overdag geen verhoogde last hadden van slaperigheid of 
narcolepsie symptomen.

In vergelijking met de controlegroepen was de slaap bij 
de Huntington patiënten minder efficiënt: zij waren ’s 
nachts vaker wakker. Maar de tijd nodig om in slaap 
te vallen was wel vergelijkbaar tussen de groepen. Dit 
wijst er op dat Huntington patiënten vooral problemen 
hebben met het goed kunnen doorslapen. Interessant 
was dat de Huntington patiënten vaker beenbewegingen 
maakten tijdens de slaap. Bovendien leidden deze 
beenbewegingen ook vaker tot wakker worden. Een kwart 
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van de Huntington patiënten maakte bijvoorbeeld meer 
dan 15 beenbewegingen per uur. Het percentage van 
de tijd die werd doorgebracht in de andere slaapfasen 
(inclusief diepe slaap) dan de REM-slaap, was normaal 
bij de Huntington patiënten. Toen de Huntington patiënten 
met en zonder slapeloosheidsklachten met elkaar werden 
vergeleken, bleek dat de beide groepen alleen verschilden 
in slaapefficiëntie, maar niet in de totale slaapduur, de tijd 
die nodig is om in slaap te vallen, het percentage en de 
duur van de slaapfasen of het aantal keren wakker worden 
tijdens de slaap.

Bij Huntington patiënten duurde het langer voordat de 
REM-slaap optrad. Ook was het percentage REM-slaap 
kleiner (als deel van de totale slaapduur) dan bij de 
controlegroepen. Bovendien werden deze percentages 
steeds kleiner naarmate de ziekte ernstiger werd. De 
gemiddelde duur van de REM-slaap bij de asymptomatische 
gendragers en patiënten met een zeer mild ziektebeeld 
bedroeg 16.3 %, bij patiënten met weinig symptomen 
16.4 % en bij patiënten met matig veel symptomen 9.7 
%, vergeleken met 19 % bij de controle en 21 % bij 
de narcolepsie groep. Bovendien maakte 12 % van de 
Huntington patiënten meer bewegingen tijdens de REM-
slaap zoals het bewegen van de lippen, hoofd, romp, 
armen en handen.
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