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Deze publicatie is het resultaat van een literatuuronderzoek dat is uitgevoerd
gedurende de jaren 1984 tot en met 1987, in het kader van het project " Evaluatie
Literatuur Research Ploegenarbeid " aan de Stichting CCOZINIA. Dit literatuur-
onderzoek is opgezet in samenhang met een empirisch onderzoek, dat is uitge-
voerd door de Vakgroep Sociale-, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de
Universiteit van Amsterdam. Over dit laatste onderzoek wordt afzonderlijk
gepubliceerd. Beide onderzoekenzijn begeleid door een commissie, die bestond
uit de volgende leden:
- drs G. Wagenmaker (voorzitter), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-

genheid;
- drs R. Fortuin (secretaris), NIA;
- drs C. Felser en later drs H. lrvi, Industriebond FNV;
- drs A.L. van Nimwegen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- drs P. Poelstra, Gemeenschappelijk Administratie Kantoor;
- mevr. drs V. Schregardus, Algemene Werkgevers-vereniging;
- drs P.J. de Wit, Verbond van Nederlandse Ondememingen.
In de loop van haar werkzaamheden is de begeleidingscommissie geconfron-
teerd met de droeve gebeurtenis van het plotseling overlijden van een van haar
leden, de heer drs G. Jansen, tijdens zijn leven werkzaam bij het Gemeenschap-
pelijk Administratie Kantoor.

Uit het literatuuronderzoek zijn in totaal vier publikaties voortgekomen. Het
betreft de twee boeken:

- ROCK AROUND THE CLOCK
Chronopsychologische en chronobiologische aspecten van onregelmatige werk
tijden.

- RHYTHM AND BLUES
Afwijkende werk- en rusttijden als arbeids- en leefomstandigheid.

Daamaast zijn er vanuit het literatuuronderzoek twee Íesearchrapporten gepubli-
ceerd:

- SLAPEN OF NIET SLAPEN, THAT IS THE QUESTION
De effecten van afwijkende werk- en rusttijden op slaap en herstel.

- DE PRESTATIE WORDT DUUR BETAALD
De psychofysiologische kosten, fouten en ongelukken bij afwijkende werk- en
rusttijden.



In ROCK AROUND THE CLOCK wordt een evaluatief overzicht gegeven van
de literatuur op het terrein van het chronopsychologisch en chronobiologisch
onderzoek naar de werking van het circadiane systeem en de verstoring daarvan
door onregelmatige werk- en rusttijden. In RHYTHM AND BLUES worden de
effecten van afwijkende werk- en rusttijden besproken met betrekking tot het
welzijn en de gezondheid van ploegenwerk(st)ers en hun familie. De twee
researchrapporten bevatten gedetailleerde overzichten van literatuur op het ter-
rein van de slaap en de prestatie bij ploegendienst enlof onregelmatige werk- en
rusttijden. Zij kunnen als aanvulling op en verdieping van de twee genoemde
boeken gelezen worden.

De publikatie uit het literatuuronderzoek " Evaluatieve Literatuur Research
Ploegendienst " zijn vanuit de Stichting CCOZINIA in hun geheel of in gedeel-
ten becommentarieerd door prof. dr J.T. Allegro, prof. dr EJ. van Dijk, dr P.C.
Buys, drs B.J. Vrijhof en de heer S. Wolters.
Kritische commentaren op ROCK AROUND TTIE CLOCK zijn tevens gegeven
door mevr. drs V. Bottema-van Velzen (Vakgroep Psychologie, sectie Funktie-
leer en Arbeidspsychologie van de Rijksuniversiteit van Groningen), dr S. Daan
(Vakgroep Gedragsbiologie van de Rijksuniversiteit van Gronigen), dr A.J. van
der Grient (Directeur-arts van de Gelderse raad voor de Volksgezondheid), dr P.

van Hoogdalen (Intemist verbonden aan het Delfzicht Ziekenhuis te Delfzijl), dr
ir B. Westerink (Laboratorium voor Farmaceutische en Analytische Chemie van
de Rijksuniversiteit van Groningen)
Naar hen en naar de leden van de begeleidingscommissie gaat orve dank voor
hun waardevolle suggesties. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor de tekst
geheel bij de auteurs.

Amsterdam/Groningen
Januari 1988
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INLEIDING





Mensen werken en rusten, zlj verzorgen zichzelf en anderen, zij ontspannen en slapen
volgens bepaalde ritmen. Twee verschillende ritmen zijn daarbij van bijzonder belang:
de ordening van de week in werk- en rustdagen, en de ordening van het etmaal in drie
perioden van circa acht uur voor werken, voor verzorging en ontspanning, en voor
slapen. Deze beide ritmen voltrekken zich voor de meesten van ons met een vaste
regelmaat. Kenmerkend voor het werken in ploegendienst is de meer of minder ingrij-
pende afwijking van deze maatschappelijke regelmaat. Minder vergaande afwijkingen
betreffen verschuivingen van enkele uren, zoals het werken in de ochtenddienst of in de
avonddienst. In het uiterste geval, bij nachtarbeid, bestaat deze afwijking echter uit een
volledige omkering van het maatschappelijk ritme. In het functioneren van de ploegen-
werk(st)erl leidt een concrete afwijking zoals boven bedoeld tot twee fundamentele
pÍocessen, die altijd tegelijkertijd optreden en die elkaar ook wederzijds beinvloeden.
Dit zijn
- de verschuiving van het individuele slaap/waak ritme; en
- het leven in een ander sociaal ritme dan dat van de omgeving.

Het onderzoek van ploegenarbeid houdt zich zowel bezig met de studie van de effecten
van deze twee processen afzonderlijk, als met hun onderlinge samenhang, en wel op de
verschillende niveaus van het menselijk functioneren: lichamelijk, mentaal en psycho-
sociaal. Ook voor deze effecten geldt dat zij nooit geïsoleerd optreden, maar altijd in
samenhang met elkaar. Dat neemt overigens niet weg, dat zij wel geïsoleerd bestudeerd
kunnen worden; wat feitelijk ook vaak gebeurt. Idealiter zou ploegendienst onderzoek
echter altijd multidisciplinair onderzoek moeten zijn, waarin de verschillende effecten
in samenhang met elkaar bestudeerd worden. In de onderhavige publicatie ligt de
nadruk op het onderzoek naar de betekenis van de ritmiek van fysiologische en mentale
functies en processen, en nzur de betekenis van mogelijke verstoringen van deze ritmiek
door het werken in ploegendienst. In een andere publicatie, "Rhythm and Blues", komen
gezondheids-, sociale- en gedragseffecten aan de orde.

De wetenschappen die zich bezighouden met de fysiologische en mentale processen die
onderhevig zijn aan ritmische schommelingen, zijn de chronobiologie en de psycho-
logische verrichtingenleer. De fluctuaties van dergelijke processen kunnen het karakter
hebben van langzame golfbewegingen, zoals het maandritme van de menstruatiecyclus.
Zij kunnen ook veel sneller verlope.n, zoals het ademhalingsritme. Bij de meeste levende
organismen zijn die ritmen dominant, welke een frequentie hebben die overeenkomt
met een voor hen belangrijke periodiek van de omgeving. voor mensen is de meest
belangrijke omgevingsperiodiek de wisseling van dag en nacht. Ons dagelijks patroon
van werken, van rusten en slapen, van eten en drinken, en van alle daarmee samen-
hangende sociale activiteiten, wordt bepaald door deze afwisseling. Het is daarom niet
verwonderlijk dat fysiologische, psychologische en biochemische processsn een
circadiaan ritme vertonen (circa = rondom, dies = dag). Bij al die processen treedt
éénmaal in de 24 uur een minimale en een maximale waarde op, zodanig over de dag en
de nacht verdeeld, dat wij optimaal kunnen functioneren in de tijdstructuur van onze
omgeving.



Maar ook wanneer wij geen informatie hebben over de ons omringende natuur,
bijvoorbeeld tijdens een verblijf in een onderaardse grot, blijft ons organisme ritmisch
functioneren: de ritmiek is endogeen en ons aangeboren. De eerste primitieve levens-

vormen op aarde hebben al blootgestaan aan periodieke wisselingen van het milieu. Om
zich steeds aan die wisselende omgevingsinvloeden te kunnen aanpassen, ontstond een

anticiperend adaptief verïnogen datingeprent werd op de genetische structuur. Zo is bij
alle levende organismen in de evolutie een endogene ritmiek ontstaan, zowel op het

niveau van de enkele cel, als op het niveau van organen en functie-systemen, en zelfs op
het niveau van het complexe gedrag. Door deze endogene periodiciteit kunnen planten,

dieren en mensen zich aanpassen aan de externe omgeving, doordat zij zich van te voren

al kunnen instellen op wisselende omstandigheden. Een ander principe van het örganis-
me is de homeostase, waarin door uiterst complexe regelkringen getracht wordt een

evenwichtige toestand van het organisme te bereiken. In de vereiste aanpassing aan een

veranderende omgeving is de circadiane ritmiek een waardevolle aanvulling op de

homeostase.

Al in de Griekse oudheid was iets bekend van de circadiane ritmiek van planten. De

Griekse schrijver Androsthenes beschreef de ritmische dag- en nachtbewegingen van de

Tamarindeboom. In de 18e eeuw bestudeerden vooral botanici circadiane ritmen van
planten. Reeds halverwege de vorige eeuw (Gierse,1842) is onderzoek gedaan naar de

circadiane ritmiek van de lichaamstemperatuur, waarbij ondanks de vrij gebrekkige
methode van meten toch een goede indruk is verkregen van de circadiane fluctuaties van
de lichaamstemperatuur. De biochemicus Forsgren en de anatoom Holmgren hebben

ongeveer 40 jaar geleden de eigenlijke basis voor de chronobiologie gelegd. Het is hen

gelukt om aan te tonen dat in de lever van proefdieren de dagelijkse maximale productie

van een bepaalde stof het dertienvoudige is van de dagelijkse minimale productie.
Sindsdien zijn circadiane ritmen ontdekt in talloze andere functiesystemen, zoals de

bloeddruk, de pols- en ademfrequentie, de nier-, maag/darm- en leverfunctie,
hormona-le functies, het zenuwstelsel en de celstofwisseling. Bij sommige circadiane
ritmen - zoals het temperatuur ritme - kan het verschil tussen de maximale en de

minimale waarde worden beschouwd als een relatief kleine schommeling rond een

dagelijks gemiddelde. Het verschil tussen de minimale temperatuur 's nachts en de

maximale temperatuur overdag bedraagt nauwelijks l'C. Het effect van dit
temperatuurverschil op andere fysiologische processen mag echter niet worden
onderschat. Bij andere stoffen daarentegen, zoals het hormoon cortisol, is de maximale
waarde die dagelijks optreedt een veelvoud van de minimale waarde. Bij weer andere

stoffen is het verschil tussen de maximale en de minimale dagelijkse waarde zó klein, dat

er vrijwel geen sprake meer is van een aanwijsbare circadiane ritmiek.
Een ander onderscheid tussen de verschillende functiesystemen wat betreft hun circa-
diane ritmen, is de afhankelijkheid van het paÍoon van slapen en waken. Bij sommige
systemen is die afhankelijkheid heel groot, bij andere systemen heel klein.
Ook de bereidheid van functiesystemen om op prikkels te reageren verandert met de

circadiane fase. Wanneer bijvoorbeeld een injectie met een bepaald medicijn aan het

begin van de slaapperiode wordt gegeven, is de te beïnvloeden hormoonspiegel veel
hoger dan wanneer eenzelfde injectie's morgens wordt gegeven.
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Daar de functie en de structuur van het menselijk organisme van uur tot uur verandert,
kunnen de uitkomsten van twee verschillende experimenten alleen zinvol vergeleken
worden wanneer zij betrekking hebben op dezelfde circadiane fase (Aschoff ,1973).
Kennis van de verschillende aspecten van circadiane ritmen en van de mechanismen die
er aan ten grondslag liggen is daarom belangrijk voor het inzicht in de problematiek
rond ploegendienst. Daarbij is het niet alleen belangrijk te weten dót er circadiane
ritmen bestaan in de verschillende functiegebieden. Ook is kennis noodzakelijk over de
onderlinge relaties, de afhankelijkheid van de slaaptijden, de karakteristieken van de

ritmen en de individuele verschillen tussen mensen.

Het onderzoeknaat deaard van circadiane ritmen is yooral een zaak van experimenten.
Om de werking van een bepaald systeem te kunnen onderzoeken, moeten immers
allerlei andere storende invloeden zoveel mogelijk gecontroleerd worden. Zo is het
bijvoorbeeld in veldonderzoek vrijwel onmogelijk om een circadiaan ritme te ontdek-
ken in de hartslag. Er zijn in de werkelijkheid zóveel factoren die de hartslag
beinvloeden, dat de circadiane ritmiek, die als het ware de grondtoon vormt, overstemd
wordt door die andere invloeden.
Het onderzoek naar de effecten yan verstoringen van circadiane ritmen daarentegen,
vindt zowel plaats in het laboratorium als in het veld, omdat het bij effecten juist gaat om
onderlinge relaties met andere beïnvloedende factoren. In het voorbeeld van de hartslag
betekent dit dat eerst in een laboratorium-experiment een circadiaan ritme voor de
hartslag wordt bepaald. Daarna wordt onderzocht of een verstoring van dat ritme kan
optreden bij verandering van de slaaptijd. Tenslotte wordt in veldonderzoek een nog
grotere verstoring geconstateerd bij het werken in ploegendienst. In dit laatste geval is
er sprake van een aantal andere factoren die het effect van een verstoord circadiaan
ritme van de hartslag versterken.

Een belangrijk deel van het ploegendienst onderzoek houdt zichbezig met de verstoring
van het circadiane systeem van verschillende menselijke functies en de aanpassing van
deze systemen aan veranderende omgevingsfactoren. Inzicht in de regulerende
mechanis-men en in de fenomenen van verstoring en aanpassing van deze systemen is
een voorwaarde voor een goed begrip van de problematiek rond ploegendienst, zowel
op wetenschappelijk als op beleidsmatig niveau.
Daarnaast levert het onderzoek van circadiane systemen kennis op over het functioneren
van mentale en fysiologische processen, die van verdergaander betekenis is dan het
begrip van de problematiek rond ploegendienst alléén.
De moderne theorieën omtrent activatie en arousal zijn bijvoorbeeld ondenkbaar zonder
het onderzoek van de circadiane aspecten van deze verschijnselen. Ditzelfde geldt ook
met betrekking tot de regulering van de verschillende hormoonsytemen. Dat wil zeggen
dat het onderzoek naar circadiane systemen niet alleen een op ploegendienst toegepast
karakter heeft, maar dat het tevens van fundamenteel wetenschappelijk belang is.

Noot 1: In deze publicatie wordt - terwille van de leesbaarheid - verder alleen het wooÍd "ploegenwerker" gebruilt.
Daarmee worden echter ook vrouwelijke ploegenwerkers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
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2.I INLEIDING

Alvorens aandacht te besteden aan de circadiane ritmen van verschillende functie-
systemen en de betekenis daarvan voor de activiteiten van ploegenwerkers, zal eerst een
overzicht gegeven worden van de basisbegrippen van het circadiane systeem.

2.2 HET ENDOGENE EN HET EXOGENE ASPECT VAN CIRCADIANE
SYSTEMEN

Wanneer men bij experimenten mensen isoleert van de buitenwereld, zodanig datze zelf
kunnen bepalen wanneer ze gaan slapen, opstaan, actief zijn en eten, en waarbij ze geen
enkele aanwijzing van buitenaf krijgen over de tijd, blijkt datzlj een eigen ritme gaan
volgen dat afwijkt van het 24-uurs ritme. Meestal bedraagt dit ongeveer 25 uur. Soms
bedraagt het minder dan 24 uur, maar het kan ook uitlopen tot 35 uur en meer. Onder
deze conditie is het itmefree-running. Dat wil zeggen dat een free-running ritme
endogeen bepaald wordt. In het algemeen wordt aangenomen dat deze free-running
ritmiciteit is aangeboren. Over de oorsprong in de zin van de plaats van de endogene
tijdstructuur kan nog geen definitieve uitspraak worden gedaan, hoewel veel chrono-
biologisch onderzoek wijst op een cellulaire ritmiek. Het is echter nog niet duidelijk of
de cellulaire ritmiek uitgelokt wordt door een bepaalde volgorde in de DNA- of RNA
elementen in de cellen of dat nog andere processen of structuren hierbij een rol spelen
(o.a. Pittendrigh, 1965; Daan, 1968). Algemeen wordt aangenomen dat de endogene
ritmiciteit wordt gecontroleerd door de een of andere inwendige, zelfregulerende
oscillator. Dat een endogeen ritme onder normale omstandigheden met een periodiek
van 24 uur fluctueert, komt door de invloed van periodieke omgevingsfactoren:
zeitgebers of synchronizers genoemd. Zij zijn in staat de endogene bioritmische
processen te synchroniseren op 24 urr. Zrilke zeitgebers zijn bijvoorbeeld de wisseling
van licht en donker, het temperatuurverschil van dag en nacht, maar ook sociale
factoren zoals sociale contacten, de tijdsgebonden verplichtingen en gewoonten van de
maatschappij, en het tijdsbewustzijn.Het exogene aspect van het circadiane ritme wordt
daarom gevormd door één of meer zeitgebers. Op het relatieve belang van de verschil-
lende zeitgebers in het synchronisatieproces zal verderop worden ingegaan.

Het circadiane ritme kan dus worden gezien als de resultante van het samenspel tussen
het eigen endogene ritme en de exogene zeitgebers. Het is de rol van de zeitgebers om
het free-running circadiane ritme aan te passen aan de externe omgeving. Dit wordt
entrainment genoemd. Het belang van entrainment is onder meer dat de maximale en de
minimale waarde van het ritme op de juiste tijdstippen vallen. De lichaamsfuncties
dienen zodanig geordend te zijn dat het organisme gedurende de dag op prestatie is
gericht, en tijdens de nacht op rust. De dagelijkse correctie van het eigen free-running
ritme door de exogene zeitgebers, waarborgt het juiste functioneren van het organisme
in het tijdsprogramma van de omgeving.
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Een endogeen free-running ritme is bij pasgeboren kinderen nog niet aan te wijzen,
maar het ontwikkelt zich in het eerste levensjaar, en wel per orgaan op een verschillend
tijdstip. Opvallend is dat de ritmen van hartslag en slaap zich bij te vroeg geboren babies

op een later tijdstip ontwikkelen dan bij voldragen babies. Op grond hiervan veronder-
stelt men dat het tijdstip van optreden van de verschillende ritmen niet alleen afhangt van

de blootstelling aan een synchroniserende omgeving, maar ook van een bepaald stadium
dat in de ontwikkeling van het kind bereikt moet zijn.
Uit onderzoek naar de ontwikkeling van het op 24 utr gesynchroniseerde circadiane
systeem bij kinderen blijkt dat deze ontwikkeling samenhangt met de perceptionele
ontwikkeling van het kind (HellbrÍigge e.a., 1959, 1960, 1963, 1964). Kleitman en

Engelmann (1953) en Van Parmelee (1961) hebben de ontwikkeling van het patroon van

slapen en waken bij kinderen onderzocht. Zij hebben aangetoond dat gedurende de

eerste levensweken een aangeboren spontane frequentie van gemiddeld 24,4 uur bestaat,

voordat het slaap/waak ritme zich op 24 wx gaat synchroniseren.

2.3 DESYNCHRONISATIE EN ENTRAINMENT

Tot dusver is eenvoudigheidshalve gesproken van "het" circadiane ritme. In
werkelijkheid echter is er sprake van talloze verschillende functiesystemen en

fysiologische processen die alle in meer of mindere mate geregeld worden door een

endogene oscillator gestuurd door exogene zeitgebers. Wanneer deze verschillende
processen nu fluctueren met eenzelfde frequentie, dus fysiologisch gezien met elkaar in
fase zijn, wordt dit interne synchronisatÍe genoemd. Onder normale omstandigheden,
waarbij het circadiane ritme beïnvloed wordt door allerlei zeitgebers die alle een

periode van 24 uur hebben, zullen de ritmen van al die verschillende processen
gesynchroniseerd worden aan elkaar èn op 24 uur. Onder die omstandigheden is er

sprake van interne synchronisatie. Wanneer de exogene invloeden (zeitgebers) echter
geheel of gedeeltelijk wegvallen, zoals bij isolatie-experimenten, kan het zijn dat de

verschillende processen met een verschillend ritme gaan fluctueren. Er is dan sprake
yan inteme desynchronisatie. Ook wanneer de exogene invloeden van fase veranderen

treedt een periode van interne desynchronisatie op. Een dergelijke desynchronisatie
ontstaat doordat de circadiane ritmen van de verschillende functiesystemen zich op een

verschillende manier aan de veranderde toestand aanpassen.

Experimenten hebben aangetoond dat de circadiane ritmen zich slechts door zeitgebers

laten synchroniseren op waarden die in de buurt van de eigen free-running frequentie
liggen (o.a. Aschoff ,1967;' Aschoff en Wever, 1976). De grenzen voor synchronisatie
van functies van het autonome zenuwstelsel, zoals de bloeddruk en de ademhaling, zijn
bijvoorbeeld veel nauwer dan de gÍenzen voor synchronisatie van het slaap/waak ritme.
Bovendien volgen de circadiane ritmen van de verschillende functiesystemen de

zeitgebers niet sprongsgewijs, maar geleidelijk en gelijkmatig in het verloop van

meerdere cyclussen. De snelheid waarïnee dat gebeurt is ook verschillend. Bij experi-
menten met vliegreizen over de oceaan blijkt bijvoorbeeld dat het activiteitenritme zich
direct aanpast aan de veranderde omstandigheden van de tijdsverschuiving, terwijl de
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lichaamstemperatuur ongeveer zes etmalen nodig heeft voor volledige aanpassing aan de
nieuwe klok. De periode van aanpassing aan de veranderde omstandigheden noemt men
de resynchronisatietijd, of re-entrainment. Van "entrainment" wordt gesproken wan-
neer de fysiologische aanpassing van het circadiane systeem aan de tijdsindeling van de
omgeving bedoeld wordt. Met de in ploegendienstonderzoek veel gebruikte term
"adaptie" wordt de aanpassing in veel breder verband bedoeld, namelijk zowel de
psychosociale als de fysiologische gewenning van het individu aan de omstandigheid van
ploegendienst (Reinberg e.a., I 980; Rutenfranz e.a., 197 7).

Een vrij algemeen geaccepteerde verklaring voor de verschillen in entrainment van de
diverse functies is, dat die verschillen een indicatie zijn voor de relatieve kracht van de
desbetreffende zeitgeber en van het volhardend vermogen van de bijbehorende
endogene oscillator. Met andere woorden: bij een relatief grote invloed van exogene
factoren op het circadiane ritme van een bepaalde functie, en een relatief klein
volhardend veÍmogen van de betreffende oscillator, is de aanpassing van die functie snel
en volledig. Een voorbeeld hiervan is het activiteitenritme. Wanneer echter de kracht
van de zeitgeber in verhouding tot de mate van het volhardend vermogen van de
oscillator klein is, zal dit leiden tot een langere periode van re-entrainment en/of tot
onvolledige aanpassing. Een voorbeeld hiervan is het temperatuur ritme.

Onder normale omstandigheden zijn de ritmen van de verschillende functie-systemen
dus met elkaar in fase en entrained op een periode van 24 uur. Er zijn twee veel
voorkomende situaties waarin dit evenwicht wordt verstoord, namelijk door een snelle
verplaatsing van de ene naar de andere tijdszone, transmeridiane vluchten genoemd, en
door ploegendienst. In beide gevallen is er sprake van spongsgewijze verandering van de
zeitgebers. Hierdoor ontstaat interne desynchronisatie, dus een verstoring van de
betrekkingen tussen de verschillende ritmische functies.

2.4 HET MASKING EFFECT

Bij de analyse van circadiane ritmen dient dus onderscheid te worden gemaakt tussen de
invloed van de endogene component en die van de exogene component.
Met betrekking tot de exogene component doet zich echter nog een andere complicatie
voor, namelijk die van de manier waaróp een zeitgeber het ritme beinvloedt. Dit is het
geval wanneer bijvoorbeeld de zeitgeber-invloed van de licht/donker wisseling op de
lichaamstemperatuur wordt geanalyseerd. Deze zeitgeber heeft niet alleen invloed op de
endogene component van het circadiane temperatuur ritme. De licht/donker wisseling
beinvloedt ook het gedragspatroon van het individu, zoals bijvoorbeeld door de mate
van activiteit die men uitoefent. De mate van activiteit kan dan op zijn beuÍ weer de
hoogte van de temperatuur beinvloeden. Deze laatste manier van beinvloeding wordt
masking effect genoemd (Aschoff, 1978). Een ander voorbeeld van het masking effect is
het directe effect van verschoven eettijdstippen op het spijsverteringsproces, wanneer de
invloed van het tijdstip van de maaltijd, als zeitgeber, op het circadiane ritme van
stofwisselingsprocessen wordt onderzocht. Met name de verandering van het slaap/waak
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patroon houdt tevens een verandering in van talloze andere variabelen, zodat het
masking effect kan optreden. Bij een verschoven slaap/waak patroon is bijvoorbeeld
sprake van zowel de directe invloed van de slaap zèlf op verschillende spijsverte-
ringsprocessen, als van de invloed van het andere tijdstip van voedselopname op de
ritmen van verschillende spijsverteringsprocessen.
De complicatie van het masking effect bemoeilijkt de interpretatie van onderzoeks-
gegevens, omdat het onduidelijk is tot op welke hoogte een bepaald ritme, dat op een
nieuwe tijdsindeling entrained wordt, simpelweg een weerspiegeling is van de nieuwe
indeling van slapen en waken. Wanneer niet goed gecontroleerd is voor het masking
effect, kan het zijn dat de endogene component van het onderzochte ritme door het
masking effect wordt overschaduwd.

De toestand waarin een individu verkeert, wordt dus bepaald door de invloed van de
zeitgebers uit de omgeving op het endogene ritme van dat individu. Maar niet alleen de
omstandigheden waaronder iemand verkeert bepalen zijn circadiane ritmen. De door
deze omstandigheden afgedwongen gedragspatronen zèlf hebben ook invloed op de
toestand van zijn circadiane systeem. Met andere woorden: de toestand waarin een
individu zich op een bepaald moment bevindt, wordt médebepaald door zijn eigen
gedrag op dat moment: het masking effect.
Juist bij ploegendienst speelt dit laatste aspect een belangrijke rol. Tegengestelde
resultaten uit onderzoekingen naar de effecten van ploegendiensten kunnen dan ook het
gevolg zijn van het al of niet aanwezig zijn van masking effecten, en de mate waarin
ervoor gecontroleerd is (Minors en Waterhouse, 1986).

2.5 DE LICHT/DONKER WISSELING ALS ZEITGEBER

Bij dieren is de lichídonker wisseling over het algemeen een zeeÍ belangrijke zeitgeber.
Er zijn verschillende onderzoekingen waaruit blijkt dat deze zeitgeber ook bij mensen
een rol speelt. Zo heeft Lobban (1977) de ritmen van bepaalde in de urine uitgescheiden
stoffen beschreven bij Indianen en Eskimo's uit de poolstreek, waar de normale
wisseling van licht en donker grotendeels gereduceerd is. De ritmen van deze personen
hebben een kleinere amplitude en er is méér variatie in de piekwaarden dan bij
controlegroepen die niet in de poolstreek leven. Studies van de ritmen van verschillende
biologische processen bij blinde personen (o.a. Tokura en Tagaki, 1974) laten ook
ritmen zien, waarvan de amplitude kleiner en de fasering onregelmatiger is dan die van
ziende personen. Uit veel isolatie-experimenten komt echter naar voren dat het zuiver
fysiologische aspect van de licht/donker wisseling als zeitgeber bij mensen niet zo'n
belangrijke rol lijkt te spelen. Wanneer personen geïsoleerd worden onder een strikte
tijdsindeling van waken, slapen en eten, blijkt dat zij zowel onder de conditie van
afwisselend licht en donker, als onder de conditie van constante duisternis, hetzelfde
ritme vertonen (Aschoff e-a., 1974; Giedke e.a., 1974). Ook bij experimenten waarbij
constante verlichting aanwezig is, maar waar de dagindeling wordt aangegeven door
akoestische signalen, blijkt dezelfde ritmiek van fysiologische functies te blijven bestaan
(Wever, 1982). Vooralhet gedragsmatige ospect van de licht/donker wisseling fungeeÍ



derhalve als zeitgeber. Dit laatste zou kunnen verklaren waarom in andere experimenten
wèl een invloed van de licht/donker wisseling wordt aangetoond (o.a. Czeisler e.a.,

1981).
Er is echter nog een andere complicatie. De bovengenoemde experimenten zijn gedaan

met een lichtsterkte van maximaal 1000 Lux. Recentelijk is aangetoond dat de

uitscheiding van melatonine onderdrukt wordt door licht, wanneer de intensiteit ervan
tenminste de grens van ca. 2500 Lux overschrijdt (Lewy e.a., 1980). Bij experimenten
met dieren betreffende de licht/donker wisseling, waar de licht/donker wisseling wel als

zeitgeber wordt aangetoond, wordt de lichtgrenswaarde voor melatonine-uitscheiding
vrijwel altijd overschreden. Daarbij is aangetoond dat melatonine - dat in de pijnappel-
klier wordt geproduceerd - in belangrijke mate betrokken is bij de werking van
circadiane ritmen (Menaker e.a., 1978). Circadiane experimenten bij mensen met een

lichtintensiteit boven 2500 Lux zijn dus van belang om de directe fysiologische invloed
van de licht/donker wisseling te toetsen. Inderdaad is in een dergelijk experiment met
een lichtsterkte van 4000 Lux aangetoond dat deze lichtsterkte wèl een directe

fysiologische invloed heeft op het circadiane systeem van mensen (Wever e.a., 1983).

Ook hebben therapieën, die bestaan uit het aan intensief licht blootstellen gedurende de

vroege ochtenduren, succes gehad bij de behandeling van depressieve patiënten bij wie
de depressieve toestand vooral in de winterperiode optreedt, en bij wie een gedesyn-

chroniseerd circadiaan systeem bestaat (Wehr e.a., 1983).

Recent onderzoek naar de manier waaróp de licht/donker cyclus als zeitgeber werkt,
levert aanvullende informatie. Uit dierproeven blijkt dat er een directe verbinding is

tussen het netvlies en een bepaalde structuur in de hersenen: de suprachiasmatische
nuclei. Dit SCN is gelokaliseerd in het voorste gedeelte van de hypothalamus, boven het

optisch chiasma. Destructie of isolatie van deze structuur bij dieren leidt tot ernstig
verstoorde circadiane ritmen (Pittendrigh, 1981; Moore-Ede e.a., 1982; Groos en

Hendriks, 1982;Wirz-Justice e.a., 1982). Met behulp van moderne technieken van de

neuropathologie kan sedert kort ook bij mensen een rechtstreekse verbinding worden
aangetoond tussen de oogzenuwen het SCN (Swaab, 1986; Lydic e.a., 1980).

Al deze onderzoeksgegevens maken het moeilijk om een definitieve uitspraak te doen

over het belang van de licht/donker zeitgeber voor mensen. Daarbij komt nog een ander
probleem in de interpretatie van onderzoeksresultaten. Het proces van entrainment
wordt zelden onderscheiden van dat van masking. Het gebrek aan effecten bij de

verandering in de licht/donker wisseling in de studies van Aschoff e.a. en Giedke e.a.

kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn doordat het strikte leefschema voldoende was om
entrainment van de circadiane ritmen te veroorzaken.
Ook is het niet onmogelijk dat een lichtsterkte van meer dan 2000 lux als stressor

fumctioneert, en als zodanig meer als een psychologische en gedragsmatige zeitgeber
dan als een fysieke zeitgeber zijn invloed uitoefent.
Tenslotte lokt de informatiewaarde van een fysieke prikkel als de licht/donker wisseling
ook gedrag uit. Dit gedrag kan dan weer een masking invloed uitoefenen op het
circadiane systeem. Een voorbeeld hiervan is het paargedrag van goudhamsters, dat
aÍhankelijk is van de lengte van de periode van daglicht (zomer versus winter). De weg
van de informatie over de duur van de periode van daglicht, naar het gedrag is als volgt:
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lichtinval - netvlies - SCN - pijnappel-klier (melatonine) - hypothalamus - hypofyse -
geslachtsorganen - voortplantingsgedrag (Daan, 1986).

Concluderend kan gesteld worden dat zowel het fysiologische als het gedragsmatige
aspect van de licht/donker afwisseling invloed heeft op het menselijke circadiane
systeem. Deze invloed lijkt echter voor mensen minder belangrijk te zijn dan de invloed
van sociale factoren.

2.6 SOCIALE FACTOREN ALS ZEITGEBERS

Met name uit isolatie-experimenten komt naar voren dat sociale factoren beschouwd
moeten worden als voor mensen belangrijke zeitgebers. Wanneer bijvoorbeeld perso-
nen paarsgewijs worden geïsoleerd, synchroniseren de free-running slaap/waak en
temperatuur ritmen van deze personen zich aan elkaar door sociale interactie. Dit is
zelfs gebeurd in een experiment waarbij twee personen apart van elkaar zijn geisoleerd,
die elkaar echter wel konden horen. In de isolatieperiode vertonen beide individuen
interne desynchronisatie, maar hebben dezelfde waarden voor hun temperatuur en
activiteiten ritme. Omdat het haast onmogelijk geacht mag worden dat de free-running
ritmen van de proefpersonen bij aparte isolatie precies identiek zouden zijn, lijkt het
waarschijnlijk dat zij zich over en weer aan elkaar hebben gesynchroniseerd, alléén door
hun onderling contact.
Ook het bewustzijn van het tijdstip van de dag en het tijdstip van de maaltijden zijn
belangrijke sociale zeitgebers (Mills, I 964; Wever, L97 9).

Bij ploegendienst - waar immers altijd sprake is van een sociale omgeving die een ander
ritme volgt dan de ploegendienstwerker zelf - speelt de invloed van sociale factoren een
zeer belangrijke rol. Het blijft echter moeilijk bij sociale factoren als zeitgeber onder-
scheid te maken tussen de effecten van de sociale invloeden van de omgeving en die van
de activiteit van de persoon zelf. De meeste mensen delen hun slaap- en waaktijden en
activiteiten zoveel mogelijk in overeenkomst met die van andere mensen in. Ook al
omdat de slaap zelf een directe invloed heeft op circadiane ritmen (Aschoft 1978; Mills
e.a., 1978), kunnen sommige effecten van sociale zeitgebers misschien eerder geken-
merkt worden als masking effecten dan als entrainment effecten.

2.7 HET AANTAL OSCLLATOREN

Onder free-running condities, zoals in isolatie-experimenten, en bij faseveranderingen
van de zeitgebers, zoals bij transmeridiane vluchten en ploegendienst, komen de
circadiane ritmen van verschillende functiesystemen in een andere betrekking tot elkaar
te staan. Dit heeft de opvatting opgeleverd dat in het organisme verschillende klokken of
oscillatoren met verschillende cyclustijd aanwezig zijn. De interne desynchronisatie die
onstaat zou wijzen op de aanwezigheid van een aantal onaÍhankelijke oscillatoren, die
ieder voor zich reageren op de veranderde omstandigheden. In ditmulti-oscillatorisch



model zouden de fasenbetrekkingen tussen de verschillende oscillatoren zowel bepaald
worden door onderlinge beinvloeding, waarin een bepaalde hiërarchie kan bestaan, als
door beinvloeding van buitenaf door zeitgebers. Wever (1979) stelt dat bij verschuiving
van een paar uur van een invloedrijke zeitgeber, de verschillende ritmen deze
verschuiving binnen kortere of langere tijd moeten volgen. De snelheid van aanpassing
hangt voornamelijk af van de verhouding tussen de kracht van de zeitgeber enerzijds en
die van de oscillator anderzijds. Er kan van worden uitgegaan dat de kracht van die
zeitgeber voor alle functiesystemen gelijk is. Derhalve worden de verschillen in snelheid
van aanpassing waarschijnlijk veroorzaakt door verschillen in de sterkte van de
bijbehorende oscillatoren. De sterkte van de oscillator zou dan te meten zijn aan de
relatieve grootte van de amplitude van het circadiane ritme dat door die oscillator
gereguleerd wordt. Hoe groter de amplitude is, des te sterker zou de bijbehorende
oscillator zijn en des te langzameÍ zou het ritme zich aanpassen aan verschuivingen van
de zeitgeber. In de werkelijkheid is er echter geen sprake van een enkelvoudige relatie
tussen de grootte van de amplitude en de sterkte van de oscillator. De grootte van de
amplitude van een ritme wordt immers ook bepaald door masking effecten die ontstaan
uit veranderingen in het activiteitenpatroon. Een voorbeeld hiervan is het temperatuur
ritme. Deze heeft een relatief grote amplitude. De kracht van de temperatuur oscillator
kan hier echter niet rechtstreeks uit worden afgeleid. Wanneer immers de zeitgebers een
aantal uren in de tijd verschoven worden, verschuift ook het activiteiten ritme van het
individu. Iedere activiteit doet op zich de hoogte van de temperatuur iets stijgen, zodat
er een grotere amplitude gemeten wordt dan die welke alleen door de oscillator wordt
bepaald. Volgens Wever (1979) is daarom de enige parameter van een ritme, die
duidelijk de overeenkomstige parameter van de onderliggende oscillator reflecteert, de
periode ofwel de frequentie van dat ritme.

Een andere hypothese van het multi-oscillatorische model is dat er een bepaalde
hiërarchie bestaat in de onderling gekoppelde oscillatoren. In de isolatie-experimenten
van Wever (1979) is het free-running ritme van meer dan 100 personen bestudeerd. Bij
ongeveer één op de vier personen ontstaan free-running ritmen met perioden van méér
dan 25 uur, waarbij hun temperatuur ritme toch een 25-uurs ritme blijft volgen. Bij
extreem lange free-running ritmen ontstaat zo zelfs synchronisatie door demultiplicatie.
Er ontstaan twee maxima en één minimum van het temperatuur ritme in de waaktijd, en
één minimum in de slaaptijd. Het lijkt er dus op dat de oscillator die bij het temperatuur
ritme behooÍt, zeeÍ krachtig is en zich daarom onderscheidt van andere oscillatoren.
Aan de andere kant beschrijft Wever experimenten waarbij wel het temperatuur ritme
van de personen entrained wordt door een licht/donker zeitgeber; maar het slaap/waak
ritme, dat free-running blijft, niet. Het zijn onder meer de resultaten van deze isolatie-
experimenten geweest, die geleid hebben tot de opvatting dat er twee klassen van
onderling gekoppelde oscillatoren bestaan: die, welke het temperatuur ritme het meest
bepalen en die, welke het slaap/waak ritme bepalen. Aan de top van de hiërarchie van
zo'n multi-oscillatorisch systeem worden dan twee master-oscillatoren gedacht: de
temperatuur oscillator en de slaap/waak oscillator. Onder normale omstandigheden, bij
interne synchronisatie, zijn deze twee master-oscillatoren aan elkaar gekoppeld en
hebben een free-running periode van ongeveer 25 uur. Deze periode ligt veel dichter bij
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de free-running periode van een ontkoppelde temperatuuÍ oscillator, dan bij die van de

slaap/waak oscillator. Omdat ook bij ontkoppeling van de twee master-oscillatoren, dus

bij interne desynchronisatie, die van de temperatuur zich veel sterker manifesteert,
wordt geconcludeerd dat de temperatuur oscillator sterker moet zijn dan die welke het

slaap/waak ritme controleert (Wever, 1979).

De recente onderzoekingen naar de rol van de suprachiasmatische nuclei (zie 2.5)
hebben echter het idee doen ontstaan dathet SCN als oscillator functioneert. Het SCN zou

de gevoeligheid van bepaalde structuen instellen die weer ieder voor zich het circadiane

ritme van een bepaald functiesysteem reguleren. Wanneer een zeitgeber, zoals de
licht/donker wisseling, nu invloed uitoefent op het SCN, zou het SCN de gevoeligheid
van al die verschillende structuren verschillend kunnen instellen (Daan en Beersma,
1982). Veel dierstudies hebben inderdaad aangetoond dat het SCN veel karakteristieken
van een zelfprikkelende oscillator vertoont (o.a. Rusak en Zucker, 1979; Stephen en

Zacker,1972; Groos en Hendriks,1982; Groos e.a., 1983; Rusak en Groos, 1982;
Fuller e.a., 1981). Deze hypothese is hieronder schematisch weergegeven:

ïï 7',"',;*"^'.
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Ritme 4 enz. enz.

Het SCN zou dus als een soort master-oscillator functioneren. Het zou het gedeelte van
de hersenen zijn waar alle oscillator activiteit wordt gecoördineerd. Ondersteuning voor
de hypothese dat SCN méér is dan een coördinator alléén, is te vinden bij onderzoek van

Innouye en Kawamura (L979), waarin de elektrofysiologische activiteit van de
hypothalamus eilandjes die het SCN bevatten, onderzocht is bij ratten. Die eilandjes
blijven ook bij volledige isolatie van andere hersendelen nog een eigen circadiaan ritme
vertonen.

Zeitgeber A
(b.v. Lichtdonker)

Ritme 1

(b.v. slaap-waak
ritme)

Ritme 2 Ritme 3
(b.v. temperatuut
ritme
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Tenslotte zijn er uit resultaten van chronobiologisch onderzoek ook een aantal sterke
argumenten te vinden voor de hypothese dat er sprake is vanmeeryoudige oscillator-
controle, waarbij één van de controlerende mechanismen in het SCN gelocaliseerd zou
zijn (Daan, 1986). Vooral uit dierproeven komt namelijk onder meer naar voren dat er
bij circadiane ritmen sprake is van a) de bilateraliteit (links/rechts verschil) die op kan
treden in ritmen; b) het blijven bestaan van een bepaald ritme, ook bij afwezigheid van
het SCN; c) verschillende looptijden die naast elkaar bestaan (splitting of partition; zie
2.9.1); d) inteme desynchronisatie en dissociatie van ritmen na een timeshift.

Hoewel er dus veel bekend is over het gedrag van circadiane ritmen en de factoren die
het beïnvloeden, kan over het (hersen-) mechanisme dat aan de oorsprong van de
circadiane ritmiek staat, géén definitieve uitspraak worden gedaan. Veel onderzoek
wijst in de richting van twee master-oscillatoren. Ander, vooral recent, onderzoek duidt
op de aanwezigheid van de regelende of controlerende functie van het SCN. Maar omdat
voldoende empirisch bewijsmateriaal ontbreekt, blijven beide opvattingen hypothetisch
van aard. Bovenbeschreven theoretische overwegingen lijken op het eerste gezicht
alleen academische waarde te hebben. Dit soort onderzoek is echter zeker van belang
met betrekking tot de verklaring van fenomenen en de soms tegengestelde resultaten die
bij ploegendienstonderzoek worden gevonden. Juist het recente experimentele
onderzoek naar de invloed van de licht/donker wisseling is wellicht van fundamentele
betekenis voor de verklaring van het ritmisch functioneren van alle lichaamsprocessen
en daarmee de verklaring van verschijnselen die bij ploegendienst opreden.

2.8 VERSTORINGEN VAN HET CIRCADIANE SYSTEEM

Onder normale omstandigheden zijn de fasen en frequenties van de verschillende
functiesystemen gecoördineerd in een harmonische ordening door de invloed van
exogene zeitgebers. Bij transmeridiane vluchten en bij ploegendienst wordt deze
ordening verstoord door de plotselinge fasensprong van de omgevingsperiodieken, de
zeitgebers. Bij transmeridiane vluchten verschuiven alle zeitgebers in dezelfde richting
en in dezelfde mate. De grootte van de fasensprong blijkt uit het verschil tussen de
plaatselijke tijd bij vertrek en die op de plaats van bestemming. Omdat de circadiane
ritmen van de verschillende functiesystemen de fasenverschuiving niet met dezelfde
snelheid volgen, komt het automatisch tot een desynchronisatie van de verschillende
periodieke bewegingen. Deze verstoring van de fasenbetrekkingen spelen zich zowel op
fysiologisch als op psychologisch niveau af. Na een bepaalde tijd heeft het organisme
zich aan de nieuwe situatie aangepast (entrainment) en wordt weer een toestand van
interne synchronisatie bereikt. Tijdens de resynchronisatie-periode is de amplitude van
de verschillende functies gedempt. Het verschil tussen de maxima en minima die in24
uur bereikt worden, wordt minder. De curve vlakt af en keert zich om, tot bij volledige
aanpassing nieuwe maxima en minima verschijnen (Rutenfranz, 1967).

Na een transmeridiane vlucht komt het op een bepaald moment dus tot een omkering van
de verschillende ritmen en tot een volledige aanpassing aan de nieuwe omgeving. Bij
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nacht- en ploegendienst kan van zo'n volledige omkering echter geen sprake zijn.Er
verschuiven immers slechts enkele factoren die als zeitgeber dienen, en wel met name
het eigen slaap/waak patroon. Andere zeitgebers - zoals de licht/donker wisseling, de
omgevingstemperatuur, het tijdsbewustzijn en het dag-en-nacht ritme van de sociale
omgeving - blijven gelijk. Er onstaat bij ploegendienst zo een conflictsituatie met
tegengestelde invloeden op het circadiane systeem. Dit geldt zowel voor de nachtdienst,
waarin een verschuiving van sommige zeitgebers optreedt van 12 uur, als voor
ploegendienst in het algemeen met verschuivingen van 4, 6,8, 12 enz. uur in voor-
waartse of achterwaartse richting van sommige zeitgebers. Al in een experiment van
Benedict en Snell (1902) is onderzocht of er bij nachtdienst sprake is van omkering.
Hierbij hebben zij eerst tijdens dagdienst en daarna tijdens nachtdienst de lichaams-
temperatuur gemeten. Het blijkt, zoals te verwachten valt, dat tijdens dagdienst de
minimale waarde van de temperatuur 's nachts valt. Tijdens nachtdienst vlakt de
temperatuurcurve wel wat af, doch van een omkering in die zin dat het minimum wéér
in de slaaptijd, dus overdag, zou vallen, is geen sprake. Het experiment is later door
Benedict (1905) nog eens herhaald. Ook Menzel e.a. (1948) bewijzen met soortgelijke
experimenten bij verpleegsters dat de minima van pols en bloeddruk tijdens de
nachtdienst slechts zeer weinig van de normale dagcurve afwijken.
Een ander opvallende bevinding van de experimenten van Benedict en Snell is het
verschil tussen de verschuiving in uren van de werktijd en die van de slaaptijd. Bij een
verschuiving van de werktijd met twaalf uur, verschuift de slaaptijd niet met twaalf uur.
De personen gaan één uur na hun werktijd al slapen, om nooit langer dan zes uur, en
soms mazu vier uur, te slapen. Op deze manier verschuift de slaaptijd dus slechts met
acht uur. Dit fenomeen is gebruikelijk bij nachtdienstwerkers.

Een veldonderzoek van Colquhoun e.a. (1969) heeft aangetoond dat zelfs na 12
opeenvolgende nachtdiensten noch de lichaamstemperatuur, noch de andere functies aan

de nachtdienst zijn aangepast. Er vindt dus geen omkering van de circadiane periodiek
plaats.

In een experimenteel onderzoek van Knauth en Rutenfranz (L976) worden de effecten
van semi-permanente nachtdienst en snel wisselende ploegenroosters op het verloop van
de temperatuurcurve met elkaar vergeleken. Na eenmalige nachtdienst verandert het
dagelijks verloop van de temperatuur slechts zeer weinig. De grootste verandering van
het circadiane ritme van de temperatuur treedt op gedurende de eerste week van de
permanente nachtdienst. Zelfs na 21 achtereenvolgende nachtdiensten is de amplitude
echter nog kleiner dan normaal, en kan dus niet van volledige aanpassing gesproken
worden. In een ander experimenteel onderzoek van Knauth e.a. (1977) wordt een l-l-l
ploegenrooster - eerste dag ochtenddienst, tweede dag middagdienst, derde dag
nachtdienst, vierde dag vrij - vergeleken met een 2-2-2 ploegenrooster. De grootste
verandering in het circadiane ritme van de temperatuur vindt plaats in de tweede nacht
bij een 2-2-2 ploegenrooster. De terugkeer van het ritme tot zijn normale fasering
neemt na twee of meer opeenvolgende nachtdiensten twee of meer dagen in beslag. Na
één enkele nachtdienst duurt de re-entrainment periode echter slechts één dag. In
aanvullend veldonderzoek worden deze resultaten bevestigd.
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Veel onderzoek op het gebied van omkering van de circadiane ritmen richt zich op de
licht/donker zeitgeber, die, zoals eerder vermeld, voor dieren de belangrijkste zeitgeber
is. Bij apen duurt de omkering van het circadiane systeem na omkering van de
lichídonker wisseling echter toch nog altijd 5 tot 13 dagen. Bij de gezonde mens kan een
omkering door alléén een wisseling van licht en donker tot dusver niet worden
aangetoond. Onder pathologische omstandigheden lukte de omkering echter wel. Zo
hebben Burckhardt en Kayser (1947) bij een jonge microcephale man (niet of bijna-niet
ontwikkelde hersenen) bij omkering van het licht/donker ritme een aanpassing van de
temperatuur binnen 7 à 9 dagen waargenomen.Deze bevindingen steunen de opvatting
dat bij gezonde, normale mensen de betekenis van sociale en psychologische factoren als
zeitgebers in het omkeringsproces groter is dan die van de licht/donker wisseling,
hoewel deze laatste toch ook een rol kan spelen.

2.9 DE BETEKENIS VAN OMKERINGSSTUDIES VOOR
PLOEGENDIENST

De algemene conclusie uit onderzoek naar het omkeringsproces bij ploegendienst-
werkers luidt dat het omkeringsproces wel op gang komt, maar nooit geheel wordt
voltooid. De ploegenwerker blijft steeds in de periode van re-entrainment hangen. Hij
blijft daarom ook steeds onderhevig aan alle effecten van inteme desynchronis atie, zodat
desynchronisatie klachten permanent worden. De desynchronisatie klachten treden ook
op bij ransmeridiane vluchten, en worden dan jerlag genoemd. Het betreffen voorna-
melijk slaapproblemen, vermoeidheid en lusteloosheid, eetluststoringen, problemen met
sociale contacten en een verminderd prestatievermogen (o.a. Klein e.a., 1972;
Rutenfranz e.a. 1978).
Uit studies naar transmeridiane vluchten blijkt verder dat de omkering van de
circadiane ritmen 5 à 11 dagen in beslag neemq exponentieel verloopt en dat de snelheid
van de aanpassing door verschillende factoren wordt beinvloed (Klein en Wegmann,
1972,1980). Hoewel bij ploegendienst dus geen volledige omkering kan plaatsvinden, is
er wèl sprake van een vergelijkbare verstoring van het circadiane systeem als bij
transmeridiane vluchten, en de daarbij optredende fenomenen. Onderzoek naar de
factoren die van betekenis zijn voor de mate en de snelheid van de aanpassing bij
transmeridiane vluchten, is derhalve ook van belang voor ploegendienstonderzoek. Uit
beide soorten onderzoek volgt dat een drietal factoren de mate en snelheid van
aanpassing aan een veranderd slaap/waak patroon beïnvloeden. Dit zijn:
a. de richting van de vlucht, c.q. de rotatie van het rooster;
b. de kracht van de oscillator;
c. de sterkte van de zeitgebers en de mate van activiteit.
Achtereenvolgens zullen deze factoren behandeld worden.
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2.9.1De richting van de vlucht c.q. de rotatie van het rooster

Bij vluchten van west naar oost duurt de re-entrainment langer dan bij vluchten in
omgekeerde richting. Het geeft namelijk in het algemeen minder problemen om de dag
te verlengen door wakker te blijven, zoals bij vluchten naar het westen gebeurt, dan om
de dag te verkorten door te gaan slapen op een te vroeg tijdstip, zoals bij vluchten naar
het oosten gebeurt. Ook experimentele onderzoeken bij ploegendienst hebben uitge-
wezen dat het uitdoven van het oude ritme gemakkelijker valt wanneer de nieuwe dienst
met een slaapperiode kan worden begonnen. Volgens Aschoff (1973) bewegen gedeelten

van het circadiane systeem zich in een richting die tegengesteld is aan de richting van de
zeitgebers. De verwachting dat dit fenomeen optreedt is hoger bij het verkorten van de
dag dan bij het verlengen van de dag. Bij ploegendienst komt het korter maken van de
dag voor, wanneer bijvoorbeeld vanuit de nachtdienst direct wordt overgegaan op een
periode van avonddienst. Hierdoor wordt het circadiane systeem als het ware in elkaar
gedrukt. Het verlengen van de dag komt bijvoorbeeld voor, wanneer na een periode van
dagdienst direct wordt overgeschakeld op avonddienst.
Uit een onderzoek van Klein en Wegmann (1977) blijkt de re-entrainment bij oost-west
vluchten (verlenging van de dag) voor de temperatuur met een gemiddelde snelheid van
1,3 uur per dag verloopt. Bij west-oost vluchten (verkorten van de dag) verloopt de
entrainment bij tweederde van de personen met een snelheid van gemiddeld 0,9 uur per
dag, doordat er een verkorting van het ritme plaatsvindt. Het blijkt dus dat bij een
verkorting van de dag en de analoge verkorting van het ritme, de gemiddelde snelheid
van entrainment kleiner is dan bij een verlenging van de dag met analoge verlenging van
het ritme. De aanpassingsperiode na een verkorting van de dag duurt bij deze personen
dus ook langer. Bij het resterende eenderde van de personen wordt bij een west-oost
vlucht, en dus bij een verkorting van de dag, het ritme echter niet verkort, doch juist
verlengd, en wel met een snelheid van gemiddeld 1 uur per dag. Bij deze personen duurt
de re-entrainment periode dus nog veel langer, omdat er nog meer uren "ingehaald"
moeten worden. Ook bij andere onderzoekingen naar het plotseling verspringen van de
zeitgebers (Wever, 1966,1970; Levine, 1976; Aschoff e.a., 1975,1976; Halberg, 1976;
Boissin e.a.,1975; Erkert, 1976;Daan en Pittendrigh, 1976) komt dit fenomeen naar
voren. Wanneer de dag bijvoorbeeld met 6 à 12 uur verlengd wordt, zal het circadiane
ritme deze verlenging ook volgen. Verkorting van de dag met bijvoorbeeld 8 uur, wordt
gevolgd door of óók een verkorting van het circadiane ritme met 8 uur, of juist met een
verlenging van 16 uur. Dit verschijnsel van verlenging van het ritme bij verkorting van
de dag wordtpartition genoemd (Aschoff, 1978).

Het is merkwaardig dat bij sommige simulatie-experimenten in het laboratorium juist
een snellere aanpassing bij een verkorting van de dag optreedt (advance shift; Wever,
1980). Bij nauwkeurige vergelijking van de verschillende soorten studies blijkt, dat in
deze laatste experimenten de personen zich niet bewust zijn van de veranderingen in hun
tijdschema, en dus ook niet van het feit dat hun eigen ritme afwijkt van dat van hun
omgeving. Bij deze simulatie-experimenten wordt dus enkel en alleen het effect van de
slaap/waak wisseling bestudeerd. In andere simulatie-experimenten, waarbij de perso-
nen wèl informatie ontvangen, en in veldstudies met transmeridiane vluchten en
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ploegendienst, is behalve het effect van eigen slaap/waak wisseling, ook sprake van het
effect van sociale zeitgebers. Het blijkt dus dat zowel het bewuszijn van het leven in een

ander ritme, als de directe invloed van sociale interactie, sterke zeitgebers zijn; zo sterk,
dat zij het circadiane effect van de verandering van de eigen slaap/waak cyclus zelfs
overschaduwen.
Een andere oorzaak voor de verschillen in resultaten tussen simulatie-experimenten en
veldonderzoek is te vinden in het feit dat in veldonderzoek vaak sprake is van
slaapgebrek, hetgeen de fase van de circadiane ritmen verEaagt (Aschoff e.a.,1975).
Daardoor zal bij slaapgebrek de mate van re-entrainment na een verlengde dag - delay
shift - versneld worden, en na een verkorte dag - advance shift - vertraagd. Bij
simulatie-experimenten is vrijwel geen sprake van slaapgebrek.
Tenslotte wordt bij veldstudies naar transmeridiane vluchten gerekend met de plaatse-
lijke tijd. Bij een oost-west vlucht - delay shift - met een tijdsverschil van 6 uur, duurt
één "dag" dan dus 30 uur, terwijl na een west-oost vlucht één "dag" maar 18 uur duuÍ.
In tegenstelling tot deze "real life" experimenten worden bij simulatie-experimenten alle
"dagen" nar 24 uur omgerekend.

