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Samenvatting 
Biologische klok stoornissen zijn een veel voorkomende oorzaak van slaapstoornissen en 
kunnen het best gediagnosticeerd worden door vast te stellen op welk tijdstip in speeksel de 
melatonine productie in gedempt licht op gang komt (de dim light melatonin onset, DLMO).  
Behandeling van biologische klok stoornissen is het meest effectief indien licht en / of 
melatonine toegediend wordt op een tijdstip dat gerelateerd is aan de DLMO. 
Voorschrijven van melatonine zonder tevoren de DLMO te bepalen, kan leiden tot een 
onnodig ‘docter’s delay’  van soms enkele maanden, omdat het 2 maanden kan duren 
voordat, na staken van de melatonine behandeling, het oorspronkelijke melatonine ritme 
weer bereikt wordt. In die tijd is goede diagnostiek  van biologische klokstoornissen niet goed 
mogelijk.  
Als vóór inname van melatonine nog melatonine aanwezig is in het lichaam die 24 uur 
tevoren is ingenomen, dan treedt stapeling van melatonine op. Met als gevolg dat de 
amplitudo van het 24 uurs melatonine ritme sterk afneemt en de behandeling met melatonine 
niet meer effectief is. Dat kan gebeuren als de melatonine dosis te hoog is of als melatonine 
traag gemetaboliseerd wordt (slow melatonin metabolizer). Trage melatonine metabolisatie 
kan samenhangen met een polymorfisme van het CYP1A2 gen. Door in speeksel de 
melatonine concentratie te meten 12-24 uur na inname van melatonine, kan nagegaan 
worden of de dosis melatonine voor de patiënt te hoog is geweest.  
 
Gezien de cruciale rol die de DLMO speelt bij zowel de diagnostiek als de therapie van 
biologische klok stoornissen heeft het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Ziekenhuis 
Gelderse Vallei in Ede de Melatonine Check ontwikkeld: nadat de aanvrager via 
www.melatoninecheck.nl de bedodigde gegevens heeft ingevuld, krijgt de patiënt(e)  
kauwwatten toegestuurd en wordt hem / haar gevraagd gedurende een week een slaap 
logboekje bij te houden via internet .  Daarna krijgt de aanvrager het resultaat met tevens 
een behandeladvies.   
 
Bovendien kan met de melatonine check nagegaan worden of de melatonine dosis voor de 
betreffende patiënt te hoog is geweest.  
 
Kennis van de DLMO is niet alleen slaapspecialisten helpen bij diagnostiek en behandeling 
van hun patiënten, maar ook neurologen, kinderartsen, AVG-artsen, bedrijfsartsen, 
sportartsen, psychiaters en kinderpsychiaters. 
 
 
1. Inleiding 
Het tijdstip waarop in de hersenen de melatonine productie op gang komt speelt een cruciale 
rol bij de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen.  Dit tijdstip, Dim Light Melatonin 
Onset; DLMO genoemd, kan gemakkelijk bepaald worden in speeksel dat de patiënt thuis 
verzamelt[1;2].   
Bovendien maakt het thuis verzamelen van speeksel het mogelijk gemakkelijk na te gaan of 
de patiënt niet met een te hoge dosis melatonine behandeld wordt[3].  
Gezien de cruciale rol die de DLMO speelt bij zowel de diagnostiek als de behandeling van 
biologische klok stoornissen, heeft het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Ziekenhuis 
Gelderse Vallei in Ede de Melatonine Check ontwikkeld: de patiënt krijgt kauwwatten 



toegestuurd en wordt gevraagd gedurende een week een slaap logboekje bij te houden via 
internet .  Daarna krijgt de aanvrager het resultaat met tevens een behandeladvies.   
Achtergrond,  werkwijze en indicaties worden hier toegelicht. 
 
 
 
