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I 

 

Abstract 
 

Probleemstelling: De laatste jaren groeit de evidentie dat een chronisch slaapgebrek 

een invloed heeft op de energiehomeostase en dus beschouwd kan worden als een 

nieuwe risicofactor voor gewichtstoename en obesitas bij adolescenten.  

 

Doelstelling: Het onderzoeken van de relatie tussen enerzijds de slaapduur en 

anderzijds de lichaamssamenstelling, hormoonconcentraties, de voedingsinname en 

fysieke (in)activiteit bij Europese adolescenten.  

 

Methode: De steekproef bestaat uit 3311 adolescenten (met een leeftijd van 12.5 tot 

17.5 jaar) die deelnamen aan de Europese multi-centrische cross-sectionele ‘Healthy 

Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence’ (HELENA) studie.  

 

Resultaten: Een zwak negatief verband werd gevonden tussen enerzijds de slaapduur 

en anderzijds de BMI z-score (enkel bij meisjes), het vetpercentage (enkel bij meisjes), 

de buikomtrek (enkel bij jongens) en de heupomtrek (sterker bij jongens). Obesitas of 

overgewicht kon echter bij beide geslachten niet voorspeld worden door de slaapduur. 

Verder werd er een zwak negatief verband gevonden tussen enerzijds de slaapduur en 

anderzijds het cortisolgehalte (enkel bij meisjes), de energie-inname (enkel bij jongens), 

inactiviteit (beide geslachten) en schermtijd (enkel bij jongens). Een zwak positief 

verband werd gevonden tussen enerzijds de slaapduur en anderzijds de 

voedingskwaliteit (beide geslachten) en de tijd die gespendeerd wordt aan matige tot 

zware fysieke activiteit (enkel bij meisjes). Deze observaties zijn onafhankelijk van 

mogelijke verstorende factoren. 

 

Conclusie: Deze resultaten bevestigen dat een slaaptekort geassocieerd wordt met een 

minder gunstige lichaamssamenstelling. Een mogelijke onderliggende reden daarvoor is 

de associatie van slaaptekort met een toegenomen energie-inname, een slechtere 

voedingskwaliteit en inactiviteit. Er werden duidelijke verschillen waargenomen 

volgens geslacht.  

 

 

Aantal woorden masterproef: 20.645 (exclusief bijlagen en bibliografie)
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Inleiding 

 

De prevalentie van overgewicht en obesitas neemt de laatste decennia in alle 

leeftijdscategorieën epidemische proporties aan. Dit is eveneens zo bij adolescenten. De 

adolescentie is een cruciale periode in het leven die meerdere fysiologische en 

psychologische veranderingen met zich meebrengt waaronder wijzigende nutritionele 

behoeften en levensgewoonten zoals het slaappatroon (Moreno et al., 2008b). Meer 

bepaald in dat laatste blijkt er zich nu steeds meer een chronisch slaapgebrek op te 

bouwen. 

 

Een positieve energiebalans door een veranderde levensstijl (minder lichaamsbeweging 

en slechtere voedingsgewoonten) wordt beschouwd als de hoofdoorzaak van de obesitas 

epidemie. De laatste jaren groeit ook de evidentie dat een chronisch slaapgebrek een 

invloed heeft op deze energiebalans en dus beschouwd kan worden als een nieuwe 

risicofactor voor gewichtstoename en obesitas. Het vinden van een causaal verband 

tussen korte slaaptijden en obesitas alsook het opsporen van onderliggende biologische 

mechanismen die deze associatie aan elkaar linken zal dan ook belangrijke implicaties 

hebben vanuit een volksgezondheidsperspectief (Patel, 2009; Patel & Hu, 2008).  

 

De meeste studies hebben zich vooral gefocust op het onderzoeken van een associatie 

tussen een korte slaapduur en obesitas bij volwassenen en jonge kinderen. Adolescenten 

hebben echter een specifiek risico op het ontwikkelen van zowel obesitas als slaaptekort 

en daarom zou de associatie net in deze groep beter onderzocht moeten worden (Yu et 

al., 2007). 

 

Het eerste deel van de masterproef bestaat uit een literatuurstudie naar het verband 

tussen slapen en gewichtstoename of obesitas bij adolescenten. In het tweede deel van 

de masterproef wordt door middel van statistische verwerking het verband tussen 

slaapduur en verschillende andere variabelen onderzocht. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van data die verzameld werden in het kader van de ‘Healthy Lifestyle in 

Europe by Nutrition in Adolescence’ (HELENA) studie bij Europese adolescenten 

(http://www.helenastudy.com/).  
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1 Literatuuroverzicht 

 

Obesitas is een multifactoriële aandoening die gedreven wordt door een positieve 

energiebalans. Dit wordt meestal toegeschreven aan een ongezonde voeding en fysieke 

inactiviteit. Preventieve en therapeutische programma’s die zich richten op deze 

factoren zijn niet altijd succesvol gebleken. Het is dus belangrijk om verder te kijken 

dan enkel naar deze twee traditionele risicofactoren (Chaput et al., 2010). 