Wanneer de hierboven beschreven oorzaken voor de verschillende resultaten worden
overwogen, blijken ze meeÍ aan verschillen in opzet van de experimenten te wijten te

zijn, dan aan werkelijke verschillen in resultaten. Dat betekent dat er geen sprake is van
tegengestelde resultaten, maar van een ander soort onderzoek.
In de "real life" situatie - zowel bij transmeridiane vluchten als bij ploegendienst - goot

de aanpassing sneller wanneer de dag verlengdwordt. De simulatie-experimenten,
waarbij de invloed van sociale zeitgebers en het tijdsbewustzijn zijn uitgesloten, waarbij
geen slaapgebrek aanwezig is en waarbij alle waarden worden omgerekend tot 24 uur,
geven daarnaast informatie over de onderliggende mechanismen van de versnelling c.q.
vertraging in entrainment, en daarmee een verklaring voor de in de werkelijkheid
optredende fenomenen. Uit deze simulatie-experimenten komt duidelijk naar voren dat
een verandering in de onderliggende oscillator gepaard gaat met een afname van het
bijbehorende circadiane ritme. Wanneer een circadiaan ritme niet in een stabiele vorm
is, maar in een veranderende vorm, waarbij de amplitude kleiner is, is de tijdelijke
frequentie ook koÍer dan in de stabiele vorm. Dit laatste leidt dan tot een versnelling
van de re-enEainment na advance-shifts en een vertraging na delay shift (Wever, 1980).
Bij veldonderzoek daarentegen wordt dit effect overscha-duwd door de invloed van
sterkere, sociale zeitgebers. Het uiteindelijke effect is een versnelling van de
entrainment bij delay shifts - westwaarts - en een vertraging bij advance shifts -
oostwaarts.

2.9.2 De kracht van de oscillator bij verschillende functiesystemen

Uit isolatie-experimenten (o.a. Wever, 1979) is gebleken dat de mate en de snelheid van
entrainment van een circadiaan ritme mede aÍhangt van de mate van persistentie van de
onderliggende oscillator. Omdat de temperatuur zich veel minder snel aanpast dan het
patroon van waken en slapen, wordt verondersteld dat de temperatuur oscillator een
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veel sterker volhardend vermogen heeft dan de slaap/waak oscillator. Ook uit onderzoek
naar transmeridiane vluchten blijkt dat de verschillende functiesystemen zich met een
verschillende snelheid aanpassen. Klein e.a. (1972) vinden bijvoorbeeld dat het mentale
prestatie niveau zichlangzarrrer aanpast naarmate de moeilijkheidsgraad in de gebruikte
test hoger ligt. Dat wil zeggen dat het langere tijd duurt voor de desbetreffende oscil-
lator zich gesynchroniseerd heeft aan de nieuwe zeitgebers. Een ander voorbeeld van de
verschillende snelheid van re-entrainment blijkt uit een onderzoek van Klein e.a.
(1977). De onderstaande afbeelding laat de verschillende aanpassingssnelheden zien van
de verschillende bijnierhornonen. Na een dag aanpassing na een oost-west vlucht wordt
dit al duidelijk. Bij het hormoon l7-OHCS bedraagt het faseverschil nog 6 uur, bij
adrenaline 3,5 uur en bij noradrenaline nog maar 1,5 uur. Tot volledige omkering is
bereikt, zijn respectievelijk 11, 5 en 3 dagen nodig.
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De resultaten van deze onderzoekingen komen overeen met die van experimenteel
ploegendienstonderzoek. De verschillende psychofysiologische functies passen zich met
verschillende snelheid zum een veranderd slaap/waak paroon aan. Hierop wordt in latere
hoofdstukken nader ingegaan.

2.9.3 De sterkte van de zeitgeber en de mate van activiteit

Hierboven is de belangrijke invloed van de sociale zeitgebers op de mate en snelheid van
aanpassing al naar voren gekomen. Uit diverse experimenten (o.a. Klein e.a., 1976)
komt naar voren dat de re-entrainment na transmeridiane vluchten wordt vertraagd
door isolatie van de betrokken persoon en door zijn relatieve inactiviteit. De invloed van
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de nieuwe sociale zeitgebers wordt daardoor verminderd, zodat de aanpassing minder
snel gaat. Lichamelijke en sociale activiteit schijnt de aanpassing daarentegen te bespoe-
digen. Een praktische implicatie hiervan is, dat naar aanleiding van de hier beschreven
experimenten vliegtuigbemanningen, die betrekkelijk vlug weer terug moeten vliegen
naar hun thuishaven, aangeraden wordt om zoveel mogelijk op hun hotelkamer te
blijven en niet te veel beweging te nemen, zodat ze zich zo weinig mogelijk
synchroniseren aan de nieuwe sociale zeitgeber. De aanpassingsproblemen nó de
thuisvlucht zijn dan namelijk minder sterk en duren minder lang. Voor passagiers die
van de ene tijdzone naar de andere moeten reizen, zijn hele programma's geschreven
van gedragsregels ten aanzien van tijdsindeling, voeding, activiteit en sociale contacten.
De bedoeling hiervan is om de effecten van de tijdsverschuiving, de jet-lag, zoveel
mogelijk tegen te gaan.
Bij ploegendienst blijven de sociale zeitgebers van de omgeving grotendeels gelijk,
terwijl het eigen slaap/waak patroon verandert. De sociale zeitgebers van de omgeving
houden het proces van aanpassing van de ploegenwerkers daarom juist tegen. Ook een
aanpassingsprogramma heeft weinig zin, omdat door het wisselen van ploegen en door
de tussenliggende vrije dagen, de tijdsindelingen steeds verschuiven.
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3.1 INLEIDING

Tijdens de laatste decennia is zeer veel onderzoek verricht naar circadiane ritmiek in
verschillende functie-systemen. Daarbij zijn circadiane ritmen aangetoond bij een groot
aantal fysiologische en psycho-fysiologische functies. Onder normale omstandigheden,
dat wil zeggen wanneer men overdag wakker is en 's nachts slaapt, bestaan er tussen de
ritmen van deze functies fasenbetrekkingen, en wel zodanig dat het organisme overdag
op activiteit is ingesteld en 's nachts op rust: er is sprake van activatie-cyclussen. De
afwisseling slapen-waken is zo'n activatie-cyclus, maar in de meest algemene vorm kan
ook het leveren van een prestatie opgevat worden als een activatie-cyclus, omdat
gedurende zo'n cyclus het organisme in meerdere of in mindere mate in staat is om een
fysieke of mentale prestatie te leveren.
In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van een fysiologische benadering en worden de
resultaten besproken van onderzoek naar de circadiane ritmen van die functiesystemen
welke aangemerkt kunnen worden als indicatoren van de mate van fysieke en psychische
activiteit van het organisme, en derhalve van de activatiecyclussen.
In de volgende hoofdstukken zullen dan de activatiecyclussen zelf besproken worden en
de invloed van het centrale zenuwstelsel op deze cyclussen.
De gehanteerde waarden hebben - tenzij anders vermeld - steeds betrekking op groeps-
of populatiegemiddelden. De variatie in waarden tussen individuen en de oorzaken
daarvan, zullen in de hoofdstukken over individuele verschillen aan de orde komen.

3.2 DE TEMPERATUUR

Het circadiane ritme van de temperatuur is in vergelijking met de ritmen van andere
functiesystemen, het meest onderzocht. Uit talloze recente onderzoeken, waarbij
gebruik gemaakt wordt van zeer nauwkeurige registratie-apparatuur, blijkt dat de
rectaal gemeten lichaamstemperatuur's morgens bij het opstaan laag is en dan snel stijgt
tot halverwege de morgen. Daarna stijgt de temperatuur langzamer totdat om omgeveer
20.00 uur een maximumwaarde wordt bereikt. 's Avonds daalt de temperatuuÍ dan weer
tot een minimumwaarde is bereikt om ongeveer 04.00 uur's nachts. Daarna stijgt de
temperatuur dan weer vóór het wakker worden.

Uit free-running en isolatie experimenten (Reinberg e.a., 1966; Aschoff e.a., 1974;
Wever, 1979) is gebleken dat bij het circadiane ritme van de temperatuu sprake is van
een endogene component. Dit endogene aspect is relatief sterk, zoals blijkt uit
experimenten met faseverschuivingen. Zowel in isolatie experimenten als in onderzoek
naaÍ transmeridiane vluchten blijkt de temperatuur zich slechts langzaam aan te passen
aan het nieuwe dag- en nachtritme.
De temperatuur van het menselijk lichaam blijft - afgezien van circadiane verschillen -
nagenoeg constant. Dit wordt mogelijk gemaakt door het verïnogen om naar behoefte
warmte toe te voegen of warmte af te staan. Hierbij spelen metabole en endocriene
processen en de huiddoorbloeding een rol. Uit verschillende onderzoeken (Aschoff en
Heise, 1972;Hildebrandt, 1974) komt naar voren dat het mechanisme van transpireren
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voornamelijk verantwoordelijk zou zijn voor de circadiane verschillen in temperatuur.
Het gemiddelde en de maximale waarde van de temperatuur is echter onder zeer
verschillende omstandigheden vrijwel gelijk. Voorbeelden hiervan zijn temperatuur
ritmen van gelijke aard in de landen met een verschillend klimaat (Halberg e.a.,1969).
Pogingen om de temperatuur te verhogen door middel van het drinken van hete thee,
lichaamsbeweging, of toevoegen van warmte, veroorzaken vooral 's avonds een
toename van de transpiratie, dus op het moment dat de temperatuur toch al een
circadiane neiging heeft tot daling (HildebrandÍ, 1974).'s Morgens, wanneer de
temperatuur laag is, en de circadiane neiging heeft om te stijgen, is het soms zelfs
onmogelijk door dit soort manipulaties transpiratie te veroorzaken.
Deze observaties maken het aannemelijk dat de circadiane ritmen van de verschillende
mechanismen die het warmteverlies veroorzaken, niet zèlf de endogene component
vormen, maar manifestaties zijn van een veranderd "set-point" van de hypothalamus.
Dit zou er op kunnen wijzen dat de uiteindelijke regeling plaats vindt vanuit het centrale
zenuwstelsel, en dat er misschien niet gesproken kan worden van de lichaams-
temperatuur als zelfstandig functionerende master-oscillator. Het recente onderzoek
naar suprachiasmatische nuclei wijst ook in die richting: het SCN is nauw verbonden
met de temperatuur-regeling (Waterhouse, 1986).

Naast de relatief sterke endogene component van het temperatuur ritme en de
betrekkelijke ongevoeligheid voor invloeden van buitenaf, bestaat er ook eenexogene
component van het ritme, en wel de afwisseling tussen waken en slapen, dus tussen
activiteit en rust (Halberg e.a.,1969; Mills en Waterhouse, 1973; Kleitman e.a., 1953).
Deze afwisseling functioneert als zeitgeber, waaraan het free-running temperatuur
ritme zich aanpast, maar deze afwisseling heeft ook een direct effect op de waarde van
de temperatuur (Mills e.a., 1978; Minors e.a., 1980; Vokac e.a., 1981). Het naar bed
gaan heeft een afname van de diepe lichaamstemperatuur tengevolge, maar tevens een
toename van de temperatuur van de huid. Bij het opstaan gebeurt het omgekeerde: de
lichaamstemperatuur stijgt, maar de temperatuur van de huid daalt. De relatief sterke
aanpassing van het ritme van de diepe lichaamstemperatuur direct na een plotselinge
verschuiving van het slaap/waak patroon zou het gevolg kunnen zijn van de zeitgeber-
invloed van het slaap/waak patroon op de exogene component van het circadiane ritme
van de temperatuur. Immers, de diepe lichaamstemperatuur stijgt vóór het wakker
worden al iets. Maar het effect is ook toe te schrijven aan het masking effect van de
activiteit-rust cyclus: méér activiteit geeft een hogere temperatuur (Aschoff, 1978).
Een alternatieve verklaring voor de veranderingen in lichaamstemperatuur bij het naar
bed gaan en opstaan, wordt door Vokac e.a. (1981) gegeven. De door het lichaam
afgestane warmte en de isolatie daarvan door dekens veroorzaakt een stijging van de
onmiddellijke omgevingstemperatuur tot+ 35" binnen 20-40 minuten na het naar bed
gaan. Zo'n hoge omgevingstemperatuur beinvloedt de warmte-afgifte regulatie van de
lichaamstemperatuur. Volgens Vokac e.a. (1981) is het ontstane masking effect niet toe
te wijzen aan slaap- of activiteitsmechnismen, maar wel aan de verschillen in
omgevingstemperatuur bij het naar bed gaan en het opstaan. Deze verklaring wordt
ondersteund door onderzoek naar het toevoegen van plaatselijke warmte, bijvoorbeeld
aan handen en voeten. Dit veroorzaakt wel transpiratie, maar geen stijging van de diepe
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lichaamstemperatuur (Burton, 1963). Overigens daalt de lichaamstemperatuu eveneens
als wordt overgegaan van een zittende in een liggende houding, waarbij het gebruik van
dekens weinig uitmaakt (Waterhouse, 1986).
Hoogstwaarschijnlijk is de plotselinge stijging en daling van de lichaamstemperatuur bij
het opstaan en het naar bed gaan het gevolg van een samenvallen van alle drie genoemde
factoren: circadiane beinvloeding, activiteit/rust afwisseling, en omgevingstempera-
tuur. Het is nog niet duidelijk hoe groot precies het aandeel is van deze drie
beihvloedingen door de waak/slaap afwisseling. Evenmin is het geheel duidelijk wèlke
aspecten van de slaap (zoals reacties op veranderingen in lichtsterkte, voedsel- en
wateropname, neurofysiologische activiteit e.d.) verantwoordelijk zijn voor de
zeitgeber en/of de masking effecten (zie ook overzicht Fröberg, 1975)-

Hiervoor is al uiteengezet dat het temperatuur ritme bepaald wordt door een sterke
endogene en een relatief zwakke exogene component, die normaliter met elkaar in fase
zijn. Wanneer echter interne desynchronisatie optreedt doordat mensen leven in een

niet-Z4 uurs "dag" of in een verschoven patroon van slapen en waken, zijn de endogene
en de exogene component van het temperatuur ritme niet meer met elkaar in fase. De
amplitude van de temperatuur curve zal afvlakken tot het moment dat het ritme zich
volledig aan de nieuwe situatie heeft aangepast. De snelheid van entrainment van de

endogene component lijkt betrekkelijk laag te zijn, namelijk ongeveer 1 uur per dag
(o.a. Aschoff e.a., 1975). Naarnate de invloed van de zeitgebers op de exogene
component van het temperatuur ritme sterker is, zal de temperatuur zich sneller aan het
veranderde slaap/waak patroon aanpassen. Zo komen uit studies naar transmeridiane
vluchten snellere aanpassingstijden naar voren dan uit veldstudies naar ploegendienst.
Bij deze laatste studies is de invloed van de zeitgebers namelijk niet erg sterk, door de
tegengestelde werking van de verschillende groepen zeitgebers.

Uit de vele laboratorium-experimenten en veldstudies naar de aanpassing van de
temperatuur aan ploegendienst, blijkt dat de amplitude van het temperatuur ritme vooral
in de tweede achtereenvolgende nachtdienst gaat afvlakken, en dat er een fasever-
schuiving in het maximum en het minimum gaat optreden. In volgende nachtdiensten
past het ritme zich nog verder aan, maar wel vrij langzaam en onvolledig (o.a. Van
Loon, 1963; Colquhoun e.a., 1968; Reinberg e.a.,l9l5; Patkai e.a.,1977:' Smith, 1979;
Knauth e.a., l98l). Het gevolg hiervan is dat zich gedurende de gehele periode van
aanpassing interne desynchronisatie voordoet. Deze periode kan 7-21 dagen duren,
aÍhankelijk van de soort en de opzet van het onderzoek. De snelste aanpassing van het
temperatuur ritme vindt plaats bij laboratorium-experimenten waarbij weinig invloed
van sociale zeitgebers is en de personen in een strikt schema leven (o.a. Knauth e.a.,
1978). Bij minder sterk gecontroleerde experimenten waarbij de invloed van de sociale
zeitgeber duidelijk een grotere rol speelt, gaat de aanpassing ook veel langzamer (o.a.

Colquhoun e.a., 1968) en bij studies onder reële werk- en leefomstandigheden gaat de
aanpassing het langzaamst (o.a. Van Loon, 1963).
Voor al deze studies geldt echter dat er niet gesproken kan worden van een volledige
omkering van het temperatuur ritme, zelfs niet na 2l nachtdiensten achter elkaar. De
curve is nog steeds afgevlakt, en er ontstaat geen volledig normale fasering van de



maximum en de minimum temperatuur. Door de relatief sterke endogene component in
het temperatuur ritme en door de betrekkelijk langzame aanpassing van dit ritme aan
een veranderd patroon van slapen en waken, wordt de lichaamstemperatuur wel
beschouwd als een indicator voor de mate van aanpassing van het organisme aan
ploegendienst. Het is echter zeker geen ideale indicatie.

3.3 HET CARDIO.VASCULAIRE SYSTEEM

De ritmen van het cardiovasculaiÍe systeem worden in hoge mate beihvloed door de
omgeving en de activiteit van de persoon in kwestie. Het is soms zelfs moeilijk een
endogene component in het ritme aan te tonen. Teneinde storende, de circulatie
beïnvloedende, factoren zoveel mogelijk te beperken, worden hartslag en bloeddruk in
recente onderzoeken automatisch geregistreerd door middel van instrumenten die de
personen zo weinig mogelijk hinderen tijdens hun activiteiten en hun slaap.

Bij automatische registratie van de bloeddrut blijken er gedurende de normale
nachtelijke slaap minimum-waarden tot 70140 mmHg gevonden te worden tussen
middernacht en 04.00 uur (o.a. Richardson e.a., 1964; Delea, 1979). Vanuit het
nachtelijk minimum vertoont de bloeddruk dan een relatief sterke stijging vóór het
ontwaken, en stijgt verder, vooral tijdens het eerste uur na het opstaan, totdat een
plateau is bereikt dat gedurende de gehele dag ongeveer gelijk blijft. Pas 's avonds laat
en tijdens de eerste slaapuren zet dan een relatief sterke daling in (Birkenhaeger e.a.,
1976; Millar-Craig e.a., 1978). Deze bloeddrukdaling tijdens de slaap wordt
veroorzaakt door het wegvallen van de perifere weerstand tijdens de slaap.
Door sommige onderzoekers wordt gevonden dat de maximale waarde van de
bloeddruk pas gedurende de middag valt (Richardson e.a., 1964; Smolensky e.a., 1976).
Bij deze resultaten zal e*hter waarschijnlijk het masking effect van de eigen activiteit een
rol hebben gespeeld. Het is duidelijk dat het bloeddruk ritme door exogene factoren
wordt beïnvloed. De endogene component van het ritme blijkt vooral uit het feit dat er
enige tijd vóór het slapen gaan ook al dalingen in de bloeddruk worden gevonden,
onaftrankelijk van het tijdstip van slapen gaan. Evenzo worden stijgingen gevonden vóór
het wakker worden. Wanneer personen onder experimentele condities bedrust houden,
blijft dan ook hetzelfde ritme in de bloeddruk bestaan als bij een controlegroep die wel
activiteit mag vertonen (Reinberg e.a.,l97O). De amplitude van het ritme is dan echter
wel afgevlakt.

De hartslag blijkt gedurende de nacht het laagst te zijn (o.a. Adkins, 1964; Rutenfranz
e.a., 1969), gewoonlijk met een minimum in de uren na middernacht, gevolgd door een
stijging naar een maximum in de middaguren. De maximale waarde schijnt zo'n 12-13
uur na het midden van de slaapperiode te vallen (Halberg e.a., 1969; Smolensky e.a.,
1976) en is ook it zeer sterke mate afhankelijk van de exogene invloed van het
slaap/waak patroon. In een arctisch experiment (Kleitman en Kleitman, 1953) waarin de
temperatuur van de personen zich nauwelijks aan de 28-uurs indeling en dus aan het
slaap/waak patroon aanpast, doet de hartslag dat wél direct, zodat een sterke exogene
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component in het hartslagritrne is aangetoond. Uit andere experimenten met groepen die
bedrust houden en met controlegroepen die dat niet doen, is echter naar voren gekomen
dat het circadiane ritme van de polsslag niet afhangt van voedselinname noch van de
activiteit van de persoon (Reinberg e.a., l97O), hetgeen verwijst naar een endogene
oscillator. Hoewel de hartslag door vele factoren wordt bepaald (COz-spanning van het
bloed, de zuurgraad, de temperatuur enz. enz.) vertoont het hartslag ritme bij het
ontbreken van exogene invloeden sterke overeenkomst met dat van de temperatuur.
Naar de ritmen van andere cardiovasculaire variabelen, zoals het hart-minuut volume,
de perifere weerstand en het slagvolume, is nog niet zovenl onderzoek verricht. Het lijkt
erop, dat deze variabelen circadiane ritmen vertonen die overeenkomen met die van de
bloeddruk en de hartslag (Minors e.a.,1982).

Met betrekking tot de circadiane ritmen van de verschillende cardiovasculaire
variabelen kan dus gesteld worden dat ze onder normale condities een minimumwaarde
tijdens de nachtslaap vertonen, een piek-waarde in de ochtend of de vroege middag, en
dat ze in hoge mate afhankelijk zijn van de afwisseling van activiteit en rust, en daarmee
van het pafoon van slapen en waken. Bij de overeenstemming tussen de circadiane
ritmen van de verschillende cardiovasculaire variabelen zouden gemeenschappelijke
regulatiemechanismen een rol kunnen spelen.
Het is wel duidelijk gebleken dat er geen eenzijdig causaal verband bestaat tussen de
cardiovasculaire variabelen en het autonome zenuwstelsel, maar dat andere factoren
daarbij ook een grote rol spelen, zoals het renine-angiotensinesysteem (renine-horïnoon
dat in de nieren wordt gevormd) en de baroreceptoren (o.a. Gautherie, 1973). Hoewel
het cardiovasculaire systeem zeker reageert op het circulerende niveau van catecho-
laminen, is het niet duidelijk of de circadiane ritmen van catecholaminen de oorzaak
vormen van het circadiane ritme van cardiovasculaire variabelen. Hoewel de catecho-
lamine-uitscheiding meestal het hoogst is omtrent de middaguren, kan niet worden
vastgesteld dat de op ongeveer dezelfde tijd optredende maxima van hartslag en
bloeddruk hiermede ook verband houden. Beide verschijnselen kunnen onaÍhankelijke
manifestaties zijn van een ander cyclisch proces. De temperatuur van het bloed lijkt in
ieder geval ook invloed te hebben: een stijging van de temperatuuÍ veroorzaakt een
toename in de frequentie van de hartslag. Aan de andere kant blijkt uit de arctische
experimenten van Kleitman dat de cardiovasculaire ritmen meer beinvloed worden
door de mate van activiteit van de persoon dan door zijn lichaamstemperatuur. Het
temperatuur ritme zou echter wel indirect invloed kunnen uitoefenen op het
cardiovasculaiÍe systeem, vanwege de invloed van de temperatuur op de processen in de
hersenen zelf , en daarmee op het autonome zenuwstelsel. De mate van invloed van
activatie ritmen van de reticulaiÍe formatie op het autonome zenuwstelsel of op het set-
point van de hypothalamus is echter onbekend.

3.4 HET ADEMHALINGSSYSTEEM

Dat er niet zoveel studies zijn over de circadiane ritmen van het ademhalings-systeem
komt doordat dit systeem zeer sterk wordt beihvloed door exogene factoren. Bovendien



zijn metingen moeilijk buiten een laboratorium-conditie te verkrijgen en nemen zij veel
tijd in beslag. De resultaten van de schaarse experimenten geven evenwel een circadiaan
ritme van de zuurstofconsumptie aan met's nachts tijdens de slaap een minimale waarde
en overdag een maximale waarde (Adkins, 1964; Aschoff, Giedke e.a.,1972). Bij time-
shifts (o.a. Klein e.a., 1972) blijkt de minimumwaarde van de zuurstofconsumptie,
evenals die van de lichaamstemperatuur, vier nachten nodig te hebben voor opnieuw een
nachtelijk minimum is bereikt. Bij een time-shift blijft de afname van de zuurstof-
consumptie echter ook tijdens de slaap bestaan, hetgeen er op wijst dat ook slaap-
mechanismen invloed hebben op de zuurstofconsumptie.
De zuurstofopname per minuut bij ploegendienstwerkers tijdens de nachtdienst is
significant lager dan die van dagwerkers overdag (Burger e.a., 1958). Dit is het gevolg
van zowel een lagere ademhalingsfrequentie als van een kleinere volume-capaciteit. In
een veldonderzoek van Walford e.a. (1966) bij 473 ploegendienstwerkers in
katoenfabrieken is voor de longfunctie ook een circadiaan ritme gevonden. De
longfunctie neemt af tijdens de werkperiode, maar deze afname is in de namiddag- en
nachtdienst sterker dan in de ochtenddienst, zowel bij gezonde ploegendienstwerkers als
bij ploegendienswerkers met chronische bronchitis.
Resultaten van metingen van de luchtweerstand en van de longcapaciteit onder normale
slaap/waak omstandigheden wijzen ook op een afname gedurende de slaapperiode,
waarbij zowel het autonome zenuwstelsel als de histamineconcentratie een rol schijnt te
spelen (Reinberg en Gervais, 1972: Gadtier e.a., 1977). Experimenten met astma-
patienten laten zien dat de normale nachtelijke veranderingen in luchtwegweerstand, dus
de endogene component van het circadiane ritme, tot op bepaalde hoogte beïnvloed
kunnen worden door perioden van wakker zijn of van activiteit ontplooien (Hetzel en
Clark, 1919). Volgens Klein en Wegmann (1979) hangen dit soort resultaten af van de
fitheid van de onderzochte personen en van de mate van nachtelijke activiteit. Zij
veronderstellen een samenhang met cardiovasculaire variabelen. De endogene
component van het ademhalingssysteem zou - evenals dat van het cardiovasculaire
systeem - onder invloed staan van het autonome zenuwstelsel.
Bij astma-aanvallen wordt wel een samenhang verondersteld tussen het adem-
halingssysteem en de adrenaline-uitscheiding. Astma-aanvallen komen veelvuldig voor
tussen 04.00 en 06.00 uur. In die periode bevinden zich zowel de adrenaline-spiegel in
het plasma als de zuurstofopname in een circadiaan minimum. Verder is de bronchiale
gevoeligheid voor stoffen in de omgeving 's nachts groter dan overdag. Op circadiane
ritmen in gevoeligheid voor giftige stoffen zal onder 3.7 nader worden ingegaan.

3.5 HORMOONSYSTEMEN

3.5.1 De functie van hormonen

Onder metabolisme wordt verstaan de gezamenlijke chemische veranderingen die in het
organisme plaatsvinden om dit op te bouwen, te handhaven en te laten functioneren. In
de spieren, de zenuwen, de huid; in alle organen en in de hersenen; kortom in alle
lichaamscellen vindt een stofwisseling plaats waarbij de ene stof wordt omgezet in een

40



andere. Naarmate de werkzaamheid van bepaalde functiesystemen groter is, verlopen
deze stofwisselings (metabole) processen sneller en worden meer stofwisselings-
produkten gevormd. Deze produkten - metabolieten genoemd - komen vrij in het
lichaam en worden uiteindelijk voornamelijk via de nieren in de urine en door de lever
uitgescheiden.

Hormonen zijnin het lichaam zelf gevormde chemische stoffen die de verschillende
functiesystemen tot werkzaamheid aanzetten of juist afremmen. Dit gebeurt selectief:
bepaalde hormen activeren bepaalde processen. Hormonen hebben daarbij hoofd- en
nevenfuncties. Zo activeren bijvoorbeeld geslachtshormonen de geslachtsklieren, maar
spelen ook een rol bij de water- en zouthuishouding. Groeihormonen zijn betrokken bij
het groeiproces van de weefsels, maar ook bij de suikeÍ- en vetstofwisseling. De
hormonen die in verschillende organen in het lichaam gevormd worden, komen in het
algemeen via de bloedbaan terecht bij het systeem of het orgaan dat ze moeten activeren.
Deze hormonale activatie is relatief langzaam. Andere, ook door het lichaam zelf
geproduceerde stoffen - de neurotransmitters - oefenen hun werking uit bij de
prikkeloverdracht in het zenuwstelsel, hetgeen een veel directere en snellere activatie
inhoudt. Een aantal van deze stoffen, de catecholaminen, werkt niet alleen als
neurotransmitter (snelle activatie), maar ook als hormoon (langzame activatie via de
bloedbaan), al naar gelang de situatie dat vereist.

De hormonen spelen een bijzonder belangrijke rol bij fysiologische en psychische
activatieprocessen. Wanneer iemand een bepaalde prestatie moet leveren, moeten
bepaalde functiesystemen geactiveerd worden. Dat wil zeggerr dat er op dat moment
bepaalde hormonen in voldoende hoeveelheid geproduceerd moeten worden. Aan de
andere kant is het organisme niet gediend met een te hoge concentratie van dergelijke
hormonen in het bloed wanneer er juist geen activatie gewenst is, bijvoorbeeld tijdens de
slaap. De normale concentratie van bijvoorbeeld adrenaline in het bloed is bij doorsnee
bezigheden vele malen hoger dan tijdens de slaap. Bij een stress-reactie is de
concentratie van adrenaline in het bloed zelfs tientallen malen hoger dan bij slaap.

Opdat het organisme goed kan functioneren in zijn omgeving is het dus nodig dat op oen
bepaald moment een juiste hoeveelheid van de juiste hormonen wordt geproduceerd. De
concentraties van de hormonen worden door een feedbacksysteem binnen nauwkeurige
grenzen gehouden. Wanneer dit niet goed gebeurt, kunnen pathogene situaties ontstaan.
De meting van de concentraties van hormonen - zoals die van de catecholaminen - is
daarom van groot belang voor het onderzoek naar de belasting van ploegendienst. Ten
eerste om te weten of het lichaam ook bij een verstoord patroon van slapen en waken in
staat is om op de gewenste momenten, dus bijvoorbeeld 's nachts, voldoende hormonen
te produceren. Met andere woorden: vertoont de productie (secretie) van hormonen
onder normale omstandigheden een circadiaan ritme, en zo ja, wordt dit ritme door
ploegendiensten verstoord?
Ten tweede is het van belang te weten of de omstandigheid van ploegendienst
aangemerkt kan worden als een extra stressor, waarbij dan een chronisch hogere
concentratie van hormonen in het bloed voorkomt. Dit zou namelijk op den duur
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schadelijk kunnen zijn. Op het eerste aspect zal in dit hoofdstuk worden ingegaan. Het
tweede aspect zal belicht worden in volgende hoofdstukken.

3.5.2 Meetproblemen

Om gegevens te kunnen verzamelen betreffende de secretie van bepaalde hormonen, kan
uitgegaan worden van de concentratie ervan in het bloed. Een andere indicatie wordt
verstrekt door metabolieten van dat bepaalde hormoon in de urine: de excretie.
Tot voor kort is het onderzoek naar circadiane ritmen van hormonen in het bloed
belemmerd doordat er vanwege de zeer lage hormoonconcentraties grote hoeveelheden
bloed nodig zijn voor de proeven. Bovendien betekent het afnemen van bloed een stress-

situatie, welke invloed kan hebben op de hormoonsecretie. Daarom werd en wordt vaak
onderzoek gedaan naar in de urine uitgescheiden hormonen of hormoon-metabolieten.
De laatste jaren zijn er echter onderzoekstechnieken ontwikkeld waarvoor veel kleinere
hoeveelheden bloedplasma benodigd zijn, en waarbij de afname van het bloed veel
gemakkelijker en continu kan plaatsvinden, doordat een catheter in een ader wordt
ingebracht. Deze technieken kunnen echter alleen in laboratoriumexperimenten worden
toegepast.
Vanwege de problemen met bloedmonsters, wordt als altematief dus vaak gekozen voor
het meten van in de urine uitgescheiden hormonen of stofwisselingprodukten. Het
voordeel hiervan is dat hormonen en metabolieten in de urine in hogere concentraties
voorkomen dan in het bloed, en dat urine in grote hoeveelheiden verzameld kan worden.
Het nadeel van metabolieten-bepalingen is echter dat de interpretatie bemoeilijkt wordt
door de complexe kwantitatieve relatie tussen de hormoonsecretie en de uitgescheiden
metabolieten. Het kan zijn dat het hormoon wordt omgezet in meerdere metabolieten die
niet alle worden gemeten, of dat één metaboliet door meerdere bronnen wordt
afgescheiden.
Een ander interpretatieprobleem wordt gevormd door het feit dat sommige hormonen,
zoals aldosteron, antidiuretisch hormoon, parathormoon en vooral het renine-
angiotensine-systeem, de homeostatische functie van de nieren beïnvloeden, en daarnaast

ook invloed hebben op de concentratie van bepaalde stoffen in het bloed en daarmee op
de in de urine uitgescheiden hoeveelheden van deze stoffen. Het renine-angiotensine-
systeem (het renine is een hormoon dat in de nieren wordt gevormd), met als werkzaam
hormoon angiotensine II, heeft bijvoorbeeld een direct effect en eenlangzaam effect.
Het directe effect bestaat uit vaatvernauwing, verhoging van de perifere weerstand en

bloeddrukverhoging; het langzame effect is een verhoging van de aldosteronproduktie.
Aldosteron is een hormoon dat in de bijnierschors gevormd wordt en dat water- en

zoutretentie bevordert. Een grotere hoeveelheid water en zout in het lichaam leidt tot
een verhoging van de hoeveelheid van het circulerend volume, hetgeen eveneens tot
bloeddrukverhoging kan leiden. Aldosteron heeft een circadiaan ritme waarbij 's nachts

een maximale concentratie voorkomt. Dit betekent dat 's nachts vocht wordt
vastgehouden in het lichaam, zodaÍ eÍ een kleine hoeveelheid urine gevormd wordt.
Daardoor hoeven de meeste mensen's nachts niet op te staan om een plas te doen.
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De interpretatie van de concentratie van hormonen en van metabolieten in de urine
wordt dus bemoeilijkt door de complexiteit van de onderlinge betrekkingen en

beinvloedingen. Hierdoor zijn onderzoeksresultaten soms onvolledig of schijnbaar in
tegenspraak met elkaar.

3.5.3 De ritmen van catecholaminen

De belangrijkste catecholaminen zijn adrenaline, noradrenaline endopamine.
Adrenaline wordt in het bijniermerg geproduceerd volgens het omzettingsschema
tyrosine - dopa - dopamine - noradrenaline - adrenaline. Noradrenaline wordt onder
meer aan synopsen geproduceerd. Catecholaminen oefenen hun invloed uit bij zeer veel
processen, zoals de werking van de hersenen, het hart, de bloedvatwanden, de bloed-
circuatie, de bloedstolling, de pupillen van de ogen, de bronchiën, de milt, de
dwarsgestreepte spieren, de lever en het vetweefsel. Catecholaminen spelen zo een

belangrijke rol in het algemene activatieproces.
De psychologische vorm van activatie wordt arousal genoemd. Met arousal wordt dan

de toestand van algemene activiteit van het centrale zenuwstelsel bedoeld. Voor een
optimaal functioneren van het centrale zenuwstelsel zou een gemiddeld niveau van
aurousal vereist zijn. Men heeft lange tijd verondersteld dat er een evenredig verband
bestaat tussen de hoeveelheid adrenaline in het lichaam en de mate van arousal. De laatste

tijd wordt echter duidelijk dat deze relatie niet zo simpel ligt. Het lijkt er wel op dat bij
een te hoge of te lage adrenaline-spiegel geen optimale prestatie geleverd kan worden.
Het verband tussen het arousalniveau en de prestatie is echter veel complexer dan
aanvankelijk is verondersteld. Ook is er sprake van een relatie tussen catecholaminen
enerzijds en stress en emoties anderzijds, waarbij de concepten aÍousal, stress en emotie
weer onderling met elkazr in verband staan. Op deze psychofysiologische aspecten van

de werking van catecholaminen zal bij de bespreking van de activatie-cyclussen in een

volgend hoofdstuk worden ingegaan. In dit hoofdstuk wordt alleen de circadiane
ritmiek van de catecholaminen besproken en de eventuele verstoring daarvan door
nacht- en ploegendienst.

Tot de eerste onderzoekers van het circadiaan ritme van adrenaline behoren Elmadjian
e.a. (1957). Zij hebben gevonden dat de uitscheiding in de urine van adrenaline's
morgens bij het wakker worden tweemaal zo groot is als's nachts tijdens de slaap, en's
middags ongeveer tien maal zo groot als 's nachts. Om te kunnen bepalen of dit verschil
in uitscheiding van adrenaline veroorzaakt wordt door een circadiane ritmiek of door
het gevolgde patroon van slapen en waken, heeft Levi (1966) de excretie van adrenaline
en noradrenaline onderzocht bij proefpersonen die gedurende 96 uren wakker werden
gehouden. Uit dit experiment blijkt dat de adrenaline-excretie toch een circadiaan ritme
blijft vertonen met een maximum in de middag en een minimum's nachts. Daarbij is het

verschil tussen de maximum- en minimumconcentratie echter minder groot geworden.
Levi concludeert dat slaapdeprivatie althans geen directe invloed lijkt te hebben op de
adrenaline-excretie. Bij dit experiment verandert de excretie van noradrenaline echter
weinig, en kan dus ook geen circadiaan ritme voor noradrenaline worden aangetoond.



In een onderzoek van Fröberg e.a. (1972) waarbij de personen 75 uur wakker zijn
gehouden, is eveneens een duidelijk circadiaan ritme voor adrenaline gevonden, evenals
in een Iater onderzoek van Fröberg e.a. (1975). In beide onderzoeken is ook een
circadiaan ritme voor noradrenaline gevonden, hoewel veel minder duidelijk dan voor
adrenaline. Uit een onderzoek van Reinberg e.a. (1975), waarbij de proefpersonen
volledige bedrust hebben gehouden, blijkt dat voor adrenaline dan toch nog een
circadiaan ritme blijft bestaan, hoewel hier - evenals bij slaapdeprivatie - het verschil
tussen de maximum- en de minimumconcentratie kleiner wordt.
Ook uit onderzoek van Aschoff e.a. (1972), Townshend en Smit (1973), Faucheux e.a.
(1976) en Akerstedt en Fröberg (1979) blijkt dat de concentratie van adrenaline in het
lichaam een duidelijke circadiane ritmiek vertoont. Ook de concentratie van
noradrenaline vertoont een circadiaan ritme, hoewel dit iets minder duidelijk is. Beide
catecholaminen hebben overdag een maximale concentratie, en's nachts een minimale
concentratie. Wat betreft het exacte tijdstip van de minimale en maximale concentraties
van adrenaline en noradrenaline, verschillen de onderzoeksresultaten wat van elkaar.
Deze verschillen zijn echter vooral toe te wijzen aan verschillen in de toegepaste
experimentele procedures. Daarbij blijkt het circadiane ritme van adrenaline een vrij
sterke endogene component te hebben, terwijl dat van noradrenaline veel sterker
beïnvloed wordt door exogene factoren, zoals slaapdeprivatie en lichamelijke
inspanning.

Wat gebeurt er echter wanneer het patroon van waken en slapen, en dus het activiteiten-
ritme, wordt omgekeerd?
Vokac e.a. (1980) hebben veldonderzoek naar de ritmen van o.a. catecholaminen gedaan
bij een ongebruikelijk onregelmatige verdeling van werkuren. Zij vinden een basis 24-
uur ritme voor adrenaline èn voor noradrenaline, waarbij de excretie van beide
catecholaminen echter duidelijk óók de ongebruikelijke patronen van activiteit en rust
volgt. In een vervolgstudie (Vokac e.a., 1981) naar de veranderingen in circadiane
ritmen na time-shifts volgend op een transmeridiane vlucht en op nachtdienst, worden
overeenkomstige resultaten gevonden. De oorspronkelijke circadiane ritmen van
adrenaline en noradrenaline worden in hoge mate verstoord door de verschuivingen in
het slaap/waak patroon. Na een zorgvuldige analyse hebben Vokac e.a. geconcludeerd
dat waarschijnlijk de schijnbare directe aanpassing van de circadiane ritmen van deze
catecholaminen aan het veranderde activiteitenritme niet zozeer wijst op een echte
entrainment van die ritmen, maar eerder het gevolg is van het masking effect van de
activiteit zèlf. In een recente studie naar de gevolgen yan zeeÍ plotselinge time-shifts
(Vokac e.a., 1983) komt dit masking effect zelfs nog sterker naar voren. Evenals bij het
onderzochte temperatuur ritme het geval is, wordt de excretie van adrenaline in sterke
mate bepaald door de mate van activiteit van de proefpersonen op een bepaald moment,
waardoor het onderliggende circadiane ritme gemaskeerd wordt. Volgens Vokac e.a. is
er van een echte aanpassing van het circadiane ritme van adrenaline dan echter nog geen
sprake, hetgeen wederom wijst op een vrij sterke endogene component in dat ritme.

Tenslotte is een recent onderzoek van Akerstedt en Gillberg (1983) vermeldenswaard.
Zes proefpersonen zijn gedurende een week op steeds verschillende tijdstippen gaan



slapen, waarbij de invloed van andere zeitgebers dan de bedtijden is geminimaliseerd.
Het blijkt dat het duidelijke circadiane patroon voor de excretie van adrenaline in dit
onderzoek wordt afgevlakt door de slaap. Voor noradrenaline wordt geen duidelijk
circadiaan ritme gevonden; de uitgescheiden hoeveelheid vermindert echter óók sterk
tijdens de slaap. Akerstedt en Gillberg concluderen derhalve dat de slaap een sterk
afremmend masking effect op beide catecholaminen heeft en dat dit masking effect voor
adrenaline interacteert met circadiane effecten.

Deze interactie tussen circadiane en masking effecten bij nachtdienst komt ook duidelijk
naar voren in een veldexperiment van Theorell en Akerstedt (1976) bij 33
ploegenwerkers bij de spoorwegen. Zij vinden een circadiaan ritme voor adrenaline
tijdens dagdienst, met een nachtelijk minimum en een maximale uitscheiding overdag. [n
de eerste week van de nachtdienst keert dit ritme zich niet om, dat wil zeggen tijdens de
(dag)slaap is de adrenaline-uitscheiding hóger dan tijdens de werktijd 's nachts. In de
derde week van de nachtdienst is de maximale uitscheiding weliswaar naar de
(nacht)werktijd verschoven en de minimale uitscheiding naar de (dag)slaaptijd, maar de
amplitude van het adrenaline ritme is erg afgevlakt. De gemiddelde uitscheiding is veel
lager. In de vrije week volgend op de drie weken nachtdienst keert het ritme van
adrenaline zich vrij snel weer om tot normale waarden.
Uit het experiment van Theorell e.a. komt naar voren dat het circadiane ritme van
adrenaline zich pas na drie weken aangepast heeft aan nachtdienst, maar dan nog niet
volledig. Een ander belangrijk resultaat van dit onderzoek is dat de gemiddelde
uitscheiding van adrenaline tijdens de eeÍste nachtdienstweek zéér sterk verhoogd is in
vergelijking met de "normale" gemiddelde uitscheiding tijdens dagdienst. De nachtelijke
uitscheiding tijdens werktijd is hoger dan die tijdens normale nachtelijke slaap, door de
onvolledige omkering van het ritme, en door het masking effect van de nachtelijke
activiteit. Maar de adrenaline uitscheiding tijdens de (dag)slaap is zelfs nog hoger dan de
uitscheiding die normaal tijdens werktijd overdag wordt gevonden. Deze gemiddeld
sterke verhoging van de adrenaline excretie zou kunnen wijzen op een element van stress
dat verbonden is aan het hebben van nachtdienst. De betekenis van nachtdienst als
risicofactor wordt hierdoor duidelijk.
In het experiment van Theorell e.a. keert het circadiane ritme van noradrenaline zich al
in de eerste week van de nachtdienst om, hoewel ook met een afgevlakte amplitude. In de
loop van de drie weken nachtdienst neemt de gemiddelde uitscheiding weer toe tot
normale waarden. Deze toename zet echter gedurende de eerste week nó de nacht-
dienstperiode nog verder door, terwijl het fasepatroon zich weer omkeert tot normaal.
Dit wijst op een na-effect van nachtdienst. Theorell e.a. stellen als hypothese dat de door
nachtdienst veroorzaakte toename van de concentratie van beide catecholaminen, samen
met de in dit onderzoek gevonden veranderingen in de concentratie van vetten en
electrolyten, op de lange duur schade zou kunnen toebrengen aan andere
functiesystemen, en wel met name aan het cardiovasculaiÍe systeem.
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3.5.4 De ritmen van andere hormonen

Uit onderzoek naar de bloedspiegel van het uit de bijnierschors afkomstige cortisol,
blijkt dat dit hormoon een duidelijk circadiaan ritme veÍoont, met een minimale
secretie omstreeks het begin van de slaaptijd, en een maximale secretie omstreeks het
opstaan. Daarna neemt de cortisolspiegel weer af (Ahnve e.a., 1981; Akerstedt en
Fröberg, 1979). Een zodanig verlopend cortisol ritme is een aanwijzing voor een
normaal functioneren van de bijnierschors. De stijging van de cortisolspiegel al vóór het
wakker worden wijst erop dat de hogere cortisol concentratie waarschijnlijk een
functionele voorbereiding van het organisme vormt om activiteit te kunnen ontplooien,
en niet andersom. Akerstedt en Levi (1978) veronderstellen daarom dat de piek van de
cortisol secretie deel uitmaakt van een arousal mechanisme.

Uit free-running experimenten blijkt dat het ritme van cortisol zich slechts langzaam aan
veranderde zeitgebers aanpast (o.a. Wever, 1919). Uit andere onderzoeken komt naar
voren dat het circadiane ritme van cortisol tamelijk resistent is tegen verschuivingen van
de slaaptijd (o.a. Weitzman e.a., 1971). Het circadiane ritme van cortisol lijkt dus een
vrij sterke endogene component te hebben.
Recent onderzoek toont echter aan dat gedurende de eerste slaapuren toch een verlaging
van de cortisol spiegel optreedt, onafhankelijk van het tijdstip waarop wordt geslapen
(Weitzman e.a., 1981; Akerstedt e.a., 1980). In een experiment waarbij de personen
moesten leven in een regime van twee uur wakker zijn en één uur slapen, is een drie-urig
ritme voor cortisol gevonden nóóst het circadiane ritme. Er blijkt dus toch een zekere
gevoeligheid te zijn voor de mechanismen van slaap en activiteit.
Daarnaast is ook een - zij het geringe - invloed van andere exogene factoren aangetoond
(Czeisler, 1978; Weitzman e.a., 1979; Fibinger e.a., 1984). Vy'anneer de verschillende
onderzoeksgegevens echter worden gerefereerd aan het midden van de slaaptijd in plaats
van aan het tijdstip van opstaan en van naar bed gaan, lijkt het dat het circadiane ritme
van de cortisol secretie niet erg gevoelig is voor exogene invloeden en zich tamelijk
langzaam aanpast aan veranderingen in het patroon van slapen en waken (Aschoff,
1979). Voor ploegendienst houdt de langzame aanpassing van het circadiane ritme van
cortisol in dat - hoewel er tijdens de andere slaaptijden wel een relatieve verlaging van
de cortisolspiegel plaatsvindt - de cortisolspiegel voor en vlak na het opstaan
hoogstwaarschijnlijk onvoldoende hoog is. Het organisme van een ploegenwerker zal
daardoor minder goed voorbereid kunnen zijn op de komende (nacht)taak, dan dat van
een dagwerker op de komende (dag)taak.

In tegenstelling tot cortisol, lijkt het circadiane ritme van het groeihormoon uit de
hypofyse (GH) wel zeer gevoelig voor exogene invloeden, en met niune voor die van het
slaap/waak patroon. GH heeft, behalve een functie bij de groei van het organisme, vele
andere metabole functies. De dagelijkse hoeveelheid'geproduceerde GH varieert met de
leeftijd, maar vertoont onder geconroleerde normale condities ook een circadiaan
ritme met een maximum-secretie in het begin van de slaaptijd (o.a. weitzman, 1979). In
de rest van de slaaptijd komen nog enkele perioden voor met een toename van de
secretie, maar overdag is de GH secretie minimaal, afgezien van korte perioden met
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hogere secretie. Dat slaap een belangrijke exogene invloed heeft op de GH secretie,
blijkt uit talloze experimenten met een verschoven, verlengd, verkort, of omgekeerd
slaap/waak patroon, en dutjes. In al die experimenten blijkt dat de veranderde
slaaptijden een onmiddellijke verandering in de GH spiegel tengevolge hebben (o.a.
Parker e.a.,1979).In free-running experimenten blijkt zelfs dat het ritme van de GH
secretie zich volledig overeenkomstig het slaap/waak ritme gaat gedragen, óók bij
inteme desynchronisatie (Czeisler, 1978). Ook de voedselopname beinvloedt de GH
secretie onmiddellijk. Bij voedselopname stijgt de insulineproduktie, die weer een
daling in de GH spiegel veroorzaakt. GH wordt daarom ook wel het "contra-insuline
hormoon" genoemd. De sterke slaap-afhankelijkheid van de GH spiegel blijkt eveneens
uit slaapdeprivatie-experimenten. Bij het 's nachts wakker blijven blijft ook de GH
spiegel laag, waarbij tijdens de herstelslaap daarna weer exfia toename wordt gevonden
(Sassin e.a., 1969). Aan de andere kant wordt bij slaapklachten de GH secretie vaak
verstoord (Shapiro e-a., 1982).
Voor ploegendienst houdt dit in dat - gekoppeld aan de bij ploegendienst optredende
slaaptekorten en slaapstoringen - een relatief te lage GH spiegel kan ontstaan. In
hoeverre zo'n GH tekort gevolgen heeft voor bijvoorbeeld metabole processen, is
vooralsnog niet duidelijk.

De ritmen var, prolactine, TSH (thyroied stimulerend hormoon), aldosteron,
testosteron, thyroxine etMSH (melanophoren stimulerend hormoon) vertonen een
maximale secretis in de slaaptijd en worden - behalve MSH - meestal zeer sterk
beïnvloed door het slaap/waak patroon. De ritmen passen zich dus snel aan een
veranderd activiteitenpatroon aan. De secretie van prolactine en testosteron neemt sterk
af bij slaapgebrek en slaapstoringen. Dit deficit wordt in herstelslaap later weer
aangevuld (Akerstedt, 1984). Hoewel de produktie van deze hormonen overdag
minimaal is, zijn voor testosteron overdag toch korte perioden van sterke secretie
gevonden bij lichamelijke activiteit. De produktie van TSH is overigens's avonds het
hoogst, en neemt's nachts gedurende de slaaptijd weer af.
De amplitude van de circadiane ritmen van deze hormonen is relatief klein, behalve dat
van prolactine en MSH. De secretie van MSH is in de slaaptijd zelfs 30-70 maal groter
dan in de waaktijd. MSH heeft als enige een sterk endogeen circadiaan ritme. De secretie
van MSH kan echter wel onderdrukt worden door licht, wanneer dit tenminste sterker is
dan 2500 lux (Lewy e.a., 1980). Omdat grote hoeveelheden MSH leiden tot in slaap
vallen, en MSH dus betrokken lijkt te zijn bij de slaap/waak regulatie (Menaker e.a.,
1978) is het belangrijk om te weten of bij circadiane en slaap experimenten deze
lichtintensiteit is overschreden of niet.
Het circadiane ritme van oestrogeenheeft een maximale secretie in de waaktijd (Franz,
1979; Palmblad e.a., 1979; Aschoff,1979; Weitzman e.a., 1978). Ook de secretie van
oestrogeen wordt sterk beïnvloed door het slaap/waak patroon, waarbij de amplitude
van het circadiane ritme relatief klein is.
Bij de hormonen LH en F^SII vindt de maximale secretie in de puberteit tijdens de slaap
plaats, maar in de volwassenheid verschuift het maximum naar de waaktijd. Bij vrouwen
blijkt een sterke reductie van LH tijdens de slaap (Kaper e.a.,1976). De amplituden van
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de ritmen van LH en FSH zijn echter zo klein dat er nauwelijks kan worden gesproken

van een circadiaan ritme in de secretie.

Evenals bij cortisol uit de bijnierschors, is bij metabolieten van andere hormonen uit de

bijnierschors, zoals bij 1l-hydroxy en l7-ketosteroiden, ook een circadiaan ritme
aangetoond met een maximale concentratie omstreeks het opstaan en een minimale
concentratie omstreeks het tijdstip van naar bed gaan (zie Daly en Evans, 197 4). Deze
circadiane ritmen blijken vrij stabiel te zijn van persoon tot persoon en van dag tot dag.

In de wat oudere onderzoeken is verondersteld dat dit zou wijzen in de richting van een

vloeiend verlopende circadiane ritmiek van de bijnierschors. Bij recenter onderzoek
naar de bloedspiegel van cortisol, waarbij elke twintig minuten bloedmonsters zijn
genomen, blijkt echter dat het circadiane ritme van cortisol in het bloed géén vloeiende
curve vertoont, maar per periode sterk varieert (o.a. Weitzman, 1976). Per dag zijn er
zeven tot elf van zulke secretieperioden van cortisol waargenomen, die samen ongeveer
een kwart van de 24-uur periode in beslag nemen. Die perioden zelf kunnen dan weer in
vier fasen worden verdeeld: een fase van minimale secretie vóór en vlak na het begin
van de slaaptijd; een fase van lichte secretie in het derde tot vijfde uur van de slaaptijd;
een fase van maximale secretie in het zesde tot achtste uur van de slaaptijd en vlak na het
opstaan; en een fase van elf uur van wisselende secretie gedurende de waaktijd. Deze
secretie-perioden duiden op een pulserende circadiane activiteit van de bijnierschors en
variëren tussen personen.
Deze bij het onderzoek naar cortisol ontdekte pulserende activiteit van de bijnierschors,
komt ook naar voren uit onderzoek naar andere hormonen uit de bijnierschors. Ook bij
de secretie van hormonen uit de hypofyse, de schildklier en de geslachtsklieren blijkt
sprake tezijn van een pulserende secretie binnen het circadiane ritme van aldeze
hormonen. Dit doet vermoeden dat de fluctuaties in de hormoonspiegels in het bloed
waarschijnlijk het gevolg zijn van ongeregelde periodieke activiteit van de
desbetreffende hormoonklieren zelf. Minder waarschijnlijk is dat ze verband zouden
houden met een of andere oscillator, zoals die van de temperatuur of van het slaap/waak
patroon.
Bovendien zijn hormonen betrokken in feedback-mechanismen, die vrijwel
onafhankelijk opereren van circadiane veranderingen (o.a. Weitzman, 1979). Deze
feedback-mechanismen zouden door de hypothalamus en de hypofyse geregeld worden
(Daly en Evans, 1974).Eer voorbeeld is het ingewikkelde feedback-proces waarin de
hormonen ACTH (adenocorticoÍoop hormoon) uit de hypofyse, en cortisol uit de

bijnierschors zijn betrokken. ACTH stimuleert hierbij de cortisol secretie, en cortisol
remt de ACTH secretie af. Het feedback-mechanisme wordt gevormd door de

corticotrope releasing factor uit de hypofyse. In dit complexe proces lijken zowel de
respons van de bijnierschors op ACTH als de respons van de hypofyse op cortisol, ook
een circadiaan ritme te vertonen. De reactie van de bijnierschors op eenzelfde
hoeveelheid ge'rnjecteerd ACTH is bijvoorbeeld 's avonds kleiner dan 's morgens
(Krieger,1979).
Tenslotte heeft ook .srress een grote invloed op de secretie van vele hormonen. Dit
fenomeen is waarschijnlijk onafhankelijk van welk periodiek, pulserend, circadiaan of
homeostatisch proces dan ook.
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Hoewel de secretie van hormonen in het algemeen dus wel een circadiane ritmiek
vertoont, is de secretie tevens onderhevig aan beïnvloeding door het slaap/waak
patroon, homeostatische- en feedback-mechanismen en aan stress, waarbij al deze
factoren kunnen interacteren. Over die onderlinge beinvloeding is nog niet voldoende
bekend om er uitspraken over te kunnen doen. Wel geeft het aan dat er voorzichtigheid
moet worden betracht bij de interpretatie van onderzoeksresultaten betreffende
circadiane ritmen van hormonen.

3.5.5 De ritmiek van in de urine uitgescheiden stoffen

Uit onderzoek onder gecontroleerde "normale" omstandigheden is naar voren gekomen
dat de hoeveelheid uitscheiding in de urine yannatrium, kalium en chloride overdag
groter is dan 's nachts met een maximum om ongeveer 16.00 uur. De uitscheiding van

fosfaat bereikt een maximum tegen middernacht, en die van calcium en magnesium
vertoont meerder pieken en verschilt van persoon tot persoon (Wesson, 1964). De
gemiddelde hoeveelheid van iedere uitgescheiden stof varieert echter van dag tot dag
door de uitscheiding- en homeostatische functie van de nieren zelf. Bovendien hebben
exogene factoren, zoals de mate van activiteit en het dieet, ook een duidelijke invloed op
de urine-uitscheiding.
Onder gecontroleerde omstandigheden blijkt kalium het meest stabiele circadiane ritme
te vertonen. De kalium excretie is daarbij afhankelijk van de voedselinname en van
hormonen, vooral van aldosteron. Een van de onregelmatigste circadiane ritmen is dat
van calcium (o.a. Wesson, 7964; Moore-Ede, 1972). Hieruit volgt dat de endogene
component in het ritme van kalium waarschijnlijk veel sterker is dan die van calcium.
Inderdaad hebben time-shift experimenten ook een langzamere aanpassing van het
kalium ritme laten zien dan van andere onderzochte stoffen, zoals fosfaat, calcium,
chloride, kreatinine en catechola-minen (o.a. Conroy en Mills, 1970; Reinberg e.a.,
1975). De belangrijkste exogene invloeden op de snellere aanpassingvar^deze laatste
stoffen lijken het slaap/waak patroon en het daarmee samenhangende voedselpatroon te
zljn.