2. Melatonine, biologische klok en slaapstoornissen.  
Stoornissen van de biologische klok zijn een belangrijke oorzaak van slaapstoornissen[2].  
De biologische klok staat onder invloed van het  24-uurs melatonine ritme[4]. Parallel met dit 
24-uurs melatonine ritme lopen een groot aantal bioritmen, zoals het slaapwaak ritme en het 
temperatuur, cortisol en bloeddruk ritme[5;6]. Het 24-uurs melatonine ritme heeft een ritme 
van iets meer dan 24 uur. Dit betekent dat de melatonine productie iedere dag iets later op 
gang komt en de basis waarde ook weer iets later bereikt. Licht ’s morgens synchroniseert 
het melatonine ritme tot een 24-uurs ritme[7].  
Het 24-uurs melatonine ritme (en daarmee het slaap-waak ritme) kan naar voren (naar een 
eerder tijdstip) verschoven worden door licht (lichtsterkte > 3000 lux ) toe te dienen als de 
melatonine concentraties aan het dalen zijn in de tweede helft van de 24-uurs melatonine 
curve. Gebleken is dat ook melatonine de 24-uurs melatonine curve naar voren kan 
verschuiven. Dit gebeurt het meest krachtig als melatonine wordt ingenomen 5-6 uur voordat 
de melatonine curve op gang komt[2;8].  
Het 24-uurs melatonine ritme (en daarmee het slaap-waak ritme) kan naar achter (naar een 
later tijdstip) verschoven worden, als licht toegediend wordt in de periode waarin de 
melatonine productie aan het stijgen is in de eerste heft van de 24-uurs curve. Ook  
melatonine kan het melatonine ritme naar een later tijdstip verschuiven. De melatonine moet 
dan ingenomen worden 10 uur nadat de melatonine productie op gang komt[2;8]  (fig. 1).  
 
 
 
 
 

24-uurs melatonine ritme
Melatonine
pg/ml

0.5

100

200

20:00 24:00 8:00

Melatonine
5-6 uur vóór
DLMO

Licht 
‘s morgens

Licht 
‘s avonds

Melatonine
10 uur na DLMO

tijd

 
Fig. 1. Invloed van licht en melatonine op het 24-uurs melatonine ritme. DLMO: Dim Light 
Melatonin Onset, het tijdstip waarop de melatonine productie op gang komt. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het 24 uurs melatonine ritme speelt dus een cruciale rol bij zowel de diagnostiek als de 
behandeling van biologische klok stoornissen. Het 24 uurs melatonine ritme kan in kaart 
gebracht worden door ieder uur of 2 uur speeksel te verzamelen en daarin de melatonine 
concentratie te meten[9]. Voor de klinische praktijk is gebleken, dat het meestal niet nodig is 
het gehele 24 uurs melatonine ritme in kaart te brengen. Het is meestal voldoende de DLMO 
te weten. Meestal wordt de DLMO gedefinieerd als het tijdstip waarop in speeksel de waarde 
van 4 pg/ml bereikt wordt. Soms wordt 3 pg/ ml als drempelwaarde gebruikt of twee maal de 
basis waarde[10].  
 
Biologische klokstoornissen worden gekenmerkt door verschuivingen van het 24-uurs 
melatonine ritme. De meest voorkomende biologische klokstoornis is de uitgestelde 
slaapfase stoornis (Delayed Sleep Phase Disorder, DSPD). Hierbij komt de melatonine 
productie later op gang dan gebruikelijk en wordt de basis waarde ook weer later bereikt. 
Deze verschuiving gaat gepaard met later in slaap vallen en later wakker worden (extreme 
avondmensen)[11].  
Andere biologische klokstoornissen zijn het vervroegde slaapfase syndroom (extreme 
ochtend mensen) en het onregelmatig slaap-waak ritme. Bij het vervroegde slaapfase 
syndroom komt de melatonine productie ’s avonds eerder op gang dan gebruikelijk en wordt 
de basis waarde ‘s morgens weer eerder bereikt. Met als gevolg vroeg in slaap vallen en 
(vooral) vroeg in de nacht klaar wakker zijn (extreme ochtendmensen)[11]. 
Bij het wisselend slaap-waak ritme wisselt het melatonine ritme en daarmee het slaap-waak 
ritme[11].  
 
 

 
 
 



Fig.2. Biologische klok stoornissen met bijbehorend 24-uurs melatonine ritmen. DLMO: 
tijdstip waarop de melatonine productie op gang komt. 
 
 
3. Behandeling van biologische klok stoornissen. 
 
Algemeen 
Basis behandeling van biologische klokstoornissen bestaat uit regelmaat en het versterken 
van zeitgebers (time cues):  zoveel mogelijk op vast tijden naar bed gaan en opstaan, op 
vaste tijden maaltijden, sporten etc. Ook licht (lichtsterkte meer dan 3000 lux) overdag en 
met name ’s morgens helpt de biologische klok in het gareel te houden[12].  
 