 

Slaaptekort is de laatste jaren een kenmerk van onze samenleving geworden waarbij 

zowel kinderen, adolescenten als volwassenen kortere slaaptijden hebben in vergelijking 

met tientallen jaren geleden. Deze trend heeft zich in dezelfde periode ontwikkeld als de 

stijging in de prevalentie van overgewicht en obesitas (O&O). De laatste jaren groeit de 

evidentie dat een korte slaapduur een nieuwe risicofactor is voor gewichtstoename en 

obesitas. De associatie tussen een korte slaapduur en gewichtstoename wordt vooral bij 

kinderen en adolescenten waargenomen en minder consistent bij volwassenen (Van 

Cauter & Knutson, 2008; Patel & Hu, 2008; Nielsen, Danielsen, & Sorensen, 2011). 

 

De adolescentie is de overgangsperiode tussen de kindertijd en de volwassenheid die 

gekarakteriseerd wordt door een hoogtepunt van fysieke, mentale, emotionele en sociale 

ontwikkeling. De World Health Organization (WHO) definieert adolescenten als 

individuen met een leeftijd van 10 tot 19 jaar (World Health Organization, 1986).  

 

 

1.1 Obesitas  

 

1.1.1 Definitie en meting 

 

Obesitas wordt meestal gedefinieerd als overmatig lichaamsvet. De definitie van 

overmatig is echter niet scherp omlijnd. Lichaamsvet is een continue variabele die niet 

gekenmerkt wordt door een duidelijke verdeling in normaal en abnormaal. Bovendien is 

het moeilijk om lichaamsvet direct te meten.  
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In veel studies wordt de Body Mass Index (BMI) gebruikt, dit is het gewicht in 

kilogram gedeeld door het kwadraat van de lengte in meter. Obesitas wordt dus vaak 

eerder gedefinieerd als overmatig lichaamsgewicht en niet als overmatig lichaamsvet 

(Ogden, Yanovski, Carroll, & Flegal, 2007). Het is echter belangrijk om ook naar de 

lichaamssamenstelling te kijken. De BMI is slechts een ‘surrogate’ meting van obesitas, 

die geen onderscheid kan maken tussen vetmassa en vetvrije massa. Bovendien geeft 

het ook geen informatie over de distributie van lichaamsvet, wat belangrijk is aangezien 

visceraal vet een groter gezondheidsrisico inhoudt dan subcutaan vet (Magee, Iverson, 

Huang, & Caputi, 2008). 

 

Het meten van de buikomtrek als aanvulling op de BMI overwint enkele van deze 

problemen aangezien het een schatting van abdominaal lichaamsvet geeft, maar het kan 

nog steeds geen onderscheid maken tussen subcutaan en visceraal vet (Magee et al., 

2008). Als ook de heupomtrek gekend is kan de waist to hip ratio (WHR) berekend 

worden. Het meten van de buik- en heupomtrek is eenvoudig en biedt een goede 

betrouwbaarheid, validiteit en weinig meetfouten. Er zijn echter geen geaccepteerde cut-

off waarden voor de classificatie van O&O gebaseerd op deze metingen. Bij kinderen 

blijkt de prognostische waarde van de WHR bovendien laag in vergelijking met de 

buikomtrek en reflecteert het niet accuraat de intra-abdominale vetmassa. De buik- en 

heupomtrek zijn sterk leeftijdsafhankelijk en het is niet aangeraden om de ratio te 

gebruiken zonder elke omtreksmeting eerst apart te beschouwen (Lobstein, Baur, & 

Uauy, 2004). 

 

Ook andere veldtechnieken zoals huidplooimetingen zijn bruikbaar, maar deze vereisen 

getrainde waarnemers en kunnen onnauwkeurig zijn. Aan de hand van een formule kan 

op basis van deze resultaten (bijvoorbeeld de som van de huidplooien) het vetpercentage 

berekend worden. Laboratoriumgebaseerde methoden zoals Dual Energy X-ray 

Absorptiometry (DEXA) of Magnetic Resonance Imaging (MRI) geven de meest 

nauwkeurige en gedetailleerde informatie over de lichaamssamenstelling, maar zijn 

duur en omslachtig voor veldgebruik. Een goed alternatief is het gebruik van een bio-

elektrische impedantiemeting. Dit geeft een schatting van de lichaamssamenstelling 

(vetmassa en vetvrije massa) en correleert zeer goed met laboratoriumgebaseerde 
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methoden (r=0.73-0.92). Het is bovendien geschikt voor veldonderzoek en geeft een 

aanvulling op de informatie verkregen van de BMI en buikomtrek (Magee et al., 2008). 

Hoewel een bio-elektrische impedantiemeting gebruikt wordt in verschillende settings, 

worden de beperkingen ervan vaak over het hoofd gezien. Het vereist vergelijkingen 

specifiek aan het gebruikte toestel en de bestudeerde populatie. De meting kan 

bovendien variëren met hydratatietoestand en etniciteit (Lobstein et al., 2004).  