Hoewel er dus uit het onderzoek naar de circadiane ritmen yan deze stoffen een aantal
belangrijke gegevens naar voren is gekomen, is toch weinig zekerheid over de
werkingsmechanismen vanwege het uiterst complexe mechanisme van de werking van
de nieren en het grote aantal factoren dat van invloed is op de hoeveelheid en de
samenstelling van de uitgescheiden stoffen.

3.6 HET SPIJSVERTERINGSSYSTEEM

Ook de functie van het spijsverteringssysteem kan beschouwd worden als een indicator
van de mate van activiteit waarin het organisme verkeert. Het eetgedrag hangt immers
samen met de waak- en slaaptijden van de mens, en daarmee met het gevolgde
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activiteiten patroon. Het eetgedrag is daarbij een activiteit op zichzelf, die een directe
invloed heeft op de spijsverterings- en stofwisselings-processen.
Daamaast werkt het eetgedrag als een sociale zeitgeber in het aanpassingsproces van het

gehele organisme aan een veranderd slaap/waak patroon, en beinvloedt daardoor ook de
werking van andere functiesystemen.

Naar het eetgedrag en de ritmen van het spijsverteringsonderzoek is veel onderzoek
gedaan, omdat juist maagdarmstoornissen en eetlustproblemen tot de meest gerappor-

teerde klachten van ploegenwerkers behoren. Hieronder zal eerst de ritmiek van het
eetgedrag worden besproken en de ritmen van stoffen die bij het spijsverteringsproces
zijn betrokken. Daarna volgt een bespreking van onderzoek naar het eetgedrag van
ploegendienstwerkers en naar de relatie tussen eetgedrag en het circadiane systeem bij
ploegendienst.

3.6.1 Ritmen in het eetgedrag

Tot het eetgedrag wordt gerekend:
- het tijdstip van de maaltijden;
- de frequentie: het aantal maaltijden dat gebruikt wordt;
- dehoeveelheidvoedsel die ingenomen wordt, uitgedrukt in aantal calorieën;
- de samenstelling van het voedsel, uitgedrukt in de hoeveelheid eiwitten, vetten

en koolhydraten

Uit onderzoek naar de spontane eigen ritmiek van het aantal maaltijden bij babies blijkt
dat het ultradiane ritme van voedselinname bij pasgeboren babies op de leeftijd van2-3
maanden verandert in een circadiaan ritme (o.a. Hellbriigge e.a., 1964). Ook in isolatie-
experimenten is een circadiaan ritme vastgesteld in het eetgedrag, zowel wat betreft het
tijdstip en het aantal maaltijden, als met betrekking tot de hoeveelheid voedsel en de
samenstelling ervan. Bij deze experimenten wordt een circadiaan ritme van drie
maaltijden per 24 uur gevonden (Migraine e.a., 1974; Nillus, 1967). Waarschijnlijk
spelen cultuurgebonden gewoonten toch ook een rol bij het eetgedrag in isolatie-
experimenten.
Vooral de laatste jaren wordt intensief onderzoek gedaan naar de relatie tussen voedsel-
opname en circadiane ritmen (o.a. Halberg, 1978). In een onderzoek van Lakatua e.a.,

(1975) bij vrijwilligers is gedurende een periode van drie weken om de vier uur bloed
afgenomen nadat ze een voeding naar eigen keuze hebben genuttigd binnen twee uur na

het opstaan. Deze personen hebben dus alleen een ontbijt gebruikt. In een gelijksoortige
proef hebben de personen alleen een maaltijd gebruikt twaalf uur na het opstaan, dus

alleen het diner. Als functie van het tijdstip van de maaltijd zijn verschillende ritmen
gevonden voor verschillende hormonen van de bijnierschors.
Uit een experiment met muizen is gebleken dat het tijdstip en de hoeveelheid maaltijden
invloed hebben op de levensduur van muizen (Nelson e.a., 1973). Van de muizen die
alleen gevoed zijn aan het einde van hun actieve periode is aan het eind van de tien dagen

durende proefperiode 907o gesÍorven; van de muizen die alleen gevoed zijn aan het
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begin van hun actieve periode is 7O-8OVo gestorven, terwijl van de controlegroep
muizen die zelf hun eetgedrag konden bepalen, en daardoor meerdere malen voedsel
nuttigden gedurende hun actieve periode, geen enkele muis gestorven is.
De invloed van het eetgedrag kan dus zodanig in strijd zijn met die van het activiteiten-
patroon, dat abnormaliteiten ontstaan. Bij dieren kan dit zelfs resulteren in afname van
de levensduur. Uit experimenten met mensen is naar voren gekomen dat personen die
een dieet volgen waarin alleen een ontbijt gebruikt wordt van 2000 calorieën, daarvan
afvallen, terwijl dezelfde personen van een dieet van 2000 calorieën als avondmaaltijd
niet afvallen, maar zelfs in gewicht aankomen ( Halberg, 1969). Daarnaast heeft het
eetgedrag invloed op spijsyerterings- en metabole processen, blijkens onderzoek dat in
de volgende paragraaf wordt besproken.

3.6.2 Ritmen in het spijsverteringsproces

Onderzoek naar ritmen in het spijsverteringsproces geschiedt aan de hand van opname-
en stofwisselingsprocessen van koolhydraten (b.v. glucose), van vetten (b.v.
triglyceriden , cholesterol, lipo-proteihen, vrije vetzuren) en van eiwitten (amino-
zuren). Daarnaast wordt de functie van het maagdarmstelsel onderzocht aan de hand van
geproduceerde spijsverteringssappen en hormonen (insuline, speeksel, maagzuur).
De ritmen van opname- en stofwisselingsprocessen en die van het maagdarmstelsel zelf
worden in hoge mate beïnvloed door exogene factoren, en wel vooral door de
samenstelling van het voedsel en het tijdstip van inname. Iedere verandering van
voeding, in kwantiteit, in samenstelling of in het tijdstip van de maaltijd, veroorzaakt
zèlf weer een ander proces. Wat het onderzoek naar deze ritmen nog meer compliceert,
is dat de mate van invloed van de cognitie - het zich bewust zijn dat het etenstijd is en dÍs
honger krijgen - onbekend is.

Wat betreft de ritmen yan opname- en stofwisselingsprocessen hebben experimenten
met vastende personen (Jarrett, 1979) en met zwaarlijvige personen (Reinberg,
Apfelbaum e.a-, 1973) een circadiaan ritme in de insuline concentratie aangetoond,
waarbij overdag maximale waarden optreden. Dit ritme blijkt niet afhankelijk van de
inname van zetmeel, maar wel van het slaap/waak patroon. Het tijdstip van de
voedselinname is in hoge mate, maar niet alléén verantwoordelijk voor de glucose en
insuline spiegels. Iedere maaltijd veroorzaakt een snelle stijging van glucose en insuline,
maar de daling van het glucoseniveau nó iedere maaltijd verloopt langzarner naarmate
de dag vordert (Ahmed e.a., 1976). Experimenten met glucose-tolerantie (Jarrett en
Keen, 1970) en met intraveneus toegediende glucose (o.a. Jarrett, 1979)laten eveneens
zien dat naarmate de dag vordert het lichaam minder effectief inspeelt op glucose-
toevoeging. Waarschijnlijk doordat nó opname van glucose de insuline-produktie 's

morgens sneller op gang komt dan later op de dag.
De verschillen in de niveaus van vrije vetzuren (FFA) en van triglyceriden (TG) lijken
voornamelijk afhankelijk te zijn van dieet-invloeden (o.a. Van Gent e.a.,1979), hoewel
het TG-niveau niet alléén afhankelijk blijkt van het patroon van voedselinname
(Terpstra e.a., 1978). Onderzoek naar aminozuren laten bij normale dagelijkse inname
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wèl overdag een maximum en 's nachts een minimum concentratie zien. Het effect van
de hoeveelheid ingenomen eiwitten op de concentratie van aminozuren is onderzocht
door Fernstrom (1979). Bij hoge inname van eiwitten blijkt het normale ritme in het
aminozuurniveau op te treden; bij zeer lage inname keert het ritme zich om.

Een aantal stoffen die met de voeding worden ingenomen hebben een rechtstreeks effect
op het functioneren van de hersenen. Bepaalde aminozuren die via eiwitten uit het
voedsel worden opgenomen, zijn namelijk betrokken bij de vorming van neurotrans-
mitters, o.a. tryptofaan op de vorming van serotonine en tyrosine op de vorming van
catecholaminen. Bij het transport over de bloedhersen barrière spelen ook koolhy-
draten een rol. Serotonine heeft onder meer invloed op de slaperigheid, terwijl catecho-
aminen de waakzaamheid verhogen. Uit experimenten blijkt dat door manipulatie van de
verhouding tussen de hoeveelheden eiwitten en koolhydraten in de voeding, de vorming
van hetzij catecholaminen, hetzij serotonine bevorderd kan worden (Hekkens, 1986).
Een voeding van vooral eiwitten blijkt de vorming van catecholaminen en dus de
waakzaamheid te bevorderen, terwijl een voeding van vooral koolhydraten juist de
vorming van serotonine, en dus de slaperigheid bevordert. Ehret e.a. (1980) hebben
vanuit dat principe een dieet ontworpen dat bevorderlijk zou kunnen zijn voor de
vermindering van jet-lag klachten bij transmeridiane vluchten. Er is echter nog niet
gebleken dat dit dieet veel succes heeft, waarschijnlijk vanwege de invloed van teveel
andere factoren op de aanpassing.

De voorhanden zijnde onderzoeksgegevens van het mnagfutrmstelsel wijzen op een
maximale activiteit nó de maaltijd. In de produktie van maagzuur (zonder stimulering
door maaltijden) is echter een duidelijk circadiaan ritme gevonden, met een maximale
produktie gedurende de namiddag en eerste gedeelte van de nacht; ook in de produktie
van speeksel-componenten is een circadiane ritmiek aangetoond (o.a. Cagoni e.a., 1974:
Dawes, 1974; Conroy en Mills, 1970; Moore en Englert, 1972).De verterings-enzymen
van de dunne darm zijn verhoogd vlak voor de maaltijd. Ook bij ad libidum eten
vertoont de enzymactiviteit een piek tijdens de actieve periode. Er bestaat dus wel een

indicatie voor een endogeen aspect in de functie van het gehele maagdarmstelsel. Ook
experimenten met time-shifts suggereren vanwege de niet-onmiddellijke aanpassing van
de maagdarmfuncties aan nieuwe dagindelingen, dat bij deze processen zowel een

endogeen als een exogeen aspect een rol speelt.

Er kan dus worden gesteld dat zowel in de opname- en stofwisselingsprocessen als in het
functioneren van het maagdarmstelsel onder normale omstandigheden circadiane
ritmen bestaan die een endogene component hebben. Sommige onderzoeken wijzen op
een verminderde activiteit naarmate de dag vordert. De circadiane ritmen worden
echter in zeer belangrijke mate beinvloed door exogene factoren, en wel vooral door het
tijdstip van de maaltijd en de samenstelling van het voedsel. Tenslotte is ook de invloed
van hormonen, en dus van het autonome zenuwstelsel, belangrijk bij de spijsvertering.
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3.6.3 Het eetgedrag van ploegenwerkers

Wanneer door ploegendienst het patroon van slapen en waken gaat veranderen,
verandert dan ook het eetgedrag? Of met andere woorden, verandert door ploegendienst
- het tijdstip van de maaltijden;
- het aantal gebruikte maaltijden;
- de hoeveelheid ingenomen calorieën per 24 :uur;
- de samenstelling van de voeding (lo eiwitten, vetten, koolhydraten).

Wat betreft hettijdstip vande maaltijden wordt in de meeste onderzoeken gevonden dat
ploegendienstwerkers gedurende al hun verschillende diensten zoveel mogelijk het
tijdstip van de lunch (ca. 12.00 uur) en het diner (18.00-20.00 uur) constant houden. Dat
wil zeggen dat ze deze hoofdmaaltijden zoveel mogelijk samen met hun huisgenoten
gebruiken (o.a. Reinberg e.a., 1978; Cervinca e.a., 1982). Dit geldt zelfs voor de
nachtdienst, waarbij de ploegendienstwerker zijn slaap moet onderbreken om de
hoofdmaaltijden met zijn gezin te kunnen nuttigen. Er wordt dus in feite gegeten in de
niet-actieve periode.
IJet aantal maaltijden neemt echter af (o.a. Tagaki, 1972).Ín de avond- en nachtdienst is
er een tendens om het ontbijt te laten vervallen en de totale hoeveelheid calorieën meer
verspreid over de 24-uurs periode te gebruiken (o.a. Debry e.a.,7967,1972,1975;
Reinberg e.a., 1978, 1979; Cervinca e.a., 1982). Dat wil zeggen dat er dus minder
hoofdmaaltijden worden gebruikt maar dat er méér tussendoor wordt gegeten.
Daarentegen lijkt het erop dat in de ochtend- en middagdienst meer calorieën in minder
maaltijden worden gebruikt.
De totale hoeveelheid calorieën die per 24 tur ingenomen wordt, verandert niet sterk
per dienstconditie (Debry e.a., 1967 , 1972, 1975; Reinberg e.a., 1978). Ín 1979 vinden
Reinberg e.a. echter in een meer gedetailleerd veldonderzoek bij 5 ploegendienst-
werkers en 2 dagdienstwerkers in een olieraffinaderij, waarbij gedurende 8 weken de
inname van voedingsmiddelen wordt geregistreerd, wel een significant lagere inname
van calorieën in de nachtdienst. De totale hoeveelheid ingenomen calorieën per 24 uur is
gemiddeld 2000, maar neemt tijdens nachtdienst af tot ongeveer 1830. Eenzelfde
tendens tot afname van het aantal calorieën in de nachtdienstconditie is gevonden door
Cervinca e.a. (1982) in een onderzoek bij 28 ploegendienstwerkers en 14
dagdienstwerkers, ook in een olieraffinaderij. In dit laatste onderzoek is de gemiddelde
calorische inname per 24 uur van ploegendienstwerkers hoger dan die van dagdienst-
werkers, waarbij deze grotere inname echter beduidend afneemt in de loop van de
nachtdienstperiode. Het ligt voor de hand dat de typische cultuurgebonden verschillen in
voedingsgewoonten invloed hebben op de resultaten van de verschillende onderzoeken,
zowel wat betreft het totaal aantal ingenomen calorieën als wat betreft het gebruikelijke
aantal maaltijden. De in beide culturen - Frankrijk en Oostenrijk - gevonden afname van
het aantal maaltijden en van het totaal aantal genuttigde calorieën in de
nachtdienstconditie, naast de relatieve toename van de tussendoor genuttigde calorieën
door snoepgedrag 's nachts, laat echter zien dat ook cross-cultureel in de
nachtdienstconditie tijdens de hoofdmaaltijden een duidelijk verminderde eetlust bestaat.

Niet alleen de klachten van ploegendienstwerkers over verminderde eetlust, maar ook
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hun reële eetgedrag wijzen zodoende op een desynchronisatie van het circadiane systeem
bij ploegendienst.
Uit het onderzoek van Reinberg e.a. (1979) komt tevens naar voren dat de samerutelling
van de voeding verandert met de dienstconditie. In dit onderzoek bedraagt de calorische
waarde aan eiwitten gemiddeld l77o van het totaal. Het percentage is bij ochtenddienst
echter het hoogst. Het percentage vetten bedraagt gemiddeld 437o van het totaal en is bij
ochtenddienst beduidend hoger dan bij nachtdienst. Het percentage koolhydraten
bedraagt gemiddeld 4O7o van het totaal, waarbij bij nachtdienst een verhoogd gebruik
wordt gesignaleerd.

Al deze bevindingen wijzen op een veranderd eetgedrag bij ploegendienstwerkers. Bij
nachtdienst worden minder eiwitten en vetten tijdens de hoofdmaaltijden gebruikt en
meer koolhydraten vanwege de hapjes tussendoor gedurende de dienst 's nachts. Het is
niet duidelijk of dit gebeurt als aanvulling van het tekort aan ingenomen calorieën
tijdens de hoofdmaaltijden overdag, of als middel om wakker te blijven, of beide.
Tijdens ochtenddienst worden de meeste calorieën ingenomen, waarbij het surplus
vooral in de vorm van eiwitten en vetten wordt genuttigd.
Door enerzijds de sociale leefomstandigheden en anderzijds door een gedesynchroni-
seerd circadiaan systeem, verandert het tijdstip en het aantal maaltijden, de totale
hoeveelheid ingenomen calorieën en de samenstelling van de maaltijden per
dienstconditie.

3.6,4 De relatie tussen eetgedrag en het circadiane systeem bij
ploegendienst

Uit het in de vorige paragrafen besproken onderzoek naar de effecten van eetgedrag is
naaÍ voren gekomen dat het gebruik van de grootste hoeveelheid voedsel aan het einde
van de actieve periode bevorderlijk is voor een toename in gewicht, en dat zowel het
tijdstip van inname van voeding als de samenstelling ervan, invloed hebben op
spijsverterings- en metabole processen, en op de spiegel van hormonen en
neurotransmitters.

Het overslaan van het ontbijt, en het voomamelijk in een of twee maaltijden nuttigen van
de dagelijkse hoeveelheid calorieën, waarna direct geslapen wordt, is nu juist het
patroon van eetgedrag van ploegenwerkers in avond- en nachtdienst. Inderdaad vinden
Haider e.a. (1982) in een ploegendienstpopulatie meer mensen met overgewicht
(l8,8%o) dan bij dagdienstwerkers (5,37o) of bij ex-ploegenwerkers (6,37o). Behalve aan
het gebruik van méér calorieën (o.a. Cervinca e.a., I982i Michel-Briand e.a., 1981) zou
het overgewicht van ploegenwerkers dus ook mede toegeschreven kunnen worden aan
de invloed van circadiane aspecten op het spijsverteringssysteem. Deze laatste
verklaring wordt ondersteund door de resultaten van een veldexperiment van Theorell
e.a. (1976) bij 33 spoorwegwerkers in ploegendienst, waarbij de uitscheiding en de
bloedspiegel van diverse stofwisselingsprodukten is onderzocht. Tijdens de periode van
drie weken nachtdienst wordt een significante toename in de uitscheiding en de spiegel



van kalium, urinezuur, cholesterol en vooral van glucose gevonden, en een minder
sterke toename van lipoiden. Na de terugkeer in dagdienst neemt deze toename in de
loop van de volgende drie weken weer af.

Heeft de verandering in eetgedrag bij ploegendienstwerkers nu ook invloed op de mate
van aanpassing aan het veranderde activiteitenritme? Uit vele isolatie-experimenten is
naa.r voren gekomen dat het tijdstip van de maaltijd voor mensen een belangrijke sociale
zeitgeber is. Echter, uit het hiervoor al vermelde onderzoek naar eetgedrag bij
ploegendienstwerkers door Reinberg e.a. (1979) is bij constant blijven van het tijdstip
van de hoofdmaaltijden tóch een sterke verandering in het circadiane ritme van een
groot aantal fysiologische functies vastgesteld. Reinberg e.a. concluderen derhalve dat
voor ploegendienstwerkers het tijdstip van de voedselinname niet zo'n belangrijke
zeitgeber zou zijn.
Dit onderzoek betreft echter een kleine, geselecteerde groep jonge ploegendienst-
werkers, waarvan de aanpassingssnelheid aan de verschillende dienstcondities vrij hoog
is. Het kan zijn dat andere zeitgebers, zoals het contact met collega's, de eigen
vrijetijdsbesteding of het slaapgedrag, bij deze groep inderdaad een grotere invloed
hebben dan het tijdstip van de maaltijden. De generaliseerbaarheid van de conclusie van
Reinberg e.a. dat het tijdstip van de maaltijd voor ploegendienstwerkers vrijwel geen
invloed zou hebben op het synchronisatieproces, is daarom slechts betrekkelijk.
Immers, een eventueel vertragende invloed van de gelijkblijvende tijdstippen van de
maaltijden op het synchronisatieproces kan niet gekwantificeerd worden.
Het lijkt dan ook gerechtvaardigd te concluderen dat er voldoende evidentie is om vast te

stellen dat het eetgedrag bij ploegendienst een wezenlijke rol speelt bij het
annpassingsproces aan een veranderd slaap/waak patroon en de daarbij optredende
klachten; hetzij als activiteit en daarmee als sociale zeitgeber, hetzij vanwege de
betrokkenheid bij spijsverteringsprocessen en daarmee verbonden metabole processen.

3.7 GEVOELIGHEID VOOR GIFTIGE STOFFEN

Tal van dierexperimenten hebben uitgewezen dat de gevoeligheid voor potentieel giftige
en schadelijke stoffen ook een circadiane ritmiek vertoont. De hoogste gevoeligheid van
het organisme treedt op aan het eind van de rustperiode, en de geringste gevoeligheid
treedt op tegen het eind van de actieve periode (Reinberg e.a., 1985). Het verschil in
gevoeligheid kan aanmerkelijk zijn. Zo vinden Stupfel e.a. (1977) dat de gevoeligheid
van ratten voor koolmonoxyde aan het eind van hun rustperiode viermaal zo hoog is als
tegen het eind van hun actieve periode. Uit andere experimenten blijkt dat eenzelfde
dosis van stoffen als koolmonoxyde, chloroform, carbon tetrachloride, kwik en
cadmium, maar ook van antibiotica, radio-actieve straling en hitte, goed wordt
verdragen wanneer die dosis tijdens de actieve periode wordt toegediend, maar
dramatisch schadelijke effecten heeft wanneer de toediening in de rustperiode heeft
plaatsgevonden (Reinberg e.a., I 986).
Ook bij mensen zijn circadiane ritmen in de gevoeligheid voor giftige stoffen gevonden,
die duiden op een aanmerkelijk grotere gevoeligheid 's nachts dan overdag (o.a.



Smolensky, 1981). De gevoeligheid voor bijvoorbeeld pesticiden en insecticiden met als

eindpunt de lever en de nieren is tegen het einde van de nacht het grootst en tegen het
einde van de middag het kleinst (Reinberg e.a., 1986). Uit medisch-chronobiologisch
onderzoek en uit de chronofarmacologie komt naar voren dat schadelijke bijwerkingen
van bepaalde medicijnen vooral optreden wanneer deze medicijnen gedurende de

rustperiode worden toegediend, d.w.z. 's nachts of in de vroege ochtend. Circadiane
ritmen in gevoeligheid voor effecten van medicijnen zijn echter in experimenten bij
mensen moeilijk op directe wijze vaststelbaar. De tijdsduur van opname in het bloed,
van aankomen op de plaats waar het medicijn moet aangrijpen en de tijdsduur van
afbraak van het medicijn spelen een belangrijke rol bij de werking van medicijnen,
evenals individuele verschillen zoals leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand, dieet enz.
(Breimer, 1983). Door de invloed van al deze - farmaco-kinetische - variabelen zijn
circadiane ritmen in effecten van medicijnen meestal niet eenduidig toe te schrijven aan

verschillen in het tijdstip van inname. Er worden echter in de chronofarmacologie
voldoende aanwijzingen gevonden dat de circadiane verschillen in gevoeligheid van de

structuren waarop de medicijnen ingrijpen, in ieder geval ook een belangrijke rol spelen
in de effecten van medicijnen. Het duidelijkst zijn circadiane ritmen vastgesteld voor de
effecten van corticosteroiden, voor stoffen die de bloeddruk beïnvloeden en voor
stoffen die de celdeling beinvloeden in relatie tot kankertherapie (Breimer, 1986).

Wat betreft de gevoeligheid voor stoffen die via de luchtwegen worden opgenomen is

duidelijk dai deze gevoeligheid 's nachts veel groter is dan overdag. Bijvoorbeeld de
kans op een allergische reactie op huisstof is 's nachts ZOVo, terwijl die kans overdag
maar2To is (Smolensky e.a., l98l).

Concluderend kan gesteld worden dat er zowel uit dierexperimenten als uit medisch en
chronofarmacologisch onderzoek voldoende aanwijzingen zijn gekomen die wijzen op
een grotere gevoeligheid voor giftige en schadelijke stoffen gedurende de nacht. Het is
daarom aan te bevelen een extra veiligheidsmarge aan te houden met betrekking tot de
toelaatbare niveaus van giftige stoffen op die plaatsen waar nacht- en ochtenddienst
wordt verricht.

3.8 CONCLUSIES

Naar de circadiane ritmen in de verschillende menselijke functiesystemen en de
verstoring daarvan door ploegendienst is zeer veel onderzoek verricht. Daarbij zijn
circadiane ritmen aangetoond in de lichaamstemperatuur, het cardiovasculaire systeem,
het ademhalingssysteem, de hormonen en andere bij het stofwisselingsproces betrokken
stoffen; in het eetgedrag en in het spijsverteringsproces.
De lichaamstemperatuur vertoont een geprononceerde circadiane ritmiek met een
maximale waarde overdag, een een minimale waarde 's nachts. Het ritme heeft een zeer

sterke endogene component, waardoor de temperatuur zich slechts zeer langzaam aan

een veranderd patroon van slapen en waken aanpast. De aanpassing aan ploegendienst is
onvolledig, omdat - ook wanneer de minimum- en maximumwaarden verschoven zijn
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naÍr nieuwe slaap- en waakperioden - het verschil tussen het maximum en het minimum
minder groot is dan normaal: de curve vlakt af.
Verschillende variabelen van het cardiovasculaire systeem enhet ademhalingssysteem
vertonen ook een circadiaan ritme met maximale waarden overdag en minimale
waarden tijdens de slaap. Deze ritmen worden wél in sterke mate beïnvloed door een

verandering in het patroon van slapen en waken. Deze beinvloeding geschiedt enerzijds
door de exogene invloed van het slaap/waak patroon op de andere functiesystemen;
anderzijds door de directe, masking, invloed van de activiteit van de mens op de
functiesystemen.
De ritmen van het cardiovasculaire systeem en het ademhalingssysteem lijken beinvloed
te worden door het ritme van de lichaamstemperatuur. Deze beinvloeding is zowel
rechtstreeks - een hogere temperatuur veroorzaakt bijvoorbeeld een snellere hartslag -
als indirect, doordat de temperatuur metabole processen in de hersenen beinvloedt en
daarmee de functie van het autonome zenuwstelsel. Er zijn aanwijzingen dat de hoogte
van de lichaamstemperatuur, en ook de circadiane ritmiek ervan, bepaald wordt door
veranderende instelwaarden van de hypothalamus. Mogelijk is sprake van uiteindelijke
regulatie door het centrale zenuwstelsel. De vraag is wat oorzaak is en wat gevolg.
Regulatie door het centrale zenuwstelsel houdt in, dat ook de fysieke en mentale
activiteit die mensen uitoefenen, invloed kan hebben op autonome fysiologische
processen. Feedback-experimenten hebben aangetoond dat mensen zelf bewust hun
hartslag kunnen beihvloeden. Aan de andere kant kan een verhoogde hartslag zelf weer
de activiteit van mensen beihvloeden.
Tussen de ritmen van het autonome zenuwstelsel, het catecholamineniveau, de tempera-
tuur en het activatieniveau enerzijds, en de circadiane ritmen van het cardiovasculaire
systeem anderzijds, bestaan zeker relaties. Of er sprake is van enkelvoudige oorzakelijke
verbanden, is echter niet duidelijk. Waarschijnlijk spelen nog andere - deels onbekende -
factoren een rol.

Wat betreft de circadiane ritmen van hormonen, catecholaminen en andere bij het
activatie- en het metabole proces betrokken stoffen, vertonen de adrenaline- en de
cortisol concentratie in het bloed en de kaliumuitscheiding in de urine de meest
duidelijke circadiane ritmiek met maximale waarden overdag en minimale waarden
tijdens de slaap. Genoemde ritmen hebben, evenals dat van de temperatuur, een sterke
endogene component, hetgeen een langzame aanpassing van die ritmen aan een
veranderd slaap/waak patroon tengevolge heeft.
MSH, melanophoren stimulerend hormoon, is betrokken bij de slaap/waak regulatie en

vertoont eveneens een duidelijk circadiaan ritme, met een maximale concentratie 's

nachts. Het ritme van MSH past zich, evenals dat van adrenaline, cortisol en kalium,
slechts langzaam aan. Het is overigens een opmerkelijk fenomeen dat de concentratie
MSH onderdrukt kan worden door blootstelling aan een sterke lichtbron.
Sommige hormonen uit de hypofyse, bijnierschors, schildklier en geslachtsklieren
vertonen ook een circadiane ritmiek met een nachtelijk maximum. Andere hormonen,
b.v. oestrogeen, en ook noradrenaline, hebben daarentegenjuist overdag een maximale
concentratie. De ritmen van al deze hormonen worden daarnaast echter in zeer sterke
mate beïnvloed door het patroon van slapen en waken. Deze ritmen passen zich dus
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betrekkelijk snel aan een veranderd slaap/waak patroon aan, waarbij veelal ook sprake is
van een masking invloed door de verandering in de activiteit van de ploegenwerker. De
schommelingen in de uitscheiding van deze et andere hormonen wijzen overigens op
een pulserende circadiane activiteit van de hormoonklieren.
Ook bij verschillende andere bij het metabolisme betrokken stoffen kan een circadiaan
ritme worden aangetoond in de uitscheiding ervan in de urine. Hierbij is eveneens een
zeer sterke beïnvloeding door het slaap/waak patroon en het daaruit afgeleide eetgedrag
waargenomen. De ritmen van de uitscheiding van natrium en chloride hebben - evenals
dat van het al eerder genoemde kalium - overdag een maximale waarde. Fosfaat heeft
juist 's nachts een maximale uitscheiding, en bij de uitscheiding van calcium en
magnesium is er sprake van vele pieken, zodat een circadiane ritmiek niet is vast te
stellen.

Samenvattend kan gesteld worden dat, hoewel veel relaties nog onduidelijk zijn, er in
ieder geval sprake is van een versíoring van het hormonale evenwicht bij ploegendienst.
Sommige hormonen vertonen een circadiane ritmiek met een nachtelijk maximum;
andere met een nachtelijk minimum. Sommige hormonen hebben een ritme dat zich
slechts langzaam aan een veranderend slaap/waak patroon aanpast, terwijl de ritmen van
andere hormonen zich veel sneller aanpassen. Door de veranderingen in het activiteiten-
patroon bij ploegendienst worden dus niet alleen de circadiane ritmen van de verschil-
lende hormonen verstoord, maar ook de onderlinge betrekkingen tussen die ritmen.
Vele hormonen, en met name cortisol, zijn bovendien nog betrokken in een feedback-
proces, dat vooral door de hypothalamus geregeld schijnt te worden. De relaties tussen
stress, het activatieniveau van het autonome- en centrale zenuwstelsel, en de concen-
tratie van catecholaminen en andere hormonen, zijn derhalve uiterst complex. De
werking, en dus ook de circadiane ritmiek, van functiesystemen als de temperatuur, de
cardiovasculaire variabelen en het ademhalings- en het spijsverteringssysteem, wordt
door dit geheel beinvloed. Wanneer bijvoorbeeld het bloeddrukritme geanalyseerd
wordt, moet daarbij rekening gehouden worden met het feit dat veranderingen in de
concentratie van adrenaline en van aldosteron de bloeddruk beïnvloeden. Adrenaline
heeft daarbij een andere circadiane ritmiek dan aldosteron. De concentratie van
adrenaline bijvoorbeeld, wordt weer beïnvloed door onder andere angiotensine II, het
werkzame hormoon van het renine-angiotensine systeem. Bij dit geheel spelen dan nog
het activatieniveau van het autonome en centrale zenuwstelsel, de activiteit die men
uitoefent, en talloze onderlinge relaties een rol. Bij chronobiologisch onderzoek naar
ritmen van functiesystemen worden echter vrijwel nooit meer dan enkelvoudige
verbanden onderzocht, zoals bijvoorbeeld de verstoring van de betrekkingen tussen het
slaap/waak patroon en de catecholamine ritmen. De interpretatie van de metingen is dus
problematisch.

Het spijsverteringssysteem is betrokken bij de regulatie van de ritmen van andere
functiesystemen, omdat het eetgedrag een activiteit op zichzelf is die gebonden is aan het
patroon van slapen en waken en als zodanig als sociale zeitgeber invloed heeft op het
aanpassingsproces aan ploegendienst. Het eetgedrag blijkt een circadiane ritmiek te
vertonen, zowel wat betreft het tijdstip en het aantal maaltijden, als wat betreft de
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hoeveelheid voedsel en de samenstelling ervan. Daarbij wordt het eetgedrag uit de aard
der zaak voornamelijk bepaald door het patroon van slapen en waken. Ook zijn
circadiane ritmen aangetoond in de concentratie in het bloed van verschillende
voedingsstoffen, zoals glucose, triglyceriden en aminozuren. De insulinesecretie, de
speekselcomponenten en het maagzuur vertonen eveneens een circadiaan ritme. Deze
ritmen worden echter in hoge mate beïhvloed door het eetgedrag.
Door ploegendienst wordt het eetgedrag, en daarmee het spijsverteringsproces,
verstoord. Het tijdstip van de hoofdmaaltijden blijft zoveel mogelijk gelijk, zelfs tijdens
nachtdienst, maar het ontbijt vervalt meestal. Het aantal maaltijden neemt daardoor af.
Er wordt tijdens de nachtdienst meer tussendoor gegeten in de vorm van snoep. De
hoeveelheid door ploegenwerkers ingenomen calorieën per 24 uur vermindert tijdens
de periode van nachtdienst, maar varieert niet opvallend bij de andere dienstcondities.
De samenstelling van de voeding verandert daarentegen wel sterk per dienstconditie. In
de ochtenddienst worden relatief de meeste vetten en eiwitten gebruikt; in de nachtdienst
relatief meer koolhydraten.
De veranderingen in het eetgedrag veroorzaken veranderingen in het spijsverterings-
proces. Dit laatste leidt er toe - samen met de circadiane verstoringen van de spijsver-
teringsritmen - dat er zowel tijdens dagslaap als tijdens nachtwerk in het lichaam van de
ploegenwerker hogere of lagere concentraties voorkomen van de bij het spijsverte-
ringsproces betrokken stoffen, dan bij dagwerk het geval zoazijn. Dit zou heel goed de
oorzaak kunnen zijn van de zo veelvuldig voorkomende klachten van ploegenwerkers
over hun maagdarmfuncties, maagzuur, maagpijn, eetlustgebrek of juist een chronisch
hongergevoel, en van de klinisch geconstateerde ziekten en afwijkingen van het
maagdarmstelsel. Bovendien kunnen de verstoringen in het spijsverteringslproces, naast
het gebruik van meer calorieën dan dagwerkers, de oorzaak zijn voor geconstateerd
méér overgewicht bij ploegenwerkers.
Het algemeen gebruik van koolhydraatrijke voeding gedurende de nachtdienst moet
waarschijnlijk afgeraden worden. Er blijkt namelijk een relatie te bestaan tussen
eiwitten uit de voeding en de vorming van catecholaminen enerzijds, en koolhydraten
uit de voeding en de vorming van serotonine anderzijds. Op grond van het gegeven dat
catecholaminen de waakzaamheid bevorderen, en er's nachts waarschijnlijk toch al een
te lage catecholaminespiegel is, zou het gebruik van een warme, eiwitrijke maaltijd in de
vroege nachturen een positief effect kunnen hebben op de waakzaamheid van
nachtwerkers. Anderzijds heeft serotonine invloed op de slaperigheid: het gebruiken
van koolhydraatrijk voedsel, zoals snoepjes, koekjes en dergelijke, kan daarom beter
uitgesteld worden tot het einde van de nachtdienst.

Uit onderzoek naar de gevoeligheid voor giftige stoffen en naar de tijdstipeffecten van
medicijnen komt tenslotte naar voren, dat in de gevoeligheid voor giftige en gevaarlijke
stoffen ook een circadiane ritmiek bestaat. Voor vele stoffen is aangetoond, en voor
andere wordt het waarschijnlijk geacht, dat het menselijk organisme gedurende de
rustperiode - dus 's nachts - gevoeliger is voor de invloed van giftige stoffen dan
overdag tijdens de actieve periode.
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4.I INLEIDING

Gedurende de periode dat men wakker is, wordt onbewuste, maar vooral bewuste
activiteit uitgeoefend. Deze bestaat onder meer uit opstaan, bewegen, eten, het hebben
van sociale contacten en, afhankelijk van de soort werkzaamheden die men uitoefent,
een zekere mate van fysieke en mentale inspanning. Met andere woorden: er moet een
prestatie geleverd worden. Gedurende de periode dat men slaapt, wordt er geén bewuste
activiteit uitgeoefend, noch een prestatie geleverd. De ritmen van het circadiane systeem
zijn zodanig geordend, dat het organisme overdag op activiteit en het leveren van een
prestatie is ingesteld, en's nachts op rust en slaap.
Er is dus sprake van activatiecyclussen. De afwisseling van waken en slapen is een
activatiecyclus. Ook het leveren van een prestatie kan in de meest algemene vorm
opgevat worden als een activatiecyclus, omdat gedurende zo'n cyclus het organisme in
meerdere, of in mindere mate in staat is om een fysieke of mentale prestatie te leveren.
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek besproken naar een van deze twee aspecten van
activatiecyclussen, namelijk onderzoek naar het circadiane ritme van de slaap. Het
circadiane ritme van de fysieke en mentale activiteit, de prestatie- en arousal ritmen,
worden in het volgende hoofdstuk behandeld.

4.2 METHODEN VAN ONDERZOEK NAAR HET SLAAP/WAAK
RITME

Bij het onderzoek naar het patroon van slapen en waken, naar de determinanten en de
functie van de slaap, kunnen twee uiterste opvattingen worden onderscheiden:
a. slaap is een herstelproces van belastingen die gedurende de waaktijd oplopen en een

bepaalde grens bereiken: slaap als gevolg;
b. slaap is een aangeboren en inwendig uitgelokt mechanisme dat het organisme ge-

schikt maakt om in zijn omgeving te functioneren : slaap als oorzaak.
Of de functie nu opgevat wordt als herstelmechanisme, als energiebesparing, als
bescherming van lichaamsfuncties of als een ethologisch zinvolle immobilisatie; feit is
dat tijdens de slaap een groot aantal fysiologische pÍocessen en functies aan verande-
ringen onderhevig zijn. Men kan zich daarbij afvragen of deze veranderingen zèlf de
determinanten zijn van de slaap: bijvoorbeeld slaap als gevolg van de veranderingen in
het bloedvolume; of dat deze veranderingen juist het gevolg van de slaap en het
slaapgedrag zijn: bijvoorbeeld de verandering in temperatuur als gevolg van de liggen-
de houding. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat zowel de slaap zelf als de fysiolo-
gische veranderingen tijdens de slaap beide manifestaties zijn van een ander proces of
gebeurtenis. Het chronobiologisch onderzoek naar het slaap/waak ritme sluit bij deze
laatste benadering aan.

Het feit dat mensen binnen bepaalde grenzen het tijdstip en de duur van hun slaapperiode
bewust kunnen manipuleren, maakt het onderzoek naar de slaap nog complexer. Daar-
om dienen - ook als er uitgegaan wordt van een circadiane ritmiciteit van slapen en
waken - een aantal aspecten duidelijk van elkaar onderscheiden te worden:
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t. wanneer het patroon van waken en slapen een ciÍcadiaan ritme vertoont wat is dan

de relatieve bijdrage van de endogene en de exogene componenten daarin;
welke invloed heeft het patroon van slapen en waken zelf weer op de circadiane
ritmen van andere functiesystemen;
hebben de circadiane ritmen van andere fysiologische processen invloed op de lengte
en de kwaliteit van de slaap en daarmee op het slaap/waak ritme?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn de methoden van chronobiologisch
onderzoek naar het slaap/waak ritme in twee richtingen te onderscheiden. Bij de ene

richting wordt het slaap/waak ritme bestudeerd wanneer de proefpersoon geen invloed
kan ondervinden van exogene zeitgebers, dus de bestudering van de free-running ritmen
in isolatie-experimenten. Ook worden in isolatie-experimenten wel de perioden van de
zeitgebers gevarieerd, zoals bijvoorbeeld door middel van een klok die de 24-uurs
periode verdeelt in achttien tijdseenheden. De andere richting berust op de gedachte dat
manipulaties van het slaaplwaak ritme aatwijzingen kunnen geven omtrent het
onderliggende mechanisme. Daarbij wordt aangenomen, dat mensen gaan slapen als ze

zich vermoeid voelen en dat het slapen moeite kost als ze alert zijn. De manipulaties
kunnen bestaan uit het houden van bedrust, het gedeeltelijk of constant wakker houden
van de proefpersoon, of uit het verschuiven van de slaapperiode naar een ander tijdstip.
Het voordeel van deze laatste richting in de methoden van onderzoek is dat de rol van
een bepaalde determinant van het circadiane ritme kan worden getoetst en dat bovendien
de tijd van re-entrainment kan worden gevolgd.
Beide richtingen van onderzoek zullen worden besproken. Voor een goed begrip van de

onderzoeksresultaten is echter enige kennis van de fysiologie van de slaap vereist.
Hieronder volgt daarom eerst een kort overzicht van de fysiologie van de slaap.

4.3 DE FYSIOLOGIE VAN DE SLAÀP

De gemiddelde duur van de nachtslaap van gezonde volwassenen is 7,5 uur. Dit wordt
beinvloed door leeftijd, de frequentie van dudes, individuele verschillen en variabelen
als ploegendienst en onregelmatige werktijden (Webb, 1974). Door middel van - voor-
namelijk polygrafische - analyses van de structuur van de slaap, is het concept
ontwikkeld dat slaap geen eenvormig proces is, maar is samengesteld uit zogenaamde
REM-slaap en niet-REM-slaap, welke fysiologisch fundamenteel van elkaar verschillen.
Zowel de REM-slaap, de niet-REM-slaap, als het wakker zijn, worden daarbij opgevat
als van elkaar verschillende toestanden van bewustzijn. Bij polygrafische studies wordt
de hersenactiviteit door middel van een electro-encephalogram (EEG), de spierspan-
ning door middel van een electromyogram (EMG) en de oogbewegingen door middel
van een electro-oculogram (EOG) geregistreerd, en kunnen de karakteristieken van de
slaap en van het wakker zijn worden geanalyseerd.

De drie toestanden van bewustzijn kunnen als volgt worden omschreven. De eerste
toestand van bewustzijn is het wakker zijn. Gedwende het aktief wakker zijn over-
heersen in het EEG snelle, laaggevolteerde golven (zogenaamde bëta-ritme: l3-30
Herz), die gedurende rust - dus in ontspannen toestand wakker zijn - overgaan in
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langzamer en hoger gevolteerde golven (alpha-ritme: 8-13 Herz). De spierspanning is

tijdens het waken in het algemeen hoog. De tweede toestand van bewustzijtis de slaap .

Het EEG verandert tijdens de slaap sterk, waardoor de slaap ingedeeld kan worden in
vier verschillende slaapstadia.
In de meeste klassieke slaapstudies wordt deze indeling in slaapstadia gebruikt. In ander,

vooral meer recent onderzoek, worden de veranderingen in het EEG meer gezien als

een continuum. In deze studie wordt de indeling in slaapstadia aangehouden. De vier
slaapstadia lopen van lichte slaap (stadium 1) naar zeer diepe slaap (stadium vier), en

wisselen elkaar steeds af. In slaapstadium I wordt het alpha-ritme onregelmatiger en

langzarner, en in stadium 2 ontstaan golven met een nog langzamere activiteit (delta-

itme'.2-1 Herz), die afgewisseld worden door sleep spindles: zeer korte perioden met
golven van 12-14 Herz. De stadia 3 en 4, ook SWS (Slow Wave Sleep) genoemd, worden
gekarakteriseerd door delta-golven, die in het EEG steeds meer gaan overheersen.
De derde toestand van bewustzijn wordtREM-slaap genoemd. Tijdens de REM-slaap
vertoont het EEG weer gemengde snelle activiteit zoals in stadium 1 (bëta-ritmen), en

komen snelle oogbewegingen voor (Rapid Eye Movements). Het lijkt erop dat in de

REM-fase veel gedroomd wordt. Hoewel het lijkt alsof men wakker is, is de

spierspanning volkomen verdwenen. Waarschijnlijk ter bescherming van het organisme

om tijdens de droom geen actie te kunnen ondernemen.
Bij een normale nachtnrst is er steeds een afwisseling van REM-slaap en niet-REM-slaap
volgens de cyclus: stadium | - 2 - 3 - 4 - 3 - 2 - 1 - REM-slaap; waarna weer een nieuwe
cyclus volgt. De duur van zo'n cyclus van REM- en nierREM-slaap is gemiddeld 90

minuten, maar varieert sterk per individu (van 70-120 minuten; Webb, 19'74). De
hoeveelheid REM-slaap neemt in de loop van de nacht toe; de hoeveelheid diepe slaap
neemt echter in de loop van de nacht àf (Feinberg en Carlson, 1968; Roffwarg, Muzio
en Dement, 1966).

De toestand van waakzaamheid wordt geregeld door de reticulaire formatie, een diffuse
verzameling cellen en vezels in hersenstam. Deze cellen reageren op prikkels van

buitenafen van binnenuit het lichaam, en activeren de hersenschors tot een toestand van

alertheid en waakzaamheid. Bij de slaap lijkt nu de reticulaire formatie te worden
geremd door een (slaapinducerend) mechanisme in de hersenen - de raphé-kernen -

waardoor er minder prikkels van buitenaf en van binnen het lichaam naar de hersen-

schors worden doorgegeven. Neurofysiologisch onderzoek naar een eventueel slaap-
centrum in de hersenen geeft een aantal mogelijke determinanten aan, zoals bijvoor-
beeld monoaminen of peptiden. Uit dit soort onderzoek wordt echter steeds duidelijker
dat het slaapsysteem zeer waarschijnlijk niet te beschrijven valt als een simpel en

enkelvoudig slaapcentrum-concept (Webb, 1982).

Over de functie van de diverse slaapstadia is nog niet veel bekend. SWS (stadium 3-4)
zou kunnen functioneren als een rem op het activeringssysteem van de reticulaire
formatie en als ontspanningsmechanisme voor andere delen in de hersenen, vooral die
welke betrokken zijn bij de regulatie van de REM-slaap (Webb en Agnew, 1965). De
SWS, en vooral de REM-slaap, wordt algemeen geacht in belangrijke mate de

herstelfunctie van de slaap te bepalen, waarbij dan vooral de REM-slaap een belangrijke



factor zou zijn voor de slaapkwaliteit. Een tekort aan REM-slaap resulteert in een
verminderde herstelwaarde van de slaap en beinvloedt het welbevinden negatief (o.a.
Dement, 1965; Fodor, 1970).
Er zijn dus voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat de individuele EEG-slaapstadia
en de verdeling daarvan binnen de slaaptijd - het slaapprofiel of ook wel de structuur
van de slaap genoemd - grote invloed hebben op de herstelwaarde van de slaap. Toch
moet het belang van de slaapduur zeker niet onderschat worden. De totale slaapduur zou
voor de herstelwaarde van de slaap nog wel eens belangrijker kunnen zijn dan de
slaapkwaliteit (Johnson e.a.,1974, geciteerd door Logeman, 1982).

4.4 HET FREE-RUNNING SLAAP/WAAK RITME

De eerste richting van chronobiologisch onderzoek naar het slaap/waak ritme die
besproken wordt, is de bestudering van het free-running ritme, dat wil zeggeÍl
experimenten waarbij de personen geen invloed behoren te ondervinden van exogene
zeitgebers. Hoewel er ook wel free-running experimenten in grotten zijn uitgevoerd,
zijn de gegevens voornamelijk afkomstig van experimenten in de meer comfortabele
isolatie-units in laboratoria (Mills e.a., 1974; Czeisler, 1978; Wever, 1979)- De
resultaten van al deze experimenten laten zien dat de afwisseling tussen waken en slapen
onder free-running condities gewoonlijk een ritme gaat volgen van ca. 25 uur, hetgeen
wijst op de aanwezigheid van een endogene component in het slaap/waak ritme.
Daarnaast heeft het circadiane slaaplwaak ritme een relatief sterke arcgene component,
daar het free-running slaap/waak ritme betrekkelijk snel op 24 uur gesynchroniseerd
kan worden door voornamelijk sociale zeitgebers.

De verdeling van SWS en REM-slaap blijkt onder free-running condities hetzelfde te
zijn als onder normale condities: een regelmatige afwisseling van de slaapstadia, waarbij
de hoeveelheid SWS in de loop van de nacht afneemt en de hoeveelheid REM-slaap
toeneemt. Het blijkt dat het gehele slaapprofiel meeverandert met de in free-running
condities veranderende tijdstippen van opstaan en van naar bed gaan (Webb en Agnew,
I974). Het tijdstip van optreden van de eerste REM-slaapperiode verschuift gedurende
de eerste dagen in free-running condities naar voren. Dit wijst op een relatief sterk
endogeen aspect in het REM-slaapritme. Bij SWS treedt een dergelijke verschuiving
niet op. Het optreden van SWS-perioden wordt kennelijk geheel bepaald door het
tijdstip van gaan slapen (o.a. Czeisler, 1978), zodat aangenomen kan worden dat het
ritme van SWS alleen een exogene component heeft.

De soms bij free-running experimenten optredende interne desynchronisatie tussen het
slaap en het temperatuur ritme, en de verschillen in aanpassingssnelheid tussen deze
beide ritmen, wijzen op de aanwezigheid van een interne oscillator die het slaap/waak
ritme bepaalt, maar die niet erg sterk zoa zijn.
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4.5 EXPERIMENTEN MET SLAAPDEPRIVATIE

Wanneer er van uitgegaan wordt dat mensen gaan slapen als ze zich vermoeid voelen en

dat het slapen moeite kost als ze alert zijn, dan kunnen manipulaties van het slaapwaak
ritme aanwijzingen geven omtrent het onderliggende mechanisme. Er zijn zeer veel
experimenten uitgevoerd waarbij de effecten van slaapdeprivatie zijn bestudeerd:
enerzijds vanwege het effect van slaapgebrek op de prestatie; anderzijds om de

chronobiologische structuur van de slaap te bestuderen.
De resultaten van deze onderzoekingen laten zien dat bijverkorting van de slaaptijd met
enkele uren ookde EEG-structuurvande slaap verandert. Omdat SWS voornamelijk in
het eerste gedeelte van de slaap plaatsvindt, is er vrijwel geen vermindering van de

stadia 3 en 4 te constateren, maar wel een sterke reductie van stadium 2 en REM-slaap
(o.a. Dement en Greenberg,1966; Johnson en Macleod,1973: Webb en Agnew, 1965).

Wanneer zo'n regime van slaapdeprivatie over een langere periode wordt voortgezet,
gaat de REM-slaap steeds eerder in de slaaptijd optreden, zodat het REM-deficit iets
vermindeÍ. De REM-slaap bereikt echter nooit het normale niveau flMebb en Agnew,
1914). Wanneer de slaaptijd nog verder wordt verkort tot minder dan drie uur, treedt
er ook een deficit in stadium 3 slaap en - hoewel iets minder - in stadium 4 slaap op
(Webb en Agnew; 1975). Het deficit aan stadium 2 en REM-slaap, en bij zeer sterke

deprivatie ook aan SWS, wordt in de eerstvolgende nacht weer ingehaald, tijdens de
zogenaamde recovery slaap, of inhaalslaap.

Bij recovery slaap vindt een toenÍune plaats van de hoeveelheid REM en stadium 2 slaap,
en eventueel SWS, na zeer lang wakker blijven. Bovendien is er een toename van de
totale slaaptijd. In een onderzoek van Webb en Agnew (1975) duurt de totale recovery
slaap na een voorafgaande slaapperiode van 4 uur gemiddeld 10,9 uuÍ; na een
voorafgaande slaapperiode van 2 uur zelfs I 1,9 uur. Er is ook veel onderzoek gedaan

naar de recovery slaap na een zéér lange periode van voorafgaand wakker zijn. De
resultaten van deze experimenten laten zien dat er slechts in zeer beperkte mate sprake is
van een verlenging van de eerstvolgende recovery slaap en dat er geen rechtsfreeks
verband lijkt te bestaan tussen de lengte van de voorafgaande periode van wakker zijn en

de lengte van de eerstvolgende recovery slaap. Zo bedraagt de recovery slaap na een

slaapdeprivatie van 64 uur ongeveer 10 uur (Horne, 1976); na ll2 uur slaapdeprivatie
12-16 uur (Jovanovic e.a.,l97l) enna264 uur slaapdeprivatie 14,5 uur (Gulevic e.a.,
1966). Dit soort onderzoek wordt echter maar met een zeeÍ beperkt aantal personen
gedaan en kan daarom moeilijk gegeneraliseerd worden. Wat betreft de structuur van
de slaap wordt na zo'n lange slaapdeprivatie een toename van de hoeveelheid SWS
gevonden in de eerste nacht van de recovery slaap (o.a. Berger e.a., l97l). De tweede
nacht wordt voornamelijk gekarakteriseerd door een herstel van de REM-slaap (o.a.
Berger en Oswald, 1962).In een studie van Akerstedt en Gillberg (1979) waar de
recovery slaap van 12 personen na een periode van 64 uur van wakker zijn is
onderzocht, blijkt een toename van SWS, vooral tijdens de eerste uren van de recovery
slaap. Dit zou er volgens de onderzoekers op kunnen duiden dat een groot gedeelte van

het herstelproces in de recovery slaap al is voltooid voor het wakker worden.
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Wat beneft het effect van slaapdeprivatie als stressor op andere biologische processen,

blijkt dat bij slaapdeprivatie-experimenten weinig of geen toename wordt gevonden van
de in de urine uitgescheiden hoeveelheden adrenaline, noradrenaline en melatonine
(Fiorica e.a., 1968; Akerstedt e.a.,1982). Het niveau van cortisol en adrenocorticale
steroïden in het plasma vermindert echter wel iets (Akerstedt e.a., 1980), terwijl het
niveau van thyroïde hormonen toeneemt (Palmblad e.a., 1979). Over het effect van
slaapdeprivatie op cardiovasculaire variabelen (bloeddruk, hartslag) bestaat geen
overeenstemlming. Er wordt soms een toename (o.a. Johnson e.a., 1965), soms een
afname (o.a. Naitoh e.a., l97l) en soms géén verandering gevonden (o.a. Fiorica e.a.,
1968).
Ook over het effect van slaapdeprivatie op de temperatuur bestaat geen overeen-
stemming in de onderzoeksresultaten. Soms wordt een lichte stijging van de
temperatuur gevonden (o.a. Fröberg e.a., 1975), en soms een lichte daling (o.a.
Akerstedt e.a.,1979).
Het blijkt dus dat in experimenten met langdurige slaapdeprivatie alleen lichte effecten
worden gevonden op andere biologische functies. Het relatief sterke effect op de
vermoeidheid en de prestatie wordt later besproken. Bij een omkering van het
slaap/waak patroon, zonder dat er direct sprake is van ernstige slaapdeprivatie, worden
wèl sterke effecten gevonden op diverse biologische functies.

4.6 DE SLAAPDUUR BIJ VERSCHOVEN SLAAPTIJDEN

Heeft een verschuiving van de slaaptijd, en dus in het activiteitenritme, nu ook invloed
op de slaapduur? In oudere experimenten (o.a. Berger e.a., 1971) is weinig verandering
in de slaapduur gevonden bij een verschuiving in de slaaptijden. Zoals Forët (1978)
uiteenzet, wordt daarin echter meer de tijd die de proefpersonen in bèd doorbrengen
gemeten, dan de werkelijke slaapduur. In vele latere experimenten is beter op zulke
variabelen gecontroleerd, en wordt eenduidelijke verkorting yan de slaapduur bij
dagslaap gevonden. Bijvoorbeeld in een onderzoek van Akerstedt en Gilberg (1981)
worden de slaaptijden met intervallen van vier uur ten opzichte van de normale bedtijd
verschoven naar vroegere of latere tijdstippen. Bij een verschuiving naar een later
tijdstip behoort dus ook een langere periode van voorafgaand wakker zijn. Het blijkt nu
dat de slaapduur minder aÍhangt van de lengte van de voorafgaande periode van wakker
zijn, dan wel van het tijdstip van de dag waarop men naar bed gaat. De langste slaapduur
(8-10 uur) wordt gevonden wanneer men 's avonds gaat slapen (om 19.00 uur en om
23.00 uur). De kortste slaapduur (4-5 uur) wordt gevonden wanneer pas 's morgens
geslapen kan worden (om 07.00 en om 11.00 uur).
Ook Forët en Lantin (1972) bij treinmachinisten, Forët en Benoit (1974) bij
ploegenwerkers, en Knauth e.a. (1981) ook bij ploegenwerkers, vinden dat de slaapduur
des te koÍer is naarmate men later naar bed gaat.