Melatonine 
Als leefregels en lichttherapie onvoldoende effect hebben, dan kan behandeling met 
melatonine zeer effectief zijn[13;14]. Maar de melatonine moet dan wel op het juiste tijdstip 
en in de juiste dosis voorgeschreven worden. Als dat niet gebeurt dan kan onnodig langdurig 
doctor’s delay optreden[15;16].  
De meest voorkomende oorzaak waarom melatonine geen effect heeft is dat melatonine op 
een verkeerd tijdstip wordt ingenomen. Melatonine is dan voorgeschreven zonder tevoren 
het tijdstip te meten waarop de melatonine productie van de patiënt op gang komt, de 
zogenaamde Dim Light Melatonin Onset (DLMO). Ook komt het nogal eens voor dat de 
dosis niet goed is of dat melatonine voorgeschreven ingenomen wordt op de verkeerde 
indicatie. 
Het is onverstandig melatonine in te nemen, zonder eerst de DLMO te weten. Dit komt 
omdat het soms meer dan 2 maanden kan duren voordat, na staken van de melatonine 
behandeling, het oorspronkelijke melatonine ritme weer bereikt wordt. In die tijd is goede 
diagnostiek  en dus ook behandeling, van biologische klokstoornissen niet mogelijk [15;16].  
 
Melatonine is een chronobioticum, dat in vergelijking met andere geneesmiddelen drie 
bijzondere eigenschappen heeft: (1) Het tijdstip van inname is van wezenlijk belang. Dit 
tijdstip is gerelateerd aan de DLMO[2;4;17;18]. Zo schuift melatonine het tijdstip van inslapen 
bij volwassenen het meest naar voren als het wordt ingenomen 5-6 uur vóór de DLMO ( bij 
kinderen waarschijnlijk 2-3 uur) en het meest naar achter (later tijdstip) indien ingenomen 10 
uur na de DLMO. (2). Na stoppen van (op een verkeerd tijdstip ingenomen) melatonine kan 
het 2-3 maanden duren voordat de oorspronkelijke DLMO weer bereikt is. In die 2-3 
maanden is geen goede diagnostiek en behandeling mogelijk. Met als gevolg onnodig 
“doctor’s delay’ [15;16] . (3) Melatonine heeft een bijzondere dosis-effect relatie: als de dosis 
te hoog is, dan werkt melatonine niet meer omdat overdag teveel melatonine in het lichaam 
aanwezig blijft. Het oorspronkelijke 24-uurs melatonine ritme wordt dan vervangen door een 
min of meer constante melatonine spiegel. Dit kan gebeuren als de dosis melatonine te hoog 
is. Maar dat kan ook als de patiënt melatonine traag metaboliseert (slow melatonin 
metabolizer), bv als gevolg van een CYP1A2 polymorfisme[3].  
Bij sommige ziekten en syndromen is de kans groot dat melatonine traag gemetaboliseerd 
wordt, zoals ernstige leverfunctie stoornissen (patiënten die op een levertransplantatie 
wachten), het Angelman syndroom[19] en mogelijk het Smith-Magenis syndroom. Het is dan 
verstandig, alvorens met langdurige melatonine behandeling te beginnen eerst na te gaan 
hoe snel melatonine gemetaboliseerd wordt. Deze melatonine metabolisatie test kan als 
volgt worden uitgevoerd: de dag na inname van melatonine wordt om 9:00, 11;00 13:00 
15:00 en 17:00 uur in speeksel de melatonine concentratie gemeten. Als na 15:00 uur nog 
meer dan 5 pg/ml melatonine in het speeksel aanwezig is, dan wordt melatonine traag 
gemetaboliseerd is het verstandig de dosis melatonine te verlagen[3]. Momenteel wordt door 
ons onderzocht of eenvoudiger onderzoek mogelijk is.    
 
Gezien het grote belang van de DLMO voor adequate behandeling van biologische 
klokstoornissen en de wens slow melatonine metabolizers tijdig te kunnen diagnosticeren, 



heeft het Klinich Chemisch laboratorium van het Ziekenhuis Gelderse Vallei een methode 
ontwikkeld waarmee aanvragers snel inzicht kunnen krijgen in de afstelling van de 
biologische klok van hun patiënten. Tevens krijgen zij op grond van de resultaten een 
behandelingsadvies.  Bovendien is het mogelijk met de melatoninecheck slow-
melatoninemetabolizers te diagnosticeren.   
 
4. Melatoninecheck aanvraag procedure. 
 
De aanvrager vult op www.melatoninecheck.nl de benodigde gegevens is. Daarna stuurt het 
Klinisch Chemisch Laboratorium van het Ziekenhuis Gelderse Vallei kauwwatten naar de 
patiënt. De kauwwatten worden naar de aanvrager gestuurd als dat bij de aanvraag is 
aangegeven. De aanvrager kan de kauwwatten dan zelf aan de patiënt kan geven. 
 