 

De cut-off waarden die algemeen gebruikt worden voor volwassenen (een BMI van 25 

kg/m² voor overgewicht en 30 kg/m² voor obesitas) zijn gerelateerd aan 

gezondheidsrisico’s (World Health Organization, 2000). Obesitas is namelijk 

geassocieerd met een verhoogd risico op morbiditeit (verschillende chronische ziekten 

zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en kanker) en mortaliteit (Ogden et al., 

2007). Bij kinderen en adolescenten is het onduidelijk welke risicogerelateerde criteria 

gebruikt moeten worden, dus zijn er geen risicogebaseerde BMI waarden om O&O te 

bepalen. Bij kinderen en adolescenten wordt daarom vaak een statistische definitie van 

overgewicht gebruikt, gebaseerd op het 85
e
 en 95

e
 percentiel van de geslacht- en 

leeftijdspecifieke BMI in een specifieke referentiepopulatie (Ogden et al., 2007). 

 

Er is een overmaat aan verschillende referenties die gebruikt worden om O&O bij 

kinderen of adolescenten te definiëren. Deze zijn meestal gebaseerd op representatieve 

data uit een bepaald land (Ogden et al., 2007). In de Verenigde Staten (VS) worden 

vooral de leeftijd- en geslachtspecifieke groeicurven van de Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) gebruikt (Center for Disease Control and Prevention, 2011). 

Deze werden ontwikkeld uit vijf nationaal representatieve onderzoeken. Voor een 

internationale vergelijking van prevalentie in O&O bij adolescenten wordt aangeraden 

om de internationale leeftijd- en geslachtspecifieke BMI cut-off waarden van Tim Cole 

te gebruiken. Deze voorzien namelijk cut-off waarden die gebaseerd zijn op 

internationale data en gelinkt zijn aan de wereldwijd geaccepteerde cut-off waarden van 

een BMI van 25 en 30 kg/m². Elke centielcurve geeft een cut-off waarde tijdens de 

kindertijd die correspondeert met de cut-off waarde van volwassenen (leeftijd op 18 

jaar) (Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz, 2000). 
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De adolescentie is een kritische periode voor de ontwikkeling van obesitas. O&O 

tijdens de adolescentie is op zijn beurt een sterke voorspeller van O&O op volwassen 

leeftijd (Whitaker, Wright, Pepe, Seidel, & Dietz, 1997; Lissau et al., 2004). Het 

voortbestaan of de relatieve stabiliteit van O&O in de tijd is een fenomeen dat ‘tracking’ 

genoemd wordt (Singh, Mulder, Twisk, van Mechelen, & Chinapaw, 2008).  

 

 

1.1.2 Prevalentie 

 

De laatste vier decennia is de prevalentie van O&O wereldwijd dramatisch gestegen, 

ook bij adolescenten. Figuur 1 toont deze toename in prevalentie van obesitas bij 

adolescenten uit de VS met een leeftijd van 12 tot 19 jaar van de jaren ‘70 tot 2007-

2008. De prevalentie van obesitas is ongeveer verdriedubbeld gedurende deze 40 jaar 

(Ogden & Carroll, 2010; Van Cauter & Knutson, 2008).  
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Figuur 1. Prevalentie van obesitas (gedefinieerd als BMI boven of gelijk aan het 

95
e
 leeftijd- en geslachtspecifieke percentiel van de groeicurve van CDC) bij 

adolescenten uit de VS met een leeftijd van 12-19 jaar voor geselecteerde jaren van 

1971-1972 tot 2007-2008 (Ogden & Carroll, 2010). 
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In 2008 had 18.4 % van de jongeren (2 tot en met 17 jaar) in België overgewicht en 

kampte 4.5 % met obesitas (gecorrigeerd voor leeftijd en/of geslacht). In 1997 

bedroegen deze cijfers voor overgewicht nog 14.7 % en voor obesitas 4.3 %. In 2008 

had 12.4 % van de adolescente populatie (15 tot en met 17 jaar) overgewicht en 1.6 % 

obesitas (Health Interview Survey, 2008).  

 

 

1.2 Energiehomeostase 

 

Het lichaamsgewicht wordt bepaald door het evenwicht tussen de energieopname en het 

energieverbruik van het lichaam. Normaal zal de voedselopname zich aanpassen aan het 

energieverbruik. Is de energieopname echter groter dan het energieverbruik, dan wordt 

het overschot opgeslagen als vet en neemt het lichaamsgewicht toe. Het evenwicht 

tussen de energieopname en het energieverbruik wordt beïnvloed door een complex 

biologisch systeem dat de eetlust en het lichaamsgewicht reguleert. De hypothalamus 

speelt daarin een centrale rol (Bouman, Bernards, & Boddeke, 2008). 

 

De energiehomeostase is een complex systeem waarin langs verschillende wegen 

informatie over de voedingstoestand de hypothalamus bereikt. Daarbij zijn zowel 

centrale als perifere factoren betrokken. Eetlust wordt gereguleerd door een interactie 

tussen hormonale en neurale mechanismen. De nucleus arcuatus van de hypothalamus 

bevat twee verschillende neuronale circuits: een eetlustopwekkend circuit bestaande uit 

neuropeptide Y (NPY) en agouti related protein (AGRP) en een eetlustremmend circuit 

bestaande uit propiomelanocortine (POMC) en cocaïne-amfetamine gereguleerd 

transcript (CART). Deze circuits worden beïnvloed door perifere hormonale signalen 

die de bloed-hersenbarrière passeren, zoals leptine, insuline en ghreline, en in de 

hersenen gevoelens van honger of verzadiging oproepen (zie figuur 2) (Gale, 

Castracane, & Mantzoros, 2004). 