De verklaring voor dit paradoxale fenomeen wordt wel gezocht bij:
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a. de circadiane invloed van het slaap/waak ritme;
b. de circadiane invloed van het temperatuur ritme;
c. de circadiane invloed van het arousal ritme.
Op deze drie aspecten zal hieronder achtereenvolgens worden ingegaan.

4.6.L Onderzoek naar de circadiane invloed van het slaap/waak ritme

Dat de slaapduur wordt beinvloed door een circadiaan slaap/waak ritme, wordt
verklaard door het zogenaamde circadiane principe van de slaap. Men heeft de neiging
om te gaan slapen wanneer de oscillatorfunctie van het circadiane slaap/waak ritme
beneden een bepaalde grenswaarde komt. Men wordt weer wakker wanneer de functie
boven die grenswaarde stijgt. Wanneer men nu een langere tijd wakker blijft dan
gebruikelijk is, dat wil zegger, wanneer het tijdstip van slapen gaan wordt uitgesteld, dan

heeft men de neiging toch wakker te worden op het moment dat de oscillator weer boven

de grenswaarde komt, dus op het gebruikelijke tijdstip van wakker worden. Er bestaat
zo dan een omgekeerde relatie tussen de lengte van de voorafgaande periode van wakker
zijn en de slaapduur (Aschoff e.a.,7911).
Dit geldt echter alleen tot op een bepaalde hoogte: wanneer de voorafgaande periode van
wakker zijn extreem lang wordt, is er immers méér sprake van een directe - dat wil
zeggen niet-omgekeerde - relatie tussen slaapdeprivatie en slaapduur. De verklaring dat

de circadiane invloed van het slaap/waak ritme alléén verantwoordelijk is voor een
kortere slaapduur bij dagslaap, blijkt dus niet volledig te voldoen.

4.6.2 Onderzoek naar de circadiane invloed van het temperatuur ritme

De stijging van de temperatuur tegen het einde van de slaaptijd zou ook invloed kunnen
hebben op de bepaling van het tijdstip van wakker worden. Volgens het multi-oscillator
model zijn de master oscillatoren van het slaap/waak ritme en het temperatuur ritme
normaliter met elkaar in fase. Inderdaad gaan in free-running condities intern-
gesynchroniseerde personen naar bed kort voor de minimumwaarde van de lichaams-
temperatuur is bereikt, en worden weer wakker wanneer hun lichaamstemperatuur aan

het stijgen is (o.a. Aschoff e.a., 197Z;Weitzman e.a., 1976).ZtlJley e.a. (1979,1981) en

Czeisler e.a. (1980) vinden bij isolatie-experimenten bij gedésynchroniseerde personen,

dat de slaapduur positief correleert met de lichaamstemperatuur op het moment van
gaan slapen. Wanneer vlak na een temperatuurmaximum de slaap aanvangt, duurt de

slaap veel langer dan wanneer vlak voor het temperatuuminimum de slaaptijd
aanvangt. Wanneer nu, zoals bij ploegendienst, de slaaptijd naar de vroege morgen
verschoven wordt, zou dat betekenen dat het circadiane temperatuur ritme zijn
maximale waarde al weer gaat naderen terwijl men pas een aantal uren eerder is gaan

slapen. Dit zou dan het te vroeg wakker worden bij verschoven slaaptijd en bij dagslaap
kunnen verklaren.
Logeman (1982) heeft desbetreffend onderzoek als volgt samengevat: "Breithaupt e.a.

toonden in 1978 aan dat een toenemende lichaamstemperatuur samenging met een



kortere slaap. Moses e.a. (1975) en Weitzman e.a. (1974) lieten zien dat er een negatief
verband is binnen individuen tussen de temperatuur en de slaapduur. Kokkoris e.a.
(1978) en Miles e.a. (1977) lieten in case studies bij patienten met free-running ritmen
duidelijke verbanden zien tussen de circadiane ritmiek van de lichaamstemperatuur en
de positionering van de slaap: de slaap is moeilijk te vatten bij een toenemende
lichaamstemperatuur".
Ook uit onderzoek naar de effecten van transmeridiane vluchten en ploegendienst
komen aanwijzingen voor de relatie tussen de lichaamstemperatuur en slaapduur. Uit dit
onderzoek blijkt dat mensen problemen hebben om in slaap te vallen wanneer hun
lichaamstemperatuur hoog is, en zich daarentegen vermoeid voelen en de neiging
hebben om in slaap te vallen wanneer hun lichaamstemperatuur laag is.
Tenslotte blijkt uit isolatie-experimenten met gedesynchroniseerde personen dat deze
vrijwel alleen de neiging vertonen om een dude te gaan doen - en zich dus slaperig te
voelen - wanneer hun lichaamstemperatuur laag is (o.a. Wever, 1979).

Er bestaat dus een duidelijk verband tussen het circadiane ritme van de
lichaamstemperatuur en de slaapdunr. Is dit nu een eenzijdige causale relatie of is er
sprake van een wederkerig verband tussen deze twee variabelen? In het laatste geval zou
de slaap zèlf ook invloed moeten hebben op de hoogte van de temperatuur. Gillberg en
Akerstedt (1982) vinden in een onderzoek met verschoven slaaptijden dat men niet
alleen wakker wordt bij een stijgende of maximale waarde van de temperatuur, maar dat
andersom de temperatuur in het begin van de slaaptijd licht daalt bij de meeste
slaaptijden. De enige uitzonderingen hierop vormen slaaptijden die om 19.00 uur's
avonds en om 07.00 uur's morgens aanvangen. Volgens de onderzoekers zou dit laatste
te verklaren zijn doordat het effect van de slaap op de temperatuur niet sterk genoeg is
op die tijdstippen, in vergelijking tot de veel sterker dalende respectievelijk rijzende
circadiane tendens van het temperatuur ritme. Hoewel de resultaten van dit ónderzoek
niet geheel eenduidig zijn, wijzen Gillberg en Akerstedt toch - evenals Mills e.a. (1978)
- op een kennelijk bestaande wederkerige relatie tussen het temperatuur en het
slaap/waak ritme. Daarbij zou dan de circadiane invloed van het temperatuur ritme
méér bepalend voor de slaapduur zijn dan de voorafgaande periode van waken, en wel
voornamelijk in de stijgende fase die aan het wakker worden voorafgaat. Bovendien
heeft het patroon van slapen en waken ook een masking effect op het temperatuur ritme,
door de veranderingen in activiteit en omgevingstemperatuur.

4.6.3 Onderzoek naar de circadiane invloed van een arousal ritme

Akerstedt en Gillberg zoeken de verklaring voor de door hen gevonden resultaten
(1981, 1982) echter meer in de richting van de invloed van een onderliggend circadiaan
arousal ritme. Dit arousal concept is vooral ontwikkeld door Taub en Berger (1974)
waarbij arousal staat voor een verhoging van de algemene activiteit van het centrale
zenuwstelsel. Een dergelijk arousal ritme zou zich volgens Akerstedt en Gillberg
manifesteren in de lichaamstemperatuur, maaÍ ook op andere niveaus, zoals het gevoel
van arousal. Hiermee bedoelen Akerstedt en Gillberg het gevoel van aleÍheid, dat



proefpersonen aangeven op een vragenlijst. Het ontwaken na een slaapduur van slechts
vier uur zou dan verklaard worden door de stijgende fase van het arousal ritme.
Akerstedt en Gillberg laten in hun onderzoek (1981) de personen ook hun gevoel van
slaperigheid inschatten. Het gevoel van slaperigheid wordt daarbij geacht de antipode te
zijn van het gevoel van alertheid, er van uitgaande dat de alertheid afneemt wanneer de
slaperigheid toeneemt en andersom. Het gevoel van slaperigheid zou dan als indicatie
kunnen dienen voor een onderliggend arousal ritme. In hun experiment neemt het
gevoel van slaperigheid in de loop van de nacht toe, met een maximale slaperigheid
tussen 05.00 en 07.00 uur. Opvallend is dat daarna de slaperigheid weer afneemt.
Akerstedt en Gillberg leiden hieruit af dat er een circadiaan ritme voor slaperigheid, en
dus voor arousal bestaat. Zoals eerder beschreven, vinden Akerstedt en Gillberg een
kortere slaapduur bij een experiment waarbij slaaptijden naar de vroege morgen zijn
verschoven, en waarbij de perioden van voorafgaand wakker zijn dus ook langer hebben
geduurd. Naast deze kortere slaapduur vinden zij echter ook een vermindering van het
gevoel van slaperigheid bij het opstaan. Zij veronderstellen dat deze afname van de
slaperigheid in de morgen veroorzaakt wordt door de stijging van het circadiaan arousal
ritme in de morgen.
In een eerder onderzoek naar het gevoel van vermoeidheid na een lange periode van
voorafgaand wakker zijn (75 uur) vinden Fröberg e.a. (1972) een algemene toename
van het gevoel van vermoeidheid naarmate de periode van waken langer duurt. Maar
boven op die trend tot toename van vermoeidheid vinden zij een duidelijk circadiaan
ritme in het vermoeidheidsgevoel met een minimumwaarde rond het middaguur en een
piek tijdens de uren waarop normaliter geslapen zou worden.
Carskadon en Dement (1977) vinden dat het in slaap vallen gemakkelijker gaar bij een
piek in het slaperigheid ritme.
Bij free-running-experimenten neigen bedtijden ook samen te vallen met dergelijke
pieken (Czeisler, 1978).
Tenslotte wordt hetzelfde fenomeen gevonden in een EEG-studie van de dag- en
nachtslaap thuis van treinmachinisten, en in een laboratoriumstudie die daarop aansluit
(Akerstedt en Gillberg, 1981). Uit beide studies komt naar voren dat de oorzaak voor de
verkorte dagslaap bij ploegendienstwerkers gevonden kan worden bij een circadiane
tendens tot wakker worden die 's morgens en rond de middaguren optreedt. Deze
tendens zou dan deel uitmaken van een algemeen arousal ritme.

De bovenstaande resultaten wijzen inderdaad duidelijk in de richting van een circadiaan
ritme van vermoeidheid/slaperigheid zoals aangegeven door Fröberg e.a. (1975) en
Akerstedt e.a. (1977). Minors en Waterhouse (1982) vatten de onderzoeksresultaten als
volgt samen: wanneer men 's nachts wakker blijft, neemt het gevoel van vermoeidheid
toe, tot tegen het aanbreken van de dag de vermoeidheid weer schijnt af te nemen. Tegen
het einde van de daaropvolgende dag neemt de vermoeidheid dan weer zeer sterk toe,
waarschijnlijk ten gevolge van de combinatie van slaapgebrek en circadiane invloeden.

Kan nu echter ook gesteld worden dat het ontwaken alléén voortvloeit uit een of ander
kritisch niveau van arousal? In dat laatste geval zou enkel en alleen het absolute niveau
van slaperigheid als indicator van de toestand van arousal het ontwaken bepalen. Uit het
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onderzoek van Akerstedt en Gillberg (1981) blijkt dat echter niet, daar het ontwaken bij
àrlle niveaus van slaperigheid plaatsvindt. Uit een recent experiment van Akerstedt e.a.

(1985) naar de kenmerken van de inhaalslaap na slaapdeprivatie blijkt dat het ontwaken
optreedt wanneeÍ nog niet alle slaaptekort is ingehaald. Akerstedt e.a. denken daarom
evenals Fröberg e.a. (1975) en Minors e.a. (1982) aar, een gecombineerd effect van het
niyeau van slaperigheid en van de behoefie aan slaap door slaapgebrek.

De bovenstaande verklaring wordt ondersteund door de resultaten van een ander
onderzoek van Akerstedt en Gillberg (1982). Hierin wordt in een experimenteel design
de slaperigheid van personen gemeten na een normale nachtslaap van acht uur, een korte

nachtslaap van vier uur (03.00-07.00 uur) en een korte dagslaap van vier uur (07.00-

11.00 uur). Zoals overeenkomstig de onderzoeksresultaten van Webb en Agnew (1975)
en Carskadon en Dement (1979) kan worden verwacht, laten de resultaten van dit
experiment duidelijk een circadiaan ritme in slaperigheid zien, met een maximum-
waarde in de vroege morgen rond 05.00 uur.
Naast deze circadiane component in de slaperigheid vinden de onderzoekers ook nog

een ultradiane component. Bij alle condities is rond 15.00 uur een tweede maximum in
de slaperigheid gevonden, zonder dat er in het onderzoek aanwijzingen zljn omtrent de

tijd van de dag of het tijdstip van de maaltijd. Eenzelfde soort post-lunch dip is ook
gevonden bij onderzoek naar ritmen in de verdeling van de slaaptijd (Carskadon en

Dement, 1979; Nakagawa, 1980) en bij onderzoek naar prestatie ritmen (o.a. Bjerner
e.a., 1955; Blake, 1967; Hildebrandt e.a., 1974). Akerstedt en Gillberg vinden in hun
bovenbeschreven onderzoeksresultaten opnieuw een aanwijzing dat het circadiane ritme
van de slaperigheid vooral bepaald zou worden door het onderliggende circadiane ritme
van arousal.

4.6.4 De circadiane regulatie van de slaap

Uit het onderzoek naar de circadiane ritmen van verschillende functiesystemen, en met
name dat van hormonen en catecholaminen, is reeds naaÍ voren gekomen dat door een

verhoging van de algemene activiteit van het cenffale zenuwstelsel het organisme al
vóór het ontwaken wordt voorbereid op de komende dagtaak. De resultaten van de

hiervoor beschreven onderzoeken naar de circadiane invloed van respectievelijk het
slaap/waak ritme, het temperatuur ritme en het arousal ritme, op de slaapduur, wijzen
ook op een samenhang tussen het slaap/waak ritme en het temperatuur ritme. Daarbij
wordt de samenhang bernvloed door een circadiane ritmiek in de algemene activiteit van
het centrale zenuwstelsel. Het niveau van die algemene activiteit, en daarmee volgens
Akerstedt en Gillberg het niveau van arousal op een bepaald moment en dus het
circadiane ritme van de arousal, zou dan ook heel goed uiteindelijk bepalend kunnen
zijn voor het moment van wakker worden, en dus voor de slaapduur.

In ieder geval kan de op het eerste gezicht paradoxale situatie, dat eenlangere periode

van voorafgaand wakker zijn wordt gevolgd door een kortere slaapduur, verklaard
worden door de circadiane regulatie van de slaap, waarbij de circadiane "upswing" in de

morgenuren het tijdstip van ontwaken en dus de slaapduur beihvloedt.
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De factor die medebepalend is voor het moment van wakker worden, en dus voor de
slaapduur, is een zekere bereikte herstelwaarde van de slaap, die als homeostatische
regulatie van de slaap functioneert. Op deze regulatie zal hieronder nader worden
ingegaan.

4.7 DE STRUCTUUR VAN DB SLAAP BIJ VERSCHOVEN
SLAAPTIJDEN EN DE HOMEOSTATISCHE REGULATIE VAN DE
SLAAP

De verkorte slaapduur bij een naaÍ een later tijdstip verschoven bedtijd, houdt tevens
een verandering van de structuur van de slaap in. In het onderzoek van Akerstedt en
Gillberg (1981) wordt een maximale hoeveelheid stadium 2 en REM-slaap gevonden
wanneer de slaap 's avonds aanvangt, en een minimale hoeveelheid wanneer de slaap pas
's morgens begint. In andere onderzoekingen (o.a. Litsov, 1973) zijn overeenkomstige
resultaten gevonden. Ook Knauth en Rutenfranz (1973) vinden in een experimenteel
ploegendienst-disign bij dagslaap een vermindering van de hoeveelheid REM-slaap.
Forët en Benoit (1974) vinden eveneens in een onderzoek bij ploegenwerkers, dat de
hoeveelheid REM-slaap aÍhangt van het tijdstip van aanvang van de slaap, en dat het een
circadiaan ritme volgt.

Overeenkomstige resultaten zijn bekend uit het onderzoek naar naps of dutjes en naar
anchorsleep: vaste nachtslaapperioden van vier uur. Tijdens dutjes blijken alle stadia
van de slaap voor te komen, en de verdeling van deze stadia komt overeen met die van de
normale nachtslaap. Dat wil zeggen dat dutjes die laat op de dag worden gedaan, een

slaapprofiel hebben dat lijkt op het begin van de normale nachtslaap, dus met veel SWS
en weinig REM-slaap. Aan de andere kant hebben dudes in de vroege ochtenduren een
slaapprofiel dat lijkt op dat van het einde van de normale nachtslaap, dus met weinig
SWS en veel REM-slaap (o.a. Taub en Berger, 1973).
In een studie van Hume en Mills (1977) worden de personen verplicht iedere nacht een
vaste slaapperiode van vier uur tussen 00.00 en 04.00 te volgen, de zogenaamde
anchorsleep, en een tweede slaapperiode van vier uur die telkens twee uur naar een later
tijdstip wordt verschoven. De hoeveelheid REM-slaap in deze tweede slaapperiode
wordt eerst steeds groter, en daalt daarna tot nihil bij een slaapperiode die pas 's avonds
aanvangt. De hoeveelheid SWS daarentegen neemt in de loop van het experiment steeds
toe, naarmate de periode van tussenliggend waken ook toeneemt.
De resultaten van onderzoek naar dutjes en anchorsleep wijzen dus ook op een

circadiaan ritme van de REM-slaap, die bepaald wordt door een vrij sterke endogene
oscillator. De hoeveelheid REM-slaap neemÍ dilarbij in de loop yan de nncht steeds toe en
hangt niet af van de lengte van de voorafgaande periode van waken. Het optreden van
REM-slaap lijkt echter wel gerelateerd aan de totale hoeveelheid slaap in de
voorafgaande slaapperiode of slaapperioden, onafhankelijk van hoe gefragmenteerd die
slaap is geweest. Het REM-slaap ritme is dus slaapaÍhankelijk (Weitzman e.a.,1974;
Carskadon e.a.,7975; Moses e.a..1975,19'17,1978).In tegenstelling tot de hoeveelheid
REM-slaap, is de hoeveelheid SWS wèl afhankelijk van de lengte van de periode van
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voorafgaand wakker zijn, en vertoont géén circadiaan ritme. De SWS verschijnt steeds

voornamelijk aan het beginvan de slaaptijd.

Op grond van de onderzoeksresultaten over REM-slaap en SWS zou ook bij een niet-
verkorte slaapperiode verwacht kunnen worden dat - wanneer hierbij de slaaptijd naar
vóren wordt verschoven - er minder SWS zou moeten optreden, omdat er een kortere
periode van waken aan is voorafgegaan. Tevens zou er minder REM-slaap moeten
optreden, omdat het circadiane ritme van de REM-slaap pas het maximum bereikt
wanneer men al weer wakker is. Andersom zou bij een verschuiving van de
slaapperiode naar een lóter tijdstip méér SWS moeten optreden vanwege de langere
periode van voorafgaand waken, en méér REM-slaap, omdat het maximum van het
circadiane REM-ritme geheel binnen de slaapperiode valt. Inderdaad is bij een

experiment waarbij de slaapperiode van 8 uur eerst op een normaal tijdstip, dan 2-4 uur
vroeger, en vervolgen s 2-4later dan normaal plaatsvindt, éérst een duidelijke afname en

vervolgens een duidelijke toenzune gevonden van de hoeveelheden SWS èn REM-slaap
(Taub en Berger, 1973). Bovendien wordt in dit onderzoek een duidelijke vermindering
van de hoeveelheid stadium 2 slaap gevonden. Het lijkt erop dat hetslaapstadium2 een

soort flexibele opvul-functie heeft ten aanzien van SWS en REM-slaap, waarbij deze
laatste twee slaapvariabelen wellicht belangrijker zijn voor de herstelfunctie van de

slaap als geheel.

Uit het hiervoor al besproken onderzoek van Gillberg en Akerstedt (1982) betreffende
het dalende effect van de slaap op de lichaamstemperatuur, zou ook afgeleid kunnen
worden dat dit effect toe te wijzen is aan SWS. De geconstateerde daling van de

temperatuur vindt immers alleen tijdens de eerste twee uren van de slaaptijden plaats;
juist wanneer de SWS de belangrijkste component van de slaap is. Dit komt overeen met
de resultaten van onderzoek naar het verband tussen SWS en winterslaap bij dieren.
Volgens deze studies vindt juist tijdens SWS een toenemende daling van de

lichaamstemperatuur plaats. Het zou kunnen zijn dat de verandering in de instelling van
verschillende neurofysiologische en chemische setpoints tijdens de winterslaap van
dezelfde aard is als de veranderingen die plaatsvinden in de overgang van waken naar
SWS bij dieren die géén winterslaap houden en bij mensen (Heller e.a., 1978).

Een verkorting van de slaapduur houdt dus op zichzelf geen deficit aan SWS in, daar de
grootste hoeveelheid SWS juist in het begin van de slaaptijd optreedt, onafhankelijk van
het tijdstip waarop geslapen wordt. Er ontstaat juist een grotere behoefte aan SWS
naarmate de vorige periode van wakker zijn langer heeft geduurd, zodat de totale
slaapduur eigenlijk langer dan normaal zou moeten zijn om aan die slaapbehoefte te

voldoen. Deze tijdens verlengde waakperiodes opgebouwde vermoeidheid, en daarmee

behoefte aan slaap, heeft invloed op de slaapduur. Dit proces wordtde homeostatische

regulatie van de slanp genoemd (Börely, 1982).

Zowel de slaapduur, het tijdstip van in slaap vallen en het tijdstip van wakker worden,
als de structuur van de slaap worden dus bepaald door een combinatie van circadiane en
homeostatische invloeden.



Uiteraard spelen individuele fysieke, psychische en sociale en omgevingsfactoren
eveneens een belangrijke rol. De in deze paragraafbesproken circadiane en homeosta-

tische regulatie van de slaap betreft echter het onderliggende principe. De andere
factoren die e slaapduur en de slaapkwaliteit bij ploegendienst medebepalen, zullen in
het andere deel van deze srudie, "Rhythm and Blues", worden besproken.

Voor ploegendienst betekent dit principe van de slaapregulatie dat door de verschui-

vingen in het activiteitenpatroon en dus in het patroon van slapen en waken:

a. het circadiane slaap/waak ritme steeds opnieuw verstoord wordt en zich steeds

opnieuw moet aanpassen aan een veranderd slaap/waak patroon. Dit betreft niet
alleen de overgangen tussen nachtdienst en dagdienst, maar ook de overgangen
tussen andere dienstperioden, de overgangen naar en van vrije dagen, en

onderbrekingen in het patroon door feestdagen, vrije weekeinden, snipperdagen en

vakantie;
b. door de circadiane regulatie van de slaap treedt met name na nachtdienst een

verkorting van de slaapduur en een verandering in de slaapstructuur op. Het is
waarschijnlijk dat daardoor de herstelwaarde van de slaap vermindert, waardoor
weer eerder vermoeidheid optreedt in de eerstvolgende werkperiode;

c. door de homeostatische regulatie van de slaap zal bij eerdere of sterker
vermoeidheid, enerzijds ook eerder of sterker een gevoel van slaperigheid ontstaan,

en anderzijds de behoefte aan slaap groter worden. Aan deze grotere homeostatische
behoefte aan slaap kan echter niet worden voldaan door de circadiane regulatie,
waardoor de ploegendienstwerker te vroeg wakker wordt.

Voor wat betreft zijn slaapregulatie verkeert de ploegendienstwerker dus in een

vicieuze cirkel. De cruciale vraag hierbij is of de circadiane regulatie van de slaap
oftewel het circadiane slaap/waak ritme zich aanpast aan het veranderde slaap/waak
patroon. Inderdaad wordt bij veldonderzoek gevonden dat de slaapperiode in de loop
van de dienst weer langer wordt, tot na de vijfde nachtdienst al weer een uur langer
wordt geslapen dan na de eerste nachtdienst. Ook de structuur van de slaap past zichna
een paar dagen gedeeltelijk aan: de hoeveelheid SWS en REM-slaap nemen eerst sterk

af, maar later minder sterk; de na de eerste nachtdienst onstane REM-latentie neemt
eveneens af (Patkai e.a., 1975,: Dahlgren, 1976, l98l; Forët en Benoit, 1978; Webb,
Agnew en Dreblow, 1981).

4.8 DE INVLOED VAN INSPANNING OP HET CIRCADIANE
SLAAP/WAAK RITME

Uit het voorgaande blijkt dat de slaap, en daarmee het circadiane slaap/waak ritme,
gereguleerd wordt door een combinatie van circadiane en homeostatische invloeden.
Een verandering van het normale patroon van slapen en waken bij dagwerk houdt in dat
de slaap op een ander tijdstip plaatsvindt, dat wil zeggen in een andere fase van het
slaap/waak ritme. Door deze verschuiving in de activatiecyclus verandert zowel de duw
als de structuur van de slaap. De verandering in het paEoon van slapen en waken houdt
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echter tevens een verschuiving van de andere pendant van de activatiecyclus in: men is
op een ander tijdstip, dus in een andere fase van het slaap/waak ritme wakker. Alléén
tijdens het wakker zijn kan een prestatie geleverd worden, en de vraag is nu of dóze
consequentie van een verandering in de activatiecyclus zelf weer invloed heeft op het
circadiane slaap/waak ritme. Met andere woorden: wat is de invloed van fysieke en
mentale inspanning op het circadiane slaap/waak ritme?

'Wanneer onderzoek naar de invloed van inspanning op de slaap beschouwd wordt, is het
zeker niet zo dat de volkswijsheid: "harder werken geeft beter slapen", bevestigd wordt.
Baekeland en Lasky (1966) vinden in een experiment waarin de slaap van atleten na

fysieke inspanning bestudeerd wordt, dat fysieke inspanning overdag alleen een
verhoging van de hoeveelheid SWS ten gevolge heeft. In vele andere onderzoeken is
noch een verandering in de slaapvariabelen gevonden, noch een invloed op het
circadiane slaap/waak ritme (o.a. Hauri, 1968; Desjardins e.a., 1974; Shapiro e.a.,
t97s).

Het leveren van mentale ínspanning heeft wel invloed op de slaapstructuur. Zowel een
sterke mentale inspanning (Home e.a., 1976) als het krijgen van een nieuwe, onbekende
mentale taak (o.a. Allen e.a., 1972;De Koninck e.a.,1975) hebben een verhoging van de

hoeveelheid REM-slaap tot gevolg. Vooral de inspanning van de informatieverwerking
zou hierbij een grote rol spelen. Zo'n sterke mentale inspanning kan echter aangemerkt
worden als een stressor: er is dus sprake van een masking effect. Veel onderzoek heeft
aangetoond dat stress een verhogende invloed heeft op de adrenalinespiegel. De
adrenalinespiegel zou daarbij gezíen kunnen worden als een belangrijke determinant
van een circadiaan arousal ritme.

Heeft nu de verhoging van de adrenalinespiegel of zo men wil het arousal niveau, ook
invloed op het circadiane slaap/waak ritme? In een onderzoek van Akerstedt e.a. (1979)
wordt inderdaad een verhoging van de adrenaline en de noradrenaline spiegel gevonden
als response op stress, maar het maakt geen verschil uit in welke fase van het arousal
niveau dat gebeurt. Dat wil zegger, dat de verhoging van de adrenalinespiegel ten
gevolge van een stressor steeds even groot is, of de stresserende taak nu tijdens het
maximum, het minimum of ergens anders in de curve van het arousal ritme wordt
gedaan. Ook een sterke mentale inspanning lijkt dus geen invloed te hebben op het
circadiane slaap/waak ritme.

Een andere benadering van de vraag komt naar voren in het onderzoek van Wever
(1979), waarin het free-running slaap/waak ritme is bestudeerd mèt en zonder de
belasting van een fysieke taak. Bij vergelijking van deze twee condities worden góén

verschillen gevonden in het slaap/waak ritme, noch in het temperatuur ritme. Ook blijkt
er geen verschil te bestaan in de tendens tot desynchronisatie.
Volgens Wever heeft fysieke inspanning twee tegengestelde, elkaar neutraliserende,
effecten op circadiane ritmen. De fysieke inspanning heeft bijvoorbeeld een direct
verhogend effect op de temperatuur, maar uiteraard alléén tijdens de werkperiode. De
uitoefening van fysieke inspanning beihvloedt echter indirect het totale gedrag, niet
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alleen tijdens de inspanning, maar ook erna tijdens de rusttijd. In die rusttijd na een
fysieke inspanning wordt de lichaamstemperatuur immers juist lóger. Deze twee
tegengestelde effecten van fysieke inspanning op de temperatuur compenseren elkaar,
zodat uiteindelijk geen verandering in het circadiane temperatuur ritme optreedt.
Dezelfde compensatie van de twee tegengestelde effecten van fysieke inspanning zou
kunnen optreden ten aanzien van het slaap/waak ritme.

4.9 CONCLUSIES

Het patroon van slapen en waken is een activatiecyclus waarin gedurende de
slaapperiode geen bewuste activiteit wordt uitgeoefend en het organisme op rust is
ingesteld. Dit patroon kan vrij gemakkelijk veranderd worden, doordat mensen binnen
bepaalde grenzen het tijdstip van naar bed gaan en de duur van hun slaapperiode bewust
kunnen manipuleren. Dit wil echter niet zeggen dat daarmee ook het slaap/waak ritme
zich onmiddellijk aanpast aan de veranderde bedtijden, en dus alleen maar een exogeen
karakter zou hebben.
Uit de verschillende onderzoekingen blijkt dat er wel degelijk sprake is yan em
endogene component in het circadiane slaaplwaak ritme. De invloed van een endogene
oscillator wordt vooral duidelijk in isolatie-experimenten, waar zich een free-running
slaap/waak ritme gaat ontwikkelen met een periode van ongeveer 25 uur. In experimen-
ten met slaapdeprivatie en verschoven slaaptijden komt het endogene aspect van het
slaap/waak ritme ook naar voren. De slaapduur blijkt namelijk af te hangen van het
tijdstip waarop men naar bed gaat, omdat het moment van wakker worden op een

bepaald vast tijdstip schijnt plaats te vinden. Later naar bed gaan houdt dus een kortere
slaapduur in, hoewel een langere periode van voorafgaand wakker zijnaan de slaap is
voorafgegaan. Ook in veldonderzoek wordt gevonden dat bij avond- en nachtdienst de

dagslaapduur korter is.
Dit paradoxale effect kan verklaard worden uit de invloed die de endogene oscillator op
het slaap/waak ritme zou uitoefenen. Men zou dan bij een naar een later tijdstip
verschoven slaaptijd, toch wakker worden op het gebruikelijke tijdstip, omdat de oscil-
latorfunctie van het slaap/waak ritme dan al weer boven een bepaalde grenswaarde
gestegen is.

Ook de hoogte van de lichaamstemperatuur blijkt invloed te hebben op de slaapduur.
Het midden van de normale nachtelijke slaapperiode valt ongeveer samen met het
minimum van het circadiane temperatuur ritme. Men wordt dus wakker wanneer het
temperatuur ritme zich al weer in een stijgende fase bevindt. Volgens het master-
oscillatormodel Van Wever (1979) komt dit doordat de master-oscillatoren die het
slaap/waak ritme en het temperatuur ritme zouden bepalen, normaliter met elkaar in
fase zijn. Wanneer het paEoon van slapen en waken nu verandert, zouden deze master-
oscillatoren ontkoppeld worden, omdat de endogene component van het temperatuur
ritme veel sterker lijkt te zijn dan die van het slaap/waak ritme. Het gevolg is dat
desynchronisatie plaatsvindt van allerlei lichaamsfuncties. Zowel uit laboratorium-
onderzoek als uit veldonderzoek komt echter naar voren dat ook bij verschoven
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slaaptijden, en dus bij een desynchronisatie tussen het temperatuur en het slaap/waak
ritme, het tijdstip van wakker worden samen blijft vallen met een stijgende lichaams-
temperatuur, zodat de totale slaapduur korter of eventueel langer wordt dan bij normale
slaaptijden. Ook het subjectieve gevoel van vermoeidheid of slaperigheid blijft bij
verschoven slaaptijden samenvallen met een minimum in de lichaamstemperahruÍ.

Deze relatie tussen de lichaamstemperatuur en het tijdstip van wakker worden behoeft
echter niet causaal te zijn. Zowel de lichaamstempeÍatuur als bijvoorbeeld het gevoel
van slaperigheid kunnen beide ook manifestaties zijn van een onderliggend circadiaan
ritme van de algemene activiteit van het centrale zenuwstelsel, arousal. Hierdoor wordt
de voor volwassenen normaal geachte noodzakelijke slaapduur van zeven tot acht uur
per nacht verkregen, omdat de activerende invloed van de circadiane upswing pas in de
ochtenduren plaatsvindt, en daarmee de slaap beëindigt. Wanneer de slaaptijd nu
verschoven wordt naar de vroege ochtenduren, valt de circadiane upswing ook veel
eerder in de slaaptijd, en wordt men eerder wakker.
Of de directe oorzaak van het 's ochtends wakker worden nu gezocht moet worden bij
de invloed van een onderliggend circadiaan ritme van arousal, dan wel bij een boven een

bepaalde grenswaarde stijgen van de slaap/waak oscillator, of bij de stijgende lichaams-
temperatuur, in ieder geval kan geconcludeerd worden dat de op het eerste gezicht
paradoxale situatie dat een langere periode van wakker zijn wordt gevolgd door een
kortere slaapduur, veroorzaakt wordt door de circadiane regulatie van de slaap.

De slaap zelf wordt gekenmerkt door een structuur van regelmntige afwisselingen van
verschillende stadia van lichte en diepe slaap en REM-slaap perioden. Een totale cyclus
duurt gemiddeld 90 minuten en wordt steeds herhaald. In de REM- slaap perioden lijkt
de mens veel te dromen; er worden snelle oogbewegingen geconstateerd en de spier-
spanning is volkomen verdwenen. De diepe slaapstadia, SWS, worden gekenmerkt door
zeer lar,gzame activiteit van de hersenen. Hoewel over de functie van de diverse
slaapstadia nog niet veel bekend is, kan wel gesteld worden dat de verdeling en de
hoeveelheid van de SWS en de REM-slaap de slaapkwaliteit bepalen, die naast de
slaapduur zeer belangrijk is voor de herstelwaarde van de slaap.
De REM-slaap blijkt een duidelijk circadiaan ritme te vertonen met een sterke endogene
component, waarbij de maximale hoeveelheid REM-slaap optreedt aan het einde van de
normale slaapperiode, dat wil zeggerr, in de vroege ochtenduren. Wanneer de slaap-
periode met enkele uren verkort wordt, of wanneer op een vroeger tijdstip geslapen
moet worden, ontstaat dan ook een duidelijk deficit aan REM-slaap, hetgeen gevolgen
zou kunnen hebben voor de herstelwaarde van de slaap. SIIz,S lijkt géén circadiane
ritmiek te vertonen. Naarmate de voorafgaande periode van wakker zijn langer heeft
geduurd, ontstaat er een grotere behoefte aan SWS, zodat er een langere totale slaapduur
moet volgen om aan deze behoefte te voldoen. Een verkorting van de slaapduur hoeft
echter op zichzelf nog geen tékort aan SWS in te houden, daar de gÍootste hoeveelheid
SWS juist in het begin van de slaaptijd optreedt, onafhankelijk van het tijdstip waarop
geslapen wordt. De behoefte aan SWS in de totale slaapduur blijkt dus niet bepaald te
worden door circadiane invloeden, maar door de lengte van de voorafgaande periode
van wakker zijn. SWS lijkt daarmede de belangrijkste determinant te zijn voor de tijdens
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het wakker zijn opgebouwde vermoeidheid en de behoefte aan slaap, en daarmee voor
de homeostatische regulatie van de slaap.

Over de functie van de overige slaapstadia is niet veel bekend, en de verdeling en de
hoeveelheid ervan lijkt af te hangen van de totale slaapduur en van de hoeveelheid SWS
en REM-slaap daarin. Het lijkt alsof stadium-2-slaap voornamelijk een opvulfunctie
heeft: bij een korte slaapduur waarin relatief veel SWS of REM-slaap voorkomt,
vermindert de relatieve hoeveelheid stadium-2-slaap, en omgekeerd.

Zowel de slaapduur als het tijdstip van in slaap vallen, het tijdstip van wakker worden en

de kwaliteit van de slaap worden dus bepaald door een combinatie yan circadiane en

homeostatische invloeden Met andere woorden: er moet in ieder geval voldaan zijn aan

een zekere behoefte aan slaap, voordat ontwaken kan plaatsvinden door de circadiane
invloeden. Die behoefte aan slaap zal des te groter zijn naarmate de voorafgaande
periode van wakker zijn langer heeft geduurd. Bij een niet al te grote slaapdeprivatie zal
de totale slaapduur verkort worden vanwege het te vroeg wakker worden door de
circadiane upswing. Bij een extreme slaapdeprivatie wordt de behoefte aan slaap echter
zo sterk, dat de circadiane invloeden onderdrukt worden en de totale slaapduur wordt
verlengd.

Wat betreft de invloed van activiteit en inspanning op het slaap/waak ritme, kan het
volgende worden geconcludeerd. Het slaap/waak ritme blijkt een endogene component
te hebben. Elke verandering in het patroon van slapen en waken houdt echter tevens een

verandering in van het activiteitenpatroon. Immers alléén tijdens het wakker zijn kan
activiteit worden uitgeoefend. Een verandering in het activiteitenpatroon houdt in ieder
geval in dat de fasering van sociale zeitgebers mee verandert. Als zodanig wordt de

fasering van het circadiane slaap/waak ritme dus in hoge mate bepaald door het
gevolgde activiteitenpatroon. Het is de vraag of de mate van fysieke of mentale
inspanning gedurende die actieve periode óók invloed heeft op het circadiane slaap/waak
ritme. Zoals in het vorige hoofdstuk besproken is, heeft de mate van inspanning wel een

masking invloed op de functie van andere functiesystemen, zoals de adrenaline en de
noradrenaline excretie. Daarnaast blijkt uit experimenten dat mentale inspanning wel
een zekere invloed heeft op de slaapstructuur. Echter, noch uit laboratoriumexperi-
menten, noch uit veldonderzoek blijkt dat fysieke of mentale activiteit een directe
invloed zou hebben op de circadiane periodiciteit van het slaap/waak ritme zelf. De mate
van fysieke of van mentale inspanning die gedurende de actieve periode wordt geleverd,

beihvloedt de fasering van het slaap/waak ritme dus niet.

Wat kan er nu gezegd worden van de aanpassingssnelheid van het slaaplwaak ritme aan
e e n v eranderd activiteit enp atr o on?
Vooral in oudere onderzoekingen wordt wel gesproken van een snelle of zelfs onmid-
dellijke aanpassing van het slaap/waak ritme. Hier is echter sprake van verwarring van
de begrippen slaap/waak ritme en slaap/waak patroon. Wanneer het activiteiten patroon,
en dus het slaap/waak patroon, verandert, past het slaap/waak ritme zich daarbij aan. Het
circadiane slaap/waak ritme wordt bepaald door de resultaten van een endogene
component en een exogene component. Als de bepalende exogene component van het
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circadiane slaap/waak ritme kan het patroon van slapen en waken worden aangemerkt.
Het feit dat mensen hun patroon van slapen en waken onmiddellijk kunnen veranderen,
wil echter nog niet zeggen dat er ook sprake zol zijn van een onmiddellijke aanpassing
van hun slaap/waak ritme. Dit blijkt wel uit de circadiane tendens tot wakker worden op
een naar verhouding te vroeg tijdstip, wanneer de slaap op een later tijdstip is aange-
vangen. Deze circadiane regulatie van de slaap wijst op een endogene component in het
slaap/waak ritme. De slaap heeft dan alleen een andere positie ingenomen ten opzichte
van het circadiane systegm. Dit is iets anders dan een zeer snelle aanpassing van het
circadiane slaap/waàk iitme, omdat de endogene component ervan zo zwak, en de
exogene component ervan zo sterk zou zijn.
De vraag is nu hoe sterk de exogene invloed van het slaap/waak patroon is in verhouding
tot de endogene component van het slaap/waak ritme. Echte aanpassing bestaat uit een

verandering in de endogene component van een ritme, zodanig dat de maxima en de
minima van het ritme in positie verschuiven. Bij werkelijke aanpassing van het
slaap/waak ritme na een verschuiving van het patroon van slapen en waken, zou de
circadiane tendens tot wakker worden na een bepaalde aanpassingstijd dus ook moeten
verschuiven. Voor een avond- en nachtdienst zou dat inhouden dat het moment van
wakker worden steeds opschuift, en de dagslaap dientengevolge steeds minder verkort
wordt. Inderdaad wordt bij veldonderzoek gevonden dat de slaapperiode in de loop van
de dienstperiode weer langer wordt. Na de vijfde nachtdienst wordt weer een uur langer
geslapen dan na de eerste nachtdienst. Ook de structuur van de slaap past zich na een
paar dagen gedeeltelijk aan: de hoeveelheid SWS en REM-slaap neemt eerst sterk af,
maar later minder sterk; de na de eerste nachtdienst ontstane REM-latentie neemt
eveneens af.
Een mogelijke verklaring voor het verschuiven van de ontwaakreactie naar een later
tijdstip na een aantal nachtdiensten is, dat door het moeten gaan slapen tegen de tijd dat
het daglicht verschijnt, de periode van donker-zijn wordt verlengd. Het circadiane
systeem gaat daardoor móé-verschuiven: de ontwaakreactie schuift op en men wordt
later wakker. Omdat dit proces een aantal dagen in beslag neemt, is de conclusie
gerechtvaardigd dat de aanpassing van het slaap/waak ritme aan een veranderd patroon
van slapen en waken veel minder snel gaat dan wel eens gesuggereerd wordt. Het
slaap/waakritme, dat een endogeen en een exogeen aspect heeft, genereert een bepaald
slaap/waak paffoon. Aan de andere kant past het slaap/waak ritme zichna enige tijd aan

iedere - bewuste - verandering in het slaap/waak patroon aan. Om verwarring te
voorkomen wordt in deze studie de term "slaap/waak ritme" alléén gebruikt wannner er
sprake is van zowel het endogene als het exogene aspect van het slaap/waak ritme, of van
het aanpassingsproces aan een veranderd slaap/waak patroon. Wanneer echter in de
tekst alleen sprake is van gaan slapen, en dus alleen in het exogene aspect van het
slaap/waak ritme, zal de term "slaap/waak patroon" worden gebruikt.
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5.1 INLEIDING

Een prestatie leveren betekent dat er fysieke en mentale activiteit wordt uitgeoefend.
Het vermogen om een prestatie te leveren hangt dus af van het vermogen fysiek en
mentaal actief te zijn. Voor het optimaal kunnen uitoefenen van fysieke en mentale
activiteit moeten vele functiesystemen, zoals de lichaamstemperatuur, het cardio-
vasculaire systeem, het ademhalingssysteem en het hormonale systeem, op een bepaald
niveau functioneren. Door de circadiane ritmiek yan deze functiesystemen is het
organisme gedurende de 24 uurs periode in meerdere of in mindere mate in staat om
fysiek of mentaal actief te zijn: fysieke en mentale activiteit hebben dus ook circadiane
ritmen. In de meest algemene vorm kan het leveren van een prestatie daarom - evenals
de afwisseling van slapen en waken - worden opgevat als een activitatiecyclus. Bij
ploegendienst is sprake van desynchronisatie van het circadiane systeem: de ritmen van
sommige functiesystemen passen zich sneller aan een verandering van het patroon van
slapen en waken aan, dan die van andere functiesystemen. Dit houdt in dat het niveau
van sommige functiesystemen daardoor te laag of juist te hoog zou kunnen zijn voor een
optimaal functioneren van het organisme, en voor het leveren van een prestatie.

Het centrale zenuwstelsel is nauw betrokken bij de regulatie van functiesystemen. De
toestand van algemene activatie van het centrale zenuwstelsel is daarom belangrijk voor
de algemene activatie van het organisme. Deze algemene activatie van het centrale
zenuwstelsel is onder meer af te leiden uit de mate van psychofysiologische arousal. Het
leveren van een prestatie hangt daarbij samen met het vermogen om informatie te
verwerken. Ook de informatieverwerkende systemen in de hersenen zijn onderhevig
aan een circadiane ritmiek. Bij het onderzoek naar ritmen in het functioneren van
informatie-verwerkende systemen komen ter sprake de algemene activiteit van het
centrale zenuwstelsel, het arousalniveau, de invloed van inspanning en motivatie op de
prestatie, en de onderlinge verbanden tussen deze factoren. In de diverse onderzoeken is
het gebruik van de termen "activatie", "arousal", "inspanning", "vermoeidheid",
"alertheid", "prestatiestress" en dergelijke echter uiterst verwarrend. Verschillende
begrippen worden door elkaar gebruikt en bij verschillende theorieën worden dezelfde
ternen gehanteerd, maar verschillend ingevuld. Dit komt doordat er nog vrijwel geen
algemeen geaccepteerde theorieën over dit soort mechanismen en toestanden van de
menselijke activiteit bestaan. Het is opvallend dat juist het ploegerdienstonderzoek hierbij
het karakter begint te krijgen van fundamenteel psychologisch onderzoek naar het
functioneren van menselijke informatieverwerkende systemen.

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens onderzoek besproken naar ritmen van fysieke
en mentale activiteit. Daarbij zal de nadruk gelegd worden op onderzoek naar ritmen in
de prestatie op mentale taken, omdat chronobiologisch onderzoek zich hier voorna-
melijk toe beperkt, en vanwege het maatschappelijke gegeven dat bij iedere beroepsuit-
oefening het mentale aspect een steeds belangrijker plaats inneemt. Vervolgens wordt
ingegaan op mogelijke relaties tussen prestatie ritmen en ritmen van fysieke functie-
systemen, op arousal ritmen, op ritmen in informatie-verwerkende systemen in de
hersenen, en op de onderlinge relaties.



5.2 METHODEN VAN ONDERZOEK NAAR PRESTATIE RITMEN

De prestatie die iemand op een bepaald moment van de dag of de nacht kan leveren -ab
prestatiecapaciteit - is uiteraard afhankelijk van zijn fysieke en psychische toestand op
dat moment. Omdat de fysieke en psychische toestand op een bepaald moment aÍhangt
van de toestand van de desbetreffende circadiane ritmen op dat tijdstip, is men
gedurende de gehele activatiecyclus meer of minder goed in staat op een prestatie te
leveren. Er moet aan een groot aantal basisvoorwaarden zijn voldaan om een zekere
prestatie te kÍnnen leveren. Naast vele fysieke voorwaarden, zoals de zuurstofop-
namecapaciteit, de spierdoorbloeding, de celstofwisseling en de temperatuur, zijn er
vele mentale voorwaarden, zoals de leer- en oefeningscapaciteit en de motivatie. Maar
vooral de waakzaamheid is een eerste voorwaarde voor het leveren van een prestatie.
Het is duidelijk dat iemand die slaapt, geen prestatie kan leveren op dat moment. Maar
iemand die zich vermoeid of slaperig voelt, en waarbij de mate van waakzaamheid dus
niet optimaal is, levert waarschijnlijk ook geen optimale prestatie.

Het circadiane ritme van dewaakzaamheid heeft overdag een maximum en 's nachts een

minimum. De gemiddelde waakzaamheid van de bevolking wordt vrij goed weerge-
geven door haar energiebehoefte. Het gemiddelde dagelijkse verloop van de stroomaf-
gifte van een elektriciteitsbedrijf laat een sterke toename zien in de vroege ochtenduren,
een vrij stabiel gebruik tot rond het middaguur, een kleine afname tot rond 13.00 uur,
en een toename tot een tweede piek om ongeveer 17.00 uur. Daarna neemt het
stroomverbruik weer geleidelijk af. Overeenkomstige curven uit onderzoek naar de
akoestische reactietijd (Voigt e.a., 1968) en naar de frequentie van fouten bij
ploegendienstwerkers (Bjerner e.a., 1953), laten zien dat zo'n stroomverbruikcurve die
een afspiegeling is van de waakzaamheid grote overeenkomst vertoont met algemene
prestatie ritmen. Ook andere onderzoeksresultaten, zoals die met de Physical Fitness
Index van Oestberg en Swensson (1974) geven aan dat het dagelijks ritme van de
waakzaamheid in hoge mate bepalend is voor de menselijke prestatie.

Het circadiane ritme van de waakzaamheid heeft in gesynchroniseerde toestand overdag
een maximale en's nachts een minimumwaarde, evenals dat van de hartslag, bloeddruk,
ademhaling, temperatuur, verschillende hormonen en andere systemen. Omdat ook
glycogeenomzetting in de lever en de concentratie van glucose in het bloed een
overeenkosmtig circadiaan ritme vertonen, zou te verwachten zijn dat de fysieke
arbeidscapaciteit's nachts ook kleiner is. De onderzoeksresultaten stemmen echter niet
altijd overeen. Wanneer men verschillendefysieke parameters als indicatoren gebruikt
voor het vaststellen van de fysieke arbeidscapaciteit, blijken soms zelfs tegengestelde
resultaten. Een bepaalde polsfrequentie als indicator laat bijvoorbeeld een circadiaan
ritme zien met overdag een minimum en 's nachts een maximum (Voigt e.a., 1968;
Woyzak-Jaroszowa e.a.,1974: Klein e.a., 1966, 1968). Ook uit oefeningen aan een
vingerergograaf, waarbij het uithoudingsvermogen van de spieren wordt bestudeerd
(Bochnik, 1958) komt naar voren dat de werkende spieren's nachts beter verzorgd
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lijken te worden dan overdag. Hetzelfde is gevonden voor het zuurstofverbruik (Voigt
e.a.,1969) en de spierdoorbloeding (Kaneko e.a., 1968).

Al deze experimenten waarvan de resultaten suggereren dat de fysieke arbeidscapaciteit
's nachts juist beter zou zijn, betreffen echter fitheidstesten waarin een zeeÍ koÍe of zeer

snel wisselende werkbelasting wordt toegepast. Bovendien wordt er met absolute
waarden gerekend, waardoor vertekening van de werkelijkheid kan optreden. Dit base-

line probleem wordt duidelijk in een onderzoek van Klein e.a. (1968) waar een

werkbelasting als index wordt gehanteerd welke een polsslag van 170 per minuut
oplevert. De hogere indexwaarden die in dit overzoek gedurende de nacht worden
verkregen, zouden echter even goed ontstaan kunnen zijn doordat de hartslag's nachts

lager is dan overdag vanwege circadiane invloeden. Omdat geen vergelijking wordt
gemaakt met rustwaaÍden bij nachtelijke rustperioden, ontstaat vertekening. Overigens
duurt bij dit onderzoek de werkbelasting steeds slechts vier minuten.
Daarentegen levert onderzoek waarbij gerekend wordt met verschillen tussen werk- en

rustcapaciteit van fysieke parameters - dus met relatieve in plaats van absolute waarden -

en waarbij de fysieke werkbelasting gedurende een langere tijd wordt bestudeerd,
geheel andere resultaten op. Zo blijkt uit een serie goed gecontroleerde laborato-
riumexperimenten van Woyczak-Jaroszowa (1977) bij getrainde atleten een fysieke
arbeidscapaciteit die overdag béter is dan 's nachts. De tegengestelde resultaten duiden
derhalve op twee verschillende fenomenen.
A. Bij een zeet korte, niet te hoge werkbelasting lijkt de fysieke fitheid 's nachts beter

dan overdag, door de hogere nachtelijke efficiëntie van de betrokken functies.
Wanneer hierbij in aanmerking wordt genomen dat mensen 's nachts slapen en dat de

waakzaamheid dus 's nachts juist minimaal is, lijkt het of die nachtelijke efficiëntie
van fysieke functies zorgvuldig tegen overbelasting wordt beschermd doordat
tegelijkertijd de psychische arbeidscapaciteit minimaal is. Volgens Hildebrandt
(1971,1976) is deze fasenbetrekking de fundamentele voorwaarde voor het
nachtelijk herstel en de regeneratie van functies. Wanneer die fasenbetrekking
willekeurig wordt verstoord, zoals bij nacht- en ploegendienst, zouden ook de

voorwaarden voor herstel in belangrijke mate verslechteren.
B. De fysieke arbeidscapaciteit bij een normale werkbelasting en gedurende een langere

periode is 's nachts lager dan overdag.

Uit het voorgaande komt naar voren dat noch de waakzaamheid, noch de fysieke
arbeidscapaciteit als een voldoende indicator kan worden gebruikt bij onderzoek naar

prestatieritmen. Bovendien bevatten vrijwel alle werkzaamheden componenten van
zowel fysieke als mentale arbeid.
Een andere mogelijke indicator zo:u delichaamstemperatuur kunnen zijn. De tempera-
tuur heeft immers een sterk endogeen bepaald circadiaan ritme en hangt samen met vele

andere fysiologische processen en circadiane ritmen. Of de hersenfunctie, en daarmee

de algemene mentale prestatiecapaciteit, ook overeenkomstig aan de temperatuur
fluctueert, is echter de vraag.
Omdat de werking van het zenuwstelsel ondersteund wordt door verschillende ritmische
fysiologische processen, bestaan wel redenen om aan te nemen dat de snelheid en de

accuratesse waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd, en waarbij het functioneren
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van het zenuwstelsel betrokken is, ook gedurende de loop van de dag zullen variëren
(Colquhoun, l97L). De mate waarin deze variatie de werkelijke prestatie op het werk
beinvloedt, zou theoretisch bepaald kunnen worden door deefficiëntie te observeren
waaÍmee mensen hun taken op verschillende tijdstippen van de dag uitvoeren. Ook dit is
echter geen goede indicator, omdat in de praktijk blijkt dat deze efficiëntie uiterst
moeilijk is in te schatten. Wanneer er bijvoorbeeld van wordt uitgegaan dat het aantal
geproduceerde eenheden een maat is voor de efficiëntie waaÍïnee een taak wordt
uitgevoerd, is al heel snel duidelijk dat er talloze andere aspecten zijn die de grootte van
de produktie bepalen. Dit zijn bijvoorbeeld de mate van aanvoer van het materiaal,
werkonderbrekingen, fouten, en psycho-sociale factoren zoals de samenwerking met
collega's en de arbeidsmotivatie.
Het chronobiologisch onderzoek naar prestatie ritmen beperkt zich daarom meestal tot
experimenten, waarbij de invloed van storende factoren zoveel mogelijk uitgeschakeld
is. Daarbij wordt veelal gerelateerd aan de lichaamstemperatuur, omdat deze een vrij
constant circadiaan ritme vertoont en bovendien gemakkelijk te meten is. Een voldoende
indicator is de temperatuur echter evenmin, zoals verderop in de tekst zal blijken.

Het onderzoek naar prestatie ritmen beperkt zich bovendien voornamelijk tot onderzoek
naar de prestatie op mentale taken.Bij een experiment met een mentale taak in het
laboratorium behoeft men meestal niet te vervallen in extreem lange simulaties, zoals
voor motorische taken vaak wel nodig is.
Verder zijn mentale taken waarschijnlijk wat minder gevoelig voor leereffecten die
door het doen van àndere taken zijn verkregen. Ook wordt wel gesteld dat des te groter
de mentale inhoud van de taak is, des te groter de gevoeligheid van de taak wordt voor
variaties in het functioneren van het zenuwstelsel.
Een belangrijk argument voor de voorkeur van onderzoek naar mentale taken is echter
ook dat door de steeds grotere automatisering van het produktieproces in de werke-
lijkheid, de hoeveelheid taken die motorische activiteit alléén vereisen, meer en meer
afneemt, terwijl het aantal taken met bijna alleen mentale activiteit, steeds toeneemt. [n
zoveÍÍe sluit dit soort laboratoriumonderzoek dan wel aan bij de werkelijkheid.
Het chronobiologische laboratoriumonderzoek naar de prestatie ritmen op mentale
taken kan daarbij onderscheiden worden in twee richtingen.
A. Het onderzoek naar de aard van de prestatie ritmen bij een normale dagindeling. Dit

wordt onderzocht bij personen die aangepast zijn aan een normale dagindeling en
heeft voornamelijk betrekking op prestatie ritmen gedurende de normale werkdag.
Dit soort onderzoek zal hieronder besproken worden.