Tevens wordt de patiënt verzocht durende een week een slaaplogboekje bij te houden via 
internet, tenzij de aanvrager heeft aangegeven dat dat niet nodig is. 
 
De aanvrager krijgt via internet de uitslag en een behandelingsadvies dat gebaseerd is op de 
informatie bij de aanvraag, de melatonine curve en het slaaplogboekje (indien door de 
patiënt bijgehouden).  
 
5. Medisch specialismen voor wie de melatoninecheck behulpzaam kan zijn 
 
Gegevens van de melatoninecheck kunnen zinvol zijn voor de volgende specialisten: 
 

1. Slaap-specialisten. 
a.  Bij 10-30 procent van de mensen met chronische inslaapstoornissen komt 

de endogene melatonine productie laat opgang, hetgeen kan passen bij een 
Uitgestelde Slaap Fase Stoornis[12;20;21]. Als goede slaaphygiëne, 
versterking van time-cues (zeitgebers) en  lichttherapie ’s morgens 
onvoldoende helpen dan is behandeling met melatonine op het juiste tijdstip 
( 5 uur voor de DLMO) in de juiste dosis vaak effectief[22]. 

b. Chronisch met grote moeite wakker worden ’s morgens is nogal eens een 
uiting van het uitgestelde slaapfase syndroom[23;24], ook als het tijdstip van 
inslapen normaal is. De late DLMO levert dan de juiste diagnose en bepaalt 
het tijdstip waarop inname van melatonine (in de juiste dosis) effectief is. 

c. Een langdurig onregelmatig slaap-waak ritme kan samenhangen met een 
wisselend melatonine ritme[25]. Inname van melatonine op een vast tijdstip ’s 
avonds in de juiste dosis kan het slaap-waak ritme dan stabiliseren. 

d. Slaapstoornissen bij blinden worden zeer vaak veroorzaakt door een 
stoornis van het melatonine ritme[26]. Bij volledig blinden is nogal eens sprake 
van een vrijlopend melatonine ritme. Vaak is behandeling met melatonine op 
het juiste tijdstip en in de juiste dosis effectief. 

2. Psychiaters 
a. Chronische inslaapstoornissen en of met moeite wakker worden ’s 

morgens, maar ook chronisch te vroeg in de ochtend wakker worden ’s 
morgens en vroeg in de avond in slaap vallen, kunnen samenhangen met 
een biologische klok stoornis (uitgestelde slaap fase stoornis resp. vervroegde 
slaapfase stoornis). Bovendien zijn er aanwijzingen dat bij 40 % van de 
patiënten met een uitstelde slaap fase stoornis een depressie voorkomt. 
Bepaling van de DLMO kan dan behulpzaam zijn bij het stellen van de juiste 
diagnose en instellen van de adequate behandeling. 

b. Winterdepressie kan veroorzaakt worden door een uitgestelde slaapfase 
stoornis of een vervroegde slaapfase stoornis. Bepaling van de DLMO kan 
dan behulpzaam zijn bij het stellen van de juiste diagnose en instellen van de 
adequate behandeling. 



c. Volwassenen met ADHD / ADD. ADHD gaat nogal eens gepaard met een 
uitgestelde slaapfase stoornis. Bepaling van de DLMO kan dan behulpzaam 
zijn bij het stellen van de juiste diagnose en instellen van de adequate 
behandeling. Er zijn aanwijzingen dat adekwate behandeling van 
slaapstoornissen bij ADHD / ADD een gunstig effect heeft op de behandeling 
van ADHD / ADD gedrag. 

d. Cyclische depressies kunnen samenhangen met een wisselend melatonine 
ritme. Bepaling van de DLMO kan dan behulpzaam zijn bij het stellen van de 
juiste diagnose en instellen van de adequate behandeling met lichttherapei en 
/ of melatonine o het juiste tijdstip en in de juiste dosis.. 