 

Het hormoon leptine, dat vrijgesteld wordt door adipocyten, geeft informatie aan de 

hypothalamus over de hoeveelheid energie die in het vetweefsel opgeslagen is, 

onderdrukt honger en verhoogt het energieverbruik. Bij de mens stijgt of daalt het 
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leptinegehalte snel als antwoord op een acuut energetisch tekort of overschot, 

respectievelijk. Leptine inhibeert orexigene AGRP en NPY bevattende neuronen en 

stimuleert anorexigene POMC bevattende neuronen (Gale et al., 2004; Tremblay & 

Chaput, 2008; Taheri, 2006; Hall, Roberts, & Vora, 2009; Spiegel, Tasali, Penev, & 

Van Cauter, 2004). Het leptinegehalte is sterk georganiseerd en heeft een diurnaal en 

circadiaan ritme, met minimumwaarden gedurende de dag en een nocturnale stijging 

met maximumwaarden tijdens de vroege tot midden slaap (Mullington et al., 2003; 

Knutson, Spiegel, Penev, & Van Cauter, 2007).  

 

Insuline wordt afgescheiden door de β-cellen van de pancreas en de concentratie is ook 

proportioneel tot de hoeveelheid vetmassa. Insuline gaat, net zoals leptine, de bloed-

hersenbarrière passeren en reageren met specifieke receptoren in de nucleus arcuatus 

van de hypothalamus. Insuline vermindert de voedingsinname en bijgevolg het 

lichaamsgewicht. In tegenstelling tot leptine wordt de secretie van insuline acuut 

gestimuleerd als reactie op maaltijden. Obesitas bij de mens wordt vaak geassocieerd 

met zowel hyperinsulinemie als hyperleptinemie, dewelke indicatief zijn voor insuline- 

en leptineresistentie (Gale et al., 2004).  

 

Ghreline wordt hoofdzakelijk door de enterochromaffiene cellen in de mucosa van de 

maag vrijgesteld. Het ghrelinegehalte is het hoogst vóór maaltijden en vermindert 

onmiddellijk bij voedselopname. Ghreline stimuleert honger door het activeren van de 

orexigene NPY en AGRP neuronen en door het antagoniseren van verzadigende 

effecten van leptine door inhibitie van anorexigene POMC neuronen. Ghreline 

stimuleert voedselinname, verbetert het gebruik van koolhydraten, vermindert de 

vetzuuroxidatie en verhoogt de maagmotiliteit en zuursecretie. Ghreline heeft dus 

tegenovergestelde metabole effecten van leptine. Bij de mens is het ghrelinegehalte 

verlaagd in een acute toestand van positieve energiebalans en in chronische obesitas, 

maar verhoogd tijdens vasten en anorexia nervosa (Gale et al., 2004; Taheri, 2006; Hall 

et al., 2009). 

 



  

8 

 

 

Figuur 2. Energiehomeostase: endocriene en neuronale interactie in de regulatie 

van de energiehomeostase en de eetlust (Barsh & Schwartz, 2002).  

 

 

1.3 Slaapgewoonten  

 

Parallel met de snelle toename van O&O de laatste halve eeuw is er in de Westerse 

samenleving een gelijkmatige en snelle daling van de slaapduur. In het begin van de 20
e
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eeuw sliepen jongvolwassenen 9 uur per nacht, maar in de jaren ‘60 was dit al gedaald 

tot 7.7 uur (Patel, 2009).  

 

Experimentele studies hebben aangetoond dat de nood aan slaap niet substantieel 

verandert tijdens de adolescentie en ongeveer negen uur per nacht bedraagt (Carskadon 

& Acebo, 2002). Contrasterend met deze fysiologische slaapnood zijn de 

zelfgerapporteerde slaaptijden in een onderzoek van de Amerikaanse National Sleep 

Foundation (NSF) in 2006. De gemiddelde slaapduur op een schoolnacht bedroeg 7.6 

uur en lag voor alle leeftijdsgroepen afzonderlijk lager dan 9 uur. De slaapduur 

verminderde van 8.4 uur bij een leeftijd van 11-12 jaar tot slechts 6.9 uur bij een leeftijd 

van 17-18 jaar (zie figuur 3). In het algemeen had 45 % van de adolescenten 

onvoldoende slaap (minder dan 8 uur), 31 % een suboptimale slaap (8 tot 9 uur slaap) 

en slechts 20 % de optimale hoeveelheid slaap (9 uur en meer) (National Sleep 

Foundation, 2006). 
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Figuur 3. Zelfgerapporteerde gemiddelde slaaptijden op een schoolnacht per 

leeftijd voor adolescenten uit de VS met een leeftijd van 11-18 jaar (National Sleep 

Foundation, 2006) 
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Een langere slaapduur tijdens het weekend en vakanties om het slaaptekort tijdens de 

weekdagen te compenseren is een groeiende trend. Dit fenomeen wordt vaak bij 

adolescenten waargenomen omdat hun slaapduur tijdens de week vaak aangetast wordt 

door schooluren en academische, sociale en recreatieve activiteiten. Deze compensatie 

van slaap gedurende weekends of vakanties zou het risico op O&O gedeeltelijk kunnen 

verlagen. Een studie bij kinderen (5-15 jaar) toonde aan dat kinderen die minder dan 

acht uur slapen tijdens weekdagen en dit slaaptekort niet compenseren een significant 

verhoogd risico op O&O hebben in vergelijking met kinderen die dit wel compenseren 

(Wing, Li, Li, Zhang, & Kong, 2009). 