B. Het onderzoek naar veranderingen in prestatie ritmen van taken die op oneigenlijke
uren of's nachts worden uitgevoerd, dus naar de prestatie in nacht- en ploegendienst.
Deze categorie onderzoek zal in het deel "Rhythm and Blues" worden besproken,
omdat het meer een gedragseffect betreft.
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5.3 PROBLEMEN BIJ ONDERZOEK NAAR PRESTATIE RITMEN

Het meten van de mentale prestatie kan niet volgens een continu 24 uurs-schema
gebeuren, maar geschiedt op één of meer bepaalde tijdstippen, waarop de persoon in
ieder geval wakker dient te zijt.Er ontbreken echter zo de gegevens over het nachtelijk
prestatie ritme. Om toch aan die gegevens te kunnen komen moet de persoon dus
wakker gehouden worden of steeds opnieuw worden gewekt. Zo'n verstoring van de
slaap kan zelf ook weer invloed hebben op de prestatie. Ook de door het wakker houden
ontstane extra vermoeidheid doet het algemene niveau van de prestatie zeker niet
toenemen (Fröberg e.a., 1972; Klein e.a., 1979). wanneer iemand wakker gemaakt
wordt voor een test blijken tenminste sommige factoren van de prestatie enige tijd
verstoord te zijr, (Fort e.a., 1972).
Zoals Minors en Waterhouse (1982) in hun review uiteenzetten, bestaan er ten aanzien
van de meting van de mentale prestatie behalve het probleem van de 's nachts
ontbrekende gegevens nog een aantal andere problemen, waarvan de belangrijkste
hieronder besproken worden.
Ten eerste betreft ditde gevoeligheidvoor externefactoren yande gebruikte tests zoals
geluid, licht, temperatuur enz. Daarvoor is zorgvuldige controle vereist. Maar de
gevoeligheid voor bijvoorbeeld motivatie van de persoon kan heel moeilijk gecontro-
leerd worden. De invloed van de motivatie kan zo sterk zijn, dat er in het geheel geen
prestatie ritme meer gevonden wordt, door de extra inspanning die een proefpersoon
levert (o.a. Colquhoun, 1971). Het probleem van de gevoeligheid van de tests kan ten
dele ondervangen worden door het toepassen varr zeer eenvoudige taken. Het nadeel
hiervan is echter weer het probleem van de generalisatie van de onderzoeksresultaten
naar de werkelijkheid, omdat de geteste laboratoriumsituatie dan weinig meer zegt over
taken in de "real life"-situatie (Hockey e.a.,1972).
Verder bestaat het probleem van het leereffect bij tests: de gemiddelde prestatie
verbetert naarmate de test vaker wordt afgenomen. Daar het effect vooral in het begin
optreedt en later veel kleiner wordt, kan dit probleem ten dele ondervangen worden
door de personen van tevoren al een aantal malen de test af te nemen. Dan worden de
verschillen in prestatie echter weer zo veel kleiner, dat een circadiaan ritme soms
moeilijk meer aan te tonen is. Door het toepassen van een mixed design waarin
verschillende groepen proefpersonen op een aantal testdagen steeds weer dezelfde tests
krijgen, maar waarbij per groep het tijdstip van de test verschilt, wordt een meer
effectieve maar ook langduriger en kostbaarder onderzoeksopzet verkregen.
Tenslotte zijn de verschillende beoordelingscriteria van de prestatie belangrijk: snelheid
en accuratesse.Deze twee criteria zijn van een geheel andere orde en behoeven derhalve
niet hetzelfde circadiane ritme te vertonen. Ook bij een goede instructie, waarbij de
nadruk op het éne dan wel op het andere aspect wordt gelegd, is het niet duidelijk hoe de
proefpersoon de instructie opvat en interpreteert, zodat interpretatie van de
testresultaten problematisch blijft.
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5.4 DE VERSCHILLENDE TESTS VOOR MENTALE TAKEN

Al de problemen betreffende de uitvoering, de samenstelling, de inhoud, de analyse en

de interpretatie van de tests bemoeilijken in sterke mate een vergelijking van de

verschillende onderzoeksresultaten. Ook het gebruik van zeeÍ vele - veelal niet
gestandaardiseerde - tests maakt het onderzoeksgebied er niet overzichtelijker op. In
verschillende reviews (Kleitman, 1963; Colquhoun, 1971; Hockey e.a.,1972; Minors

e.a-,1982) worden de tests daarom beschreven en ingedeeld in een aantal hoofdgroepen,

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen eenvoudige en complexe taken, en tussen

subjectieve en objectieve tests. Hieronder zullen deze hoofdgroepen en enkele

voorbeelden van desbetreffende tests worden beschreven.

5.4.L Eenvoudige subjectieve tests:

Hieronder worden tests verstaan waarbij de personen zelf aangeven hoe ze zich voelen

of gedragen, en hun toestand aangeven op een meer of minder ingewikkelde schaal. Een

voorbeeld van zo'n test is de Activation-Deactivation Checklist van Thayer (1967)

waarop de proefpersoon via een aantal vragen zijn toestand en stemming op het moment

van de test kan aanduiden. Het voordeel van een dergelijke subjectieve test is de directe

beoordeling door de persoon: wie kan beter aangeven dan de betrokkene zelf hoe hij
zich voelt op een bepaald moment? Er bestaat echter ook de mogelijkheid dat de

resultaten meer een weerspiegeling vormen van datgene wat de persoon dénkt dat hij
behoort te voelen dan van zijn werkelijke toestand op dat moment. Om dit nadeel te

ondervangen betreffen deze tests de laatstejaren vaak groepen vragen over een bepaalde

stemming of toestand, zodat er een zekere controle is op de consistentie van beant-

woording.
Een nog betere controle is mogelijk bij tests waarbij de antwoorden op verschillende

vragen een bepaalde schaal dienen te vormen (bijvoorbeeld de Groninger Slaap

Kwaliteit Schaal; Mulder-Hajonides v.d. Meulen, 1980) of door het gebruik van zowel

objectieve als subjectieve maten naast elkaar, zoals bijvoorbeeld het aangeven van de

mate van slaperigheid door de persoon zelf en het tegelijkertijd opnemen van zijn EEG
(Akerstedt en Gillberg, 1982).
Tenslotte is ook controle mogelijk door het toepassen van alternatieve antwoord-
mogelijkheden, zoals het zetten van een punt ergens op een lijn van bijvoorbeeld "zeer

slaperig" naaÍ " zeeÍ alert" (Patkai, 1.97 l).
Omdat het bij chronobiologisch prestatie-onderzoek gaat om de toestand van een

persoon op verschillende tijdstippen van de dag of nacht, zullen de tests vaak herhaald

moeten worden. Het gebruik van korte, eenvoudige subjectieve tests is daarbij een goede

methode om te lange testprocedures en verveling van de personen te vermijden.
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5.4.2 Eenvoudige objectieve tests:

Hieronder worden de tests verstaan waarbij de resultaten van de meer of minder
eenvoudige taken worden geregistreerd door voornamelijk instrumenten. Een
eenvoudige en snelle objectieve test is bijvoorbeeld de Simple Reaction Time Test
(Kleitman, 1963), waarbij de persoon zo snel mogelijk een knop dient in te drukken
wanneer hij een signaal krijgt. Hoewel deze test door de consistentie van de stimulus en

de response als "simple" geclassificeerd wordt, is het neurofysiologisch proces dat bij de

test betrokken is, verre van eenvoudig. Evenals iedere andere taak, bevat de reactietijd-
taak componenten die zowel de sensoriek als de motoriek en hogere mentale activiteit
betreffen. Bij iets meer gecompliceerde taken dan de reactietijd wordt de nadruk gelegd
op één van deze drie componenten:
- voornamelijk sensoriscft: bijvoorbeeld het ontdekken van bepaalde letters in een

random aangeboden volgorde op de computer (Fort e.a., 1972). Hier is de
motorische component vrij eenvoudig in vergelijking tot de sensorische. Het
perceptuele onderscheidingsproces van het herkennen van bepaalde letters zal
naaÍmate er méér letters bij de test betrokken zijn, ook steeds meer "centrale"
activiteit bevatten;

- voornamelijk motoriscà: bijvoorbeeld het in een bepaalde tijd zo vaak mogelijk
indrukken van een knop met de vinger (Fort e.a., 1973);

- voomarnelijk hogere mentale activíteiti bijvoorbeeld wanneer een keuze kan worden
gemaakt (het sorteren van kaarten in verschillende groepen; Blake, 1967). Ook
eenvoudige tekentests en het schatten van de tijd (bijvoorbeeld Conroy en Mills,
1970) behoren tot deze groep.

Ook de taken op het gebied van het korte-termijn-geheugen worden tot deze groep
gerekend, hoewel deze taken vaak een element bevatten van andere mentale functies
zoals logische deductie of grammaticale transformaties (Folkard, 1975). Een voorbeeld
van een dergelijke test is de Digit Span Test (Blake, 1967) waarbij zoveel mogelijk van
een random aangeboden volgorde van cijfers beneden de 10 foutloos herhaald dienen te
worden.
Dat deze categorie tests "objectief' genoemd wordt, wil niet zeggen dat het eindresultaat
tot stand komt zonder de medewerking van de persoon, het subject. Zoals later
beschreven wordt, kan de motivatie van de persoon zo groot zijn, dat circadiane
verschillen in prestatie op dit soort eenvoudige taken verdwijnen door de extra
inspanning van de persoon op een bepaald moment (Alluisi en Chiles, 1967).

5.4.3 Complexe objectieve tests:

Een poging om het probleem van de extra inspanning van de persoon te ondervangen, is
om de taak zo complex en moeilijk te maken dat het uiterste aan inspanning wordt
gevergd om de taak te kunnen volbrengen. Het voordeel hiervan is ook dat de laborato-
riumsituatie wellicht beter aansluit bij de werkelijkheid. Een nadeel van de grotere
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complexiteit van de taak is echter dat de interpretatie van het resultaat meer speculatief
wordt, en dat de test moeilijker te standaardiseren is.
De complexiteit van de taken kan bereikt worden door:
- het uitbreiden (verlengen) van een eenvoudige taak. Vigilantietaken bijvoorbeeld,

waarbij foute signalen herkend moeten worden uit een stroom van correcte signalen,
kunnen gemakkelijk worden uitgebreid (bijvoorbeeld Klein e.a., 1979);

- het aanbieden van een groep prestatietests. Een voorbeeld hiervan is de "multiple
task performance battery" van Alluisi (1972) waarbij een persoon tegelijkertijd
moet werken aan drie soorten vigilantietaken en aan drie andere taken die het korte-
termijn-geheugen, de perceptie en de hogere mentale activiteit betreffen. Door de
mogelijkheid van invoering van prioriteiten en tijdsdruk is een groot scala van
verschillen in taakbelasting mogelijk;

- het geven van een enkele taak met een (onbekend) groot aantal componenten.Een
voorbeeld is een lange-termijn-geheugen taak met een herinneringstaak op een veel
later tijdstip (bijvoorbeeld Folkard en Monk, 1980).

5.5 RITMEN IN DE PRESTATIE BIJ EENVOUDIGE TAKBN

Zoals blijkt uit een review van Freeman en Hovland uit 1934, waarin zij een overzicht
geven van onderzoek naar prestatie ritmen, bestaat er in die tijd tengevolge van
methodologische gebreken nog geen overeenstemming tussen de onderzoeken over
ritmen in de menselijke prestatie. Pas uit onderzoek van Kleitman (1963) komt een
algemeen patroon in de prestatie ritmen naar voren bij taken die zowel de accuratesse
als de snelheid betreffen, zoals het sorteren van kaaÍen, spiegeltekenen en rekentaken.
In het onderzoek van Kleitman moeten de personen gedurende 20 dagen vijf maal per
dag één of meer taken uitvoeren. Kleitman vindt dat de prestatie op al die taken in de
ochtenduren toeneemt en 's avonds weer afneemt, met een maximale prestatie halver-
wege de waakperiode, dus in de middag. De experimenten van Kleitman zijn redelijk
nauwkeurig; het betreft alleen tamelijk weinig personen en een tamelijk grote tussen-
ruimte tussen de verschillende testtijden, zodat er alleen een vrij grove prestatiecurve
kan worden aangegeven.
Blake (1967) heeft ook groepen van 25-30 personen vijfmaal per dag getest, maar op
iets andere tijdstippen. De resultaten van zijn onderzoekingen met eveneens eenvoudige
taken bevestigen grotendeels de resultaten van Kleitman: in de ochtend een toename en
in de avond een afname van de prestatie. De maximale prestatie treedt bij Blake echter
pas tegen de avond op. Wellicht is dit het gevolg van de verschillende afnametijden
tussen Kleitman en Blake. Op enkele taken vertoont de prestatie echter een ander ritme,
op grond waaryan Blake de tests onderscheidt in drie groepen. Ook door andere
onderzoekers worden later deze verschillen gevonden, zodat onderscheid gemaakt kan
worden tussen:

A. De prestatie op de meeste eenvoudige taken - zowel objectieve als subjectieve - , die
regelmatig toeneemt in de loop van de dag en in de avond weer afneemt. Wanneer
deze taken's nachts uitgevoerd worden, wordt een minimale prestatie gevonden om
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ongeveer 4.00 uur. Dit kan niet geheel toegeschreven worden aan vermoeidheid of
gebrek aan slaap, daar de prestatie na 4.00 uur weer toeneemt, al wordt dezelfde
procedure voortgezet. Het prestatie ritme op de meeste eenvoudige taken volgt het

temperatuur ritme dus vrij nauwkeurig.

B. De prestatie betreffende het schatten van de tijd , waarblj een ritme niet valt vast te

stellen. Uit verschillend onderzoek (Thor, 1962;Pfaff,1968) blijkt wel een relatie
met de temperatuur. Ook het kunstmatig verhogen of verlagen van de temperatuur
blijkt invloed te hebben op het proces van tijdschatten (o.a. Baddeley, 1966).

C. De prestatie betreffende het korte-termiin-geheugen, die in de morgen al gauw een

maximale waarde bereikt, en gedurende de rest van de dag afneemt (o.a. Folkard
e.a., 1980). De oorzaak voor de verschillende fasering van het prestatie ritme van

het korte-termijn-geheugen en het temparatuur ritme is niet geheel duidelijk, maar

mogelijk is bij het korte-termijn-geheugen een proces betrokken van het

schoonmaken of doen verdwijnen van opgeslagen informatie (Hamilton e.a.,1972).
Wanneer dit laatste proces nu wèl een circadiaan ritme vertoont dat overeenkomt
met dat van de meeste eenvoudige taken en dus van de temperatuur, dan zou de

opslag 's morgens dus minder snel verdwijnen dan later op de dag en zou het korte-

termijn-geheugen 's morgens dus juist beter functioneren. Aan de andere kant zou de

prestatie op de andere eenvoudige mentale taken - waarbij juist veel meer een proces

van snelle transfer van informatie betrokken is dan van opslag van informatie - 's
morgens minder goed zijn en in de loop van de dag toenemen (Folkard, 1975).

Een ander, reeds door Blake (1967) opgemerkt fenomeen, is de post-lunch-dip: een

tijdelijke afname van de prestatie na het middaguur. Deze afname kan niet alleen
toegewezen worden aan de spijsvertering of aan het tijdstip van de middagmaaltijd zelf,

daar ook bij het verschuiven van dat tijdstip tot na 14.00 uur de post-lunch-dip in de

prestatie toch om ongeveer 13.00 uur plaatsvindt, dus vóór de lunch van 14.00 uur. De

afname in prestatie zou ook een latente periode van slaperigheid kunnen representeren

die overeenkomt met neonatale patronen van activiteit bij pasgeboren babies (Hockey

e.a., 1972). Het is opvallend, dat een dergelijke post-lunch-dip niet bij het temperatuur
ritme optreedt.

Bij de ritmen van de prestatie op eenvoudige mentale taken spelen ook degehanteerde

criterta en strategieën een rol. Craig e.a. (1981) hebben namelijk in een analyse van de

onderzoeksgegevens betreffende de prestatie op eenvoudige signaal-detectietaken
(Blake, 1967; Colquhoun e.a., 1968,1977; Wilkonson e.a.,1966,1970) gevonden dat

zowel het aantal goede responsen als het aantal onterechte responsen van dit soort taken

toeneemt in de loop van de dag. Craig e.a. concluderen dat er wel een circadiane ritrniek
bestaat in de response criteria, maar niet in de signaaldetectie. Met andere woorden: in
de loop van de dag veranderen de criteria waarmee de proefpersoon de informatie
beoordeelt, en op grond waarvan hij de response geeft. Doordat de criteria veranderen,

verandert ook de snelheid waarnee antwoord gegeven wordt, maar tevens worden er

meer fouten gemaakt. De snelheid van de resporse neemt toe in de loop van de dag maar



de accuratesse neemt af. Het veÍïnogen om de signalen waar te nemen blijft echter gelijk:
dit vertoont geen circadiane ritmiek.
Het hanteren van bepaalde criteria kan ook opgevat worden als het werken volgens
bepaalde strategieën. Dit laatste aspect speelt een nog grotere rol bij complexe taken. De
circadiane ritmiek in de prestatie op complexe taken zal in de volgende paragraaf
worden besproken; de soort strategie die in de loop van de dag voor complexe taken
gebruikt wordt zal later aan de orde komen.

5.6 RITMEN IN DE PRESTATIE BIJ COMPLEXE TAKEN

Vrijwel alle complexe taken bevatten verschillende componenten. Dit zijn de processen
die een beroep doen op het korte-termijn-geheugen, op het tijdschatten en op die
componenten van eenvoudige taken, waarbij vooral het onmiddellijk doorgeven van
informatie is betrokken. Al deze componenten veÍonen op een ander tijdstip van de dag
een piek, zodat de analyse en interpretatie van de prestatie op complexe taken soms zeer
problematisch is. Een voorbeeld hiervan zijn de resultaten van een onderzoek van
Englund (1979) naar de efficiëntie van lezen. Dit vertoont een circadiaan ritme, dat
ongeveer overeenkomt met dat van de temperatuur. Als echter de efficiëntie van lezen
wordt onderscheiden in twee verschillende componenten, namelijk de leessnelheid en
het begrip van het gelezene, blijkt dat deze twee prestatie-aspecten een sterk van elkaar
afwijkend circadiaan ritme vertonen. De circadiane ritmen van het korte-termijn-
geheugen en de door de proefpersonen zelf geschatte activatie niveaus hebben ongeveer
eenzelfde verloop als dat van de temperatuur en de algemene leesefficiëntie. Pogingen
om één van deze variabelen te voorspellen uit de waarden van de andere variabelen, zijn
echter mislukt: er kunnen geen oorzaak/gevolg relaties worden gelegd. Dit houdt in dat
al de genoemde variabelen onaftrankelijk van elkaar zouden kunnen functioneren.

Verder komen er bij de beoordeling van de prestatie op complexe taken nog twee
aspecten aan de orde, namelijk ten eerste de mate waarin het geheugen bij een bepaalde
taak belast wordt - de memory load - en ten tweede het functioneren van het geheugen
op lange termijn. Op beide aspecten zullen wij hieronder achtereenvolgens ingaan.

A. De memory-loadvan eenmentale taak
In een onderzoek van Folkard e.a. (1976) betreffende korte-termijn-geheugen
zoektaken wordt een ander prestatie ritme gevonden naarmate er meer zoekele-
menten en dus een hogere memory-load in de taak is opgenomen. Bij een taak
waarbij slechts twee letters onthouden en opgezocht moeten worden, en waarin de
sensorische component dus relatief hoog is, blijkt de prestatie een ritme te volgen dat
ongeveer synchroon is aan dat van de temperatuur. Bij een taak waarbij zes letters
onthouden en opgezocht moeten worden, en waarin de korte-termijn-geheugen
component dus relatief hoog is, blijkt het prestatie ritme niet synchroon te zijn aan
dat van de temperatuur, maar een piek te vertonen in de vroege morgen, en daarna af
te nemen. Het prestatie ritme van taken met vier letters ligt daar juist tussenin. Deze
resultaten zijn bevestigd in onderzoek bij verschoven slaaptijden.
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De resultaten van dit soort onderzoekingen lijken een ondersteuningte zijr, van de
eerder beschreven theoretische verklaring voor het prestatie ritme van het korte-
termijn-geheugen. Wanneer immers verondersteld wordt dat bij z-letteÍ zoektaken
en dus bij een geringe memory-load, voornamelijk sprake is van onmiddellijke
transfer van informatie, zou de prestatie op zo'n taak beter moeten worden naarmate
de dag vordert. Bij 6-letter taken, een hoge memory-load, zou dan het element van
opslag van de informatie een veel grotere rol spelen, zodat de prestatie op zo'n taak
in de loop van de dag juist afneemt.

B. H et lange+ermijn- geheugen
Wanneer iets langere tijd onthouden moet worden, dient de informatie gedurende
een lange tijd in het geheugen opgeslagen te worden en ook na geruime tijd weer
beschikbaar te zijn om gereproduceerd te kunnen worden. Uit onderzoek van o.a.
Folkard e.a. (1977) blijkt dat de directe reproduktie van opgeslagen informarie, dus
het korte-termijn-geheugen, inderdaad beter is wanneer de taak 's morgens wordt
gegeven. De ongeveer zeven dagen uitgestelde reproduktie van opgeslagen
informatie, dus het lange-termijn-geheugen, is daarentegen beter, wanneer de taak
aan het eind van de middag gegeven wordt. Deze resultaten zijn onafhankelijk van
het tijdstip van afname. Dit betekent dat de opslag in het lange-termijn-geheugen 's
middags waarschijnlijk beter tot stand komt dan 's morgens, en dat deze functie
wellicht een circadiaan ritme heeft dat synchroon loopt met dat van de temperatuur.

Het is in ieder geval duidelijk dat er noch bij eenvoudige, noch bij complexe taken
sprake is van één enkel prestatie ritme. Zowel de soort taak, de verschillende soorten
herinneringsprocessen, als de mate waarin het geheugen bij de taak wordt belast - de
memory-load - zijn bepalend voor de hoogte van de prestatie op een bepaald moment
van de dag. Het is nog niet geheel duidelijk hoe al deze soorten ritmen samenhangen en
wat dan daarbij de invloed is van een verstoord slaap/waak ritme wanneer een taak 's
nachts moet worden uitgevoerd. Een mogelijke verklaring voor vele
onderzoeksresultaten wordt wel gezocht in een samenhang van prestatie met de
temperatuur, met het catecholamineniveau of met het arousalniveau. Hierop zal in de
volgende paragraaf nader worden ingegaan.

5,7 MOGELIJKE RELATIES TUSSEN DE PRESTATIE, DE TEMPERA.
TUUR, HET CATECHOLAMINEN. EN HET AROUSALNIVEAU

Uit experimenten blijkt dat de prestatie op de meeste eenvoudige taken een ritme
vertoont dat synchroon loopt met dan van de temperatuur. De vraag is nu of er in het
algemeen sprake is van een causaal verband tussen het prestatie- en het temperatuur
ritme, dat wil zeggen of de variatie in de prestatie veroorzaakt wordt door de circadiane
variatie van de lichaamstemperatuur. Van deze hypothese is vooral uitgegaan door
Kleitman (1963). Kleitman's hypothese is echter later verworpen door Rutenfranz e.a.
(1972), onder meer op grond van een heranalyse van de oorspronkelijke data. De
argumenten voor deze verwerping zijn de volgende. In verschillende experimenten
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waarin de lichaamstemperatuur kunstmatig wordt verhoogd of verlaagd, komen
afwijkingen van het temperatuuÍ ritme naar voren (o.a. Fort e.a., l97l). Soms, bij
sommige eenvoudige taken, wordt bij een verhoogde temperatuur een betere prestatie
gevonden. Soms, bij complexe taken, wordt een slechtere prestatie gevonden of geen

enkel verschil. Soms ook vindt men méér fouten zonder toename in prestatie, bij
vigilantietaken. Een duidelijk verband laten deze experimenten dus niet zien. Bovendien
geven de verschillende manieren waarop de verhoogde respectievelijk verlaagde
temperatuur tot stand moet komen de proefpersonen een ongemakkelijk gevoel, en

houden een voÍïn van stress in die de prestatie weer kan beinvloeden. Uit onderzoek
naar het verband tussen slaapdeprivatie, temperatuur en prestatie blijkt evenmin een

direct verband tussen temperatuur en prestatie (o.a. Moses e.a., 1978). Een laatste
argument voor het verwerpen van Kleitmans theorie over een causale relatie tussen het
tempeÍatuur ritme en de prestatie levert het algemeen optreden van een post-lunch-dip
in de prestatie. Vlak na het middaguur wordt de prestatie tijdelijk minder, zonder dat de

temperatuur tegelijkertijd ook lager wordt. De ritmen van prestatie en van de

temperatuur kunnen dus zeker wel onafhankelijk van elkaar zijn. Als voorspeller van de
prestatie op een bepaald moment van de dag blijkt de hoogte van de lichaams-
temperatuur in ieder geval niet voldoende te zijn.

Een andere factor die mogelijk rechtstreeks in verband zou kunnen staan met de
prestatie ís de catecholaminenspiegel. Catecholaminen hebben zeer vele fysiologische
effecten, maar ook het activatieniveau van het centrale zenuwstelsel wordt erdoor
verhoogd. Dat wil zegger, dat de alertheid en de bereidheid tot reageren groter zou
worden (zie Cavalini, t982). Adrenaline heeft een duidelijk circadiaan ritme met een
piek om ongeveer 14.00 uur, dat vrij onafhankelijk is van het slaap/waak patroon. Wel
is de adrenalinespiegel zeer gevoelig voor fysieke en psychische stress-situaties. Het
circadiane ritme van noradrenaline is wat minder geprononceerd en lijkt zeer afhan-
kelijk van het slaap/waak patroon. Uit veel onderzoek dat vooral in Scandinavië is
gedaan naar het verband tussen de catecholaminenspiegel en de prestatie (o.a. Fröberg
e.a.,1972,1975; Akerstedt e.a., 1976) komt naar voren:
- er bestaat een positieve correlatie tussen de adrenalinespiegel en de prestatie in de

vorm van alertheid; èn tussen de noradrenalinespiegel en de vermoeidheid;
- er bestaat een negatieve correlatie tussen de adrenalinespiegel en de vermoeidheid;

èn tussen de noradrenalinespiegel en de alertheid.

Hoewel er dus wel een algemeen positief verband lijkt te bestaan tussen de mate van
alertheid en de adrenalinespiegel, is daarmee een causale relatie tussen het ritme van de

adrenalinesecretie en dat van de prestatie nog geenszins aangetoond. In het onderzoek
van Fröberg e.a. (1972) waarbij de slaap van de proefpersonen 75 uur wordt uitgesteld,
blijkt naarmate de slaapdeprivatie toeneemt een algemene toenaÍne van vermoeidheid en

afname van de prestatie. Deze tendenzen staan los van het circadiane ritme en dus los
van de adrenalinespiegel. Er kan dus niet gesproken worden van een rechtstreeks en

uitsluitend causaal verband tussen catecholamine ritmen en prestatie ritmen. De oorzaak

voor de circadiane verschillen in prestatie moet dus worden gezocht bij meer algemene
aspecten van de hersenfuncties zoals bij de verhoging van de algemene activiteit van het
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centrale zenuwstelsel, waarbij catecholaminen wel een rol spelen, maar niet de enige.
Een uitwerking van deze verklaring voor de circadiane prestatieverschillen is te vinden
bij de arousaltheorie (o.a. Colquhoun e.a., 1971; Blake,l9Tl; Hockey e.a.,1972),
waarop hieronder tader zal worden ingegaan.

Volgens de arousaltheorie zou er een causaal verband bestaan tussen hetarousalníveau
en de prestatie op een bepaald moment. Onderzoekingen op dit gebied hebben aange-
toond dat voor een maximale prestatie een arousalniveau vereist is, dat noch te hoog,
noch te laag zou dienen te zijn. Er bestaat tussen beide variabelen kennelijk een verband
dat niet lineair is. Wanneer de arousal toeneemt, neemt de prestatie ook toe, tot een
bepaald optimum. Daarna zal een verdere toename van de arousal een sterke daling in de
prestatie veroorzaken.Deze relatie tussen arousal en prestatie wordt de hypothese van
de omgekeerde U-curve genoemd (Colquhoun, 1971).
Het circadiane ritme van het arousal zelf zol ongeveer parallel lopen aan dat van de
temperatuur. Zoals hierboven al is uiteengezet, houdt dit niet in dat de temperatuur een
maat is voor arousal, en daarmee voor de prestatie.
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5.8 DE INVLOED VAN INSPANNING, MOTMTIE EN VERMOEID-
HEID OP AROUSAL EN PRESTATIE

Wat betreft de verwerking van informatie uit de mentale taak, kan een taak uitgedrukt
worden in termen van onder- of overstimulatie van het centrale informatieverwerkende
systeem in de hersenen. Bij een monotone, eenvoudige taak kan gedacht worden aan

onderstimulatie. Bij een complexe taak, waarbij het informatieverwerkende systeem
volledig wordt gebruikt, treedt na een bepaalde tijd overstimulatie op.
Om een taak echter zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten binnen de grenzen van de

capaciteiten van een persoon, is een bepaalde mate vaninzet en inspanning noodzakelijk,
afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de taak. Als die inzet laag is, wordt iemand
geacht "underaroused" te zijn en zal de verrichting op de taak geen optimum bereiken.
Indien er sprake is van een té grote inzet en inspanning, hyperaroused, neemt de
kwaliteit van de prestatie ook af, omdat de informatieverwerkende capaciteit van het
individu te hoog belast wordt.

Uit talloze onderzoekingen is gebleken dat wanneer mensen in een stress-situatie
verkeren, zoals werken onder tijdsdruk of tijdens lawaai, ze een verhoogde adrenaline-
spiegel hebben (o.a. Patkai, 1967; Colquhoun, 1971). Aan de andere kant lijkt vooral bij
fysieke belasting de noradrenalinespiegel verhoogd tezijn (o.a. Frankenhaeuser, 1968;
Fibiger e.a., 1984). In een overzicht van de resultaten van een 8-jarig onderzoeks-
programma naar circadiane ritmen van de prestatie, concluderen Alluisi en Chiles
(1967) dat de circadiane ritmiek die in fysiologische variabelen is aangetoond, tevens
aangetoond zou kunnen worden in de prestatie. Dit zou echter afhankelijk zijn van de
informatie die individuen wordt gegeven, van hun motivatie èn van de totale werkbe-
lasting. Zij komen tot deze conclusie door hun observatie dat:
- de prestatie in bepaalde taakomstandigheden wèl een circadiane variatie vertoont,

maar in andere niet;
- de efficiëntie van bepaalde groepen proefpersonen op een circadiane manier fluc-

tueeÍ, terwijl dat van andere constant blijft;
- gedurende een langere testperiode circadiane effecten gedurende bepaalde

tijdstippen meer de neiging hebben te verschijnen dan tijdens andere;
- de neiging bestaat dat bij slaapgebrek wel een periodiciteit in de prestatie voorkomt,

terwijl dat voordien niet het geval is geweest.
Op grond van al deze factoren ontwikkelen Alluisi en Chiles het concept van
prestatiestress, dat zou bestaan wanneer het individu met een werkbelasting moet
omgaan die hoger is dan hij kan verwerken. Deze vorm van stress zal vaak aanwezig
zijn tijdens de leerperiode van complexe taken. In die periode zal dan ook het circadiane
ritme van de prestatie verschijnen, om later weer te verdwijnen wanneer de taak
beheerst wordt en er dus geen prestatiestress meer bestaat. Aan de andere kant zal het
circadiane ritme in de prestatie op eenvoudige taken versluierd worden door een
voldoende hoge motivatie of exra inspanning van het individu. Aan de motivatie en
extra inspanning zijn echter ook grenzen gesteld, zodat de circadiane variatie in de
prestatie op eenvoudige taken wèl weer aantoonbaar is wanneer het individu overbelast
wordt door zijn taakomstandigheden, of door vermoeidheid of slaapdeprivatie.
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Inderdaad zijr,deze voorspellingen bevestigd in prestatie-experimenten en in onderzoek
naar de prestatie bij ploegendienst. Bijvoorbeeld in een onderzoek van Akerstedt en
Fröberg (1978) naar de prestatie op verschillende, eenvoudige, taken gedurende
slaapdeprivatie bij soldaten, blijkt de prestatie in het begin zeer hoog Íe zijr, maar later
te dalen tot 507o van het beginniveau. Op de derde dag van het experiment beginnen zich
pas circadiane ritmen in de prestatie af te tekenen. Hieruit komt naar voren dat in het
begin van een nieuwe taakuitoefening circadiane invloeden op de prestatie teniet kunnen
worden gedaan door motivatie en extra inspanning.

Het concept van prestatiestress kan een verklaring geven voor de manier waarop
circadiane verschillen in arousal al dan niet gereflecteerd worden in variaties in de
prestaties. In de meest ruime zin kan dan gesteld worden dat het arousalniveau
aÍhankelijk is van een groot aantal factoren: de catecholaminespiegel, de taakeisen, de
verwachting van de taakeisen, de motivatie, de graad van vermoeidheid, slaperigheid of
uitputting en de mogelijke stressoren van fysieke of psychische aard. Hetfusale
arousalniyeau zou daarbij een circadiane ritmiek vertonen, waarbij het niveau
gedurende de dag toeneemt, ergens in de avond een maximum bereikt, en dan weer
afneemt tot een minimum in de slaaptijd (Colquhoun, 1971).
Wanneer nu de prestatie in omgekeerde U-vorm aftrangt van het arousalniveau, zou dus
ook de prestatie op eenvoudige taken in de loop van de dag toenemen, totdat het
arousalniveau te hoog wordt, zodat de prestatie weer afneemt. Maar wanneer de
vermoeidheid te groot wordt, zoals bij slaapdeprivatie en ploegendienst het geval kan
zijn, zol het arousalniveau afnemen en daarmee de prestatie. De arousalverlagende
invloed van vermoeidheid of slaapgebrek zou echter in de morgen een sterker ver-
storend effect hebben op de prestatie dan 's avonds, omdat in de avond het arousalniveau
toch hoog genoeg is.
Ook de algemene afname van de prestatie van het korte-termijn-geheugen kan verklaard
worden door de circadiane variatie van arousal, omdat er aanwijzingen zijn dat door
een hoog arousalniveau de werking van dit korte-termijn-geheugen verslechtert. Aan de
andere kant verbetert de prestatie van het lange-termijn- geheugen door een hoog
arousalniveau (Craig en Blankstein, 1975). De toename van de prestatie van het lange-
termijn-geheugen in de loop van de dag zou dus ook verklaard kunnen worden uit het
circadiane arousal ritme.
Verdere ondersteuning van de arousaltheorie kan gevonden worden bij het verschijnsel
van de post-lunch-dip, die wèl voorkomt in het prestatie- en arousal ritme, maar niet bij
de lichaamstemperatuur. Wanneer mensen zich moe voelen, zoals na de lunch, zijn ze
minder gemotiveerd. Daardoor zou hun arousalniveau lager worden en derhalve ook de
prestatie verminderen. Tenslotte wordt de arousaltheorie ondersteund door het feit dat
het tijdstip van de dag interacteert met andere factoren die beschouwd worden ook het
arousal ritme te beïnvloeden. Deze factoren zijn lawaai, bekendheid met taakresultaten
en slaapgebrek (o.a. Blake, l97l; Davies en Davies, 1975).

Hoewel de arousaltheorie dus een aannemelijke verklaring geeft voor veel
onderzoeksresultaten, en de effecten van stress, vermoeidheid en motivatie op de
circadiane ritmen in de prestatie verduidelijkt, is er zeker kritiek te leveren op het in de
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arousaltheorie gesuggereerde U-vormige verband tussen het arousalníyeau en de
prestatie.Een zeer aannemelijke alternatieve verklaring voor het op een gegeven
moment weer afnemen van de prestatie bij verdere toename van het arousalniveau, is
dat dit veroorzaakt wordt door de dubbele belasting van de gegeven taak. Toename van
het arousalniveau wordt in experimenten gerealiseerd door bijvoorbeeld het niveau van
geluid te laten toenemen terwijl een taak verricht moet worden. Wanneer dit geluid, of
een andere arousalverhogende stimulus, een bepaald niveau bereikt, zaleen gedeelte van
de informatieverwerkende capaciteit van de hersenen in beslag genomen worden door
de verwerking van deze extra stimulus. Het ligt voor de hand dat daardoor de prestatie
op de eigenlijke taak ook vermindert. Bovendien komt uit vooral empirisch onderzoek
naar relaties tussen arousal, prestatie, slaapverstoringen en ploegendienst naar voren dat
niet alle onderzoeksresultaten consistent zijn met de arousaltheorie. Het lijkt erop dat
een concept dat slechts één factor, arousal, veronderstelt die de prestatieverschillen
beinvloedt, onvoldoende is.Tenmircte twee circadianefactoren lijken verantwoordelijk
voor de tijdstipeffecten in de prestatie:

A. De circadiane factor die verantwoordelijk zou zijn voor de effecten op het korte-
termijn-geheugen en de "working memory". Deze circadiane factor lijkt sterk
exogeen bepaald te zijn omdat het zich betrekkelijk snel aanpast aan veranderingen in
het slaap/waak patroon;

B. De circadiane factor die verantwoordelijk zou zijn voor de effecten bij eenvoudige
taken en misschien ook bij de uitgestelde herinneringsprocessen - Deze circadiane
factor past zich langzamer aan en is dus waarschijrlijkendogeen (Folkard, 1983).

Of dit de enige twee circadiane factoren die de tijdstipeffecten van de prestatie
binvloeden, valt nog te bezien, maaÍ een uni-dimensionale arousaltheorie is op grond
van de meest recente onderzoeksresultaten waarschijnlijk onvoldoende.

5.9 HET ACTIVATIENIVEAU VAN HET CENTRALE ZENUWSTEL.
SEL EN DE WERKING VAN INFORMATIEVERWERKENDE
SYSTEMEN IN DE HERSENEN

Recent verdiept het onderzoek naar prestatieritmen zich steeds meer in de bestudering
vande manierwaarop mensen verschillende typen informatie verwerken. Het voordeel
yan deze benadering is dat het mogelijk zol zijn voorspellingen te doen over het
tijdstipeffect van de prestatie op iedere soort taak. Ook zou het kunnen verklaren
waaróm de prestatie in de loop van de dag zo verschillend fluctueert. Dit kon wel eens

belangrijker zijn dan alleen de constatering van een afname of toename in prestatie
tengevolge van veranderingen in het arousalniveau (Folkard en Monk, 1983).

Een voorbeeld van deze richting van onderzoek is een experiment van Folkard (1979)
waarin er van uit wordt gegaan dat aangeboden informatie via bepaalde coderings-

systemen verwerkt en opgeslagen wordt. Het eenvoudigste systeem is een zeer
oppervlakkige codering op basis van bijvoorbeeld fysische aspecten, zoals de klank van
een bepaald woord. Een ingewikkeld systeem is een codering op basis van bijvoorbeeld
semantische aspecten, zoals de betekenis van een bepaald woord. Folkard veronderstelt
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nu dat voor geheugentaken 's morgens de voorkeur uitgaat naar een eenvoudig
coderingssysteem, terwijl's avonds een ingewikkeld coderingssysteem geprefereerd
wordt. Aangezien een eenvoudige codering de meest geschikte strategie zou zijn voor
het koÍe-termijn-geheugen, en het ingewikkelde coderingssysteem het meest geschikt
voor het lange-termijn-geheugen, zouden de verschillen in coderingssystemen van de
aangeboden informatie ook de tijdstipeffecten van beide coderingssystemen kunnen
verklaren.

Een dergelijke verklaring zou tevens inhouden dat de prestatie van het korte-termijn-
geheugen vooral's morgens gehinderd zou worden door bijvoorbeeld een akoestische
gelijkheid van de te onthouden woorden. Een gelijkheid in betekenis van te onthouden
woorden zou dan vooral's avonds de prestatie van het lange-termijn-geheugen negatief
beihvloeden. In het experiment van Folkard (1979) worden deze verwachtingen ook
inderdaad bevestigd.
Bottema e.a. (1982) kunnen deze resultaten echter niet bevestigen in een herhaling van
Folkard's experimenten met in het onthouden getrainde studenten. Ook in een
experiment met een vergelijkbare proefgroep als bij Folkard (namelijk huisvrouwen
van22-62 jaar), en bij een overeenkomstige onderzoeksopzet, komen juist tegengestelde
resultaten naar voren (Bottema e.a., 1984). De verklaring die Bottema e.a. geven voor
de niet-herhaalbaarheid van Folkards resultaten, komt op het volgende neer. Folkard
brengt de invloed van het tijdstip van de dag rechtstreeks in verband met arousal, maar
varieert de arousal bij zijn experimenten opfasisch - dat wil zeggen kortdurend -
niveau. Arousaltoename in de loop van de dag kan echter veel meer beschouwd worden
als een tonische - dat wil zeggen langdurende, geleidelijke - verandering van het
activatieniveau van het centrale zenuwstelsel.
In experimenten van Kleinschmidt en Kaplan (in Baddeley, 1976), waarin de activatie
op fasisch niveau wordt gevarieerd, gaat hoge activatie samen met een goede retentie
van het lange-termijn-geheugen; en lage activatie met een goede retentie van het korte-
termijn-geheugen. Dat wil echter nog niet zeggen dat hetzelfde ook geldt voor een
tonische verandering van het activatieniveau! Geheugenstudies meteen tonische variatie
van de activatie laten inderdaad juist tegengestelde relaties zien (o.a. Schwarz, in
Eyseneck, 1978). In deze experimenten lijkt hoge tonische activatie juist te leiden tot het
gebruik van oppervlakkige geheugenstrategieën, zodat de proefpersonen niet veel last
hebben van semantische gelijkheid van informatie. Lage activatie leidt daarentegen tot
het gebruik van ingewikkelde, semantische strategieën, waarbij dus weinig hinder
ondervonden wordt van akoestische gelijkheid van de informatie.
Bottema e.a (1984) veronderstellen in navolging van Hockey (1979) verder dat de
volgorde van de te onthouden informatie als fysisch aspect beschouwd kan worden. In
hun experimenten, waarin de te onthouden informatie in een bepaalde volgorde
gereproduceerd moet worden, zou dit fysischeva/gorde-aspect dan ook wel een verster-
kende of verzwakkende invloed op de prestatie van de onderzochte herinnerings-
strategieën gehad kunnen hebben.

Een ander voorbeeld van onderzoek naar de werking van informatieverwerkende
systemen op verschillende tijdstippen van de dag is het eerder besproken onderzoek van



Craig e.a. (1981). Zij veronderstellen dat er een circadiane ritmiek is in de hantering
van het soort críterium dat gebruikt wordt bij de detectie van signalen.
Monk e.a. (1982) hebben de resultaten van een aantal studies betreffende eenvoudige
repetatieve taken zonder memory-load opnieuw geanalyseerd en stellen dat het verschil
in resultaten van die studies te wijten is aan verschillen in strategieën waarmee de
hoeveelheid informatie op een bepaald moment verwerkt wordt. Het lijkt erop dat er
een tendens bestaat om in de loop van de dag sneller te gaan werken, maar minder
nauwkeurig. De strategie die gebruikt wordt om de hoeveelheid informatie te kunnen
verwerken, bepaalt de betrouwbaarheid van de beslissing, en dus de nauwkeurigheid of
accuratesse. De veronderstellingen van Monk e.a. worden bevestigd in een aantal
experimenten met verschillende soorten eenvoudige taken.
Zoals eerder is besproken, vinden Folkard e.a. (1977) dat de opslag in het lange-
termijn-geheugen, dus het inleerproces, 's middags beter is dan 's morgens,
onafhankelijk van het tijdstip van herinneren.
Miller e.a. (1980) analyseren hetherinneringsproces en vinden dat de efficiëntie van het
geheugenzoekproces groter wordt naarmate de dag vordert. Miller e.a. veronderstellen
dat de efficiëntie van het zoek- of onderscheidingsproces te maken heeft met de mate van
arousal, en wel zo dat bij een hogere arousal de efficiëntie beter wordt. Dit zou dan
interacteren met het in de loop van de dag minder worden van de betrouwbaarheid van
beslissingen nemen op grond van andere strategieën (o.a. Monk e.a., 1982).
Tilley e.a. (1983) veronderstellen naar aanleiding van hun studie betreffende
herinnering van het semantisch geheugenproces, dat de efficiëntie van het oproepen in
het geheugen 's morgens lager is dan aan het eind van de middag omdat's morgens een
minder íngewikkelde strategie wordt gebruikt om het materiaal uit het geheugen op te
roepen. Met zo'n strategie zou de persoon pogen bij een toestand van lage arousal - 's
morgens - de cognitieve lading en inspanning die voor een bepaalde taak nodig is, te
minimaliseren. 's Middags - als het arousalniveau hoger is - zou men dan over kunnen
gaan op een strategie waarbij een veel hogere cognitieve lading wordt verwerkt, dus een
meer ingewikkelde strategie.

Behalve zaken als de mate van fasische of tonische activatie van het centrale
zenuwstelsel, motivatie en prestatiestress, het aandeel korte-termijn- en lange-termijn-
geheugen, de memory-load en de volgorde van de te onthouden informatie, lijkt de
prestatie op complexe taken dus ook af te hangen van de strategie waarmee mensen
informatie verwerken. Een van de kenmerken van circadiane variatie in de soort
strategie die gebruikt wordt, is dat er een tendens bestaat de strategie zodanig te kiezen
dat in de loop van de dag:
- de snelheid van werken groter wordt; en
- een grotere hoeveelheid cognitieve lading verwerktkan worden.
In de loop van de dag wordt echter:
- de nauwkeurigheid waarmee gewerkt moet worden, kleiner; en
- de beslissingen die in het informatielverwerkende proces genomen moeten worden,

minder betrouwbaar.
De complexiteit van de elkaar versterkende en elkaar tegenwerkende mechanismen
maakt, dat er geen algemene uitspraken kunnen worden gedaan over een circadiane
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ritmiek in de prestatie op complexe taken. Wel wordt door dit hierboven beschreven
fundamenteel psychologisch onderzoek naar het functiolneren van menselijke
informatieverwerkende systemen, steeds meer inzicht verkregen in bepaalde aspecten
van de prestatie.

5.10 CONCLUSIES

Naast het patroon van slapen en waken kan ook het al of niet leveren van een prestatie
worden opgevat als een activatiecyclus. Het organisme is in de loop van de dag en de
nacht in meerdere of mindere mate in staat om fysieke en mentale activiteit uit te
oefenen en een prestatie te leveren. Omdat zeer yeel fysiologische processen die de
hersenfunctie ondersteunen een circadiaan ritme vertonen dat in de loop van de waaktijd
fluctueert, is het aannemelijk dat ook de prestatiecapaciteit een circadiaan ritme
vertoont dat een endogene component bevat. Bij het meten vandeprestaÍiecapaciteit kan
onderscheid worden gemaakt tussen de zuivere fysieke arbeidscapaciteit en een voÍïn
van psychische arbeidscapaciteit, de waakzaamheid. Het circadiane niveau van de
waakzaamheid is overdag hoger dan 's nachts. De fysieke arbeidscapaciteit bij een
normale belasting en gedurende een aantal uren achtereen is overdag ook hoger dan 's
nachts. De onmiddellijke efficiëntie van fysieke functies daarentegen is 's nachts het
hoogst. Deze nachtelijke efficiëntie wordt evenwel tegen uitbuiting of overbelasting
beschermd, doordat tegelijkertijd 's nachts het circadiane niveau van de waakzaamheid
minimaal is. Deze samenhang tussen minimale waakzaamheid en optimaal economisch
functioneren van fysieke functies zou wel eens de fundamentele voorwaarde kunnen zijn
voor het nachtelijk herstel.
In ieder geval is noch de zuiver fysieke arbeidscapaciteit, noch de waakzaamheid een
voldoende indicator voor de prestatie. In de werkelijkheid is een geleverde prestatie
immers een combinatie van de fysieke èn de mentale arbeidscapaciteit, waarbij het
zwaartepunt aÍhangt van de taak die verricht moet worden. Mede omdat door de
toenemende automatisering van produktieprocessen de nadruk steeds meer komt te
liggen op het mentale aspect van een taak, beperkt het onderzoek naar prestatieritmen
zich voornamelijk tot de prestatie op mentale taken. Daarbij wordt vaak gerelateerd aan
de lichaamstemperatuur. Niet omdat deze een optimale indicator zot zijn voor de
prestatie, maar omdat het een relatief zeer stabiel circadiaan ritme vertoont, en
bovendien gemakkelijk te meten is.

Bij het onderzoek naar de ritmen in mentale prestaties is een ander probleem dat het
meten van een prestatie alleen kan gebeuren tijdens het wakker zijn. Het wakker houden
of wakker maken van personen om hun nachtelijke prestatieniveau te kunnen meten,
heeft op zich zeker invloed op het niveau van hun prestatie. Een ander probleem is de
gevoeligheid van de gebruikte tests voor externe factoren zoals geluid, licht, e.d. en de
mate van inspanning en motivatie. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het
leereffect: de prestatie verbetert naarmate een test vaker wordt afgenomen. Verder
wordt de interpretatie van prestatie-onderzoek nog bemoeilijkt doordat de prestatie op
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een mentale taak vanuit verschillende gezichtspunten beoordeeld kan worden, namelijk
wat beteft de snelheid en wat betreft de accuratesse van de taakuitvoering.
Tenslotte variëren mentale taken van zeer eenvoudig tot zeer complex, waarbij weer
zeer verschillende functiesystemen en hersenfuncties betrokken kunnen zijn. Taken die
in prestatie-onderzoek gebruikt worden zijn dan ook te onderscheiden in eenvoudige en
complexe taken, terwijl bij de onderzoeken gebruik gemaakt kan worden van objectieve
of van subjectieve maten.

Er kan dus niet worden gesproken van hèt prestatie ritme van mentale taken. Uit
onderzoek is naar voren gekomen dat er sprake is yan onderling zeer verschillende
prestatie ritmen , afhankelijk van de sóórt prestatie die geleverd wordt:

A. De prestatie op de meeste eenvoudige taken neemt regelmatig toe in de loop van de
dag en neemt in de avond weer af. Een minimale prestatie wordt gevonden om
ongeveer 04.00 uur's nachts: het prestatie ritme op de meest eenvoudige taken volgt
het temperatuur ritme dus vrij nauwkeurig. De prestatie snelheid neemt toe in de
loop van de dag, maar ook het aantal fouten. De nauwkeurigheid, en wel het nemen
van betrouwbare beslissingen, neemt dus af.

B. De prestatie van het korte-termijn-geheugen bereikt in de morgen al gauw een
maximum en neemt gedurende de rest van de dag af. Dit prestatie ritme heeft dus een
geheel andere fasering als dat van de temperatuur. Het is mogelijk dat bij het korte-
termijn-geheugen de opslag van informatie de bepalende factor is, waarbij het
uitwissen van opgeslagen informatie een circadiaan ritme vertoont dat overeenkomt
met dat van de temperatuuÍ. Bij de andere eenvoudige taken zou juist meer een
onmiddellijke transfer van informatie betrokken zijn, die dan in de loop van de dag
beter wordt.

C. De prestatie met betrekking tot het lange-termijn-geheugen heeft ook een circadiaan
ritme en neemt toe in de loop van de dag. De uitgestelde reproduktie van in het lange-
termijn-geheugen opgeslagen informatie is beter, wanneer de informatie aan het
eind van de middag is gegeven, onafhankelijk van het tijdstip van de dag waarop de
afname geschiedt.

D. Het ritme van de prestatie op complexe taken, die alle hierboven beschreven
componenten bevatten, hangt ook af van de memory-load van de taak. Bij een
geringe memory-load is voornamelijk sprake van onmiddellijke transfer van
informatie; een proces dat kennelijk beter wordt in de loop van de dag. Het ritme van
de prestatie op taken met een lage memory-load heeft dus een maximum aan het eind
van de middag. Bij een taak met een hoge memory-load is veel meer sprake van
opslag van informatie in het korte-termijn-geheugen, een proces dat in de loop van
de dag juist slechter wordt, zodat het prestatie ritme op taken met een hoge memory-
load's morgens een maximum heeft en afneemt in de loop van de dag.

Er kan dus niet gesproken worden van een algemeen prestatieritme op complexe taken,
en de relaties tussen de verschillende prestatie ritmen en andere fumctiesystemen zijn
nog allerminst duidelijk.
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Er is wel een samenhang tussen het ritme van de temperatuur en dat van de prestatie op
eenvoudige taken met een lage memory-load, maar deze samenhang is bij taken waar
een hoge memory-load is, en bij taken waar het korte-termijn-geheugen een belangrijke
rol speelt, weer verdwenen. Bovendien wordt de prestatie op al deze soorten taken vlak
na het middaguur tijdelijk lager - de zogenaamde post-lunch-dip - zonder dat de
temperatuur tegelijkertijd ook lager wordt. De verbanden die gevonden worden tussen
prestatie en vermoeidheid enerzijds en de concentratie van catecholaminen anderzijds,
geven evenmin voldoende bewijs voor een causale relatie.
De oorzaak voor de circadiane verschillen in prestatie moeten vermoedelijk worden
gezocht bij meer algemene aspecten van de hersenfunctie, zoals bij de algemene activatie
van het cenfrale zenuwstelsel, die onder meer is af te leiden uit de mate van arousal.
Een mogelijke verklaring voor veel onderzoeksresultaten wordt gegeven door de
arousaltheorie. Daarbij moet worden opgemerkt dat de verschillende onderzoekers niet
altijd even duidelijk zijn over de invulling van de door hen gehanteerde term arousal en
dat verschillende onderzoekers ook iets anders bedoelen wanneer zehet over arousal
hebben. Meestal wordt onder arousal verstaan de mate van algemene activiteit van het
centrale zenuwstelsel. Sommige onderzoekers (o.a. Akerstedt en collega's) bedoelen
met arousal echter voornamelijk de catecholaminespiegel; dit zolfysieke arousal
genoemd kunnen worden. Daamaast hanteren zij wel het begripsubjectieve arousal,
waarmee het subjectieve gevoel van alertheid bedoeld wordt dat proefpersonen
aangeven op een wagenlijst.
Anderen (o.a. Colquhoun en collega's) betrekken ook de mate van stimulatie van het
centrale informatieverwerkende systeem in het begrip arousal. Hier is sprake van een
meer uitgebreide opvatting, waarbij een soort basale arousal van het centrale
zenuwstelsel wordt bedoeld en waarbij naast fysieke aspecten zoals de catecho-
laminespiegel ook de functie van de hersenen betrokken wordt. Dit basale arousal lijkt
een circadiaan ritme te vertonen waarbij een U-vormig verband zou bestaan tussen de
mate van arousal en de prestatie. En wel zodanig dat het niveau van de arousal niet te
hoog of telaag moet zijn voor een optimale prestatie.
In de meest uitgebreide zin wordt bij arousal ook de mate van de zogenaamde
prestatiestress betrokken - de verwachting van de taakeisen, de taakbelasting, de
motivatie en de mate van inspanning van het individu - naast de meer fysieke aspecten
als de catecholaminespiegel en de temperatuur, de functie van informatieverwerkende
systemen, de graad van vermoeidheid en mogelijke andere stressoren van fysieke en
psychische aard. Bij deze opvatting zou van psychofysiologische arousal gesproken
kunnen worden (o.a. Alluisi en Chiles).

Uitgaande van deze laatste definiëring van het begrip arousal, waarbij het meest
rekening gehouden wordt met de werkelijke werksituatie, kan over de toestand van
algemene activatie van het centrale zenuwstelsel gezegd worden dat het zich uitdrukt in
het niveau van een zeer groot aantal psychofysiologische variabelen en daar onder
normale omstandigheden ook uit af te leiden is. Het algemene beeld is dat die variabelen
een circadiaan ritme vertonen met een maximale waarde overdag en een minimale
waarde 's nachts. Daaruit valt af te leiden dat het algemene activatieniveau van het
centrale zenuwstelsel ook een overeenkomstig circadiaan ritme vertoont. In termen van
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arousal kan gezegd worden dat voor het leveren van een optimale prestatie een bepaald
arousalniveau vereist zou zijn, dat niet te hoog en niet te laag is. Een te laag
arousalniveau blijkt tot op zekere hoogte gecompenseerd te kunnen worden door
psychologische factoren zoals een hoge motivatie en een grotere inspanning van het
individu. Het gevolg is dat, ook wanneer het basale arousalniveau niet optimaal zou zijn,
toch een voldoende prestatie geleverd kan worden. Verder blijken omgevingsfactoren
en taakeisen - of de anticipatie daarop - het arousalniveau te beïnvloeden. Een monotone
taak, verveling, te lage taakeisen hebben bijvoorbeeld een verlagend effect op het
arousalniveau, terwijl te hoge taakeisen of de verwachting daarvan als stressfactor een
verhogende invloed op het arousalniveau kunnen hebben.

Hoewel de arousaltheorie een aannemelijke verklaring geeft voor veel
onderzoeksresultaten, zijn niet alle onderzoeksresultaten consistent met de arousal-
theorie en kunnen alternatieve verklaringen worden gegeven voor de vermindering in
prestatie die verondersteld wordt het resultaat te zijn van een te hoog arousalniveau. Een
uni-dimensionale arousaltheorie die een causale relatie veronderstelt tussen het
arousalniveau en de prestatie die op een bepaald moment geleverd wordt, blijkt
onvoldoende te zijn. Op grond van de gevonden verschillen in prestatie ritmen is er in
ieder geval sprake van twee circadiane factoren die de tijdstipeffecten van prestatie
beïnvloeden, zodat de ontwikkeling van een multi-dimensionale arousaltheorie
noodzakelijk is.