3. Kinderpsychiaters en kinderartsen. 
a. Chronische inslaapstoornissen bij kinderen worden nogal eens 

veroorzaakt door een uitgestelde slaapfase stoornis. Bepaling van de DLMO 
kan dan tot de juiste diagnose en de meest effectieve behandeling leiden. Als 
de DLMO normaal is en er toch chronische inslaapstoornissen zijn, dan is een 
stoornis van de biologisch klok onwaarschijnlijk en is het zinvol opnieuw 
kinderpsychiatrische problematiek als oorzaak van de chronische 
inslaapstoornissen te overwegen. 

b. 30 % van de kinderen met ADHD / ADD heeft chronische  
inslaapstoornissen. Zeer vaak worden de chronische inslaapstoornissen 
veroorzaakt door een uitgestelde slaap fase stoornis, gekenmerkt door een 
laat op gang komende melatonine productie (DLMO). Behandeling met 
melatonine op het juiste tijdstip (2-3 uur voor de DLMO) en in de juiste dosis is 
dan vaakzeer effectief.  

c. Kinderen met ADHD en chronische inslaapstoornissen kunnen over het 
algemeen niet goed uitslapen. Dit in tegenstelling tot kinderen met een 
uitgestelde slaapfase stoornis zinder ADHD. Mogelijk belmmert de ADHD het 
“uitslapen”. 

d. Kinderen met autisme. Er zijn aanwijzingen dat bij kinderen met autisme de        
melatonine producite te laat op gang komt met als gevolg stoornissen in het 
slaap-waak ritme en toename van gedragsproblemen overdag. Bepaling van 
de DLMO kan dan een belangrijke bijdrage leven aan de diagnostiek en 
behandeling.  

4. Neurologen. 
a. Bij patiënten met een chronisch whiplash syndroom is het slaap-waak ritme 

nogal eens ontregeld als gevolg van een biologische klok stoornis. De DLMO 
komt dan nogal eens te laat op gang, soms te vroeg. Bepaling van de DLMO 
kan dan een belangrijke bijdrage leven aan de diagnostiek en behandeling[27-
29].  

b. Bij patiënten met een licht schedeltrauma komen uitgestelde slaap fase 
stoornis en onregelmatig slaap-waak ritme nogal eens voor [30]. Bepaling van 
de DLMO kan dan een belangrijke bijdrage leven aan de diagnostiek en 
behandeling.   

c. Er zijn aanwijzingen dat ME / CVS nogal eens gepaard gaat met een 
biologische klok stoornis. Meestal is er dan een uitgestelde slaapfase stoornis. 
Het is niet duidelijk of de verschuiving van de biologische klok het gevolg is 
van verandering van het slaap-waak ritme als gevolg van de moeheid, of dat 
een primaire stoornis in de hersenen (encephalitis haardje in de 
verbindingsbanen tussen nucleus suprachiasmaticus en pijnappelklier) een 
verschuiving van het melatonine ritme veroorzaakt[31]. Bepaling van de 
DLMO kan dan een belangrijke bijdrage leven aan de diagnostiek en 
behandeling.  

 
 



 
5. AVG artsen. 

a. Stoornissen van de biologische klok komen vaak voor bij mensen met een 
verstandelijke beperking. Met name bij het Angelman syndroom[32] en Smith- 
Magenis syndroom[33]. Bepalen van de DLMO helpt dan bij diagnose en 
behandeling. 

b. Nogal wat mensen met een verstandelijke beperking hebben een stoornis van 
de biologische klok. Een meta analyse heeft aangetoond dat behandeling met 
melatonine effectief kan zijn als de DLMO vertraagd is[34;35]. 

6. Bedrijfsartsen. 
a. Onregelmatige werk zoals bij ploegendiensten en snel passeren van 

meerder tijdzones / jet-lag (werkers in de luchtvaart) zijn veel voorkomende 
oorzaken van niet goed functioneren overdag[36;37]. Bepaling van de DLMO 
kan dan een belangrijke bijdrage leven aan de diagnostiek en behandeling.  

b. Chronische slaapstoornissen zijn een belangrijke oorzaak van niet goed 
functioneren overdag. Goed te behandelen biologische klok stoornissen zijn in 
ruim 10 % de oorzaak[12]. Bepaling van de DLMO kan dan een belangrijke 
bijdrage leven aan de diagnostiek en behandeling.  

 
7. Sportartsen 

a. Bij avondmensen ligt het tijdstip van optimaal presteren anders dan bij 
ochtendmensen[38].  Bepaling van de DLMO kan ochtend mensen van 
avond mensen onderscheiden[39;40]. 

b. Licht en melatonine kunnen helpen de biologische klok aan te passen na 
reizen, waarbij meerdere tijdzones gepasseerd zijn[41;42]. Bepaling van de 
DLMO kan helpen te bepalen in hoeverre verschuiving van de biologische 
klok nodig / zinvol is[43].  
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