 

Een longitudinale studie onderzocht de slaapgewoonten van 2281 Amerikaanse 

kinderen en adolescenten met een leeftijd tussen 3 en 18 jaar. Slaap tijdens het weekend 

en de weekdagen werd apart onderzocht. In de overgang van de kindertijd naar de 

adolescentie werden de bedtijden tijdens de week later, terwijl de uren van opstaan vrij 

constant bleven. De totale slaapduur tijdens de week verminderde van een leeftijd van 3 

jaar tot 17 jaar met ongeveer twee en een half uur (van 10.5 tot 8.1 uur). Tijdens het 

weekend werden zowel de bedtijden als tijden van opstaan later, waardoor de totale 

vermindering in slaap tijdens het weekend minder dan één uur bedroeg tussen leeftijden 

van 3 en 17 jaar (zie figuur 4) (Snell, Adam, & Duncan, 2007). 

 

Deze veranderingen in slaaptijd zijn te wijten aan verschillende factoren. Er zijn 

verschuivingen in de slaapnood en circadiane timing van slaap wanneer kinderen de 

adolescentie bereiken (Carskadon & Acebo, 2002). Adolescenten zijn geneigd om op 

een later tijdstip te gaan slapen en aangezien ze de volgende morgen naar school 

moeten, vermindert hun totale hoeveelheid aan slaap. Dit slaaptekort wordt nog 

versterkt door een grotere fysiologische nood aan slaap bij adolescenten en doordat 

slaapproblemen vaak voorkomen in deze leeftijdsgroep (rapportage 5 tot 38 %) (Taheri, 

2006). Adolescenten hebben ook vaak onregelmatige slaappatronen, waarbij het 

slaapschema tijdens het weekend significant anders is dan tijdens de week (Carskadon 

& Acebo, 2002). Een andere oorzaak van een slaaptekort bij adolescenten zijn onder 

andere toegenomen sociale en educatieve eisen (Yu et al., 2007).  
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Figuur 4. Boven. Aantal uren slaap van de kinderen tijdens weekdagen en het 

weekend, volgens leeftijd. Onder. Bedtijden en wektijden van de kinderen, volgens 

leeftijd (Snell et al., 2007).  

 

Er wordt aangenomen dat het later slapengaan bij kinderen en adolescenten ook 

veroorzaakt wordt door de toename van tv kijken, computerspelletjes en het gebruik van 

internet en mobiele telefoon. Deze toestellen worden ook vaker in hun slaapkamer 

gevonden. Deze moderne media worden dikwijls geassocieerd met obesitas vanwege 

het sedentair gedrag dat ermee gepaard gaat. Een recent rapport uit het Verenigd 

Koninkrijk suggereerde echter dat kinderen vooral tv kijken tijdens of rond hun bedtijd 

en dat dit de slaap negatief beïnvloedt (Taheri, 2006). Verder vond een Turkse studie bij 

kinderen en adolescenten met een leeftijd van 6 tot 17 jaar dat de gemiddelde duur van 

computergebruik het hoogst was in de groep die de kortste slaapduur had (minder dan 

acht uur). De gemiddelde duur van tv kijken was significant hoger bij kinderen die 

minder dan acht uur en tussen acht en negen uur sliepen dan bij kinderen die meer dan 
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tien uur sliepen (Ozturk et al., 2009). Een studie bij 4452 adolescenten toonde ook een 

inverse associatie tussen de slaapduur en het aantal uren tv kijken (p<0.001) (Wells et 

al., 2008).  

 

 

1.4 Vermoedelijke mechanismen die slaaptekort linken aan gewichtstoename  

 

Veranderingen in de balans tussen energie-inname en energieverbruik zijn duidelijk 

verantwoordelijk voor de huidige obesitas epidemie. Slaap zou een factor kunnen zijn 

die beide kanten van deze energiebalans beïnvloedt (Taheri, 2006). Er bestaan een 

aantal potentiële mechanismen waardoor een slaaptekort een impact kan hebben op de 

energiehomeostase. Slaaptekort kan resulteren in een verhoogde energie-inname door 

een toename van eetlust of meer tijd om te eten, maar kan ook leiden tot een verlaagd 

energieverbruik door een verandering in de thermoregulatie of een toegenomen 

vermoeidheid (zie figuur 5). De sterkste en meest plausibele hypothese is een verhoogde 

of veranderde voedingsinname (Patel, 2009; Van Cauter & Knutson, 2008; Chaput, 

2010). 