Recent onderzoek verdiept zich echter steeds meer in bestudering van de manier waarop
mensen verschillende typen informatie verwerken. In dit soort onderzoek wordt de
opslag en verwerking van de aangeboden informatie via bepaalde coderingssystemen
bestudeerd. Daarbij blijkt dat er sprake is van twee soorten activatie van het centrale
zenuwstelsel: activatie op fasisch - kortdurend - niveau, en activatie op tonisch - lang-
durig, geleidelijk - niveau. In experimenten met een fasische variatie van de activatie
van het centrale zenuwstelsel gaat hoge activatie samen met een hoge prestatie van het
lange-termijn-geheugen en lage activatie met een hoge prestatie van het korte-termijn-
geheugen. In studies met een tonische variatie van de activatie komen juist de
tegenovergestelde resultaten naar voren.
Andere studies naar aspecten van de menselijke informatieverwerkende systemen
hebben duidelijk gemaakt dat er een variatie is in strategieën die gebruikt worden om
informatie te verwerken. Er lijken in de loop van de dag steeds ingewikkelder
strategieën gekozen te worden, zodanig dat de snelheid van werken groter wordt en er
meer informatie verwerkt kan worden. De nauwkeurigheid waarnee gewerkt wordt
blijkt daarbij echter in de loop van de dag te verminderen.

Hoewel dit soort onderzoek naar de verschillende manieren van activatie van het
centrale zenuwstelsel en de werking van het informatieverwerkende systeem in de
hersenen, nog relatief jong is, is het een zeer veelbelovende ontwikkeling die moge-
lijkerwijze zou kunnen verklaren waaróm de prestatie op verschillende taken in de loop
van de dag en de nacht zo verschillend fluctueert. Dit is van meer belang dan alleen de
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constatering van een afname of toename in prestatie tengevolge van veranderingen in
een of ander arousalniveau.
Uit de onderzoeksresultaten komt namelijk naar voren dat ook de activiteit die het

individu uitoefent invloed heeft op het niveau van die variabelen die geacht worden de

algemene activatietoestand van het centrale zenuwstelsel te weerspiegelen. Of anders

gezegd: het is waarschijnlijk dat de toestand van de activatie van het centrale

zenuwstelsel medebepaald wordt door de activiteit die het individu zelf uitoefent.

Wanneer de hiervoor beschreven mechanismen tesamen beschouwd worden, kan

gesteld worden dat er sprake is van over en weer elkaar beïnvloedende krachten en

terugkoppelingen tussen enerzijds de toestand van algemene activatie van het centrale

z e nuw s t e I s e I en anderzijds:
a. de circadiane ritmen van de verschillende functiesystemen die het activatieniveau op

een bepaald moment medebepalen;

b. de mate van activiteit van het individu zelf;
c. de toestand van psychologische variabelen zoals motivatie, en de verwachting van

taakeisen en taakomstandigheden, en de weerspiegeling daarvan in de mate van

inspanning die door het individu geleverd wordt.
Er is derhalve sprake van een terugkoppelingssysteem, waarbij oorzaak en gevolg door

elkaar heen lopen.
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6.I INLEIDING

In de vorige hoofdstukken zijn de functie en de mechanismen van het circadiane systeem
besproken, evenals de manier waarop het circadiane systeem zich in het algemeen
aanpast aan gewijzigde omstandigheden, met name aan veranderingen in het activi-
teitenpatroon.
Het circadiane systeem is een samenstel van circadiane ritmen van vele verschillende
functiesystemen. Evenals bij ieder ander ritme kunnen bij circadiane ritmen de volgen-
de karakteristieken worden onderscheiden:
- de periode van het ritme: onder invloed van zeitgebers synchroniseren free-running

ritmen zich aan een periode van 24 uur. Onder free-running condities kunnen de
ritmen een periode hebben die korter of langer is dan 24 uur;

- de fasering van het ritme: hieronder wordt de toestand van het ritme op een bepaald
moment in de periode verstaan; hierbij is vooral van belang in welke fase de
minimale en in welke fase de maximale functiewaarde optreedt;

- de amplitude van het ritme: het verschil tussen de maximale en de minimale functie-
waarde binnen een periode;

- het gemiddelde niveau van het ritme: het gemiddelde van alle - continue - waarden
van een ritme binnen een periode;

- de stabiliteit van het ritme: hieronder wordt de mate van gevoeligheid voor beïn-
vloeding door exogene factoren verstaan.

Al deze karakteristieken kunnen van persoon tot persoon verschillen. Daar bovendien
het circadiane systeem een samenstel is van vele verschillende ritmen, is bij ieder
individu sprake van een uniek circadiaan systeem, waarvan de karakteristieken specifiek
zijn voor dàt individu onder de omstandigheden van dàt moment. De kernvraag van dit
hoofdstuk is of deze individuele verschillen in karakteristieken van het circadiane
systeem ook van invloed zijn op de mate en snelheid van aanpassing van het organisme
aan veranderingen in het patroon van slapen en waken, zoals bij ploegendienst het geval
is. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat een grotere of snellere aanpassing niets zegt
over het al of niet gewenst zijn van zo'n grote of snelle aanpassing. Bij personen die zich
snel aanpassen duuÍ de aanpassingsperiode namelijk wel korter, maar het organisme is
ook veel gevoeliger voor betrekkelijk kleine verschuivingen in het slaap/waak patroon.
De duur van de aanpassingsperiode zegt ook niets over de ernst van de klachten die
kunnen ontstaan. Er kunnen dus ernstige aanpassingsklachten ontstaan gedurende een
relatief korte aanpassingsperiode, en deze kunnen ook al optreden wanneer gedurende

een of twee dagen tussendoor een ander slaap/waak patroon wordt gevolgd, zoals bij een

vrij weekeinde.
De vraag of individuele verschillen in ritmekarakteristieken van invloed zijn op de
manier van aanpassing aan ploegendienst, houdt in dat de volgende aspecten onderzocht
moeten worden.
A. Welke individuele verschillen in ritmekarakteristieken zijn er, en welke invloed

hebben die op de reactie op een veranderend slaap/waak patroon en dus op de
aanpassing aan ploegendienst?
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B. Bestaan er relaties tussen bepaalde fysiologische enlof psychologische variabelen en
de ritmekarakteristieken van een individu?

C. Zijn de manier van aanpassing, c.q. de aard van de verschillende individuele
ritmekarakteristieken, c.q. de onderlinge relaties tussen fysiologische/psycholo-
gische variabelen en ritmekarakteristieken, constante factoren gedurende het gehele
leven, of zijn die veranderlijk in de tijd?

D. Kunnen er op grond van individuele verschillen in ritmekarakteristieken uitspraken
worden gedaan ten aanzien van de mate van (on)geschiktheid voor ploegendienst, en
met behulp van welke instrumenten zou zo'n (on)geschiktheidselectie kunnen
plaatsvinden?

Bij het desbetreffende onderzoek kunnen de verschillende studies als volgt worden
onderscheiden:
- Studies waarbij vanuit individuele verschillen infysiologische functies (bepaalde

ritmekarakteristieken, leeftijd, sexe) het gedrag wordt verklaard;
- Studies waarbij vanuit individuele verschillen ingedrag een relatie wordt gelegd met

ritmekarakteristieken ("morning-evening types", rigiditeit van leef- en slaap-
patronen);

- Studies waarbij een relatie wordt gelegd tussen bepaalde psy chologische karakteris-
ttieken (extraversie/introversie, sociabiliteit, impulsiviteit, neuroticisme) en
individuele verschillen in gedrag en vervolgens met ritmekarakteristieken.

In dit hoofdstuk worden die studies behandeld die uitgaan van fysiologische verschillen.
In het volgende hoofdstuk worden de studies behandeld, die uitgaan van verschillen in
gedrag, en de studies die uitgaan van verschillen in psychologische karakteristieken. In
het laatste hoofdstuk zal getracht worden een antwoord te geven op de hierboven
geformuleerde vier onderzoeksvragen.

6.2 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN PERIODELENGTE

Uit free-running experimenten is gebleken dat sommige individuen een free-running
circadiaan ritme vertonen met een periode die korter is dan 25 uur, terwijl de free-
running periode van andere individuen juist langer duurt dan 25 uur. Over het algemeen
is de mate van entrainment voor beide groepen individuen voldoende groot om zich
zonder problemen te kunnen aanpassen aan de variatie in tijdstippen van naar bed gaan
en opstaan, zoals die in het normale sociale levenspatroon gebruikelijk is. Uit onderzoek
van Hoffman (1963) en Aschoff (1967) is echter nÍur voren gekomen dat de aanpassing
aan wisselende slaaptijden niet probleemloos verloopt voor individuen die een free-
running ritme hebben met een periode die veel langer duurt dan 25 uur, dat wil zeggen
bij wie zowel de waakperiode als de slaapperiode langer duurt. Hun eigen circadiane
ritme moet zich als het ware ieder etmaal in het "keurslijf" van 24 uur persen. Zij
moeten naar bed als ze nog niet slaperig zijn, en opstaan wanneer ze eigenlijk nog
onvoldoende uitgeslapen zijn. Uit studies naar de aanpassingssnelheid van het circadiane
systeem bij transmeridiane vluchten en bij ploegendienst is naar voren gekomen dat het



circadiane systeem zich in het algemeen gemakkelijker aanpast aan een verlenging van
het etmaal - delay shift - dan aaÍr een verkorting van het etmaal - advance shift -. Het zou
kunnen zijn dat mensen met extreem lange free-running perioden niet zozeeÍ problemen
hebben met de aanpassing in een verlengd ploegendienstschema, maar dat hun aanpas-
sing aan een advanced shift zeer problematisch is.

Een van de weinige onderzoeken waarin dit fenomeen nader is bestudeerd, is beschre-
ven door weitzman e.a. (1981). Zij hebben de slaap onderzocht van een groep mensen
met zeer specifieke chronische slaapstoornissen: Delayed Sleep Phase Syndrome-
patiënten (DSPS). Volgens de onderzoekers is de mogelijkheid tot aanpassing van het
circadiane systeem bij deze patiënten beperkt tot perioden van minimaal 24 uur. De
aanpassing aan een slaap/waak patroon dat korter is dan 24 uur is voor deze mensen
volstrekt onmogelijk. In het normale sociale verkeer - zoals in weekeinden, bij feesdes,
vakantie - is het echter onvermijdelijk dat het tijdstip van naar bed gaan verschuift naar
een later uur. Dat zou voor DSPS-patiënten echter inhouden datzij de daaropvolgende
avond, wanneer ze weeÍ op een gebruikelijk tijdstip naar bed gaan, de dag verkorten tot
minder dan24 uur en niet in slaap kunnen komen. Deze problemen blijven bestaan in de
daaropvolgende etmalen. Op die manier zouden dan chronische slaapklachten ontstaan.
Het blijkt dat de soms jarenlang bestaande slaapklachten van DSPS-patiënten inderdaad
ook onmiddelijk verdwijnen wanneer ze in staat worden gesteld in hun eigen ritme naar
bed te gaan en op te staan. Uitgaande van deze verschijnselen en de mogelijke oorzaak
ervoor, is in het onderzoek van Weitzman e.a. nagegaan of bij een bepaalde chrono-
therapie de slaapklachten ook verdwijnen. Overeenkomstig de theoretische verklaring
zou het immers wél mogelijk zijn de free-running periode van DSPS-patiënten steeds te
verlóngen. In de toegepaste chronotherapie is dan ook het tijdstip van naaÍ bed gaan
gedurende een week steeds met ongeveer drie uur verlengd, tot weer een normaal
tijdstip werd bereikt, waarbij dus als het ware één etmaal is overgeslagen. Deze
chronotherapie is inderdaad een volledig succes geweest bij alle zes chronische DSPS-
patiënten die ermee zijn behandeld. Ook op lange termijn is deze therapie succesvol
gebleven. Volgens de onderzoekers kan het hier beschreven fenomeen van extreem
lange free-running periodelengten ook zeer wel de oorzaak zijn van de grote
individuele verschillen die optreden in de mate van aanpassing aan verschillende
ploegen-dienstschema's. Aan de andere kant lijkt ook een verkorting van de free-
running periodelengte problemen te geven ten aanzien van de synchronisatie aan een
veranderd slaap/waak patroon. Soms treden voor ritmen van sommige functiesystemen
verkor-tingen van de periodelengte op, maar voor een andere niet. In feite is hier dan
sprake van chronische desynchronisatie. In een experiment met drie groepen
ploegenwerkers die van elkaar verschillen in mate van tolerantie voor ploegendienst,
dat wil zegger, in de mate van aanpassingsklachten, is de relatie onderzocht tussen de
mate van tolerantie, en de periodelengten van het temperatuurritme en het ritme voor
greepkracht (Reinberg e.a., 1985). Alle drie groepen uit dit onderzoek vertoneneen24
uurs-ritme voor de temperatuur. De personen uit de groep met een goede tolerantie
voor ploegendienst hebben eveneens een24 uurs-ritme voor de greepkracht. De lengte
van de periode van het greepkracht ritme blijkt echter voor de groep met slechte
tolerantie voor ploegendienst verkort te zijn (21-24 uur), en voor de groep met zéér
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slechte tolerantie juist verlengd (24-27 uur). Dit wijst op een zeeÍ korte, respectievelijk
zeer lange, endogene periode van functiesystemen die betrokken zijn bij de greeplaacht.

Het lijkt er dus inderdaad op dat een aanzienlijke afwijking in de periodelengte van één

of meer ritmen tot emstige klachten met betrekking tot ploegendienst leiden. Met het

ouder worden blijkt een afname van de periodelengte gebruikelijk te zijn.

6.3 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN AMPLITUDBGROOTTE

lJitzeer veel experimenten is gebleken dat bij veranderingen in het slaap/waak patroon,

en dus bij faseverschuivingen van de zeitgebers, het circadiane systeem zich aan de
nieuwe fasering aanpast doordat eerst de amplituden van de verschillende circadiane
ritmen afvlakken. Daarna kan in het entrainmentproces een omkering van de curve tot
stand komen. Dit is vooral duidelijk bij het temperatuur ritme, omdat dit ritme relatief
stabiel is en zich slechts langzaam aan faseverschuivingen aanpast. Hierbij wordt
verondersteld dat de mate en snelheid van de aanpassing van de ritmen (de entrainment)
afhangt van de verhouding tussen de kracht van de zeitgebers en die van de bij het

desbetreffende ritme behorende oscillator. Wanneer de kracht van de zeitgebers in een

experiment gelijk blijft, worden de verschillen in snelheid van entrainment daarom
geacht te zijn veroorzaakt door verschillen in oscillator-sterkte. Deze verschillen in
oscillator-sterkte manifesteren zich in verschillen in grootte van de amplituden van de

bijbehorende ritmen. Dit zou betekenen, dat hoe groter de amplitude van een bepaald
ritme is, des te sterker de kracht is van de bijbehorende oscillator, en des te langzamer
het ritme zich aanpast aan faseverschuivingen (zie o.a. Aschofi 1976; Wever, 1979,
l 980).

6.3.1 De relatie tussen amplitudegrootte en aanpassingssnelheid

Ten aanzien van individuele verschillen in aanpassingssnelheid aan faseverschuivingen,
zou het bovenstaande kunnen betekenen dat individuen met relatief grote amplituden
van hun circadiane ritme zich ook langzamer zouden aanpassen aan faseverschuivingen
van de zeitgebers, oftewel aan veranderingen in het slaap/waak patroon. Inderdaad
hebben experimenten met faseverschuivingen laten zien dat hoe groter de amplitude van

het temperatuur ritme van de proefpersoon is, des te langzamer het ritme zich aan de

faseverschuiving lijkt aan te passen (Wever, 1980). In twee veldstudies in een olieraf-
finaderij worden deze resultaten bevestigd (Reinberg, Vieux e.a., 1978, 1979) bij
respectievellk 20 ploegendienstwerkers van 25-48 jaar in een 7-daags rooster, en bij 5
ploegendienstwerkers van2l-28jaar in een 3-4-daags rooster, waarin bij beide studies
gedurende acht weken metingen zijn verricht. Individuele verschillen in aanpassings-

snelheid aan nachtdienst blijken samen te hangen met de grootte van de amplitude van
het temperatuur ritme, het ritme van de uitademingscapaciteit en het ritme van 17-

OHCS in de urine. Reinberg e.a. concluderen hieruit dat kleine amplituden van de

circadiane ritmen van genoemde functiesystemen geacht kunnen worden een aanwijzing
te zijn voor de individuele mogelijkheid tot snelle aanpassing aan ploegendienst. Zij



stellen echter dat de waarde van de relaties tussen amplitudegrootte en aanpassings-
snelheid beperkt wordt door de relatief lage correlaties die zijn gevonden. Bovendien
worden de bedoelde relaties niet gevonden voor ritmen van kalium en natrium in de

urine, noch voor het ritme in de capaciteit van de greepkracht. Zij veronderstellen
daarom dat ook àndere chronobiologische karakteristieken dan alleen een kleine
circadiane amplitude een rol spelen bij een snelle aanpassing.
In een isolatie-experiment van Minors en Waterhouse (1983) bij 28 jonge studenten
komt met betrekking tot de temperatuur eveneens een omgekeerde relatie tussen de
grootte van de amplitude en de snelheid van aanpassing naar voren. Een minder
duidelijke relatie wordt gevonden voor de uitscheiding van kalium en natrium; en géén
relatie wordt gevonden voor andere elektrolyten in de urine.

Het verschil tussen de studies van Reinberg e.a. en Minors e.a. is dat de eerste studie
alléén de overgang van dagdienst naar nachtdienst betreft bij min of meer eryaren
ploegendienstwerkers, terwijl de tweede studie een isolatie-experiment betreft met
jonge studenten. Daarin worden niet alleen mogelijke overgangen van onregelmatige
dienst bestudeerd, zij worden ook vergeleken met controlewaarden die verkregen zijn
tijdens een normale leefroutine met dagwerk en nachtslaap. Evenals Reinberg e.a.
concluderen Minors e.a. echter op grond van de door hen gevonden waatden,dntdz
sterkte van de gevonden relatie tussen amplitudegrootte en aanpassingssnelheid slechts

betrekkelijk Ís, en zeker géén voorspellende waarde heeft. Zij merken op dat zowel in
hun eigen studie als in die van Reinberg e.a. sprake kan zijn van een masking effect van
het gevolgde activiteiten ritme (het slaap/waak patroon, de timing van de maaltijden en

dergelijke). Niet bekend is hoe groot de proportie van dit masking effect is in
vergelijking met het effect van de te onderzoeken faseverschuiving.
Minors e.a. concluderen hieruit dat een alternntieve verklaring voor de gevonden relatie
tussen een grote amplitude en een langzame aanpassing ook mogelijk is. Namelijk dat
individuen die circadiane ritmen met grote amplituden hebben, ook een andere
eigenschap bezitten die op een of andere manier de langzame aanpassing aan fasever-
schuivingen veroorzaakt. Deze eigenschap zou dan wel eens een meer rigide leefpaffoon
en de daaruit voortvloeiende vaste gewoonten van slaap- en waaktijden, maaltijden e.d.

kunnen zijn, waarbij de grotere amplituden gezien kunnen worden als een gevolg van
deze gewoonten. Voor het desbetreffende onderzoek zou dat betekenen dat de gevonden
grote amplituden in dat geval het gevolg zouden zijn van de masking effecten, en zèlf
niet de oorzaak zijn van een langzamer aanpassing aan faseverschuivingen.

6.3.2 Relaties tussen amplitudegrootte en tolerantie voor ploegendienst

Een andere relatie die is onderzocht, betreft de relatie tussen de amplitudegrootte en de
mate van ongemak die het aanpassen aan faseverschuivingen met zich meebrengt. Uit
isolatie-experimenten is naar voren gekomen dat de circadiane ritmen meer bestand zijn
tegen welke verstoring dan ook naarmate de amplitude groter is. In dat geval bestaat er
minder neiging tot interne desynchronisatie van het circadiane systeem (Wever, 1980).
Het feit dat mensen met een kleinere amplitude van hun circadiane ritmen zich sneller
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aan faseverschuivingen zouden aanpassen, houdt tevens in dat zij daarbij ook een
grotere verstoring van hun circadiane systeem ondergaan, en eerder of sterker interne
desynchronisatie vertonen (Aschoff, 1978). Vanuit chronobiologisch standpunt houdt
een verandering in de tijdsstructuur van het organisme echter een pathologische
conditie in (o.a. Halberg en Reinberg, 1967). Uit isolatie-experimenten en uit
onderzoek naar de effecten van transmeridiane vluchten en ploegendienst is dan ook
naar voren gekomen dat een toestand van interne desynchronisatie zich manifesteert in
een vermindering van het welbevinden (etlag) zoals chronische vermoeidheid, slaap-
klachten, maagklachten, en een verminderd prestatievermogen.
Individuen die een relatief kleine amplitude van hun circadiane ritmen hebben, zouden
daarom als consequentie van hun snellere aanpassing aan faseversóuivingen, óok
sneller hinder moeten ondervinden van deze verschijnselen van interne desynchro-
nisatie. En andersom: individuen die relatief grote amplituden hebben, zouden als
consequentie van hun langzamere aanpassing aan faseverschuivingen ook minder snel of
minder erg hinder moeten ondervinden van de verschijnselen van interne
desynchronisatie. Vertaald naar ploegendienst zou dit betekenen dat ploegendienst-
werkers met grotere amplituden van hun circadiane ritmen dan anderen, minder snel of
minder sterke desynchronisatieklachten hebben. Zij zouden dus beter bestand zijn tegen
de faseverschuivingen van ploegendienst. Dit wordt veelal de mate van tolerantie voor
ploegendiensÍ genoemd. Andlauer e.a. (1979, 1965), Andlauer en Reinberg (1979),
Leonard (1980) en Reinberg e.a. (1981) vinden inderdaad in verschillende studies bij
groepen ploegendienstwerkers met enige jaren ploegendienstervaring, dat ploegen-
dienstwerkers die nachtdienst-tolerant zijr,, circadiane ritmen met een grotere amplitude
hebben dan hun collega's met kleinere amplituden, die ook meer gastro-intestinale
klachten hebben.
De mate van tolerantie voor ploegendienst wordt veelal gerelateerd aan subjectieve
inschattingen van welbevinden, zoals van de vermoeidheid, de slaapkwaliteit, maag-
klachten enzovoorts. In een recente studie van Reinberg e.a. (1983) wordt gesteld dat dit
soort symptomen van intolerantie voor ploegendienst zeer sterk overeenkomen met de

symptomen van depressie. Bovendien zijn dit dezelfde symptomen als die in verband
gebracht worden met stress. Het betreft verschijnselen van slaapproblemen, chronische
vermoeidheid, gei'rriteerdheid, eetlustvermindering en maagpijn, en een onvoldoende
prestatievermogen. Deze depressieve symptomen lijken echter bij ploegendienst-
werkers reversibel te zijn, en verdwijnen wanneer men niet meer onderhevig is aan de
conditie van ploegendienst. Dit blijkt tenminste uit een onderzoek waarin deze
symptomen bij vijf ex-ploegendienstwerkers (die wegens intolerantie voor ploegen-
dienst naar dagdienst zijn overgegaan) worden vergeleken met die van tolerante
ploegendienstwerkers (Reinberg e.a., 1983). Een opvallend resultaat van dit laatste
onderzoek is overigens dat ook de grootte van de amplitude reversibel lijkt te zijn.

De onderzoeksresultaten van studies waarin de bovenbeschreven relaties, namelijk
grotere amplitude/angzameÍ aanpassing en grotere amplitude/betere tolerantie met
elkaar in verband worden gebracht, laten echtergeen directe relaties tussen deze drie
variabelen zien. In een onderzoek van Andlauer en Reinberg 0979) wordt bijvoorbeeld
wel een direct verband gevonden tussen de grootte van de amplitude en de tolerantie
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voor ploegendienst, maar geen direct verband tussen de grootte van de amplitude en de

snelheid van aanpassing. De aanpassingssnelheid is echter wel groter bij intolerante
proefpersonen met een relatief grote amplitude. Ook Minors en Waterhouse (1983)

vinden in een onderzoek bij 36 verpleegsters, geen betrouwbare directe relaties tussen

amplitudegrootte, tolerantie voor ploegendienst, en snelheid van aanpassing. Zij ver-
wijzen echter - evenals bij de hierboven beschreven isolatie-experimenten - naar de

masking effecten van het activiteitenpatroon, die volgens hun een belangrijker rol
spelen dan de veronderstelde ritmekarakteristieken.

Wat ook een rol zou kunnen spelen bij de onduidelijke relatie tussen amplitudegrootte,
aanpassingssnelheid en tolerantie voor ploegendienst, is dat de onderzoeksresultaten
waarin een omgekeerd verband wordt aangetoond tussen amplitudegrootte en aanpas-
singssnelheid, noodzakelijkerwijze de amplitude van het circadiane ritme van één

functiesysteem, meestal de temperatuur, of hooguit een paar functiesystemen betreffen.
Tolerantie voor ploegendienst heeft echter te maken met de mate van interne
desynchronisatie van het gehele circadiane systeem. Een individuele snelle aanpassing
van één of meer functiesystemen zoals lichaamstemperatuur, impliceert nog geen snelle
aanpassing van de ritmen van àndere functiesystemen. En andersom: een relatief
langzame aanpassing van de lichaamstemperatuur door een grote amplitude wil nog niet
zegger, dat andere functiesystemen zich óók langzaam zouden aanpassen en dat er dus
geen toestand van inteme desynchronisatie van het circadiane systeem zou bestaan.
Dit gebrek aan samenhang komt naar voren in een studie naar de slaap van vier
ploegendienstwerkers in een olieraffinaderij van Forët en Benoit (1980), waarin de
invloed van faseverschuivingen op de individuele slaapduur en slaapkwaliteit van de
proefpersonen wordt vergeleken. Hoewel blijkt dat er duidelijke individuele verschillen
in aanpassing van de slaapvariabelen aan ploegendienst bestaan, kan niet worden
aangetoond dat deze individuele verschillen in aanpassing samenhangen met individuele
verschillen in ritmekarakteristieken, zoals de amplitudegrotte en de fasering. Forët en
Benoit concluderen dat aanpassing aan ploegendienst van een zo complexe functie als de
slaap, niet voorspeld kan worden uit de aanpassingssnelheid en/of ritmekarakteristieken
van één of meer functies, zoals de lichaamstemperatuur.

6.3.3 Relaties tussen amplitudegrootte en het gemiddelde niveau van een
ritme

Uit al wat oudere isolatie-experimenten is naar voren gekomen dat er een positief
verband bestaat tussen de grootte van de amplitude van een circadiaan ritme van een

bepaald functiesysteem, en de gemiddelde waarde van alle niveaus gedurende één
periode, en wel zodanig dat een grote amplitude samengaat met een hoog gemiddeld
niveau van het desbeteffende functiesysteem (Wever , 1969). Dit zelfde verband is ook
naar voren gekomen in veldonderzoek. Minors en Waterhouse (1983) gebruiken in hun
onderzoek bij verpleegsters als maat nóóst de amplitudegrootte, ook de gemiddelde
waarde van de temperatuur en elektrolyten in de rine. Zij vinden daarbij een sterk
positief verband tussen die twee variabelen.
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Een ander aspect van het eventuele verband tussen amplitudegrootte en de gemiddelde
waarde van een circadiaan ritme, komt naar voren in experimenten waarin de
aanpassingssnelheid bij advance shifts wordt vergeleken met die bij delay shifrs (Wever,
1980). Zowel de amplitude als de gemiddelde waarde van het temperatuur ritme nemen
namelijk af bij een advance shift, maar niet bij een delay shift. Aan de andere kant
vinden Reinberg e.a. (1979) bij ploegendienstwerkers wel significante verschillen in
amplitudegrootte bij groepen die geselecteerd zijn op leeftijd en op tolerantie-
/intolerantie voor ploegendienst, maar géÉn verschillen in de gemiddelde waarde van de
temperatuur. Gilberg en Akerstedt (1985) vinden in een onderzoek naar verschillen in
waakzaamheid tijdens de nachtdienst, dat pe.rsonen die in staat zijn zowel hogere niveaus
van adrenaline te houden, en tevens een duidelijker circadiaan ritme in de adrenaline-
spiegel vertonen, ook beter bestand zijn tegen slaapgebrek en's nachts beter waakzaam
blijven.
Het is dus nog niet geheel duidelijk of er inderdaad een positief verband bestaat russen de
gemiddelde waarde in één periode en de amplitudegrootte van het circadiane ritme van
een functiesysteem. Wèl is duidelijk dat exogene invloeden, zoals bijvoorbeeld fysieke
en psychische stress, wèl een individueel verschillende invloed hebben op het niveau van
verschillende functiesystemen, en daardoor verschillen in gemiddelde waarden gedu-
rende één periode kunnen veroorzaken. Dat hoeft echter nog niet te betekenen dat
daarmee ook de amplitudegrootte verschillend is, aangezien de uitgangswaarde bij het
ene individu ook wel hoger kan liggen dan bij het andere.

6.4 DE STABILITEIT VAN HET SYSTEEM: INDIVIDUELE VER.
SCHILLEN IN GEVOELIGHEID VOOR INTERNE DESYN-
CHRONISATIE

De stabiliteit van een circadiaan ritme kan worden gerelateerd aan de mate van stabiliteit
van de periode, de fasering, de amplitude en het gemiddeld niveau van dat ritme.
Daarbij zou dus moeten worden beschouwd in hoeverre al die ritmekarak-teristieken
gevoelig zijn voor invloeden van buitenaf, zoals faseverschuivingen,
omgevingsinvloeden, fysieke en psychische stress enzovoorts, en in hoeverre daar
onderlinge verbanden tussen bestaan. Een dergelijk onderzoek kan vanwege het grote
aantal variabelen en de complexiteit van de onderlinge relaties niet worden uitgevoerd.
Een andere - meer reële - benadering is om de individuele mate van stabiliteit van het
gehele circadiane systeem te beoordelen op grond van de mate waarin dat systeem
gevoelig is voor interne desynchronisatie. Op grond van dit criterium voor stabiliteit
van het circadiane systeem bestaan zeker individuele verschillen, zowel wat betreft de
stabiliteit van de diverse ritmekarakteristieken zoals de amplitudegrootte en de fasering,
als wat betreft andere persoonskenmerken. Hieronder zullen de invloed van leeftijd en
sexe op de stabiliteit van het systeem besproken worden, en onderzoek dat wijst op een
relatie tussen de symptomen van interne desynchronisatie en die van depressieve
patienten. Daarbij wordt verondersteld dat ploegendienst invloed heeft op het
ontwikkelen van depressieve klachten bij dïe personen, die zeer gevoelig zijn voor
interne desynchronisatie van hun circadiane systeem.
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6.4.1 Leeftijd en ritmekarakteristieken

Om te kunnen beoordelen of de specifieke karakteristieken van het individuele
circadiane systeem al of niet beschouwd kunnen worden als een constante factor
gedurende het gehele leven, ligt het voor de hand te onderzoeken of de leeftijd van het
individu invloed heeft op de toestand en werking van zijn circadiane systeem. Wever
(1974, 1979) rapporteert dat uit free running isolatie-experimenten naar voren komt
dat de gevoeligheid voor interne desynchronisatie groter wordt naarmate de leeftijd
toeneemt. Hieruit volgt dat men bij het ouder worden gevoeliger zou worden voor
verstoringen van het slaap/waak patroon. Uit experimenten met transmeridiane
vluchten blijkt dat de volledige aanpassing aan een verandering in het patroon van
waken en slapen langer duurt naarmate de individuen ouder zijn, hetgeen eveneens zou
kunnen wijzen op een ernstiger voÍïn van interne desynchronisatie bij oudere mensen
(o.a. Klein e.a., 1977).

Wat betreft de invloed van de leeftijd op de circadiane ritmen van verschillende
hormoonsystemen is in een onderzoek van Pincus e.a. (1954) de circadiane ritmiek in de
uitscheiding van verschillende steroiden in de urine bij verschillende leeftijdsgroepen
onderzocht. Zij vinden bij het toenemen van de leeftijd een grotere verstoring van de
circadiane ritmiek en een afname in de uitscheiding van verschillende steroiden, welke
afname varieert van gering totzeeÍ sterk.Akerstedt en Torsval (1981) hebben bij 390
werkers in de staalindustrie onder andere het verband tussen leeftijd en diurnal type
onderzocht, dat wil zeggen dat zij de fasering van het circadiane systeem met behulp van
vragenlijsten over het activiteitenritme vast hebben gesteld. Zij vinden dat er met het
toenemen van de leeftijd een verschuiving optreedt in het diurnal type, en wel zodanig
dat het aantal ochtendtypen steeds toeneemt. Een van de oorzaken voor het feit dat in
hun onderzoek ochtentypen meer problemen hebben met de slaap tijdens ochtenduren,
zou daarom de leeftijd kunnen zijn.
In een onderzoek van Reinberg e.a. (1979) bij 29 ploegendienstwerkers is ook de relatie
tussen leeftijd, slaapkwaliteit en ritmekarakteristieken van het circadiane systeem
onderzocht, en wel bij vier groepen die onderling verschillen in leeftijd en in mate van
tolerantie voor ploegendienst op grond van subjectieve inschattingen en het aantal
medische klachten. De verschillen in gemiddelde leeftijd tussen de groepen komt verder
overeen met de verschillen in gemiddeld aantal jaren ploegendienstervaring. De
resultaten van dit onderzoek laten significante verschillen tussen de volgende groepen
zien.
A. Met benekking tot slaapverstoringen en een grotere vermoeidheid na nacht- en

ochtenddienst:
- hebben oudere ploegendienstwerkers meer klachten dan jongern
- hebben oudere, voor ploegendienst intolerante, ploegendienstwerkers meer

klachten dan ouderevoor ploegendienst tolerante ploegendienstwerkers. Dit
resultaat ligt echter voor de hand, omdat de mate van tolerantie voor
ploegendienst onder meer wordt vastgesteld aan de hand van het aantal medische
klachten.

B. Met betrekking tot het temperatuur ritme:



- hebben oudere, intolerante ploegenwerkers een kleinere amplitude dan zowel
jongere ploegendienstwerkers als oudere, wèl tolerante ploegendienstwerkers;

- hebben oudere, intolerante ploegendienstwerkers een latere fasering dan oudere
tolerante ploegendienstwerkers - respectievelijk een piek om 17.00 uur en om
15.00 uur;

- worden er geen verschillen gevonden in gemiddelde waarden van de temperatuur
curve.

Hoewel uit dit onderzoek van Reinberg e.a. wel naar voren komt dat er met het ouder
worden veranderingen optreden in bepaalde karakteristieken van het circadiane
systeem, kan niet gesproken worden van een leeftijdseffect op grond van alléén andere
ritmekarakteristieken. Met andere woorden: het is niet duidelijk of de oorzaak van de
vermindering van slaapkwaliteit bij ouderen voornamelijk verklaard kan worden door
een ernstiger verstoring van het circadiane systeem, of dat andere, de slaapkwaliteit
beihvloedende factoren eveneens een belangrijke rol spelen.

Met name uit free-running isolatie-experimenten komt de aanwijzing dat met het ouder
worden de gevoeligheid voor interne desynchronisatie groter zou worden. Maar deze
onderzoeksresultaten zijn onvoldoende om een definitieve uitspraak te kunnen doen
over de oorzaak van veranderingen in het circadiane systeem bij het ouder worden.
Onderzoek bij dieren naar het verband tussen leeftijd en ritmekarakteristieken en het
effect daarvan op de aanpassing aan faseverschuivingen, geven een geheel andere
aanwijzing over de mogelijke oorzaak van de veranderingen in het circadiane systeem.
Onder andere in een onderzoek van Yunis e.a. (1973,1974) worden de amplitude, de
fasering en de aanpassingssnelheid van het temperatuur ritme bij faseverschuivingen
van de licht/donker zeitgeber onderzocht bij twee verschillende soorten muizen. De ene
soort - NBZ-muizen - ontwikkelt vóór het eerste levensjaar bepaalde afwijkingen; de
andere soort - CBA-muizen - niet. In het onderzoek van Yunis e.a. worden beide
soorten muizen ook op ouderdomseffecten onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat
muizen van het soort CBA zich relatief langzaam aan faseverschuivingen aanpassen en
met het ouder worden een relatief kleine afname van de amplitude vertonen. NBZ-
muizen daarentegen blijken zich relatief snel aan faseverschuivingen aan te passen en
veÍonen met het ouder worden relatief grote afname van de amplitude. Ook wordt bij
dieronderzoek een verkorting van de periode van sommige ritmen gevonden met het
toenemen van de leeftijd (Pittendrigh en Daan, 1974). Dit soort onderzoeksresultaten
wijst op genetisch bepaalde veranderingen in ritmekarakteristieken bij het ouder
worden.
Uit medisch georiënteerd chronobiologisch onderzoek komen nog andere mogelijke
oorzaken naar voren voor de afname van stabiliteit van het circadiane systeem bij het
ouder worden (Rietveld, 1986; Breimer, 1986). Bij het ouder worden

a. nemen de amplituden van circadiane ritmen af. De persistentie van de ritmen
wordt daardoor geringer, waardoor het systeem gevoeliger wordt voor
verstoringen van het slaap/waak patroon;

b. de periodelengten worden kleiner, dat wil zeggen dat het endogene aspect van
circadiane ritmen neigt naar faseringen die steeds vroeger in de tijd komen te
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liggen. Daardoor zal synchronisatie aan de 24 uurs periode steeds moeilijker
worden en zal gemakkelijk interne desynchronisatie kunnen optreden.

Met betrekking tot de leef- en slaapomstandigheden van oude mensen komen daar dan
nog de volgende mogelijke oorzaken voor desynchronisatie bij:

c. de sociale signalen die dienen als zeitgebers, verminderen bij oude mensen sterk:
24 uurs synchronisatie wordt moeilijker;

d. oude mensen doen overdag vaker dudes: door de verminderde activiteit overdag
en een kleinere behoefte aan slaap, slapen oudere mensen lichter en treedt
fragmentatie van het slaap/waak patroon op.

6.4.2 Sexe en ritmekarakteristieken

Uit isolatie-experimenten zijn een aantal verschillen tussen mannen en vrouwen naar
voren gekomen betreffende de karakteristieken van hun free-running circadiane ritmen
(Wever, 1986). Deze verschillen zijn:
a. Betreffende het free-running slaap/waak ritme:

- de periodelengte van het slaap/waak ritme is bij vrouwen gemiddeld bijna een half
uur korter dan bij mannen;

- bij vrouwen neemt de slaap een grotere proportie van hun slaap/waak cyclus in
beslag. De behoefte aan slaap is in één slaap-cyclus 20Vo soÍer dan bij mannen.

b. Betreffende het free-running temperatuur ritme:
- de amplitude van het temperatuur ritme is bij vrouwen kleiner;
- het gemiddelde niveau van de temperatuur is bij vrouwen hoger.

Voor zowel mannen als vrouwen bestaat er een relatie tussen de proportie van de slaap
in het slaap/waak ritme en de amplitude van het temperatuur ritme. Des te groter de

amplitude van het temperatuur ritme is, des te groter is de proportie van de slaap. De
hierboven aangegeven sexeverschillen in ritmekarakteristieken zijn zo groot, dat de

relatie tussen slaapproportie en amplitudegrootte van het temperatuur ritme alleen voor
mannen en vrouwen afzonderlijk is vast te stellen. Het is daarbij opvallend dat vrouwen
nó de menopauze ritmische kenmerken gaan vertonen die overeenkomen met die van
mannen. Waarschijnlijk spelen veranderingen in de hormoonhuishouding hierbij een

belangrijke rol (Polasek, 1986).

Een ander sexeverschil in ritmekarakteristieken komt naar voren uit isolatie expe-
rimenten. In een gedesynchroniseerde toestand van het organisme is de proportie slaap

binnen de slaap/waak cyclus beduidend kleiner dan in de gesynchroniseerde toestand,
zowel bij mannen als bij vrouwen. Daarbij neigen vrouwen bij desynchronisatie echter
tot een verkorting van de periode van het endogene slaap/waak ritme, terwijl mannen
juist veel meer neigen tot een verlenging van de periode van het endogene slaap/waak
ritme. Of anders gezegd: bij vrouwen heeft het activiteiten ritme een snellere "looptijd"
dan het temperatuur ritme, terwijl bij mannen het activiteiten ritme een langzamer
"looptijd" krijgt. Bij beide sexen is en blijft de periode van het free-running
temperatuuÍ ritme vrijwel gelijk, namelijk rond de 25 uur. De desynchronisatie van



slaap/waak- en temperatuur ritmen blijkt dus voor beide sexen veroorzaakt te worden
door veranderingen in de periodiek van het slaap/waak ritme, maar dan wel voor iedere
sexe op een andere manier, namelijk desynchronisatie door versnelling van het
slaap/waak ritme bij vrouwen, en desynchronisatie door vertraging van het slaap/waak
ritme bij mannen (Wever, 1984).

\Wat kunnen deze sexeverschillen in ritmekarakteristieken nu betekenen voor het
werken in ploegendienst? Wanneer alleen endogene ritmekarakteristieken van het
slaap/waak ritme bepalend zouden zijn voor de slaapduur, zou geconcludeerd kunnen
worden dat mannen beter bestand zijn tegen slaapgebrek dan vrouwen, die in free-
running condities immers eerder gaan slapen en ook relatief meer slaap krijgen. Dit zou
ook kunnen betekenen dat de circadiane tendens tot wakker worden bij vrouwen eerder
optreedt dan bij mannen. De totale slaapduur wordt echter tevens bepaald door de
homeostatische regulatie van de slaap (zie hoofdstuk 4), zodat geen uitspraak kan
worden gedaan over absolute verschillen in slaapduur tuSSen mannen en vrouwen.
Verder blijken vrouwen een kleinere amplitude van het temperatuur ritme te hebben
dan mannen. Misschien zijn vrouwen daardoor ook gevoeliger voor interne
desynchronisatie. Bovendien is het niet onmogelijk dat vrouwen, door hun neiging tot
verkorting van het slaap/waak ritme bij inteme desynchronisatie, minder problemen
zullen hebben dan mannen met de aanpassing aan een "verkorte" dag zoals bij een
achteruit roterend rooster. Bij mannen bestaat in het aanpassingsproces immers juist de
neiging tot verlenging van het slaap/waak ritme.

Wat betreft ritmekarakteristieken van andere functiesystemen bestaan eÍ zeeÍ weinig
studies naar circadiane ritmen waarin tevens eventuele verschillen tussen de sexen
worden onderzocht. Folkard, Glynn en Lloyd (1978) hebben individuele verschillen in
circadiane ritmiek van pijnsensatie onderzocht bij 41 pijnpatiënten, naar aanleiding van
een aantal studies die een circadiane ritmiek hebben aangetoond in de gevoeligheid voor
pijn. Een van de resultaten van de studie van Folkard e.a.laat een grotere toename zien
van pijnsensatie in de loop van de dag bij vrouwen. Of dit - zoals Folkard e.a.
suggereren - betekent dat het ritme van pijnsensatie bij vrouwen een grotere amplitude
heeft, óf dat vrouwen eerder toegeven dat ze pijn hebben en daardoor méér pijn
aangeven op een vragenlijst, is echter volstrekt onduidelijk. Sociale patronen kunnen
hier eveneens een grote rol spelen. Hierop wordt in het tweede deel van deze publicatie,
"Rhythm and Blues", nader ingegaan.
In een ander onderzoek blijkt de uitscheiding van een bepaald corticosteroïde in de
urine voor vrouwen een andere circadiane ritmiek te vertonen dan voor mannen (Curtis
e.a., 1968). Vy'anneer echter in hetzelfde onderzoek het corticosteroide niveau in het
bloed wordt geanalyseerd, blijkt het verschil tussen de sexen niet meer significant te
zijn. In onderzoeken naar sexeverschillen in de fasering van het temperatuur ritme
vinden Melette e.a. (1951) dat de piek in het temperatuur ritme bij vrouwen twee uur
líter optreedt dan bij mannen, en het minimum één uur eerder. Yurugi (1971) vindt
echter dat de piek van het temperatuur ritme bij vrouwen juist éérder optreedt.
Het lijkt gerechtvaardigd te concluderen dat er wel degelijk sexeverschillen bestaan in
bepaalde ritmekarakteristieken, hoewel buiten de isolatieruimten van chrono-
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biologische laboratoria geen duidelijke verschillen worden gevonden. Het is mogelijk
dat door de aanpassing aan de 24 uurs periodiek van de omgeving, endogene verschillen
in ritmekarakteristieken tussen mannen en vrouwen niet meer zijn aan te tonen. Het is
ook mogelijk dat de invloed van de verschillen in endogene ritmekarakteristieken
relatief onbelangrijk is in verhouding tot de invloed van de exogene zeitgebers.
Tenslotte is zeker mogelijk dat de in laboratoria aangetoonde verschillen in ritmeka-
rakteristieken tussen mannen en vrouwen van wezenlijk belang zijn voor de reactie van
hun organisme op verschuivingen van het slaap/waak patroon, maar dat men dit in
veldonderzoek nog niet heeft kunnen aantonen. Deze laatste mogelijkheid pleit echter
voor het betrachten van grote voorzichtigheid ten aanzien van generalisatie yan
resultaten van veldonderzoek van groepen mannen nail vrouwen en omgekeerd.

6.4.3 Depressiviteit en ritmekarakteristieken

Uit verschillende studies blijkt dat bij affectieve geestesziekten zoals depressie en
manisch-depressieve psychose, in het algemeen ook sprake is van interne
desynchronisatie van het circadiane systeem (o.a. Halberg,1967; Kripke, 1978, 1983;
Wehr e.a., 1980). Depressieven blijken ook, vooral 's nachts, een veel geringere
excretie te hebben van melatonine (Swaab, 1986). Omdat melatonine van belang lijkt te
zijn bij de regulatie van circadiane ritmen, ligt een verband met verstoringen van het
circadiane systeem voor de hand. In de behandeling van affectieve ziekten wordt dan
ook geëxperimenteerd met manipulaties van het slaap/waak ritme. Behandelingen met
slaapdeprivatie in de tweede helft van de nacht blijken in50lo van de gevallen succes te
hebben, waarschijnlijk in verband met de rol van het circadiane cortisol ritme bij
depressieven (Von Zerssen, 1986). Ook een therapie van blootstelling aan sterke
verlichting gedurende de tweede helft van de nacht is in meerdere of mindere mate
succesvol gebleken (Wehr e.a., 1983).
Vanwege de voor depressiviteit en andere affectieve ziekten kenmerkende interne
desynchronisatie van het circadiane systeem, worden in verschillende onderzoeken de
symptomen van deze ziekten vergeleken met de effecten van ploegendienstwerk.
Karakteristiek voor depressiviteit is onder meer een slechte slaap, maar aan de andere
kant kunnen slaapstoornissen zoals die bij depressieve patiënten voorkomen, ook
experimenteel worden uitgelokt door slaapdeprivatie bij niet-depressieve proef-
personen. Echter ook de bij ploegendienst in het algemeen optredende slaapproblemen
zijn van dezelfde aard en even ernstig als die bij depressieve patiënten. Talloze time-
shift experimenten en onderzoekingen bij transmeridiane vluchten en ploegendienst
laten verder zien daÍ de symptomen die bij sómmige individuen optreden bij een
verstoord slaap/waak patroon, vrijwel gelijk zijn aan die van depressieve patiënten;
namelijk chronische vermoeidheid, ongewone prikkelbaarheid, hoofdpijn, neerslach-
tigheid, concentratieverlies, ochtendmoeheid, gevoel van malaise, onvoldoende
prestatieveÍmogen en eetlustgebrek of maag/darm problemen. Ploegendienstwerkers
met dergelijke symptomen worden geacht intolerant te zijn voor ploegendienst
(Reinberg e.a., 1983). Dit betekent nièt dat interne desynchronisatie van ritmen altijd
ernstige storingen van het gevoelsleven veroorzaken, maar wel dat interne
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desynchronisatie samen l<an gaan met depressie bij sommige individuen, en wel bij die
personen die hiervoor gepredisponeerd zijn. Bij deze personen uit zich de interne
desynchronisatie dan in symptomen die kenmerkend zijn voor zowel depressie als
intolerantie voor ploegendienst. Reinberg e.a. (1983) veronderstellen dat er bij
ploegenwerkers die intolerantie ontwikkelen, ook sprake is van een predispositie, welke
pas op een bepaalde leeftijd zichtbaar wordt in de bovenbeschreven depressieve
symptomen en in circadiane ritmen met eenkleine amplitude en een sterke neiging tot
int erne de sy nchronis at ie.
Deze veronderstelling wordt ondersteund door het onderzoek van Michel-Briand e.a.
(1981), waarin méér gevallen van depressiviteit en andere affectieve ziekten worden
gevonden bij gepensioneerde ploegenwerkers dan bij gepensioneerde niet-
ploegenwerkers.

Kripke (1983) rapporteert dat zeer veel manisch-depressieve patiënten free- running
circadiane ritmen hebben met eenperiode die korter is dan 24 tur. Snelle free-running
oscillatoren kunnen nauw gerelateerd zijn aan plotselinge verschuivingen of
versnellingen in de fasering van de ritmiek van de bijbehorende fysiologische systemen,
en daardoor snel leiden tot interne desynchronisatie. Inderdaad is een vroege fasering in
het circadiane ritme van verschillende systemen - met name in het temperatuur ritme -
aangetoond bij depressieve patienten (o.a. Kripke, 1983). Bij manisch-depressieve
patiënten wordt de interactie van de korte periode van sommige ritmen met de 24-uurs
periodiek van de omgeving, gereflecteerd in de tijdstippen waarop de manische en de
depressieve fasen van deze patiënten optreden. Het lijkt alsoféén groep oscillatoren niet
entrained kan worden aan de 24-tur-zeitgeber van de omgeving, terwijl een andere
groep dit wel kan. Het gevolg hiervan is interne desynchronisatie. Sommige circadiane
ritmen vertonen dan een maximum dat steeds éérder opEeedt, terwijl het maximum van
andere ritmen gelijk blijft omdat die wèl entrained zijn op een 24-uurs periodiek.
Inderdaad zijn in talloze studies bij depressieve en manisch-depressieve patiënten deze
faseverschuivingen van sommige circadiane ritmen aangetoond (zie overzicht Kripke,
1983). Kripke veronderstelt, dat mogelijke oorzaken voor deze vroege fasering en
inteme desynchronisatie kunnen zijn:
- een genetische predispositie van het individu;
- de invloed van medicijnen en alcohol;
- de invloed van stress en frustratie;
- de invloed van abnormale zeitgeber-combinaties, zoals conflicterende licht/donker

zeitgeber en maaltijden-zeitgeber;
- de invloed van leeftijd.
Bij een genetische predispositie voor interne desynchronisatie zouden medicijnen, stress

en ploegendienst het systeem zodanig kunnen beinvloeden dat vooral op oudere leeftijd
abnormale faseverhoudingen tussen verschillende oscillatoren en interne desynchro-
nisatie van het circadiane systeem permanent worden.

Uit de hierboven beschreven onderzoeksresultaten komen de volgende punten naar
voren:



A. De bij oudere personen sterkere tendens tot depressiviteit en het eerder optreden van
maxima in sommige ritmen (wat onder andere tot uiting komt in vroegere bedtijden,
vroegere temperatuur-maxima, een groter aantal "Morgen-typen"), zou veroorzaakt
kunnen worden door een versnelling in de frequentie van sommige endogene ritmen
met het ouder worden. Door de hogere frequentie van sommige ritmen in
vergelijking tot andere zou dan interne desynchronisatie kunnen ontstaan. Inderdaad
wordt bij oudere personen een grotere neiging tot interne desynchronisatie
gevonden. Het fenomeen van het toenemen van de frequentie van sommige free-
running ritmen met de leeftijd is ook bij ratten aangetoond door Pittendrigh en Daan
(te74).

B. De bij depressieve en manisch-depressieve patiënten voorkomende interne desyn-
chronisatie is veelal terug te voeren op een versnelde frequentie van sommige
endogene ritmen. Dit zou kunnen inhouden dat de symptomen van deze affectieve
ziekten veroorzaakt worden door verschillen in periodelengten.

C. Niet ieder individu dat onderhevig is aan interne desynchronisatie ontwikkelt
daardoor tevens ernstige depressiviteit. Waarschijnlijk is hier inderdaad sprake van
een genetische aanleg, waardoor interne desynchroniiatie bij sommige individuen
emstige affectieve storingen tengevolge heeft, terwijl dat bij anderen niet het geval
is. Personen die intolerantie voor ploegendienst ontwikkelen, vertonen ook
depressieve symptomen, en zouden een genetische aanleg kunnen hebben voor
interne desynchronisatie. Konopka e.a. (1971) hebben bij fruitvliegies aangetoond
dat de circadiane periodiek gecontroleerd wordt door verschillende allelen op het X-
chromosoom. Bij mensen is dit (nog) niet aangetoond, maar wel komt uit het
onderzoek naar voren dat de aanleg tot manisch-depressieve ziekten eveneens
gelocaliseerd schijnt te zijn op het X-chromosoom (Kripke, 1983).

6.5 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN FASERING VAN CIRCADIANE
RITMEN

Wanneer de fasering van een gesynchroniseerd circadiaan systeem wordt onderzocht,
wordt veelal het temperatuur ritme als indicator gebruikt. In het algemeen blijkt de
maximale waarde van het temperatuur ritme bereikt te worden om 15.00 uur, en de
minimale waarde om 03.00 uur 's nachts. Er is echter sprake van aanmerkelijke
individuele afwijkingen van dit gemiddelde. Bij sommige individuen is sprake van een

veel vroegere fasering: de piekwaarde van de temperatuuÍ curve wordt al één tot
meerdere uren vóór 15.00 uur bereikt. Bij andere individuen is juist sprake van een
lótere fasering: de piek treedt enige tijd nó 15.00 uur op. Uitgaande van de temperatuuÍ
als indicator blijken er dus individuele verschillen in fasering van het circadiane ritme te
bestaan. Deze worden aangeduid als "diurnal types", waarbij individuen met een
extreem vroege fasering morningtype of M-type genoemd worden, en individuen met
een extreem late fasering eveningtype of E-type. Ook bij andere functiesystemen als de
temperatuuÍ wordt hetzelfde fenomeen van een vroege of late fasering gevonden.
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Verreweg het meeste onderzoek naar diurnal types gaat er van uit dat individuele
verschillen in fasering berusten op verschillen in gedrag. Dit soort onderzoek zal in het
volgende hoofdstuk besproken worden.

6.6 CONCLUSIES

Er bestaan individuele verschillen in ritmekarakteristieken van het circadiane systeem,
die consequenties kunnen hebben voor de mate en snelheid van aanpassing aan een
veranderd slaap/waak patroon, en voor sommige personen meer of andere aanpassings-
problemen en klachten met zich meebrengen dan voor andere personen. De volgende
ritmekarakteristieken zij n hierbij van belan g :

V er s c hi lle n in p eriode le ngt e :

De gemiddelde periodelengte van circadiane ritmen is 25 uur, wanneer deze niet
beinvloed worden door invloeden van buitenaf, dus in free-running condities. Door de
invloed van exogene factoren past het circadiane systeem zich aan de 24-uurs ritmiek
aan. De inter-individuele variatie in free-running periodelengten is echter groot. Bij
sommige individuen zijn in free-running condities bij diverse functiesystemen
periodelengten aangetoond die veel langer zijn dan 25 uur. Doordat de mate van
aanpassing van het circadiane systeem bepaalde grenzen niet kan overschrijden, ontstaan
bij individuen met zulke extreem lange endogene periodelengten zeer waarschijnlijk
problemen wanneer aanpassing moet plaatsvinden aan een ritmiek die nog korter is dan
24 uur. Zo'n verkorting van het etmaal bestaat bij een advance shift.
Ook een extreem korte free-running periode kan specifieke problemen opleveren. Het
lijkt alsof ritmen van sommige functiesystemen zich wèl kunnen aanpassen aan de 24-
uurs ritmiek, terwijl andere ritmen dit niet kunnen en een maximum vertonen dat steeds
eerder optreedt. Behalve een vroegere fasering van sommige ritmen heeft dit ook
interne desynchronisatie van het circadiane systeem tengevolge. Als mogelijke oorzaken
voor dit fenomeen worden genoemd een genetische aanleg, de leeftijd, de invloed van
contrasterende zeitgeber - zoals bij ploegendienst - en de invloed van stress, frustratie,
medicijnen en alcohol.