 

 

 

Figuur 5. Potentiële mechanismen waardoor een slaaptekort kan leiden tot obesitas 

(Patel & Hu, 2008) 
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1.4.1 Verhoogde energie-inname 

 

Een korte slaapduur kan het risico op gewichtstoename verhogen door het verstoren van 

de homeostatische regulatie van de eetlust (Chaput, 2010). Zowel experimentele als 

observationele studies tonen aan dat een korte slaapduur resulteert in een vermindering 

van het anorexigene hormoon leptine en een toename van het orexigene hormoon 

ghreline (Spiegel et al., 2004; Spiegel et al., 2004; Chaput, Despres, Bouchard, & 

Tremblay, 2007; Taheri, Lin, Austin, Young, & Mignot, 2004). Dit resulteert in een 

toename van hongergevoelens en eetlust, wat op zijn beurt kan zorgen voor de selectie 

van energierijke voeding en een overmatige energie-inname (Spiegel et al., 2004).  

 

Niet-homeostatisch voedingsgedrag, dit is eten in afwezigheid van honger, kan ook een 

belangrijke rol spelen. Een tekort aan slaap leidt vanzelfsprekend tot een verlenging van 

de tijd dat men wakker is, waardoor er meer tijd beschikbaar is om te eten. In een 

omgeving waar voeding zeer smakelijk en gemakkelijk beschikbaar is kan dat ertoe 

leiden dat de energie-inname verhoogt en het gewicht toeneemt. Dit kan vooral het 

geval zijn als deze tijd gespendeerd wordt aan sedentaire activiteiten zoals tv kijken, 

waarbij het eten van snacks niet ongewoonlijk is (Chaput, 2010).   

 

Moeheid kan de eetgewoonten ook beïnvloeden. Personen die moe zijn grijpen sneller 

naar energierijke voedingsmiddelen om hun laag energieniveau te compenseren 

(Landhuis, Poulton, Welch, & Hancox, 2008). Onvoldoende slaap wordt geassocieerd 

met moeheid, stress en pessimisme, emotionele toestanden die het voornemen van een 

persoon om een voeding- of bewegingsregime te volgen kunnen verzwakken 

(Gangwisch, 2009). Slaaptekort zou ook leiden tot een verminderde impulscontrole en 

problemen met het uitstellen van bevrediging, wat kan leiden tot een toename van 

hedonisch eten (Patel, 2009).  

 

Om deze hypothese na te gaan, onderzochten Nedeltcheva en collega’s elf gezonde 

volwassen vrijwilligers die 14 dagen blootgesteld werden aan 5.5 of 8.5 uur slaaptijd 

onder gecontroleerde laboratoriumcondities met een onbeperkte toegang tot eten. Een 

herhaaldelijke beperking van de slaapduur was geassocieerd met een toegenomen 
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consumptie van kilocalorieën (kcal) afkomstig van snacks (p=0.026) en met een hoger 

koolhydraatgehalte (p=0.04) zonder een significante verandering in de energie-inname 

van maaltijden. Er werden geen significante verschillen in energieverbruik of in leptine- 

en ghrelinegehalte tussen de twee slaapcondities gevonden (Nedeltcheva et al., 2009).  

 

Een cross-sectionele studie onderzocht de associatie tussen slaapduur tijdens de week en 

energie-inname bij adolescenten van 16 tot 19 jaar. Adolescenten die minder dan acht 

uur sliepen hadden een hogere energie-inname (p=0.009), consumeerden een hogere 

proportie kcal afkomstig van vetten (p=0.004) en een lagere proportie kcal afkomstig 

van koolhydraten (p=0.001) in vergelijking met adolescenten die acht uur of meer 

sliepen. Een korte slaap was ook geassocieerd met twee keer meer kans (OR=2.1; 

95%BI=1.03-4.44) om dagelijks 475 of meer kcal afkomstig van snacks te consumeren 

(Weiss et al., 2010). 

 

Onderzoekers zijn het echter niet altijd eens over deze mechanismen. Zo vond een 

experimentele studie bij gezonde mannen dat een acuut slaaptekort de voedingsinname, 

honger, eetlust en de concentraties leptine en ghreline niet beïnvloedde. Er werd echter 

wel een invloed van het slaaptekort op het energieverbruik (fysieke activiteit) 

vastgesteld (Schmid et al., 2009). 

 

 

1.4.2 Verlaagd energieverbruik 

 

Het energieverbruik speelt een belangrijke rol in de controle van het lichaamsgewicht. 

Het totale dagelijkse energieverbruik (Total Energy Expenditure) (TEE) bestaat uit drie 

componenten: (1) het rustmetabolisme (Resting Metabolic Rate) (RMR), (2) voeding 

geïnduceerde thermogenese (Thermic Effect of a Meal) (TEM) en (3) activiteit 

gerelateerd energieverbruik (Activity Energy Expenditure) (AEE). Het AEE kan 

opgedeeld worden in exercise activity thermogenesis (EAT) en non-exercise activity 

thermogenesis (NEAT) (bestaande uit activiteiten met een lage of middelmatige 

intensiteit zoals zitten, staan, wandelen en andere spontane activiteiten) (Knutson & 

Van Cauter, 2008).  
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Slaap is inherent sedentair gedrag en het energieverbruik bereikt dan zijn laagste punt. 

Er zou dan ook verwacht worden dat een kortere slaapduur geassocieerd zou zijn met 

een toegenomen energieverbruik en dus een lager lichaamsgewicht (Must & Parisi, 

2009). Verschillende hypotheses spreken deze logica echter tegen. 

 

Het vaakst aangehaalde mechanisme is de vermindering in non-exercise activity 

thermogenesis (NEAT) (Knutson & Van Cauter, 2008; Chaput, 2010). Zo toonde een 

experimentele studie bij gezonde mannen dat een acute slaapbeperking (twee nachten 

van vier uur slaap) gepaard ging met een vermindering in spontane fysieke activiteit 

(p=0.008) en een verschuiving naar minder intensieve activiteiten (p=0.046) (Schmid et 

al., 2009). Een mogelijke verklaring daarvoor is dat een chronisch slaaptekort door 

gevoelens van moeheid kan leiden tot verminderde fysieke activiteit (Patel & Hu, 

2008). Zo rapporteerde ongeveer 40 % van 12-16 jarigen in een studie dat ze moe 

wakker werden. Kinderen die moe zijn gedurende de dag zijn meer geneigd om hun tijd 

te spenderen aan sedentaire activiteiten zoals tv kijken (Must & Parisi, 2009). Dit kan 

een zeer ongunstig effect hebben op de dagelijkse fysieke activiteit en vermindert het 

AEE (Knutson, 2005b; Taheri, 2006). 

 

Een recente studie bij een grote steekproef van 2241 kinderen en adolescenten uit 

Estland en Zweden kon geen link aantonen tussen de slaapduur en het objectief gemeten 

sedentair gedrag via accelerometrie. De assumptie dat fysieke activiteit een mediator is 

in de relatie tussen een korte slaapduur en obesitas werd door hun resultaten dus niet 

ondersteund (Ortega et al., 2011). 

 

Effecten op de thermogenese in rust is een ander mogelijk mechanisme. Studies zagen 

bij een acuut slaaptekort een daling in de kerntemperatuur van het lichaam, wat 

suggereert dat slaaptekort een impact kan hebben op het energieverbruik door 

thermoregulatie (Patel, 2009; Patel & Hu, 2008). Een recente gecontroleerde studie 

vond evenwel geen effect van slaaptekort op het rustmetabolisme (Nedeltcheva et al., 

2009).  
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Slaaptekort zou ook een effect kunnen hebben op het energieverbruik door zijn impact 

op het leptine- en ghrelinegehalte. Leptine zou het energieverbruik doen toenemen, 

terwijl ghreline het energieverbruik vermindert (Knutson & Van Cauter, 2008).  

 

De impact die slaaptekort heeft op het totale dagelijkse energieverbruik of zijn 

componenten is nog niet uitvoerig onderzocht geweest. Het is mogelijk dat slaaptekort 

een directe impact heeft op het energieverbruik, maar er zijn momenteel geen bewijzen 

die deze hypothese steunen (Knutson & Van Cauter, 2008; Chaput, 2010). 

 

 

1.5 Studies die het verband tussen slaapduur en obesitas aantonen 

 

Data van epidemiologische en experimentele studies steunen de hypothese dat een 

tekort aan slaap bijdraagt tot de verhoogde prevalentie van O&O (Van Cauter & 

Knutson, 2008). Deze associatie wordt duidelijk waargenomen in jongere 

leeftijdsgroepen maar blijkt minder consistent te zijn bij volwassenen (Nielsen et al., 

2011; Magee et al., 2008; Patel & Hu, 2008; Marshall, Glozier, & Grunstein, 2008). Dit 

suggereert dat de relatie tussen slaapduur en gewicht verzwakt met de leeftijd (Patel & 

Hu, 2008), mogelijks omdat kinderen meer slaap nodig hebben (Marshall et al., 2008). 

Belangrijke beperkingen in het studieontwerp beletten echter het maken van definitieve 

conclusies (Patel & Hu, 2008).  

 

De meeste studies die de relatie tussen slaap en O&O onderzoeken zijn hoofdzakelijk 

cross-sectioneel en tonen dus enkel een verband en geen causale relatie aan. Daarvoor 

zijn longitudinale studies nodig. Bovendien is de relatie tussen slaap en obesitas bi-

directioneel en complex doordat obesitas zelf kan leiden tot een chronisch slaapgebrek 

via een slaapverstoorde ademhaling (obstructieve slaap apneu). Dit kan leiden tot de 

ontwikkeling van een vicieuze cirkel (Magee et al., 2008; Patel, 2009; Taheri, 2006). 