V ers c hill en in amp lit ude gro otte :
De amplitudegrootte - het verschil tussen de maximum- en de minimumwaarde binnen
één periode - van dezelfde functiesystemen verschilt van persoon tot persoon . Zo zijn er
bijvoorbeeld individuen die een grote amplitude hebben van hun temperatuur ritme, en
personen die een kleine amplitude van hun temperatuur ritme hebben. Bij de aanpassing
van een ritme aan een veranderd slaap/waak patroon, gaat de amplitude zich eerst
afvlakken, waarna al of niet omkering van dat ritme kan volgen. Deze afvlakking zal des
te sneller gaan, naÍrÍmate de amplitude kleiner is. Inderdaad blijkt de mate en de snelheid
van aanpassing van een ritme aan een timeshift af te hangen van onder meer de grootte
van de amplitude van dat ritme. Dit zou kunnen inhouden dat personen met relatief
kleine amplituden van hun circadiane ritmen, zich sneller aan veranderingen in het
slaap/waak patroon zouden aanpassen dan anderen met relatief grote amplituden, maar
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dat hun circadiane systeem ook sneller verstoord zou worden, en zij dus gemakkelijker
desynchronisatieklachten krijgen. Uit veldonderzoek naar de betekenis van amplitude-
grootte komt naar voren dat personen met een grote amplitude van hun temperatuur
ritme, beter bestand zijn tegen ploegendienst.

V e r s c hi llen in g e midde lde w aarden :
Het is duidelijk dat invloeden van buitenaf, zoals fysieke of mentale inspanning, een
individueel verschillende invloed hebben op het niveau van een functiesysteem.
Daardoor kunnen individuele verschillen in gemiddelde waarden van dezelfde
functiesystemen in één periode optreden. Dit betekent echter niet, dat daarmee ook de
amplitudegrootte verschillend is, zoals wel is verondersteld. Wanneer door verschillen
in gevoeligheid voor invloeden van buitenaf, een bepaald ritme bij de ene persoon een
hoger maximum vertoont dan bij de andere persoon, kan ook de minimale waarde
immers wel hoger zijn. De resultaten van onderzoek naar het eventuele verband tussen
gemiddeld niveau en amplitudegrootte geven nog niet veel duidelijkheid.

V er s c hi I I en in g ev o e li ghe id v o o r int e rne de sy nc hr o nis at ie :
Wanneer een gesynchroniseerd circadiaan systeem zich aan moet passen aan een
veranderd slaap/waak patroon, gaan de ritmen zich met verschillende snelheden aan de
nieuwe situatie aanpassen. In deze aanpassingsperiode is het circadiane systeem
gedesynchroniseerd, en bestaan de typische desynchronisatieklachten. De gevoeligheid
voor interne desynchronisatie is bij de ene persoon groter dan bij de andere. Hierbij
speelt leeftijd een belangrijke rol. Bij de aanpassing aan een veranderd slaap/waak
patroon is de verstoring van de ritmen van verschillende functiesystemen bij oudere
personen groter, de aanpassingssperiode duurt langer, de amplituden van de ritmen
nemen af, de periodelangten worden korter, en er lijkt een verschuiving op te treden in
de fasering van de ritmen. Naarmate men ouder wordt, lijkt het circadiane systeem dus
minder stabiel te worden en neemt de gevoeligheid voor interne desynchronisatie toe.
Over de oorzaak hiervan is weinig bekend: er wordt gedacht aan genetisch bepaalde
veranderingen in ritmekarakteristieken, maar ook sociale factoren lijken een rol te
spelen bij de afname van stabiliteit met het ouder worden. Er blijken een aantal
sexeverschillen in ritmekarakteristieken te zijn. Deze verschillen betreffen onder meer
een kortere periodelengte van het slaap/waak ritme bij vrouwen en een kleinere
amplitude van het temperatuur ritme. Uit veldonderzoek is weinig bekend over
sexeverschillen in aanpassing aan een veranderd slaap/waak patroon; de in laboratoria
aangetoonde verschillen in ritmekarakteristieken pleiten echter voor voorzichtigheid
ten aanzien van generalisatie tussen vrouwen en mannen.
De klachten die bij sommige personen optreden bij een verstoord slaap/waak patroon,
zijn vrijwel gelijk aan die van depressieve patiënten. Bij affectieve geestesziekten, en
met name bij depressie, is er in het algemeen ook sprake van interne desynchronisatie.
Hieruit mag niet afgeleid worden dat iedereen die onderhevig is aan interne desyn-
chronisatie van zijn circadiane systeem, tegelijkertijd een depressieve patiënt zolu zijn,
maar wel dat bij sommige individuen interne desynchronisatie kan samengaan met een

ernstige depressie. Het is mogelijk dat een dergelijk verband tussen het ontwikkelen van
depressie en interne desynchronisatie pas op een bepaalde leeftijd zichtbaar wordt. De
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oorzaak voor de grotere neiging tot interne desynchronisatie bij depressieve en
manisch-depressieve patiënten wordt wel gezocht bij de bij deze personen veel
voorkomende free-running periodelengten, die korter zijn dan 24 uur.Ook de leeftijd
speelt hier waarschijnlijk een rol.

V ersc hillen in fas ering :
De maximum- en minimumwaarden van een bepaald functiesysteem komen in ongeveer
steeds dezelfde fase van een periode voor. Bij het temperatuur ritme wordt de maximale
waarde bijvoorbeeld bereikt om ongeveer 15.00 uur, en de minimale waarde om
ongeveer 03.00 uur, waarbij echter aanmerkelijke individuele afwijkingen van dit
gemiddelde voorkomen. Bij sommige individuen is sprake van een veel vroegere
fasering: de maximale waarde van de temperatuurcurve wordt al één tot meerdere uren
voor 15.00 uur bereikt: morningtypes of M-typen. Bij andere individuen is juist sprake
van een extra late fasering van het temperatuur ritme: eveningtypes of E-typen.
Hetzelfde fenomeen van een vroege of late fasering wordt gevonden bij vele andere
functiesystemen
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7.1 INLEIDING

Al in het begin van deze eeuw zijn individuele verschillen in fasering van circadiane
ritmen uit onderzoek naar voren gekomen. In een overzicht van studies betreffende de
prestatiecapaciteit en daarmee samenhangende fysiologische processen hebben Freeman
en Hovland (1934) aangegeven dat de in zovele studies geconstateerde individuele
verschillen in fasering ondergebracht kunnen worden in vier verschillende typen.
Kleitman (1939) heeft - mede naar aanleiding van zijn eigen onderzoeksresultaten - deze
vier typen teruggebracht naar twee extreme diurnal types: de morningtypes of M-typen
en de eveningtypes of E-typen. In een nieuwe analyse van de oudere onderzoeksresul-
taten heeft Folkard (1975) echter gesteld dat de door Freeman en Hovland en Kleitman
gevonden individuele verschillen in fasering van circadiane ritmen ook zeer goed toe te
wijzen zijn aan de verschillen tussen de soort mentale taken waarop de prestatie is
onderzocht.
Een nieuwe belangstelling voor diurnal types is ontstaan in de zestiger jaren, vooral
naar aanleiding van een onderzoek van Aanonsen (1964) waarin vastgesteld is dat een
groot gedeelte van de mensen die vanwege medische gronden ophouden met ploegen-
dienst, tot het type "vroeg naar bed en vroeg opstaan" behoren. Sindsdien zijn
individuele verschillen in fasering van circadiane ritmen gevonden in de trant van
vroege pieken en late pieken voor vele functiesystemen, zoals de temperatuur, voedsel-
opname, subjectieve alertheid, catecholamine-uitscheiding en de prestatie op ver-
schillende mentale taken.
Het uitgangspunt van dit soort onderzoek is dat de individuele verschillen in fasering
berusten op verschillen in gedrag, welke ofwel aangeboren zouden zijn, ofwel ontwik-
keld door invloeden van de omgeving. Daarbij wordt verondersteld dat deze door
gedrag bepaalde individuele verschillen in fasering wel eens in verband zouden kunnen
staan met de individuele verschillen in aanpassing aan ploegendienst. Wanneer nu de
verschillen in fasering van het circadiane systeem te bepalen zouden zljn aan de hand
van fysiologische- en gedragsaspecten van individuen dan zou men de beschikking
hebben over een criterium voor het uitselecteren van de mensen, die vanwege hun
aanpassingsproblemen minder geschikt zouden zijn voor ploegendienst. Vanuit deze
gedachtengang is er in de zeventiger jaren een ontwikkeling op gang gekomen, waarbij
gezocht wordt naar een mogelijkheid om het diurnal tpe, en met name M- en E-typen,
te bepalen aan de hand van gedragsverschillen en persoonlijkheidseigenschappen.

7.2 DE BEPALING VAN M- EN E.TYPEN

Een eerste vraag is in hoeverre verschillen in fasering tussen M- en E-typen bepaald
kunnen worden aan de hand van subjectieve inschattingen van de eigen gedragsge-
woonten door middel v an v rag enlij sten.
Aan de hand van een door Oequist (1970) opgestelde vragenlijst, heeft Oestberg Q973)
uit 107 studenten 14 extreme E-typen geselecteerd. In deze vragenlijst, die in de
ploegendienstliteratuur vaak de "Oestberg-vragenlijst" wordt genoemd, wordt
gevraagd naar gedragspatronen op bepaalde tijdstippen van het etmaal. Het betreft
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patronen van opstaan, naar bed gaan en van fitheid, moeheid, eetlust, de mate van
activiteit en het prestatievermogen, het gedrag bij 's nachts wakker moeten blijven en
tenslotte de eigen inschatting met betrekking tot het behoren tot de groep M- of E-typen.
In het onderzoek van Oestberg (1973) vertonen de extreme M-typen eentemperatuur-
piek die vijf uur eerder valt dan die van E-typen, en bovendien gebruiken zij de
maaltijden een uur en drie kwartier eerder.
Oestberg veronderstelt dat M-typen een 24-uurs periodiciteit hebben die meer
autonoom is dan die van E-typen, op grond van het gegeven dat de gedragspatronen van
M-typen minder flexibel zijn en minder bepaald worden door de omgeving dan bij E-
typsn. Daarnaast lijken de door E-typen gerapporteerde verschijnselen te wijzen op de
aanwezigheid van vrij lange free-running periodelengten, waarbij de aanpassing aan de
24-uurs periodiciteit bepaalde problemen geeft. Oestberg vermoedt dat vooral het
eetgedrag de circadiane aanpassing beinvloedt en dat M- en E-typen door hun
verschillen in eetgedrag op een andere manier beinvloed worden door de omstandigheid
van nachtdienst.

In een poging een verkorte Engelse versie van de Oestberg-vragenlijst te ontwikkelen,
hebben Horne en Oestberg (1976) een groep van 150 Engelse studenten in diurnal types
verdeeld. Op grond van hun score op deze morningness-vragenlijst, zijn de studenten als

verschillende diurnale types gekenmerkt. Ook bij dit onderzoek vertonen de exÍeme
M-typen een vroegere temperatuurpiek, een hogere dagtemperatuur en een sterkere
daling van de temperatuur ní de dagpiek. Een verkorte Nederlandse versie van de
morningness-vragenlijst bij een Nederlandse studentenpopulatie is echter niet succesvol
gebleken (Bottema e.a., 1982).

In een volgend experiment van Horne en Oestberg (1977) met de verkorte Engelse
vragenlijst bij 48 jonge proefpersonen, is tevens met behulp van de Eysenck Personality
Inventory getoetst in hoeverre deeigenschappen introversie-extraversie gerelateerd zijn
aan M- respectievelijk E-typen. In dit onderzoek vertonen de E-typen een significant
lagere temperatuurpiek dan de M-typen. Hoewel er wel een bepaalde trend is gevonden,
blijken er echter geen significante verschillen in fasering tussen de introverten en de
extraverten. Horne e.a concluderen dat hoewel zowel de slaap/waak gewoonten als de
eigenschap introversie/extraversie bijdraagt aan de fasering van de temperatuurpiek, er
kennelijk nog andere factoren zijn die aan de piektijd bijdragen en die slechts
gedeeltelijk vervat zijn in de gebruikte vragenlijsten.
Op grond van de morningness-vragenlijst selecteert Patkai (1970, 1971) uit 186
vrouwelijke psychologiestudenten 11 M-typen en 11 E-typen. De M-typen vertonen bij
bedrust's morgens een hoge adrenaline-uitscheiding, waarna een afname volgt; bij E-
typen blijft de adrenaline-uitscheiding gedurende de dag ongeveer gelijk. Wanneer de
proefpersonen onderzocht worden terwijl ze wèl aan belasting onderhevig zijn, blijkt de
adrenaline-uitscheiding van E-typen in de loop van de dag toe te nemen. De prestatie op
een aantal taken blijft voor de M-typen gelijk gedurende de dag, maar wordt bij E-typen
steeds beter. Bij de prestatie op andere taken wordt echter geen verschil tussen de
groepen gevonden. Verder vindt Patkai wèl een significant verschil tussen de groepen
wat betreft de dimensie extraversie/introversie: M-typen zijn meer introvert en E-typen
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meer extravert. Patkai overweegt de mogelijkheid van een verband tussen introversie/-
exfraversie en M- en E-typen, de redenering van Colquhoun (1971) volgend dat
a. introverten in het algemeen een hoger arousalniveau zouden hebben dan extraverten;
b. het arousalniveau voor ieder individu 's middags in het algemeen hoger zou zijn dan

's morgens;
c. er een omgekeerd U-vormig verband zou bestaan tussen het arousalniveau en de

prestatie, en
d. dat derhalve de prestatie van introverten 's morgens optimaal zol zijn, omdat hun

arousalniveau in de loop van de middag boven het optimale niveau zou stijgen.
Extraverten zouden hun optimale arousalniveau niet bereiken vóór de middaguren,
zodat hrín prestatie in de loop van de dag beter wordt.

In een onderzoek naar relaties tussen het diurnal type, de temperatuur en de prestatie,
vinden Horne e.a. (1980) bij extreme M- en E-typen dezelfde soort temperatuurcurve,
maar wel bij E-typen een één uur latere temperatuurpiek. De prestatie op een zoektaak
neemt bij M+ypen in de loop van de dag af en bij E-typen toe.

Een andere mogelijkheid om tot onderscheid van M- en E-typen te komen, wordt
gevolgd door Hildebrandt e.a. (1977). Zij stellen dat de circadiane fasering nauw
verband houdt met de reactieve eigenschappen van het vegetatieve systeem. Zij
selecteren M- en E-typen aan de hand van de verhouding tussen hartslag- en
ademhalingsfrequentie. Uitgaande van de ideale verhouding tussen deze twee
frequenties van 4:1 wordt een in deze verhouding te snelle hartslag beschouwd als een
verhoogde vegetatieve reactiviteit, terwijl een relatief te langzame hartslag als een
verlaagde vegetatieve reactiviteit wordt beschouwd. Hildebrandt e.a. vinden bij
onderzoek van 30 gezonde vrouwelijke personen dat een verhoogde vegetatieve
reactiviteit samengaat met een vroege piek in de temperatuur, en dat een verlaagde
vegetatieve reactiviteit samengaat met een late piek van de temperatuur. Zij concluderen
hieruit dat M-typen een verhoogde reactiviteit van hun vegetatieve systeem hebben, en
E-typen een verlaagde.

Kerkhof e.a. (1980, 1981) onderzoeken deyerschillen in cenÍrale en autonome activiteit
van het zenuwstelsel bij M- en E-typen. Uit 250 personen zijn met behulp van de
morningness-vragenlijst 9 extreme M-typen en 9 extreme E-typen geselecteerd. 's

Morgens en 's avonds hebben beide groepen een reactietaak moeten uitvoeren met een
visueel en een auditief waarschuwingssignaal. Uit de resultaten is naar voren gekomen
dat M-typen's morgens een hoger zelfgeschat activatieniveau hebben, tegen E-typen 's
avonds, en dat E-typen een toename in temperatuuÍ vertonen in de avond, maar M-
typen niet. Bovendien blijken elektrofysiologische registratie van de hersenactiviteit M-
typen's morgens sterker te reageren op de waarschuwingssignalen, en is bij E-typen het
omgekeerde het geval. Daarbij wordt er van uitgegaan dat deze aldus geregistreerde
hersenactiviteit een aanwijzing is voor het fasisch niveau van vigilantie, en daarmee iets
zegt oveÍ de mate van inspanning van het informatieverwerkende systeem in de
hersenen.
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Akerstedt en Fröberg (1976) hebben in een veldonderzoek de verschillen tussen M- en

E-typen onderzocht in de circadiane ritmen van catecholamine-uitscheiding in de urine,
de prestatie, zelfgeschatte activatie, en de lichaamstemperatuur. Met behulp van een
morningness-vragenlijst zijn hiervoor uit320 personen 20 M-, 20E- er 40Indifferente
typen tussen M- en E-type in vallend geselecteerd, waarbij gecontroleerd is op
gewoonten in roken, koffiedrinken, alcoholgebruik en de mate van fysieke en mentale
inspanning.

Hoewel M-typen in dit onderzoek wel een 24-uurs adrenaline-spiegel hebben die hoger
is dan die van E-typen, zijn er géén verschillen aangetoond in de fasering ervan,
evenmin als van noradrenaline, de lichaamstemperatuur en de prestatie op een auditieve
zoektaak. Alleen op de zelfgeschatte alertheid en vermoeidheid zijn significante
verschillen naar voren gekomen: M-typen schatten zich's morgens en in de loop van de

dag meer alert, terwijl E-typen zich 's avonds meer alert voelen. Volgens de

onderzoekers slaat het verschil tussen M- en E-typen dan ook nauwelijks op verschil in
fasering van het circadiane systeem, maar wijst het wel in de richting van een hoger
niveau van algemene activatie van het centrale zenuwstelsel bij M-typen in de
ochtenduren, waardoor gedurende de gehele morgen en middag de adrenaline-spiegel
hoger is, maar juist in de avonduren afneemt. Zij wijzen er in dit verband op dat de
meeste studies naar M/E-typen alleen verschillen aantonen in de ochtend- en avonduren,
en dat metingen in de middaguren niet gedaan worden, of geen verschil aantonen. Het
zou volgens Akerstedt en Fröberg zelfs heel goed mogelijk zijn dat de verschillen tussen

M- en E-typen alleen berusten op verschillen in adrenaline-reactie op de prikkels van de
nieuwe dag.Zij verwijzen hierbij ook naar Hildebrandt e.a. (1974) die spreken over een

verhoogde vegetatieve reactiviteit bij M-typen.

Hoewel uit de in deze paragraaf beschreven onderzoekingen wel enig verband naar

voren komt tussen de score op de gebruikte morningness-vragenlijst en de fasering van

circadiane ritmen van verschillende functiesystemen, zijn er toch nogal wat methodo-
logische kritiekpunten, die generalisatie van de onderzoeksresultaten twijfelachtig
maken. Hierop zal verder in de tekst nader worden ingegaan. Bovendien rijst de vraag
naar de relevantie van de gevonden verschillen tussen M- en E-typen, gezien het geringe
percentage echte M- en E-typen dat in een gehele onderzoeksgroep gevonden wordt.

7.3 DE AANPASSING VAN M. EN E-TYPEN AAN PLOEGENDIENST

Met inachtneming van voorzichtigheid ten aanzien van de generaliseerbaarheid van de

resultaten van onderzoek met behulp van de morningness-vragenlijst, lijkt het evenwel
gerechtvaardigd te stellen dat in de beschreven onderzoeks groepen op grond van
verschillen in gedragspatronen M-typen en E-typen voorkomen. Hoe verhouden zich nu
de faseringen van het circadiane systeem van zulke M- en E-typen bij faseverschui-
vingen in het slaap/waak patroon, en wel met name bij nacht- en ploegendienst?
In een experiment van Oestberg (1973) bij ploegendienstwerkers worden op grond van

een verkorte versie van de morningness-vragenlijst 5 M-, 5 E- en 5 Indifferente typen



geselecteerd. Oestberg vergelijkt de slaap, de temperatuur, het schatten van tijd, de

fysieke fitheid en de voedselinname-patronen van de verschillende typen. De M-typen
vertonen in dit onderzoek een zeerlangzame circadiane aanpassing aan nachtdienst en de

snelste aanpassing aan ochtenddienst. De E-typen vertonen in het algemeen een snellere
aanpassing dan de M-typen, hoewel hun aanpassing aan ochtenddienst en aan nachtdienst

ook langzaam is. Bovendien zijn de eetgewoonten van M-typen veel meer gelijkblijvend
over alle soorten diensten. Volgens Oestberg zijn er twee mogelijke verklaringen voor
deze verschillen in aanpassing, namelijk:
a. M-typen hebben meer problemen met de aanpassing aan ploegendienst, doordat zij

hun eetgewoonten niet veranderen;

b. M-typen hebben meer problemen, omdat hun circadiane systeem - en dus ook hun

eetgedrag - zichlangzaam aanpast aan een veranderd slaap/waak patroon.

Webb e.a. (1978) hebben de slaapgewoonten onderzocht bij 11 extreme M-typen en 10

extreme E-typen. Hij noemt die overigens respectievelijk "larks" en "owls". Deze zljn
geselecteerd uit een studentenpopulatie op grond van hun score op de morningness-
vragenlijst. De M-typen blijken eerder naar bed te gaan en eerder op te staan dan de E-

typen, en minder variatie te vertonen nhettijdstip van naar bed gaan en de lengte van de

slaap.M-typen hebben bovendien een betere slaapkwaliteit, voelen zich beter uitgerust
en doen kortere dutjes. In de tweede fase van het experiment hebben Webb e.a. de E-
typen twee weken lang laten opstaan op het tijdstip dat voor M-typen gebruikelijk is. In
de slaapkwaliteit van de E-typen verandert weinig door deze manipulatie, alleen de

slaapduur wordt korter.

In het eerder beschreven onderzoek van Hildebrandt e.a. (1977) waarin M-typen een

verhoogde vegetatieve reactiviteit vertonen, en E-typen een verlaagde, zijn bij de 30
personen ook de slaaptijden systematisch gevarieerd tussen 21.00 en 3.00 uur. DeM-
typenbhjken in dit onderzoek met een grotere verkorting van de slaapduur te reageren

op deze verschuivingen in slaaptijd dan de E+ypen.
In een onderzoek bij nachtdienst-verpleegsters hebben Hildebrandt e.a. (1978) op grond
van een veÍaling van de morningness-vragenlijst drie extreme M-typen en drie extreme
E-typen geselecteerd. Direct na een geruime periode van nachtdienst zijn onder strikte
bedrust-condities de temperatuur en de vegetatieve reactiviteit middels het polsslag-

ademhalingsquotiënt gemeten; evenzo onder normale leefomstandigheden tijdens de

daaropvolgende tien dagen durende herstelperiode. Hildebrandt e.a. constateren dat M-
typen, in tegenstelling tot E-typen, niet met een afvlakking van amplituden op
nachtdienst reageren, en datM-rypen eensterkere verstoring van het circadiane systeem

Yertonen.
In een vervolgstudie (Breithaupt e.a., 1978) is ongeveer hetzelfde experiment -

systematisch variëren van de bedtijden tussen 21.00 en 03.00 uur - gedaan bij acht
gezonde, mannelijke personen. Ook de resultaten van dit experiment laten zien dat M-
typen op "te late" bedtijden reageren met een groter slaaptekort dan E-typen. Tevens
wijzen de resultaten erop dat E-typen op een "te vroege" bedtijd juist reageren met meer
inslaapproblemen dan M-typen. Na een aantal nachten waarin de slaap op een steeds
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later tijdstip is aangevangen, neemt bij alle personen de slaaptijd toe, maar het meest bij
de E-typen.
Hildebrandt e.a. leiden uit de verschillende onderzoeksresultaten af dat de onder meer
door Forët en Lantin (1972) gemelde algemeen kortere dagslaap na nachtdienst bij
ploegendienstwerkers waarschijnlijk alléén M-typen betreft, en dat dit leidt tot een
groter tekort aan herstel voor M-typen dan voor E-typen. Volgens de onderzoekers zijn
E-typen beter tegen nachtdienst bestand vanwege de geringere reactiviteit van hun
vegetatieve functies op veranderingen in de externe omgeving.

In een onderzoek van Fröberg (1977) waarin bij vijftien vÍouwen de slaap 72 uur wordt
gedepriveerd, geven de M-typen zowel's morgens als 's avonds een hogere, zelfge-
schatte alertheid en vermoeidheid aan dan de E-typen. Wat betreft de fysiologische
variabelen temperatuuÍ, catecholamine-niveau en hartslag, en de prestatie op verschil-
lende taken, is echter geen enkel verschil tussen beide groepen geconstateerd. Volgens
Fröberg kan dit gebrek aan verschil tussen M- en E-typen wellicht geweten worden aan

het feit dat er hier geen sprake is van extreme typen, hoewel er wel een duidelijk
verschil tussen de groepen is aangetoond met behulp van de morningness-vragenlijst.
Een verklaring zou ook kunnen zijn dat bij diè onderzoeken waarin wèl verschillen in
fasering brj M- en E-typen is aangetoond, géén sprake is geweest van slaapdeprivatie.
Volgens Fröberg is het zeer wel mogelijk dat verschillen in fasering tussen M- en E-
typen méér het effect zijn van verschillen in synchronizerschema's zoals het slaap/waak
patroon, dan van echte verschillen in endogene circadiane karakteristieken.

Colquhoun (1978) heeft de fasering van het temperatuur ritme bij 38 personen
onderzocht na een transmeridiane vlucht oostwaarts. Dit is te vergelijken met een
advance shift, dat wil zeggen een verkoÍing van de dag. De mate waarin de fase van het
temperatuur ritme zich na de vlucht bij de proefpersonen heeft aangepast, blijkt te
maken te hebben met de fasering van dat ritme vóór de vlucht. Bij late pieken, E-typen,
heeft namelijk een grotere verschuiving plaats dan bij vroege pieken, M-typen. Het uur
verschil in fasering dat namelijk voorheen heeft bestaan tussen M-typen en E-typen, is
na de vlucht verdwenen en znlfsm 12 dagen is er rng helemaal geen sprake van M-rypen
en E-typen. Colquhoun veronderstelt dat dit te wijten is aan een toename in de rigiditeit
van de levensgewoonten in de post-vlucht periode en dat eenzelfde effect ook op kan
treden in een overgang van dag- naar ploegendienst. Met andere woorden: door
eenzelfde soort gedragsgewoonten zou eenzelfde fasering van het circadiane systeem
ontstaan.

Uit een experiment van Oestberg en Swenson (1975) bij 6-M, 6-E en 7 Indifferente
typen ploegendienstwerkers komt naar voren dat vanuit de score op de morningness-
vragenlijst het circadiane fasentype betreffende fysieke fitheid niet voorspeld kan
worden. Wanneer echter voor de fysieke fitheid als indicator gebruik wordt gemaakt
van een maat waarin zowel de hartslag als de zelfgeschatte graad van vermoeidheid is
verwerkt, kan het circadiane fasentype wél voorspeld worden. Aangezien deze indicator
van fysieke fitheid bd dezelfde belasting een groter verschil toont tussen nachtwerk en
dagwerk naarmate men ouder is, gebruiken Oestberg en Swenson hiervoor het begrip
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functionele leeftijd. De functionele leeftijd van ieder individu is bij eenzelfde belasting
's nachts hoger dan overdag. Uit de onderzoeksresultaten blijkt nu dat bij E-typen de

functionele leeftijd bij nachtdienst méér stijgt dan bij M-typen, en dat de stijging voor
Indifferente typen daar precies tussenin ligt.

In een onderzoek van Torsval e.a. (1980) bij 300 ploegendienstwerkers is o.a. de
slaapduur en de slaapkwaliteit gemeten op twee tijdstippen, die ruim een jaar uit elkaar
lagen. Op grond van een verkorte versie van de morningness-vragenlijst is onderscheid
gemaakt tussen M- en E-typen. Bij beide metingen blijken bijochtenddielr, de M-typen
een langere slaapduur te hebben dan de E-typen; minder slaapklachten te hebben en
minder dutjes te doen.
Bij avond- en nachtdienst en in de vrije dagen blijken de resultaten juist andersom te
zijn: E-typen slapen langer en beter dan M-typen. Merkwaardig is daarbij, gezien hun
gÍotere aantal slaap- en vermoeidheidsklachten, dat de M-typen na hun nachtdienst líter
naar bed gaan dan de E-typen. Dit zou te maken kunnen hebben met het nog niet
aangepast zijn van hun circadiane systeem. M-typen zouden daardoor na hun nachtdienst
's ochtends nog onder invloed kunnen staan van de normale circadiane up-swing van
allerlei functiesystemen. Bij de tweede afname van het onderzoek, e'en jaar later, blijken
21 personen van ploegendienst over te zijn gegaan naar dagdienst. Deze groep ex-
ploegenwerkers blijkt voornamelijk te bestaan uit M-typen. Dit laatste zou weer in
verband kunnen staan met de relatief hogere leeftijd van deze ex-ploegenwerkers.

7.4 M- EN E-TYPEN: ENDOGEEN BEPAALD OF HET GEVOLG VAN
LEEFPATRONEN?

In de beschreven onderzoeken is, op grond van hun score op de morningness-
vragenlijst, sprake van bepaalde M- en E-typen die op een verschillende manier
reageren op verschuivingen in het patroon van slapen en waken. Het is echter de vraag
of de geobserveerde verschillen in fasering van bepaalde circadiane ritmen het resultaat
zijn van de leefpatronen en gedragsgewoonten van de betrokken individuen, of dat er
individuele verschillen bestaan in endogene circadiane ritmekarakteristieken, die de
manier van leven van M- en E-typen zodanig beihvloeden, dat zij andere leefpatronen
gaan ontwikkelen.

In een onderzoek van Mecacci e.a. (1983) zijn de faseringen van M- en E-typen van 300
studenten en 175 dagwerkers van dezelfde leeftijd onderzocht. Mecacci e.a. constateren

belangrijke verschillen tussen de studenten- en de dagwerkerspopulatie. Ten eerste zijn
er bij de dagwerkers véél meer M-typen dan bij de studenten. Ten tweede: wanneer naar

verschillen tussen de aangegeven voorkeur voor M-type of E-type wordt gekeken en

naar de in de praktijk gevolgde slaaproutine, blijken bij studenten daar géén verschillen
tussen te bestaan. Met andere woorden: bij de studenten volgen zowel de M-typen als de

E-typen hun eigen voorkeursritme. Bij de dagwerkers wordt echter wél een verschil
gevonden tussen de door hen aangegeven voorkeur en de werkelijk gevolgde slaap-
routine. De M-typen bij dagwerkers volgen de routine van hun voorkeur, maar de E-
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typen moeten vroeger opstaan dan dat zij volgens hun voorkeur zouden doen, en krijgen
zo een tekort aan slaap. Ten derde is het verschil in fasering tussen M- en E-typen bij
studenten veel groter dan bij dagwerkers: de E-typen bij dagwerkers gaan namelijk
eerder naar bed dan de E-typen bij studenten.
Met betrekking tot de gevonden verschillen vinden Mecacci e.a. dan ook een duidelijke
interactie tussen het diurnal type en het beroep , dagwerker of student. Zij concluderen
dat het feit dat iemand regelmatige werkzaamheden heeft, een verandering van het
slaap/waak gedrag lijkt in te houden, hetgeen vooral voor E-typen zou gelden.

Ook uit een onderzoek van Ritter (1977) bij 200 nachtdienstwerkers komt naaÍ voren
dat er bij deze populatie vrijwel geen E-typen voorkomen. Ritter stelt dat klaarblijkelijk
sociologisch-psychologische Íactoren, die de sociale noodzakelijkheid van het behoren
tot het M-type beïnvloeden, kunnen leiden tot een volledige onbruikbaarheid van de

methode van vaststellen van het diurnal type met behulp van een vragenlijst.
Royant-Parola e.a. (1980) hebben de fasering van M- en E-typen onderzocht tijdens hun
vakantieperiode.Zij vinden dat in de vakantieperiode, waarin ieder individu in staat is
zijn eigen voorkeursritme te volgen, het verschil dat bestaat tussen M- en E-typen in het
tijdstip van naar bed gaan, gÍoter is dan tijdens de werkperiode, namelijk 0,65 respectie-
velijk 1,40 uur. De M-typen blijven namelijk ook in hun vakantie dezelfde bedtijden
aanhouden, terwijl de E-typen hun voorkeursritme gaan volgen.
Tenslotte komt uit veel onderzoek naar voren dat bij oudere ploeger*verkers veel meer
ochtendtypen worden gevonden dan bij jongere ploegenwerkers (o.a. Meulenbergs e.a.,

1982). Dit zou kunnen wijzen op het uitselecteren van avondtypen uit ploegendienst,
maar ook op een verandering in leef- en slaap paronen bij het ouder worden, wellicht
mede onder invloed van het werken in ploegendienst. Er zou dus sprake kunnen zijn van

een zekere aanpassing van het circadiane systeem, in de loop derjaren.

De resultaten van de bovengenoemde onderzoeken wijzen sterk in de richting van een

door andere leefpatronen bepaaldverschil infasering tussen M- en E-typen. Met andere
woorden: het beroep en het daaruit afgeleide leefpatroon is een belangrijke factor met
betrekking tot de fasering van het circadiane systeem. Dit betekent tevens dat het diurnal
type niet alléén een aangeboren endogene ritmekarakteristiek kan zijn, maar in
belangrijke mate wordt bepaald door het gevolgde leefpatroon; een leefpatroon dat
afgedwongen wordt door de omstandigheden waaronder men op een bepaald moment
verkeert.
Ook andere auteurs die onderzoek hebben gedaan met de morningness-vragenlijst,
veronderstellen de invloed van de sociale omgeving op de bepaling van het diurnal type.
Zo worden genoemd de invloed van het eetgedrag (Oestberg, 1973), van het slaap/waak
patroon (Webb e.a.,1978:. Fröberg e.a., 1977), en het ingepast zijn in een vast stramien
van werktijden (Mecacci e.a., 1983). De conclusie lijkt dan ook niet gerechtvaardigd dat
M- en E-typen gezien kunnen worden als personen met aangeboren individuele
ritmekarakteristieken die constant zouden blijven gedurende het gehele leven.
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7.5 VALIDITEIT VAN DE VRAGENLIJST EN GENERALISATIE. EN
INTERPRETATIEPROBLEMEN

De validiteit van de in het onderzoek nau M/E-typen gebruikte morningness-wagen-
lijsten is twijfelachtig. Er bestaan een groot aantal - vooral methodologische - proble-
men, die maken dat generalisatie van de onderzoeksresultaten met grote voorzichtig-
heid betracht moeten worden.
A. Bij de verschillende versies van de vragenlijst die in de verschillende

onderzoekingen gebruikt worden, verandert zowel het aantalvragen dat in de
analyse betrokken wordt, als de inhoudvan de vragen ze\Í.

B. Ook verschillen steeds zowel het aantal antwoord-categorieën, 2,3, 4 of 5, als de

indelingscriteria voor de verschillende diurnal types.
C. Bij veel onderzoeken betreft het studentenpopulaties, die niet alleen een jonge

leeftijds-opbouw hebben, maar waarbij bovendien het specifieke leefpatroon van de

studenten een belangrijke rol kan spelen in de bepaling van hun gedragspatronen
waarnaar in de vragenlijst wordt gevraagd. De resultaten van onderzoek bij
studentenpopulaties kan derhalve moeilijk gegeneraliseerd worden naar
ploegendien stpopulaties.

D. De vragenlijst omvat meerdere dimensies (Jovanovich e.a., 1975; Moog, 1981;

Wendt, 1977). Naast die van M-type/E-Upe zijn andere dimensies van het instrument
bijvoorbeeld sexe-specifieke verschillen.

E. Bij de beantwoording van de wagen spelensociologisch-psychologische factoren @Íl
rol (Ritter, 1977). Het is niet in te schatten in hoeverre de onderzochte personen het
zelf, bewust of onbewust, sociaal noodzakelijk achten tot een bepaalde categorie te
behoren. Onderzoekers behoren er niet van uit te gaan dat mensen niet zouden
begrijpen watze invullen. De noodzaak van het vinden van een baan in ploegendienst
kan mensen nopen in te vullen dat zij zich zeer flexibel gedragen ten aanzien van hun

bedtijden en activiteiten. Aan de andere kant kan vanuit de opvoeding of het sociale
milieu de gedachte ontstaan dat vroeger opstaan een wenselijk gedrag is, en daardoor
meer kans geeft op het krijgen van de betrekking.

F. Het is niet duidelijk of bij laboratoriumexperimenten gevonden verschillen in
prestatie ritmen tussen M-typen en E-typen ook werkelijke verschillen in prestatie
ritmen reflecteren, of dat ze simpelweg toe te wijzen zijr, aantaakverschillen in de

verschillende experimenten (Folkard, 197 5).
G. Het is de vraag op welk endogeen aspect de vragenlijst betrekking heeft. Hoewel

Oestberg e.a. de vragenlijst wél relateren en valideren aan de verschillen in fasering
van de lichaamstemperatuur, vinden Forët e.a. (1974,1978, 1981) en Webb e.a.
(1978) op grond van hun studies naar de slaap van M- en E-typen wel verschillen ten

aanzien van de variabiliteit in slaapduur en bedtijden, maar géén correlatie met de

temperatuur. Daaruit zou kunnen volgen dat morningness méér de fasering van de

slaap/waak oscillator lijkt te reflecteren dan die van de temperatuur oscillator.
H. De morningness-vragenlijst prctendeert op grond van vragen over activiteit- en

slaappatronen, personen in typen te kunnen indelen, die verschillen in de fasering
van hun circadiane systeem en in de mate van aanpassing aan verschuivingen in het

slaap/waak patroon. Het vinden van een extra vroege of late fasering in het ritme van



één of eenpaarfunctiesystemen wil echter nog niet zeggen dat het gehele circadiane
systeem een vroege fasering bezit. In onderzoek worden dan ook verschillen
gevonden ten aanzien van de fasering van de diverse functiesystemen (o.a. Patkai,
1970; Fröberg, t977). Evenmin betekent een snelle aanpassing van één
functiesysteem, dat het gehele circadiane systeem aangepast en gesynchroniseerd is.

I. Wat betreft de overeenkomst tussen M- en E-typen enerzijds en andere typen
anderzijds, bijvoorbeeld introversie/extroversie, is het niet zo verwonderlijk dat er
overeenkomsten gevonden worden. De score op de morningness-vragenlijst geeft
namelijk onder andere weer of iemand een al of niet door beroepsomstandigheden
afgedwongen strak leefpatroon volgt. Andere vragenlijsten nazu persoonlijk-
heidseigenschappen zoals introversie/extraversie, bevatten vragen die de mate yan

rigiditeit meten. Eenovereenkomst met morningness ligt dan voor de hand.

J. De achtergrondgedachte van veel onderzoekers is geweest dat het behoren tot een M-
of een E-type beschouwd kan worden als een relatief constante, misschien
aangeboren eigenschap van personen. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat de

aangegeven gedragspatronen juist veróórzaakt worden door de leef- en
beroepsomstandigheden waarin men verkeert.Zo zijn er bijvoorbeeld méér M-typen
bij een populatie van werknemers dan bij studenten en méér bij oudere mensen dan

bij jongere. Bovendien verdwijnt het verschil in fasering tussen M- en E-type soms

na een tijdsverschuiving. Dit houdt twee conclusies in:
1. Er is waarschijnlijk géén sprake yan een of andere constante eigerschap die maakt

dat men zijn leven lang tot een M-type of een E-type behoort. Interessant hierbij is
dat Colquhoun (1978) vindt dat een vóór een transmeridiane vlucht bestaand
verschil in fasering tussen M- en E-typen, verdwijnt door de omstandigheden van
de tijdverschuiving. Daarbij stelt hij dat ditzelfde fenomeen bij ploegendienst kan
optreden. Wanneer Colquhoun gelijk heeft, betekent dit dat juist de
omstandigheden van ploegendienst mensen minder weerbaar zou maken voor
ploegendienst!

2.Hetcausale verband is volstrekt onduidelijk. Veel onderzoekers geven dan ook
zelf al aan dat het behoren tot een M- of E-type op grond van verschillen in gedrag

even goed het gevolg van, als de oorzaak vóór de gemeten verschillen in fasering
van circadiane ritmen kan zijn.

K. Tenslotte is er nog de vraag naar de relevantie van het indelen van groepen mensen

in M- en E-typen. Wanneer in aanmerking wordt genomen dat bij de meeste

onderzoeken \ilaÍu een relevant verschil tussen M- en E-typen is gevonden, deze

typen zijn geselecteerd uit een zeer ve,el grotere totaalgroep, blijkt dat échte M- en E-
typen toch een uitzondering vorïnen (vergelijk Oestberg, 1973;21M- en E-typen uit
107 personen;Patkai, 1970:22 M- en E-typen uit 186 personen; Kerkhof e.a., 1980:

18 M- en E-typen uit 250 personen). Het overgrote deel van de mensheid - 907o -

blijkt dus ergens tussen M- en E-type rond te zweven.

Op grond van bovenstaande laitiekpunten kan gesteld worden dat de gedachte onge-
rechtvaardigd is, dat via de score op een vragenlijst een criterium zou bestaan voor het
uitselecteren van mensen die ongeschikt zouden zijn voor ploegendienst. Er wordt in
een momentopname een bepaald gedragspatroon gemeten, van waaruit voor enkele
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individuen, alleen extreme typen, voorspeld wordt dat zij zich op een bepaalde manier
zullen gedragen wanneer hun leefomstandigheden veranderen. Het blijkt echter dat
wanneer leefomstandigheden veranderen, deze gedragspatronen ook kunnen verande-
ren. Er is dan ook onvoldoende grond om MlE-typologie als selectie-criterium zinvol te

achten.

Ten tweede bestaat het probleem welk gedragspatroon nu eigenlijk geschikt is voor een

werkkring in ploegendienst. Onderzoekers denken hier geheel verschillend over.
Sommigen stellen dat een zo snel mogelijke aanpassing te prefereren is, omdat daardoor
een kortere periode van aanpassing en dus minder lang ongemak te verwachten is
wegens interne desynchronisatie klachten. E-typen zouden derhalve het meest geschikt
zijn voor ploegendienst (o.a. Hildebrandt e-a., 1977). Andere onderzoekers stellen dat
juist vanwege de steeds wisselende, relatief korte roosters en vrije dagen, zo'n snelle
aanpassing en gemakkelijk optredende desynchronisatie onwenselijk is. Daarom zouden
M-typen, die zich relatief langzaam aanpassen, het meest geschikt zijn voor ploegen-
dienst (o.a. Folkard, 1982). Nog andere onderzoekers wijzen op de tegengestelde
reacties van M- en E- typen op avond- en nachtdienst enerziids en ochtenddienst
anderzijds (o.a. Oestberg, 1973; Breithaupt e.a., 1978; Torsval e.a., 1980). Na avond-
en nachtdienst hebben M-typen de meeste problemen, na ochtenddienst de E-typen.
Noch M-, noch E-typen zouden daarom geschikt zijn voor ploegendienst.

7.6 RIGIDITEIT VAN SLAAPGEIryOONTEN EN AANPASSING AAN
PLOEGENDIENST

Een andere richting van onderzoek gaat ook uit van verschillen in gedrag van waaruit
een relatie wordt gelegd met ritmekarakteristieken, en betreft het onderzoek naar
rigiditeit van slaapgewoonten. Het spoor van dit onderzoek komt uit dat van de
verschillen tussen M- en E-typen en dat van de verschillen in amplitudegrootte. Folkard
e.a. (1979) gaan er van uit dat aanpassing aan de nachtdienst des te sneller is naarmate de
amplitude van circadiane ritmen kleiner is en het circadiane systeem daardoor meer
flexibel. Folkard e.a. veronderstellen dat deze flexibiliteit van het circadiane systeem
vooral tot uiting komt in flexibiliteit van slaapgewoonten, en hebben een vragenlijst
samengesteld met wagen betreffende "Rigidity", waarmee de mate van niet-flexibiliteit
van slaapgewoonten wordt bedoeld, en'Vigouresne.§.s", waarmee de mate van flinkheid,
energie wordt bedoeld, en met name het veÍïnogen om slaperigheid te overwinnen. Uit
de resultaten van hun onderzoek bij 48 verpleegsters in permanente nachtdienst komt
naar voren dat zowel rigidity als vigouresness belangrijke factoren zijn met betrekking
tot de mate van aanpassingssnelheid aan nachtdienst. Bij flexibele slapers en bij
verpleegsters die goed in staat zijn slaperigheid te overwinnen vindt een snellere
aanpassing plaats dan bij rigide slapers. Deze beide factoren zijn overigens ook terug te
vinden in de morningness-vragenlijst zoals die gehanteerd wordt voor de bepaling van
M- en E-typen.
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In een onderzoek van Frese en Rieger (1981) is een Duitse vertaling van de door
Folkard e.a. samengestelde vragenlijst naar rigidity en vigouresness getoetst bij 255
ploegendienstwerkers in de chemische industrie. Uit de resultaten blijkt datalleende
factor "Mauigkeit", dit is de tegenhanger van vigouresness, bijdraagt aan de individuele
verschillen in aanpassing aan nachtdienst. Frese e.a. vinden bovendien een sterke
samenhang tussen de factor Mattigkeit en het psychofysiologische welbevinden. Zij
concluderen hieruit dat óf a: het onvermogen om slaperigheid te overwinnen -
Mattigkeit - een biologische dispositie voorstelt en zich bij ploegendienst negatief uit
zou kunnen werken; óf b: Mattigkeit het gevólg is van ploegendienst, waarbij langdurig
bestaande Mattigkeit, zoals in de vorm van een toenemend slaaptekort, dan weer tot de
ontwikkeling van psychofysiologische problemen voert.
De eerste hypothese wordt aangehangen door Folkard e.a.: Mattigkeit als individuele
biologische dispositie. Deze verklaring zou echter inhouden dat vanwege selectie-
effecten de individuen met de hoogste Mattigkeit-dispositie eerder uit ploegendienst
zouden treden, zodat een ploegendienstpopulatie op grond van deze selectie minder
hoog zou scoren op Mattigkeit dan een niet-ploegendienstpopulatie. Bovendien zou er
bij een ploegendienstpopulatie tevens een negatief verband bestaan tussen
leeftijd/ervaring en Mattigkeit.
De onderzoeksresultaten van Frese e.a. wijzen echter meer op de tweede hypothese,
namelijk Mattigkeit als gevólg van ploegendienst, dus een hogere Mattigkeit bij
ploegendienstewerkers, en een toename ervan met de leeftijd/ervaring.
Nog een mogelijke verklaring is dat factoren die inherent zijn aan het werken in
ploegendienst, een verhoogde activatie van de ploegendienstwerkers veroorzaken, zodat
zij na nachtdienst slechter slapen, een grotere behoefte aan slaap ontwikkelen, en
daardoor een grotere Mattigkeit aangeven.
Deze activatie-verhogende factoren kunnen bijvoorbeeld zijn het bij nachtdienst
nuttigen van hoofdmaaltijden, meer koffie drinken en het overdag moeten slapen in een
niet-stille slaapkamer. Dit soort activatie-verhogende factoren heeft inderdaad invloed
op het circadiane systeem.

7.7 VERSCHILLEN IN PERSOONLIJKHEIDSTYPEN EN
RITMEKARAKTERISTIEKEN

Tenslotte is er een onderzoeksrichting waarbij relaties gelegd worden tussen bepaalde
psychologische eigenschappen, zoals de mate van extraversie of introversie,
neuroticisme of evenwichtigheid, en individuele verschillen in gedrag. Vanuit zulke
relaties worden vervolgens verschillen in ritmekarakteristieken verklaard. Voor de
bepaling van het persoonlijkheidstype wordt gebruik gemaakt van verschillende
persoonlijkheidsvragenlijsten - Eysenck Personality Inventory Scales of Neuroticism
and Extraversion, Heron Unsociability Scale e.a. -, waarbij op grond van de score de
toewijzing aan een bepaald type plaatvindt. Vaak wordt ook onderzocht of de
ritmekarakteristieken van de zo gevonden persoonlijkheidstypen in verband staan met
de ritmekarakteristieken van M- en E-typen, omdat extraverte personen meer geneigd
zouden zijn tot latere (avond) activiteit dan introverte personen (Eysenck, 1967).



Zo heeft Colquhoun (1960) gevonden dat introverten en extraverten niet veel
verschillen in hun temperatuurcurve, ongeveer 1 uur verschil in fasering, maar wél in
hun prestatie. De prestatie op een taak waarbij kleine veranderingen in visuele stimuli
moeten worden ontdekt, is bij mensen die als introvert zijn ingeschaald, 's morgens
beter dan bij de anderen, maar in de namiddag slechter dan bij anderen. Hetzelfde
fenomeen is gevonden bij M- en E-typen: geen groot verschil in temperatuurcurve,
maar wel in prestatie, waarbij M-typen een prestatiecurve vertonen die overeenkomt
met die van introverten (Horne e.a., 1980). In een heranalyse van de data van het
hierboven beschreven onderzoek van Colquhoun (1960), vinden Colquhoun e.a. (1981)

dat extraverten zich na 12 nachtdiensten geheel hebben aangepast aan het veranderde
slaap/waak patroon, terwijl dat voor introverten niet het geval is.
Ook Patkai (1970) vindt een significant verschil tussen M- en E-typen op de dimensie
extraversie: M-typen zijn meer introvert en E-typen meer extravert. Dit is overigens
niet zo verwonderlijk, daar in beide soorten vragenlijsten veel overeenkomstige vragen

staan.

Horne en Oestberg (1977) daarentegen vinden dat extraverten wel een latere tempera-

tuurpiek vertonen dan introverten, maar dat zij niet beduidend verschillen in
slaapgewoonten of slaapduur, en dat er ook geen duidelijke samenhang is met M- of E-
typen. Zij concluderen dat zowel slaapgewoonten als de eigenschap extraversie/-
introversie waarschijnlijk bijdragen aan de fasering van het circadiane temperatuur
ritme zoals dat naar voren komt bij M- en E-typen. Dit laatste wordt weer niet
onderschreven door Torsval en Akerstedt (1980). Deze vinden in een onderzoek met
een verkorte morningness-schaal bij 300 ploegendienstwerkers op grond van deze

schaal wel verschillen tussen M- en E-typen, maar geen verschil in de mate van
extraversie bij deze beide typen. Zij concluderen hieruit dat extraversie zeker géén

belangrijke eigenschap van E-typen uitmaakt.
Revelle e.a. (1980) onderscheiden extravert in de eigenschappen sociabiliteit en

impulsiviteit. Vooral de factor impulsiviteit zou het verschil in prestatie beihvloeden.
Bij hoog-impulsieven wordt de prestatie steeds beter in de loop van de dag; bij laag-
impulsieven blijft de prestatie gelijk of daalt in de loop van de dag.

Wat betreft de eigenschap neuroticisme rapporÍeert Wever (1979) dat in isolatie-
experimenten wordt gevonden dat - naast oudere personen - ook jonge personen die
hoog scoren op een neuroticismeschaal een sterke neiging tot interne desynchronisatie
vertonen. Lund (1974) vindt eveneens dat personen die hoog scoren op neuroticisme-
schalen, vaker gedesynchroniseerde circadiane ritmen vertonen. Akerstedt en Theorell
(1976) hebben het circadiane ritme van de gastrinespiegel in het bloed onderzocht bij 17

ploegendienstwerkers gedurende een periode van drie weken nachtdienst. Gastrine is

een maagslijmvlieshormoon dat de maagsapsecretie bevordert. In de loop van de
nachtdienstperiode neemt de gastrinespiegel af . Deze afname hangt samen met een

toename van psychosomatische klachten en wordt vooral gevonden bij proefpersonen
met een relatief hoge mate van neuroticisme.



Een mogelijk verband tussen neuroticisme en extrayersÍe wordt onderzocht door
Colquhoun en Folkard (1978). Zij vinden in een heranalyse van de onderzoeksgegevens
van Blake (1967) dat het door Blake gevonden verschil in fasering van het temperatuur
ritme tussen introverten en extraverten veel sterker is bij neurotische, dan bij
evenwichtige personen. Ook lijken neurotische extraverten zich sneller aan time-shifts
aan te passen dan anderen. Uit het gegeven dat de lichaamstemperatuur van extraverten
van dag tot dag tevens meer varieert dan die van introverten, concluderen zij dat dit zou
kunnen wijzen op het bestaan van een free-running periode van het circadiane systeem
bij neurotische extraverten, die veel langer is dan 25 uur.
Een mogelijk verband tussen neuroticisme en E-typen komt naar voren in het hiervoor
vermelde onderzoek van Torsval en Akerstedt (1980). Zij vinden geen verband tussen
neuroticisme en extraversie, maar wel een duidelijke relatie tussen het diurnal type en
neuroticisme, en wel zo d,at M-typen minder neuroticisme aangeven. Een ander
onderzoek van Akerstedt en Torsval (1981) wijst eveneens op een samenhang tussen E-
type en neuroticisme. Uit hun onderzoeksresultaten blijkt dat neuroticisme is
gerelateerd aan slaapproblemen bij de ochtend- en middagdienst, maar dat er geen
verband bestaat tussen neuroticisme en slaapproblemen bij de nachtdienst. Daar uit
ander onderzoek naar voren komt dat vooral E-typen problemen met de slaap hebben in
ochtend- en middagdienst, en minder bij nachtdienst, lijkt hier een samenhang tussen E-
type en neuÍoticisme naar voren te komen. Ook in het eerder besproken onderzoek van
Kerkhof e.a. (1981) naar circadiane verschillen tussen M- en E-typen, wordt gevonden
dat M-typen minder neuroticisme aangeven dan E-typen. Bovendien wordt in dit
onderzoek gevonden dat M-typen minder geneigd zijn tot het zoeken van nieuwe,
opwindende of gevaarlijke activiteiten dan E-typen. Kerkhof e.a. vermoeden dat dit
wijst op een hoger basaal arousalniveau bij M-typen, zodat deze minder geneigd zijn
hun arousalniveau nog meer te verhogen door het deelnemen aan nieuwe of opwindende
activiteiten.
Ook uit onderzoek van SchuberÍ (1.964, 1965) is naar voren gekomen datM-typen
arousal zoveel mogelijk lijken te vermijden, terwijl E-typen steeds meer stimuli nodig
lijken te hebben. Gezien het te verwachten verschil in free-running periodelengte tussen
beide typen (M-typen zouden vanwege hun vroegere fasering kortere free-running
perioden hebben van sommige oscillatoren dan E-typen; Wever, 1979), zou een
verklaring voor het arousal-vermijdende gedrag van M-typen kunnen zijn dat zij in een
etmaal relatief méér prikkels ontvangen dan E-typen, en dat E-typen daarom meer
stimuli nodig zouden hebben. Voor ploegendienst zou dit betekenen dat M-typen in
nachtdienst relatief tevéél prikkels ontvangen door lawaai, felle of flikkerende
verlichting en dergelijke. [n dat geval zou nachtdienst méér inspannend zijn voor M-
typen dan voor E-typen, en zouden zij na nachtdienst vanwege een nog te hoog
arousalniveau, slechter slapen dan E-typen. Een dergelijke tendens is inderdaad
gevonden in empirisch ploegendienstonderzoek (o.a. Oestberg, 1973; Torsval e.a.,
1980).



7.8 CONCLUSIES

Ieder individu heeft een eigen, wellicht aangeboren, tijdstructuur met bepaalde karak-
teristieken, die in een bepaalde onderlinge verhouding staan. Door het ouder worden en
door verandering in leefomstandigheden kunnen de innerlijke tijdstructuur en de
ritmekarakteristieken veranderen, maar er blijven toch individuele verschillen bestaan,
waardoor de problematiek rond aanpassing aan ploegendienst ook individueel kan
verschillen. Met name ten aanzien van individuele verschillen in fasering van circadiane
ritmen is de vraag naÍtr voren gekomen of op grond vandeze verschillen mensen kunnen
worden geselecteerd die niet of juist wel geschikt zouden zijn voor het werken in
ploegendienst. Zo'n selectie zou dan in verband met de praktische uitvoerbaarheid
ervan moeten gebeuren met behulp van vragenlijsten. Immers, selectie op grond van
resultaten van isolatie experimenten, waar in free-running condities ritmekarak-
teristieken gemeten kunnen worden, stuit op praktische bezwaren. Selectie op grond van
leeftijd, een criterium waarvoor de meeste argumenten kunnen worden aangedragen,
zou inhouden dat iedere ploegenwerker eigenlijk ongeschikt zolu zijn voor ploegen-
dienst. Behalve voorzichtigheid ten aanzien van het in ploegendienst aanstellen van
mensen boven de 40 jaar, is de leeftijd dus geen houdbaar selectiecrtiterium. De enige
praktische mogelijkheid voor selectie van ploegenwerkers zou daarom liggen in het
gebruik van vragenlijsten. Een belangrijke vraag hierbij is of het verantwoord is op
grond van voorspellingen over het te verwachten gedrag met betrekking tot aanpassing
aan ploegendienst selectie toe te passen van personen die meer of minder geschikt
zouden zijn voor het werken in ploegendienst. In de beoordeling van dezevraag spelen
verschillende aspecten een rol.
Ten eerste geschiedt de indeling van diurnal types op grond van de score op een
morningness-vragenlijst, waarin gedrag ten aanzien van leefgewoonten wordt
aangegeven. De validiteit van deze vragenlijst is problematisch. Er bestaat een groot
aantal methodologische en andere problemen, die maken dat generalisatie van onder-
zoeksresultaten met grote voorzichtigheid bezien moeten worden. Bij de verschillende
versies van deze vragenlijsten zijner namelijk verschillen in het aantal vragen en in de
inhoud van de vragen. Er bestaan tevens verschillen in het aantal antwoordcategorieën
en de gehanteerde indelingscriteria. De vragenlijsten omvatten bovendien meer
dimensies dan alleen het diurnal type en bij de beantwoording van de vragen kunnen
sociologisch-psychologische factoren een belangrijke rol spelen. De onderzoeken
betreffen verder veelaljonge studentenpopulaties die een specifiek leefpatroon hebben,
waardoor oververtegenwoordiging van E-typen ontstaat. Het blijkt dat juist bij oudere
personen veel vaker M-typen voorkomen, wellicht tengevolge van een meer rigide
leefpatroon, of door een grotere neiging tot een verhoogde vegetatieve reactiviteit.
Tenslotte zijn bij onderzoeksn naar individuele verschillen in prestatie op grond van
ritmekarakteristieken verschillende soorten taken gebruikt, zodat verschillen in
prestatie toegewezen kunnen worden aan verschillen in taken.

Naast de problemen ten aanzien van de validiteit op grond van de gebruikte vragen-
lijsten, bestaan er zowel ten aanzien van selectie op grond van verschillen in fasering als
op grond van verschillen in amplitudegrootte een aantal andere problemen met
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betrekking tot de te hanteren voorspellers. De gebruikte vragenlijsten pretenderen
namelijk op grond van vragen over activiteit- en slaappatronen, personen in typen te
kunnen indelen, die verschillen in karakteristieken van hun circadiane systeem, en in de
mate van aanpassing aan ploegendienst. Het vinden van een extra woege of late fasering,
of extra grote of kleine amplitude in het ritme van één of een paar functiesystemen wil
echter nog niet zeggen dat het gehele circadiane systeem een vroege fasering of een
grote amplitude bezit. Evenmin betekent een gevonden snelle aanpassing van één
functiesysteem dat het gehele circadiane systeem aangepast en gesynchroniseerd is.
Omdat exogene invloeden een zeeÍ belangrijke rol spelen bij de bepaling van de
verschillende typen, en deze invloeden in de tijd veranderlijk zijn, kan geen sprake zijn
van het meten van een stabiele eigenschap die onveranderlijk zou zijn in de loop van het
gehele leven. De meting blijft dus altijd een momentopname, en selectie op grond van
een veranderlijke voorspeller is niet zinvol. Door de invloed van exogene factoren is het
volstrekt onduidelijk of de geobserveerde verschillen in fasering en amplitudegrootte de
oorzaak ofjuist het gevolg zijn van verschillen in gedrag en daarmee verschillen in
aanpassing aan ploegendienst. Het is bovendien niet mogelijk een uitspraak te doen over
de voorkeur voor een bepaalde ritmekarakteristiek c.q. voor een snelle of een langzame
aanpassing aan ploegendienst. Ten aanzier, van de specifieke aanpassingsproblematiek
van de verschillende diumal en amplitude-typen bestaat geen overeenstemming.
Wat betreft de overeenkomst tussen M- en E-typen enerzijds en andere typen anderzijds
(b.v. introversie/extraversie), is het niet zo verwonderlijk dat er overeenkomsten
gevonden worden. De score op de morningness-vragenlijst geeft namelijk o.a. weer of
iemand al of niet een door beroepsomstandigheden afgedwongen strak leefpatroon
volgt. Andere vragenlijsten naar persoonlijkheidseigenschappen bevatten vragen die
deze mate van rigiditeit ook meten. Een overeenkomst met morningness ligt dan voor de
hand.

Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de te gebruiken
vragenlijsten voor de meting van individuele verschillen in fasering en amplitude-
grootte, en persoonlijkheidseigenschappen, dermate onduidelijk, onvoldoende of onbe-
trouwbaar zijn, dat selectie op grond daarvan onverantwoord is.

Afgezien van deze kritiekpunten, heeft het onderzoek naar individuele verschillen in
ritmekarakteristieken zeker bijgedragen aan de kennis omtrent de relaties tussen deze
ritmekarakteristieken en de aanpassing aan ploegendienst. Hoewel het onderzoek op
grond van vragenlijsten in het algemeen onzorgvuldig is in begripsvorming, en veel
verschillen in ritmekarakteristieken terug te voeren zijn tot individuele verschillen in
coping-gedrag, heeft dit soort onderzoek het inzicht vergrooÍ in de algemene
problematiek rond de mogelijkheden en onmogelijkheden van aanpassing aan het
werken in ploegendienst.
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8.1 INLEIDING

De fysiologische belasting van ploegendienst ligt hierin, dat de ploegenwerker
gedwongen is te leven in een ander 24-uurs ritme als dat waaÍop zijn organisme is
ingesteld. Het circadiane systeem van de mens is zodanig ingericht, dat de verschillende
functiesystemen overdag zijn ingesteld op het uitoefenen van activiteit, en 's nachts op
rust en slaap. De fasering van het circadiane systeem wordt bepaald door externe
zeitgebers. De mate en snelheid van aanpassing van het circadiane systeem aan andere
werk- en slaaptijden is afhankelijk van de mate en snelheid wzurmee de verschillende
functiesystemenzich aan de in fase veranderde zeitgebers aanpassen. Bij ploegendienst
komt dat aanpassingsproces wel op gang, maar wordt nooit voltooid vanwege de tegen-
gestelde werking van de bepalende zeitgebers, waarbij het conflict tussen het eigen
veranderde activiteitenpatroon en de gelijkblijvende sociale zeitgebers van de omgeving
een belangrijke factor is. Bovendien verandert het eigen activiteitenparoon steeds door
de rotatie van de ploegen en door de onderbrekingen van vrije dagen. Een ploegen-
werker verkeert dus voortdurend in een proces van aanpassing, hetgeen een situatie van
pernanente desynchronisatie van zijn circadiane systeem inhoudt. Het onderzoek naar
de werking van het circadiane systeem en de gevolgen van yerstoringen ervan door
ploegendienst, maakt duidelijk dat deze desynchronisatie drieledig is.
Ten eerste is er sprake yanexterne desyrthronisatie: eenploegenwerker moet op andere
tijdstippen werken en slapen dan die waarop zijn functiesystemen zijn ingesteld. In het
aanpassingsproces vlakken de amplituden van de ritmen van de verschillende functie-
systemen wel af, maaÍ een volledige aanpassing vindt niet plaats.
Ten tweede ontstaat een interne desynchronisatíe yan het circadiane systeem. De
onderlinge coördinatie van de verschillende circadiane ritmen is verstoord doordat de
ritmen van de verschillende functiesystemen de verschuivingen in het slaap/waak
patroon met verschillende snelheden volgen. Zo passen zich de ritmen van sommige
hormonen veel sneller aan dan het ritme van de temporatuur. De circadiane ritmen van
de verschillende functiesystemen zijn dus niet met elkaar in fase. Het voorkomen van
een l2-urige periodiciteit naast een 24-uurs ritme bij sommige functiesystemen, waarbij
andere functiesystemen dit verschijnsel weer niet vertonen, wijst ook op deze verstoring
van de innerlijke tijdsstructuur.
Ten derde zijn door de interne desynchronisatie de eigen frequenties van de ver-
schillende functiesystemen niet met elkaar in harmonie. Een volledig harmonische
ordening tussen bijvoorbeeld de hartslagfrequentie en de ademhalingsfrequentie is vier
polsslagen gedurende één in- en uitademing.Deze ideale verhouding wordt normaliter
gedurende de slaap bereikt. Bij nachtdienstwerkers blijkt zo'n verhouding tijdens de
eerste paar dagen van hun dagslaap nog wel voor te komen, maar daarna in het geheel
niet meer. Ook na terugkeer tot een normale levenswijze duurt het weer enige dagen
voordat de harmonische verhouding tussen hartslag en ademhaling tijdens de nachtslaap
opnieuw optreedt.

De externe en interne desynchronisatie van het circadiane systeem van de ploegen-
werker en de daardoor tevens verstoorde harmonische betrekkingen tussen de eigen
frequenties van zijn verschillende functiesystemen, veroorzaken desynchroni-



satieklachten, waarvan de voornaamste slaapklachten zijn, chronische vermoeidheid,
maag- en darmstoornissen en prikkelbaarheid.

8.2 DE VERSTORING VAN DE CIRCADIANE RITMIEK VAN
FUNCTIESYSTEMEN

Door het proces van aanpassing van het circadiane systeem aan een veranderd
activiteitenpatroon treden bij ploegendienst veranderingen op in de circadiane ritmiek
van de verschillende functiesystemen. Deze veranderingen zijn aangetoond bij onder
meer de lichaamstemperatuur, het ademhalingssysteem, het cardiovasculaire systeem,
het hormonale systeem en het spijsverteringssysteem, mede onder invloed van een
veranderd eetgedrag. Voor de algemene toestand van het organisme van de ploegen-
werker tijdens waken en slapen zijn zowel de functiespecifieke veranderingen in
fasering en amplitudegrootte van de betreffende circadiane ritmen van belang, als de
verstoringen tussen de onderlinge betrekkingen. Bovendien is er sprake van een
mogelijke samenhang met belastende factoren uit de werk- en leefsituatie. Aan de hand
van de veranderingen in het hormonale systeem worden deze verschillende aspecten die
de algemene toestand van de ploegenwerker beinvloeden, hieronder toegelicht.

Het werken in nachtdienst, maar ook in andere ploegendiensten, houdt in dat er op
andere tijdstippen activiteit moet worden ontplooid dan die waarop het circadiane
systeem is ingesteld. Wat bereft de functie-specifieke veranderingen in fasering en
amplitudegrootte var, de ritmen van hormonen betekent het proces van aanpassing en
daardoor verschuivende fasering en afnemende amplitudegrootte, dat de concentratie
van de hormonen in het lichaam hoger of lager is dan onder normale omstandigheden
het geval zouzijn. Dit heeft gevolgen ten aanzien van de toestand van activatie van het
organisme. Bij een normaal slaap/waak patroon is het circadiane systeem, en dus ook de
fasering en het bloedspiegelniveau van de hormonen, ingesteld op het overdag actief
zijn. Normaliter stijgt de bloedspiegel van bijvoorbeeld het hormoon cortisol al vóór
dat men wakker wordt. Ook de temperatuur en de bloeddruk vertonen al een circadiane
neiging tot stijgen gedurende de laatste slaapuren. Dit fenomeen wijst op het bestaan van
een mechanisme dat door een algemeen verhoogde activiteit van het centrale zenuw-
stelsel het organisme al voorbereidt op de komende dagtaak. De mate van psycho-
fysiologische activiteit wordt ook wel met de term arousal aangeduid. Voor een
optimaal functioneren, en dus voor een optimaal prestatievermogen van het organisme,
is een gemiddeld niveau van arousal vereist. Nu lijkt er een relatie te bestaan tussen de
concentratie van catecholaminen en de mate van arousal. Omdat met name adrenaline
een circadiaan ritme heeft dat zich slechts langzaam aanpast aan een veranderd
slaap/waak patroon, betekent dit voor de ploegenwerker dat - zeker gedurende de eerste
paar nachtdiensten - de circadiaan bepaalde adrenalinespiegel 's nachts onvoldoende
hoog is voor een optimale activatie. Maar ook een te lage of te hoge concentratie van
andere hormonen, zoals cortisol, maken dat de daarmee samenhangende functie-
systemen niet optimaal kunnen functioneren. Hierdoor kan er minder efficiënt gewerkt
worden. Dit hoeft niet te betekenen dat de prestatie van een ploegenwerker minder



groot is, maar wel dat het leveren van een even grote prestatie als een dagwerker, het
organisme van de ploegenwerker meer tasr. Ook zullen vermoeidheidsverschijnselen
eerder optreden.

Analoog aan de situatie tijdens nachtwerk, is het organisme van de ploegenwerker
overdag niet ingesteld op slaap. Door een te hoge concentratie van bijvoorbeeld
adrenaline, wordt de slaap negatief bei'nvloed, waardoor de ploegenwerker na de slaap
minder fit zal zijn. Dit kan dan weer invloed hebben op de toestand van zijn organisme
tijdens de daaropvolgende werkperioden. Ook van andere hormonen kan de
concentratie vanwege de circadiane verstoring te hoog of te laag zijn voor een optimale
slaap. Bijvoorbeeld een te lage concentratie van aldosteÍon maakt dat tijdens dagslaap
minder vocht wordt vastgehouden en dat de ploegenwerker vaker wakker wordt om een
plas te doen. Een al te hoge concentratie van cortisol op een tijdstip waarop eigenlijk
nog geslapen zou moeten worden, is één van de oorzaken van het te vroeg wakker
worden bij dagslaap - circadiane upswing genoemd. Aan de andere kant is het bekend
dat bijvoorbeeld de productie van testerone en prolactine sterk afneemt bij slaapgebrek
of slaapstoringen.

Dezelfde fenomenen doen zich uiteraard ook voor bij andere dan nachtdiensten. Immers
door steeds het plotseling verschuiven van het slaap/waak patroon bij het wisselen van
diensten of vrije dagen, nadat het circadiane systeem van de ploegenwerker zich al weer
min of meer had aangepast aan het voorafgaande slaap/waak patroon, ontstaat steeds
weer opnieuw desynchronisatie van het circadiane systeem.
Deze chronische desynchronisatie van het circadiane systeem houdt tevens eenchro-
nische verstoring van de onderlinge betrekkingen tussen de verschillende functie-
systemen Ín. Fysiologisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat zelfs al een relatief
lichte verstoring in de betrekkingen tussen verschillende hormonen consequenties kan
hebben voor de werking van bepaalde functiesystemen. Daarnaast is er ook een
verstoring van de onderlinge beEekkingen tussen die functiesystemen zelf,zoals tussen
de lichaamstemperatuur, de hartslag, de bloeddruk, de ademhaling en de spijsvertering.
De chronische verstoring van het hormonale evenwicht en van de onderlinge
betrekkingen tussen functiesystemen door ploegendienst houdt een niet-optimale
toestand om te functioneren in, en tevens de mogelijkheid, dat dit op de lange duur
schade knn berokkenen aan het organisme.

Een derde belangrijk aspect van de chronische desynchronisatie van het circadiane
systeem bij ploegendienst is de mogelijke interactie die optreedt tussen specifieke
effecten van de verstoring van het circadiane ritme van verschillende functiesystemen
en andere belastende/actoren in de werk- en leefsituatie. Ten eerste moet daarbij
gedacht worden aan het veranderde eetgedrag bij ploegendienst, waardoor verstoringen
in spijsverterings- en metabole processen optreden. Ten tweede zijn mensen 's nachts in
hogere mate gevoelig voor giftige en schadelijke stoffen uit de (werk)omgeving, dan
overdag, terwijl ook het immunosysteem minder effectief is. Ten derde worden
stressoren uit het werk en uit de leefsituatie waarschijnlijk minder goed verdragen bij
een verstoord circadiaan systeem. Onder invloed van stress-reacties treedt bijvoorbeeld



een verhoging op in de catecholamine- en cortisolspiegels. De sfress-bron kan daarbij
van fysieke dan wel van psychische aard zijn. Wanneer nu bij ploegendienst stress
optreedt -hetzlj als gevólg van ploegendienst, hetzij tengevolge van andere factoren -
dan zal een verhoging optreden in de catecholamine- en cortisolspiegels. Inderdaad is
bij veldonderzoek een dergelijke absolute toename van adrenaline en noradrenaline
gevonden tijdens nachtdienst. Afhankelijk van de circadiane fase waarin de
catecholamine- en cortisolritmen zich op een bepaald moment bevinden, zal een te lage
of een te hoge arousal tengevolge van de desynchronisatie bij ploegendienst versterkt of
juist gecompenseerd kunnen worden onder invloed van stress-reacties. Helaas bestaat er
vrijwel geen onderzoek naar dit aspect yan meeryoudige belasting in ploegendienst. Dit
moet als een belangrijke tekortkoming in het ploegendienst onderzoek worden
aangemerkt.

Op grond van het bovenstaande is de conclusie gerechtvaardigd dat zowel de verstoring
van het ritme van ieder hormoon en ieder functiesysteem apart, als de verstoring van
het hormonale evenwicht en van de betrekkingen tussen de verschillende functie-
systemen, consequenties heeft voor het functioneren in ploegendienst.
Op korte termijn zal dit inhouden dat de fysiologische toestand van de ploegenwerker
nóch tijdens zijn werk, nóch tijdens zijn slaap, optimaal is om te werken c.q. te slapen.
Hij moet extra inspanning leveren om te kunnen voldoen aan de eisen van de omgeving,
en kan zich door een slechtere slaap niet optimaal herstellen van die inspanning.
Over de consequenties oplange termijn kunnen bij gebrek aan onderzoek dienaangaande
nog geen definitieve uitspraken worden gedaan. Een chronische verstoring van het
hormonale evenwicht bijvoorbeeld kan binnen bepaalde grenzen nog wel aanvaardbaar
zijn voor een overigens gezond organisme. Bij overschrijding van die grenzen mag
echter worden verwacht dat de gezondheid schade wordt berokkend.

8.3 DE VERSTORING VAN HET SLAAP/WAAK RITME

Elke verandering in het patroon van slapen en waken heeft een verstoring van het
slaap/waak ritme tengevolge. Daardoor volgen na een nachtdienst zowel een kortere
slaapduur als verstoringen van de hoeveelheden SWS en REM-slaap en de REM-
periodiciteit. Pas na een aantal nachtdiensten past het slaap/waak ritme zich enigermate
aan en wordt deze kwantitatieve en kwalitatieve verslechtering van de slaap minder
sterk. Het aanpassingsproces wordt echter steeds opnieuw doorbroken door overgangen
van de ene dienst naar de andere, overgangen van en naar vrije dagen, en onderbre-
kingen door vrije feestdagen, vrije weekeinden, snipperdagen of vakantie. Een

verstoord slaaplwaak ritme heeft duidelijke negatieve gevolgen voor het gevoel van
vermoeidheid en de prestatie. Deze effecten zullen in het deel: "Rhythm en Blues"
worden besproken. De vraag welke gevolgen een verandering van het patroon van
slapen en waken, en dus een verstoring van het slaap/waak ritme, heeft voor andere
circadiane ritmen, is minder eenvoudig te beantwoorden. Een verstoord slaap/waak
ritme heeft wel invloed op andere functiesystemen zoals op de hormoonproduktie, op
het metabolisme en op cardiovasculaire variabelen; het is echter vrijwel onmogelijk om
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onderscheid te maken tussen de effecten van een verstoord slaap/waak ritme en de

masking effecten van de veranderingen in het activiteitenpatroon die inherent zijn aan

de veranderingen in het patroon van slapen en waken.

Verder doen zich bij het chronobiologisch onderzoek naar de gevolgen van een

verandering in het patroon van slapen en waken een aantal specifieke problemen voor,
die van invloed zijn of kunnen zijn op de onderzoeksresultaten, of anderszins de

interpretatie van de resultaten kunnen bemoeilijken. Dit soort onderzoek is namelijk
hoofdzakelijk experimenteel laboratoriumonderzoek waarbij na de experimentele
manipulatie alleen wordt onderzocht hoe het gedrag en de slaap van de personen is in de

eerstvolgende nacht ofdag. Bovendien wordt dan het spontane gedrag van de personen

na zo'n manipulatie, dus in de tweede en volgende nachten en dagen, niet onderzocht:
wanneer worden ze slaperig, wanneer vallen ze in slaap, hoe lang slapen ze dan,
wanneer worden ze nit zichzelf weer wakker, of welke slaapstadia zijn doorlopen. In
werkelijkheid, bij ploegendienst, kan er door het regime van werktijden vrijwel nooit
sprake zijn van een ongelimiteerde en ongestoorde slaap. Ook bereft het bij ploegen-
dienst juist verstoringen van het slaap/waak ritme op lange termijn. De gevolgen op
lange termijn voor de diverse functiesystemen worden echter niet onderzocht in
dergelijke experimenten. In zoverre sluit het experimentele veldonderzoek en het
laboratoriumonderzoek slecht aan bij de werkelijkheid.
Bovendien betreft het chronobiologisch laboratoriumonderzoek vooral experimenten
met een beperkt aantal personen die per experiment zeer verschillend kunnen zijn wat
betreft leeftijd, beroep en motivatie. Ook de controle van andere dan circadiane
invloeden is bij de diverse onderzoeken zeer verschillend, zodat vergelijking en
generalisatie van de resultaten slechts in beperkte mate mogelijk is.

Het blijft derhalve de vraag of juist wat btreft onderzoek naar de fenomenen van slaap

en vermoeidheid, welke zo gevoelig zijn voor stress en motivatie, de werkelijke situatie
bij het chronobiologisch laboratoriumonderzoek wel altijd voldoende goed wordt
nagebootst om definitieve uitspraken te kunnen doen. Het relatief geringe aantal
experimenten waarbij de slaap van ploegendienstwerkers in hun eigen huis wordt
geregistreerd, geeft al een betere benadering van de werkelijkheid. De meest reële
benadering is echter via niet-experimenteel veldonderzoek dat ook de subjectieve
ervaringen van ploegendienstwerkers zelf bestudeert. De conclusies die in de
hoofdstukken over het slaap/waak ritme en activatie en over de gevolgen van een

verstoring daarvan getrokken zijn, berusten dan ook zowel op de resultaten van
laboratorium- en veldexperimenten, als op analoge bevindingen in niet-experimentele
veldstudies.

8.4 DE VERSTORING VAN RITMEN IN PRESTATIE, AROUSAL EN
INFORMATIEVERWERKING

Een geleverde prestatie is een combinatie van de fysieke en de mentale arbeidscapaciteit,
waarbij het zwaartepunt afhangt van de taak die verricht moet worden. Vooral omdat
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door de toenemende automatisering van produktieprocessen de nadruk steeds meeÍ
komt te liggen op het mentale aspect van de taak, beperkt het onderzoek naar prestatie-
ritmen zich steeds meer tot de prestatie op mentale taken. Bij mentale taken kan niet
gesproken worden van één prestatieritme, omdat mentale taken van zeer eenvoudig tot
zeer complex kunnen variëren, waarbij zeer verschillende functiesystemen en
hersenfuncties betrokken kunnen zijn. Er is derhalve sprake van onderling zeeÍ
verschillende prestatieritmen. Deze hangen namelijk samen met de mate van
complexiteit van een taak, het soort herinneringsproces dat in de taak prevaleert (korte-
of lange-termijn-geheugen) en de memory load van een taak.

De relatie tussen de verschillende prestatieritmen en andere functiesystemen is daarbij
nog allerminst duidelijk. Waarschijnlijk moet de oorzaak voor de circadiane verschillen
in prestatie gezocht worden bij algemene aspecten van de hersenfunctie, zoals bij de
algemene activatie van het centrale zenuwstelsel. De toestand van algemene activatie van
het centrale zenuwstelsel drukt zich uit in het niveau van een zeeÍ gÍoot aantal
psychofysiologische variabelen en is daar onder normale omstandigheden ook uit af te
leiden. Die variabelen vertonen in het algemeen een circadiaan ritme met een maximale
waarde overdag en een minimale waarde's nachts. In termen van arousal wil dat zeggeÍr
dat het arousalniveau ook een overeenkomstig circadiaan ritme zou volgen. Voor het
leveren van een optimale prestatie zou een bepaald arousalniveau vereist zijn, dat niet te
hoog en niet te laag is. Een te laag arousalniveau blijkt daarbij tot op bepaalde hoogte
gecompenseerd te kunnen worden door psychologische factoren, zoals een hoge
motivatie en een grotere inspanning van het individu. Hoewel de arousaltheorie een
aannemelijke verklaring geeft voor veel onderzoeksresultaten, blijkt een uni-
dimensionale arousaltheorie onvoldoende te zijn. Recent onderzoek verdiept zich
daarom steeds meer in de bestudering van de manier waarop mensen verschillende
typen informatie verwerken. Er blijkt sprake te zijn van twee soorten activatie van het
centrale zenuwstelsel: activatie op fasisch - kortdurend - niveau, en activatie op tonisch -
langdurig, geleidelijk - niveau. Hoge fasische variatie van de activatie blijkt samen te
gaan met een hoge prestatie van het lange-termijn-geheugen, en lage fasische activatie
met een hoge prestatie van het korte-termijn-geheugen. In studies met een tonische
variatie komen juist tegengestelde resultaten naar voren. Andere studies naaÍ aspecten
van de menselijke informatieverwerkende systemen hebben duidelijk gemaakt dat er een
variatie is in strategieën die gebruikt worden om informatie te verwerken. In de loop
van de dag worden steeds ingewikkelder strategieën gekozen. De snelheid van werken
wordt daardoor gÍoter, de nauwkeurigheid echter kleiner.
ook komt uit het onderzoek naar informatieverwerkende systemen naar voren dat de
activiteit die het individu uitoefent ook invloed heeft op het niveau van die variabelen
die geacht worden de algemene activatietoestand van het centrale zenuwstelsel te
weerspiegelen. Het is dus waarschijnlijk dat de toestand van activatie van het centrale
zenuwstelsel medebepaald wordt door de activiteit die het individu zelf uitoefent.

Wat betekent dit nu voor ploegendienst? Bij nachtdienst zal het algemene activatieniveau
van het centrale zenuwstelsel te laag zijn (circadiaan minimum), maar door een
verhoogde inspanning zodanig verhoogd kunnen worden dat toch een voldoende



prestatie geleverd wordt. Maar ook de activiteit zelf die dan uitgeoefend wordt heeft een
verhogende invloed op het activatieniveau. Ten derde kan een door hoge taakeisen,
(omgevings-)stress en hoge motivatie veroorzaakte stijging van de inspanning, en dus
van het activatieniveau, zelfs zo sterk worden dat:
a. evenmin een optimale prestatie geleverd kan worden door overstimulatie;
b. het te hoge activatieniveau consequenties heeft voor de herstelperiode (o.a. door

verslechtering van de dagslaap);
c. een chronisch verhoogd activatieniveau - vooral wanneer dit onvoldoende wordt

afgebouwd - op de lange duur nadelige consequenties kan hebben voor de gezond-
heid.

Ook bij andere ploegendienstcondities dan nachtdienst spelen dezelfde fenomenen van
invloeden op het algemene activatieniveau van het centrale zenuwstelsel een rol.

Het is duidelijk dat het moeten voldoen aan de eisen van een taak bij een tegelijkertijd te
laag algemeen activatieniveau van het centrale zenuwstelsel, de ploegenwerker extra
inspanning, en dus meer energie, kost. Daardoor zal eerder en/of meer vermoeidheid
optreden. Aan de andere kant is de dagslaap van ploegenwerkers, mede door een te hoog
activatieniveau, noch kwantitatief noch kwalitatief optimaal , zodat ook het herstel van
vermoeidheid belemmerd wordt. Hieruit blijkt dat de ploegenwerker door zijn werk-
omstandigheden verwikkeld is in een vicieuze cirkel, waarbij een onvoldoende
herstelmogelijkheid van vermoeidheid een cruciale rol speelt.

8.5 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN RITMEKARAKTERISTIEKEN
EN DE MOGELIJKHEID VAN AANPASSING AAN
PLOEGENDIENST

Er blijken individuele verschillen te bestaan in periodelengte, amplitudegrootte,
fasering, en de gevoeligheid voor interne desynchronisatie van het circadiane systeem.
Voor de beantwoording van de vraag naar de betekenis van deze individuele verschillen
in ritmekarakteristieken voor de individuele aanpassing aan ploegendienst, zijn een
aantal aspecten van belang.
A. Zijn ritmekarakteristieken te beschouwen als endogeen of als exogeen bepaalde

eigenschappen van het individu, of anders gesteld: zijn verschillen in
ritmekarakteristieken het gevolg of de oorzaak van verschillen in aanpassing aan
ploegendienst, en bestaan er relaties tussen bepaalde persoonlijkheidseigenschappen
en ritmekarakteris tieken?

B- Zijn individuele ritmekarakteristieken te beschouwen als een constante factor
gedurende het gehele leven, of als veranderlijk in de tijd?

C. [s een door individuele ritmekarakteristieken veroorzaakte snelle aanpassing aan
ploegendienst op te vatten als gunstig of ongunstig, of anders gesteld: geeft een
snellere aanpassing ook minder klachten?

D. Is het mogelijk op grond van ritmekarakteristieken de individuele problemen ten
aanzien van de aanpassing aan ploegendienst te voorspellen, en is het verantwoord
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via de scores op vragenlijsten selectie toe te passen van personen die meer ofjuist
minder geschikt zouden zijn voor het werken in ploegendienst?

Hieronder zal getracht worden deze vragen achtereenvolgens te beantwoorden. Hierbij
is het opmerkelijk dat onderzoek naar de periodelengte, de amplitudegrootte en de
gevoeligheid voor interne desynchronisatie, uitgaat van fysiologische verschillen tussen
individuen - ritmekarakteristieken - , en vandaar uit het gedrag, aanpassing aan
ploegen-dienst, probeeÍ te verklaren. Daarentegen gaat het onderzoek naar de fasering
van circadiane ritmen juist uit van verschillen in gedrag, van waaruit een relatie gelegd
wordt met verschillen in de fasering van het circadiane systeem. Een hiermee verwante
onderzoeksrichting gaat uit van verschillen in psychologische karakteristiekeri -
persoonlijkheidstypen - van waaruit een relatie gelegd wordt met verschillen in gedrag
en met verschillen in ritmekarakteristieken.

8.5.L De oorzaak-gevolg relatie

Met betrekking tot het antwoord op de vraag naar de oorzaak-gevolg relatie komt het
volgende beeld naar voren.
De periodelengte van free-running ritmen wordt gemeten in isolatie-experimenten,
waarbij factoren van buitenaf geen invloed kunnen uitoefenen. Individuele verschillen
in periodelengte zijn daarom waarschijnlijk voornamelijk endogeen bepaald. Het lijkt
waarschijnlijk dat zowel exEeem lange als extreem korte perioden een oorzaak zijn
voor problemen met de aanpassing aan ploegendienst. De gevoeligheid voor inteme
desynchronisatie lijkt bepaald te worden door zowel endogene als exogene factoren.
Hierbij spelen enerzijds de leeftijd en genetische aanleg een rol, en is anderzijds de
invloed van alcohol, medicijnen en stress belangrijk.

De amplitudegÍootte van een bepaald circadiaan heeft invloed op de mate en snelheid
van aanpassing van dat ritme aan ploegendienst. Een gevonden relatief kleine amplitude
van het ritme van sómmige functiesystemen, wil echter niet zeggen dat à{le functie-
systemen een kleine amplitude zouden hebben, en dat het gehele circadiane systeem zich
daarom snel aan zou passen. De onderzoeksresultaten laten inderdaad zien dat de relaties
tussen amplitudegrootte en aanpassingssnelheid niet voor alle functiesystemen even
duidelijk zijn. Bovendien zijn de gevonden relaties niet altijd even sterk. Nog
belangrijker is echter dat bij de bepaling van de amplitudegrootte er ook sprake kan zijn
van het masking effect van het gevolgde activiteitenpatroon. De aard van het verband
tussen amplitudegrootte en aanpassingssnelheid is dan ook niet erg duidelijk. Zo is
bijvoorbeeld onduidelijk in hoeverre de amplitudegrootte endogeen dan wel exogeen
bepaald wordt. Het is namelijk heel goed mogelijk dat personen die circadiane ritmen
met een grote amplitude hebben, tevens een andere eigenschap bezitten die op een of
andere manier de langzame aanpassing aan ploegendienst veroorzaakt. Mogelijk
veroorzaken rigide leefpafionen, zoals vaste gewoonten van slaap- en werktijden en

maaltijden, juist grotere amplituden. Voor deze laatste stelling pleit dat de ampli-

ry



tudegrootte bij sommige personen weer toeneemt wanneer zij ophouden met ploegen-
dienst.

Het onderzoek naar de fasering van circadiane ritmen gaat uit van de gedachte dat
individuele verschillen in fasering (diurnal types) berusten op verschillen in gedrag,

welke aangeboren zouden zijn, ofwel ontwikkeld door invloeden vanuit de omgeving.
Op grond van een vragenlijst naar de dagelijkse gedragspatronen van opstaan en naar

bed gaan, het gevoel van fitheid, moeheid en eetlust, en de mate van activiteit en het
prestatieveÍmogen, worden individuen ingedeeld in Morning-typen, Evening-typen en

Indifferente typen: zij die nóch morning-, nóch evening-type zijn. Het blijkt dat bij M-
typen de maximale waarde van het temperatuur ritme vroeg in de dag optreedt, terwijl
bij E-typen het maximum juist later in de middag valt. M-typen lijken daarbij in het
algemeen een verhoogde vegetatieve reactiviteit te vertonen, een afname van de

adrenalinespiegel in de loop van de dag, en een 's morgens actiever reageren van hun
informatieverwerkende systeem dan 's avonds. Voor E-typen is dit juist andersom: een

lagere vegetatieve reactie, een toename van de adrenalinespiegel en een's avonds
actiever reageren van het informatieverwerkende systeem dan 's morgens.
Deze bevindingen suggereren dat bij M-typen het algemene activatieniveau van het
centrale zenuwstelsel in de loop van de dag lager wordt, en dat het prestatie-vermogen
derhalve in de loop van de dag zal afnemen, terwijl dit voor E-typen juist andersom zou
zijn. Een eventueel verband tussen de fasering van het circadiane systeem van M- en E-
typen met een afname, respectievelijk toename van het prestatieyeÍmogen in de loop van
de dag, kan echter niet worden vastgesteld: bij sommige taken is dit namelijk wel het
geval, bij andere echter weer niet.

Wanneer de verschillen tussen M- en E-typen bij veranderingen in het patroon van
slapen en waken vergeleken worden, dus bij ploegendienst, komt uit laboratorium- en
veldonderzoek naar voren dat E-typen op een andere manier reageren op deze
veranderingen dan M-typen. Zo blijken M-typen zich in het algemeen langzamer aan

nachtdienst aan te passen en een sterkere verstoring van het circadiane systeem te
vertonen. Voor E-typen is de slaapduur en de slaapkwaliteit na avond- en nachtdienst
beter dan voor M-typen. M-typen blijken echter na ochtenddienst langer en beter te
slapen dan E-typen.
De oorzaak voor deze andere manier van reageren van E-typen en M-typen lijkt te
liggen bij het gegeven dat E-typen een flexibeler houding ten aanzien van een veranderd

slaap/waak patroon aannemen dan M-typen.Dezelaatsten blijken vooral meer rigide in
hun gewoonten ten aanzien van het tijdstip van naar bed gaan en van de maaltijden.
Hier komt wederom de vraag naaÍ ooÍzaak en gevolg aan de orde. Zijn de
geobserveerde verschillen in fasering tussen M- en E-typen het gevolg van verschillen
in leefpatronen en gedragsgewoonten - dus exogeen bepaald -, of zijn de extra vroege en
late faseringen van M- en E-typen endogeen bepaald, en daarmee de óórzaak van het
ontwikkelen van andere leefpatronen? Recent onderzoek laat zien dat de sociale
omgeving waarin een M- of E-type verkeert, een grote invloed heeft op de fasering van
zijn circadiane systeem. Dit betekent dat het diurnal type niet uitsluitend bepaald kan
zijn door endogene factoren, maar in zeer belangrijke mate bepaald wordt door het
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gevolgde leefpatroon. Een leefpatroon dat veelal wordt afgedwongen door de
werkomstandigheden. Met andere woorden: het diurnal type wordt in belangrijke mate
bepaald door exogene factoren.

Bij het onderzoek dat uitgaat van verschillende persoonlijkheidstypen worden deze,
evenals bij de bepaling van het diurnal type, bepaald aan de hand van de score op
vragenlijsten. De op deze manier ingedeelde introverte en extraverte personen lijken in
sommige onderzoekingen wat betreft de fasering van hun temperatuur ritme en in de
mate van aanpassing aan ploegendienst, overeen te komen met respectievelijk moming-
en eveningtypes. Bij andere onderzoekingen is echter geen overeenkomst aangetoond.
Individuen die hoog scoren op een neuroticismeschaal, vertonen een sterkere neiging tot
desynchronisatie dan anderen. Onderzoek naar de mogelijke relaties tussen neuroti-
cisme, extraversie en E-type laten een lichte samenhang zien. Deze is echter niet
overtuigend en berust waarschijnlijk vooral op het voorkomen van ongeveer dezelfde
vragen naar gedragspatronen en rigiditeit in de desbetreffende vragenlijsten. De
bepaling aan de hand van een vragenlijst of iemand neurotisch of extravert en dergelijke
is, laat echter altijd een momentopname zien die in sterke mate afhangt van exogene
factoren. Daarbij is de validiteit van de desbetreffende vragenlijsten vaak twijfelachtig.

Op grond van bovenstaande overwegingen lijkt het gerechtvaardigd te concluderen dat
er betreffende individuele verschillen in ritmekarakteristieken en verschillen in aan-
passing aan ploegendienst geen uitspraak kan worden gedaan over oorzaak en gevolg, in
die zin dat endogene verschillen in ritmekarakteristieken de oorzaak zouden vormen
voor verschillen in aanpassing. Bepaalde ritmekarakteristieken lijken evengoed lwt
gevolg te kunnen zijn van het werken in ploegendienst, dan de oorzaak van specifieke
aanpassin gsproblemen.
Alleen longitudinaal onderzoek zou duidelijkheid kunnen verschaffen over de sterkte
van de endogene component van de diverse ritmekarakteristieken, en dus over de vraag
of, in hoeverre en waardoor deze karakteristieken veranderen onder invloed van leef-
of werkomstandigheden. In dat verband is het belangwekkend dat is aangetoond dat
alleen al door het ouder worden, ritmekarakteristieken veranderen.

8.5.2 De veranderlijkheid van ritmekarakteristieken

Met betrekking tot de veranderlijkheid van ritmekarakteristieken in de tijd, is het
belangrijk te weten in hoeverre exogene, en dus veranderlijke factoren, van invloed zijn
op de individuele verschillen in ritmekarakteristieken. Uit het voorgaande kan
geconcludeerd worden dat individuele verschillen in ritmekarakteristieken in hoge mate
bepaald worden door exogene factoren. Zowel de invloed van stress, van medicijn- en
alcoholgebruik, als de invloed van het eigen - al of niet door beroepsomstandigheden
afgedwongen - activiteitenpatroon en de invloed van de sociale omgeving spelen hierbij
een belangrijke rol. Er zijn aanwijzingen dat juist door deze exogene factoren
individuele verschillen ontstaan tenaanzien van de fasering van het circadiane systeem.
Bij de periodelengte, de amplitudegrootte en de neiging tot interne desynchronisatie is
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hoogstwaarschijnlijk sprake van een interactie van exogene en endogene factoren. Bij
deze laatste moet dan gedacht worden aan de invloed van leeftijd en misschien een
genetische aanleg.
Dit betekent dat individuele verschillen in ritmekarakteristieken niet uitsluitend gezien
kunnen worden als aangeboren individuele persoonskenmerken, en zekerniet be-

s c h o uw d mo g e n w o rde n al s o nv e rande rl ij ke e i g e ns c hap p e n v an he t indiv i du.

8.5.3 Is snelle aanpassing wenselijk?

De onderzoeksresultaten spreken elkaar nogal tegen betreffende de vraag ofeen snelle
aanpassing van het circadiane systeem aan ploegendienst wenselijk zou zijn en welke
ritmekarakteristieken daarbij van belang zouden zijn.
Uit het onderzoek naar de fasering van diurnal types komt naar voren dat E-typen zich
sneller aanpassen dan M-typen, en daardoor ook minder klachten hebben na avond- en

nachtdienst. M-typen daarentegen hebben weer minder klachten na ochtenddienst.
Uit onderzoek naar de amplitudegrootte komt naar voren dat grotere amplituden
samengaan met een langzame aanpassing aan ploegendienst. Daarnaast blijken ploegen-
werkers die beter bestand - tolerant - zijn tegen faseverschuivingen, en daardoor ook
minder klachten hebben, circadiane ritmen te hebben met groteÍe amplituden dan
diegenen die intolerant zijn voor ploegendienst. Er zou bij deze laatste personen
bovendien sprake zijn van een grotere neiging tot desynchronisatie. Uit dit soort
onderzoek zou dus af te leiden zijn dat een langzame aanpassing van het circadiane
systeem wenselijk zou zijn. Een directe relatie tussen grote amplituden - langzame
aanpassing - grote tolerantie voor ploegendienst, wordt echter in dit onderzoek niet
gevonden; waarschijnlijk vanwege de masking invloed van het eigen gevolgde
activiteitenpatroon. Bovendien wordt steeds de mate van tolerantie en de snelheid van

aanpassing gerelateerd aan de amplitudegrootte van het ritme van één, of hooguit een

paar functiesystemen. Hetzelfde geldt overigens voor het onderzoek naar de relatie
tussen de fasering van één of meer ritmen en de aanpassing aan ploegendienst. Uit
onderzoek naar diurnal types wordt in het algemeen de gevolgtrekking gemaakt dat E-
typen die zich sneller lijken aan te passen aan faseveranderingen, meer geschikt zouden

zijn voor ploegendienst dan M-typen. Of anders gezegd: een snelle aanpassing zou

wenselijk zijn. Hierbij is het opvallend dat uit dit soort onderzoek naaÍ voren komt dat
M-typen groteÍe amplituden lijken te hebben dan E-typen, maar dat M-typen tevens

sterkere desynchronisatieklachten vertonen. ExÍaverten en neurotische personen

zouden daarentegen weer kleinere amplituden hebben samen met een grotere neiging tot
interne desynchronisatie.

Het gebrek Íum overeenstemming tussen de verschillende onderzoekingen kan enerzijds
te wijten zijn aan methodologische tekortkomingen in de desbetreffende onderzoeken.
Anderzijds kunnen de elkaar tegensprekende resultaten veroorzaakt zijn door ver-
schillen in exogene factoren, zoals de omstandigheid van nachtdienst versus ochtend-

dienst, jonge personen versus oudere personen, de richting van de rotatie van het

rooster, de mate van afwisseling van nachtdienst-ochtenddienst-middagdienst-vrije



dagen, de mate van fysieke en mentale belasting van het werk, en vooral de al of niet
afgedwongen leefpatronen en de manier waarop het onderzochte individu hiermee
omgaat. Het zal echter duidelijk zijn dat geen enkele gerechtvaardigde conclusie
getrokken knn worden ten aanzien van de wenselijkheid van een snelle aanpassing aan
ploegendiensr, noch ten aanzien van de wenselijkheid tot het behoren tot een bepaald
type.

8.5.4 De voorspelbaarheid van aanpassing

Wat betreft de mogelijkheid vanuit ritmekarakteristieken de individuele problemen ten
aanzien van de aanpassing aan ploegendienst te voorspellen, dient onderscheid gemaakt
te worden tussen voorspellingen op grond van fysiologische factoren enerzijds en op
grond van gedrag en persoonlijkheidstype anderzijds. De resultaten van onderzoek laten
zien dat een hogere leeftijd en de daarmee samenhangende grotere neiging tot desyn-
chronisatie het waarschijnlijk maakt, dat oudere mensen meer problemen en klachten
hebben bij de aanpassing aan ploegendienst dan jongere mensen. Personen met extreem
lange of extreem korte periodelengten hebben waarschijnlijk eveneens meer problemen
bij de aanpassing aan ploegendienst. Personen met extreem grote amplituden van hun
ritmen - vooral van het temperatuuÍ ritme - hebben waarschijnlijk minder problemen
bij snelle ploegendienstwisselingen, juist omdat zlj zich minder snel aanpassen.
Personen met extreem kleine amplituden passen zich sneller aan wisselende slaap/waak
patronen aan en hebben misschien minder problemen bij langzaam roterende roosters
dan bij snel roterende roosters.
Hoewel het best mogelijk kan zijn dat ook personen met een extreem vïoege - M-typen -
ofjuist extreem late - E-typen - fasering van hun circadiane ritmen, specifieke proble-
men zullen hebben ten aanzien van de aanpassing aan ploegendienst, en E-typen zich
sneller lijken aan te passen dan M-typen, valt uit de onduidelijke en soms tegengestelde
onderzoeksresultaten niet af te leiden welke problemen M-typen en E-typen precies
ondervinden bij hun aanpassing aan ploegendienst. Ten aanzien van eventuele
aanpassingsproblemen van bepaalde persoonlijkheidstypen kunnen evenmin voorspel-
lingen worden gedaan. Bovendien is het zo, dat de gevonden afwijkingen in
ritmekarakteristieken tussen verschillende diurnal types bijzonder klein zijn. Het
verschil in fasering van het temperatuur ritme bijvoorbeeld tussen M- en E-typen
bedraagt veelal niet meer dan I à 2 uur.
Tenslotte blijken bij de meeste onderzoeken waarin een relevant verschil tussen M- en
E-typen wordt gevonden, deze typen te zijn geselecteerd uit een zeet veel grotere
totaalgroep. Echte M- en E-typen vornen een uitzondering. Het overgrote deel van de
ploegenwerkers (60-907o) behoort tot het vage tussengebied tussen de exÍeme M- en de
extreme E-typen. Vrijwel dezelfde relativering is van toepassing op de indeling van
personen met een extreem grote of kleine amplitude, met een extreem lange of korte
periodelengte, en op personen die duidelijk extravert, introvert of neurotisch lijken.
Binnen elke populatie zijn er maar weinig mensen te vinden, die de genoemde
kenmerken van ritmekarakteristieken of persoonlijkheidskenmerken in voldoende mate
bezitten, om te kunnen worden geacht tot een bepaald "type" te behoren. Ook al zouden
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de selectiecriteria ten aarzien van individuele afwijkingen betrouwbaar, en daardoor
individueel zinvol zijn, dan nog zou het zo weinig personen betreffen, datselectieyan
personen niet relevant is ten aanzien van oplossingen voor aanpassingsproblemen van de
gehele ploegenwerkerspopulatie.

Er bestaan zeker andere - zeer belangrijke - factoren die een rol spelen bij de problema-
tiek rond de aanpassing aan ploegendienst. Behalve fysiologische factoren, zoals
gezondheid, leeftijd en de slaap van de ploegenwerkers, zijn dit psychologische en
sociologische factoren, zoals de samenstelling van het gezin, de geluidsoverlast bij
dagslaap, de soort vrijetijdsbesteding, de houding ten aanzien van ploegendienst enz.
enz. Ook de fysieke en mentale belasting van het werk en het (gebrek) aan herstel van
vermoeidheid speelt een belangrijke rol. Tenslotte is ook de activiteit van de persoon
zelf van invloed op zijn aanpassing aan ploegendienst en de problematiek hiervan.
Het is derhalve waarschijnlijk, dat andere factoren dan ritmekarakteristieken een veel
belangrijker rol spelen in de aanpassingsproblematiek, zodat op grond van verschillen
in ritmekarakteristieken selectie niet zinvol is.
Bovendien houdt het werken in ploegendienst met voortdurende wisselingen van
ploegen en/of vrije dagen al een vrijwel constante desynchronisatie van het circadiane
systeem in, en dus veranderingen in de amplitudegrootte en in de fasering van ritmen
van de verschillende functiesystemen. Door deze veranderingen is het organisme
minder bestand tegen de aanpassingsproblemen bij ploegendienst.
Met andere woorden: het lijkt gerechtvaardigd te concluderen datvooral de omstan-
digheid van werken in ploegendienst op zichzelf mensen minder weerbaar maakt voor
ploegendierut!
Aanwijzingen hiervoor worden gevonden in het verdwijnen van verschillen in fasering
van circadiane ritmen na time-shifts bij transmeridiane vluchten, in het soms toenemen
van de amplitudegrootte van circadiane ritmen na het verlaten van de ploegendienst, en
in onderzoek naar de rigiditeit van slaapgewoonten. Bij dit laatste onderzoek blijkt dat
matheid, slapte en het onvermogen om slaperigheid te overwinnen evengoed het gevolg
kan zijn van rigide leefpatronen, als van een toenemend slaaptekort door het hebben van
ploegendienst.

8.6 PLOEGENARBEID ALS RISICOFACTOR

De chronobiologisch gedefinieerde gezondheid wordt gekenmerkt door een goede
invoeging in de tijdsstructuur van de omgeving én door een harmonisch evenwicht van
de innerlijke tijdsstructuren. In chronobiologisch opzicht kan ploegenarbeid dan ook
zeker beschouwd worden als een onnatuurlijke levenswijze, die het organisme het een
en ander kost, en die aangemerkt kan worden als een biologisch ongezonde situatie. De
consequentie hiervan is dat op korte of lange termijn schade berokkend kan worden aan
de gezondheid van de ploegenwerker. Chronobiologische proeven met de vlieg
Phormia hebben aangetoond dat de verstoring van de beEekkingen tussen de verschil-
lende ritmische functies leidt tot verkorting van de levensduur: 98 dagen in plaats van
125 dagen. Ook proeven met muizen die vanaf de leeftijd van een jaar worden
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blootgesteld aan wisselende 7-daagse schema's, tonen een verkorting van de levensduur

aan (Halberg,1.976), evenals proeven met een mottensoort (Hayes, 1976). Hoewel
verkorting van de levensduur door verstoring van het circadiane systeem bij mensen tot
dusver niet kan worden aangetoond, komt uit vergelijking van de gezondheidstoestand

van gepensioneerde dagwerkers met die van gepensioneerde ploegenwerkers wel naar

voren dat deze laatsten duidelijk meer en ernstiger klachten vertonen (o.a. Michel-
Briand e.a., 1981). Het kan dus niet worden uitgesloten dat langdurig werken in
ploegendienst tot verkorting van de levensduur kan leiden.

Een volledige omkering van de functies vindt bij ploegendienst niet plaats omdat de

voor de mens belangrijkste zeitgebers - het tijdsbewustzijn en het ritme van de sociale

omgeving - niet in fase verschuiven. Of men nu wel of niet voor ploegenwerk
gemotiveerd is, iedere ploegenwerker blijft zich steeds bewust van wat andere mensen

doen op het moment dat hij moet werken of slapen. Wanneer hij 's nachts werkt, is hij er
zich van bewust dat andere mensen slapen. Door de onvolledige aanpassing is zijn
organisme nog gedeeltelijk ingesteld op rust, en allerlei functiesystemen zijn
onvoldoende geactiveerd om een optimale prestatie te kunnen leveren. Dat wil niet
zeggen dat een ploegenwerker onvoldoende zou presteren, maaÍ wèl dat het hem méér
kost om een voldoende prestatie te kunnen leveren.
Scheving e.a. (1974) zeggen hierover:

"Het is in dit licht gezien, twijfelachtig of een individu een gecompliceerde taak net zo
efficiënt kan uiwoeren om drie uur's nachts als om drie uur's middags. Helaas wordt in
onze maatschappij het uitvoeren van dergelijke taken om drie uut's nachts steeds meer
gevraagd van onvoldoende aangepaste individuen door anderen die niets van het
probleem begrijpen."

Aan de andere kant is een ploegenwerker zich er ook tijdens zijn rustperiode van bewust
dat andere mensen werken, en hij merkt dat trouwens aan den lijve. Wanneer hij na zijn
nachtdienst thuiskomt, wordt hij geacht te gaan slapen op een tijdstip waarop zijn
lichaamsfuncties nog min of meer zijn afgestemd op activiteit, en zich bovendien voor
het raam van zijn slaapkamer het dagelijks leven met al zijn lawaai afspeelt. Dit
veroorzaakt een kwantitatieve en kwalitatieve verslechtering van de slaap. Daarbij is
juist de slaap dè herstelmogelijkheid voor vermoeidheid. Wanneer daarnaast in
aanmerking wordt genomen dat een nachtdienstwerker zojuist een grotere inspanning
heeft moeten leveren om aan zijn taakeisen te kunnen voldoen, wordt duidelijk dat deze

cyclus van extra inspanning en onvoldoende slaap een vicieuze cirkel is, die alleen

doorbroken kan worden wanneer er zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende tijd is
om te herstellen van vermoeidheid.

De mate en snelheid van aanpassing van de circadiane ritmen aan het veranderende

slaap/waak patroon bij ploegendienst is voornamelijk afhankelijk van het volhardend
veÍïnogen van de onderliggende "inwendige klok" of oscillator van een ritme, en van de

lcracht van "uitwendige klok", de zeitgebers. De ene zeitgeber heeft een sterkere invloed
dan de andere. Zo zijn sociale factoren en het tijdsbewustzijn voor mensen sterkere



zeitgebers dan de licht/donker wisseling. Aan de andere kant lijkt de oscillator die het

circadiane ritme van het ene functiesysteem bepaalt, krachtiger te zijn dan de oscillator
die het circadiane ritme van het andere functiesysteem bepaalt. De temperatuur
oscillator blijkt bijvoorbeeld sterker te zijn dan de slaap/waak oscillator. Deze
temperatuur oscillator en slaap/waak oscillator lijken wel een soort master oscillatoren
te zijn, die onder normale omstandigheden, dus bij interne synchronisatie, aan elkaar
gekoppeld zijten in hiërarchisch verband andere oscillatoren beïnvloeden. Een andere
theorie is, dat er slechts sprake is van één enkele oscillator, en wel de suprachiasmatische
nuclei in het voorste gedeelte van de hypothalamus. Dit SCN zou geprikkeld worden
door zeitgebers, zoals de licht/donker wisseling, waarna het SCN dan de gevoeligheid
van bepaalde structuren apart zou instellen. Die structuren zouden dan weer ieder voor
zich het circadiane ritme van een bepaald functiesysteem reguleren. Ook zou het
mogelijk zijn dat het SCN werkt als een soort master oscillator, en dus het gedeelte van

de hersenen zou zijn waar alle oscillatoractiviteit wordt gecoördineerd.

Er bestaat tot dusver onvoldoende empirisch onderzoek om een definitieve uitspraak te

doen over welke van de bovenstaande theorieën het mechanisme van de circadiane
ritmen het beste verklaart. Hoe het ook zij: onder normale omstandigheden zijn de
circadiane ritmen met elkaar in fase en is het circadiane systeem gesynchroniseerd. Bij
ploegendienst passen de circadiane ritmen zich met verschillende snelheden aan de
veranderde tijdstructuur aan, en is het circadiane systeem gedesynchroniseerd. De mate
en snelheid waÍumee de ritmen van de verschillende functiesystemen zich aanpassen is
daarbij voornamelijk afhankelijk van de kracht van de zeitgebers en van het volhardend
veÍïnogen van de desbetreffende oscillator, of één of andere door het SCN gereguleerde
structuur in de hersenen. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat de mate en snelheid
van aanpassing mede afhangt van:
A: de richting van de rotatie van het rooster: bij verlenging van de dag - delay shift -

vindt aanpassing gemakkelijker plaats dan bij verkorting van dedag - advance shift;
B: de eigen aard van het betreffende functiesysteem: sommige ritmen - bijvoorbeeld het

activiteitenritme en het noradrenalineritme - passen zich sneller aan dan andere
ritmen, bijvoorbeeld dat van de lichaamstemperatuur;

C: de mate van sociale interactie en activiteit van de persoon: bij een grote sociale
interactie en actiyiteit vindt aanpassing sneller plaats dan bij isolatie en inactiviteit.

Bij ploegendienst verandeÍ steeds het activiteitenritme, dat bovendien steeds afwijkt
van het ritme van de omgeving. Daarom leven ploegenwerkers in ennconflictsituatie die
tweeledig is.
Ten eerste in chronobiologisch opzicht. Hun organisme is steeds onderhevig aan de
tegengestelde invloeden van verschillende groepen zeitgebers, waardoor volledige
aanpassing onmogelijk is, en een permanente toestand van desynchronisatie ontstaat.
Deze situatie kan worden gekenmerkt als ongezond en mogelijk schadelijk voor het
organisme.
Ten tweede verkeert de ploegendienstwerker insociaal en persoonlijk opzicht altijd in
een conflictsituatie. Hij moet in zijn niet-werktijd altijd een keuze maken tussen het
volgen van zijn eigen activiteitenritme of van dat van zijn omgeving. Kiest hij voor een



zo groot mogelijke aanpassing aan zijn eigen activiteitenritme, dus voor de indeling van
zijn niet-werktijd die volledig afhangt van zijn ploegenrooster, dan zal hij niet deel
kunnen nemen aan allerlei gezins- of sociale activiteiten. Kiest hij echter voor een zo
normaal mogelijk sociaal leven, dan zal dat enerzijds ten koste gaan van zijn slaapduur,
en anderzijds zijn chronobiologische aanpassing aan ploegendienst nog méér belem-
meren.
Ploegenwerkers zitten derhalve in een onoplosbare double-bind-situatie. Psychologisch
onderzoek naar double-bind-situaties heeft wel duidelijk gemaakt, dat deze kunnen
fungeren als een belangrijke stressfactor.

Zonder af te hoeven wegen wat nu de belangrijkste problematiek van ploegendienst is -
psychofysiologische of sociale problemen - lijkt het duidelijk dat de verstoring van het
circadiane systeem een belangrijke consequentie van ploegendienst is, die doorwerkt in
alle andere aspecten van het menselijk bestaan. Alleen al op grond van de verstoringen
van het circadiane systeem dient ploegendienst aangemerkt te worden als een
risicofactor voor de gezondheid.
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