 

De verschillende type studies in deze literatuurstudie werden omwille van hun 

verschillende bewijskracht opgesplitst in epidemiologische (waaronder cross-sectionele 

studies, longitudinale studies en meta-analyses) en experimentele studies. 
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1.5.1 Epidemiologische studies 

 

1.5.1.1 Cross-sectionele studies 

 

Een korte slaapduur blijkt zowel bij kinderen als volwassenen een belangrijke 

risicofactor voor de ontwikkeling van O&O. In vergelijking met andere welgekende 

risicofactoren (zoals fysieke inactiviteit, tv kijken, obesitas bij de ouders, enzovoort) 

blijkt het effect van een korte slaapduur zelfs veel hoger. Volwassenen die minder 

slapen (<6 uur versus ≥7 uur) zouden bijna vier keer meer kans op O&O hebben 

(Chaput et al., 2009). Kinderen (5-10 jaar) die minder slapen (8-10 uur versus ≥12 uur) 

hebben 3.45 keer meer kans op overgewicht of obesitas (zie figuur 6) (Chaput, Brunet, 

& Tremblay, 2006). Deze resultaten moeten echter genuanceerd worden. De 

slaapgewoonten werden immers verkregen via rapportage door ouders en bepaalde 

verstorende factoren zoals de energie-inname werden niet gemeten in deze studie.  
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Figuur 6. Potentiële risicofactoren van overgewicht en obesitas bij kinderen van 5-

10 jaar (n = 422). De Odds Ratio (OR) werd aangepast voor leeftijd, geslacht en 

obesitas bij ouders. De OR van korte slaapduur werd aangepast voor leeftijd, 

geslacht en alle andere risicofactoren (Chaput et al., 2006). 
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Een recente studie bij volwassenen naar voorspellers van overmatig lichaamsgewicht en 

de ontwikkeling van O&O vergeleek twee traditionele risicofactoren, een hoge 

vetinname (≥40 % vet/dag versus <30 % vet/dag) en een gebrek aan intense fysieke 

activiteit (0 min/dag versus ≥30 min/dag) met drie niet-traditionele risicofactoren, 

waaronder een korte slaapduur. Een korte slaapduur (<6 uur slaap/dag versus 7-8 uur 

slaap/dag) bleek een betere voorspeller dan de combinatie van beide traditionele 

risicofactoren (zie figuur 7) (Chaput et al., 2010).   
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Figuur 7. Associaties van traditionele risicofactoren en een korte slaapduur met 

O&O bij volwassenen in een cross-sectionele steekproef. Model aangepast voor 

leeftijd, geslacht en socio-economische status (*p<0.01; **p<0.05) (Chaput et al., 

2010). 

 

De systematische review van Patel en Hu (2008) beoordeelde de huidige evidenties rond 

slaaptekort als sterk genoeg om slaap te beschouwen als een nieuwe risicofactor voor 

gewichtstoename en obesitas. Er bleken echter wel enkele verschillen te zijn in 

bewijskracht tussen kinderen en volwassen.  

De resultaten van studies bij kinderen waren uniform, ongeacht de definitie van 

een korte slaap. Daarbij vonden 11 cross-sectionele studies, waarvan vier studies bij 
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adolescenten, een positieve associatie tussen een korte slaapduur en het risico op 

obesitas. Er lijkt bovendien een lineaire dosis-respons relatie tussen een kortere 

slaapduur en een verhoogd lichaamsgewicht bij kinderen te bestaan (Taheri, 2006).  

De cross-sectionele studies bij volwassenen waren daarentegen minder 

consistent dan bij kinderen en adolescenten (Patel & Hu, 2008). Zo zijn er studies die 

geen of een lineaire associatie rapporteren, terwijl andere studies aantonen dat ook lange 

slaaptijden geassocieerd worden met een verhoogd gewicht (Marshall et al., 2008). De 

relatie tussen slaapduur en BMI of obesitas zou dus ook U-vormig kunnen zijn. Deze 

associatie is echter minder duidelijk want sommige studies rapporteren dat een lange 

slaap voordelig is, terwijl andere aangeven dat het schadelijk zou zijn. Bij kinderen is 

deze relatie nog steeds onduidelijk (Tremblay & Chaput, 2008; Patel & Hu, 2008; 

Magee et al., 2008; Marshall et al., 2008).  

 

Onderzoek suggereert ook dat een toename in lichaamsmassa geassocieerd met een 

korte slaapduur zich vooral in de abdominale regio situeert (Chaput & Tremblay, 2007). 

 

De slaap van een persoon tijdens de nacht kan verdeeld worden in Rapid Eye Movement 

(REM) slaap en niet-REM (NREM) slaap. Een studie toonde aan dat een verminderde 

REM slaap het sterkst geassocieerd was met een verhoogde BMI of overgewicht bij 

kinderen en adolescenten. Deze associatie werd evenwel niet vastgesteld bij de NREM 

slaap (Liu et al., 2008).  

 

Een genderverschil wordt waargenomen in de associatie tussen slaap en overgewicht of 

obesitas, maar niet consistent. In de meeste studies werden sterkere associaties bij 

mannen gevonden, terwijl andere studies enkel een associatie bij vrouwen waarnamen.  

In de studie van Knutson (2005) was de slaapduur enkel een significante 

voorspeller van BMI of het risico op overgewicht bij mannelijke adolescenten 

(Knutson, 2005a). In de studie van Eisenmann et al. (2006) kon er tussen de slaapduur 

en de gemiddelde BMI of buikomtrek een sterkere associatie gevonden worden bij 

mannelijke dan bij vrouwelijke adolescenten. Er kon bovendien enkel bij de mannelijke 

adolescenten een inverse relatie tussen slaapduur en gemiddelde BMI of buikomtrek en 

een verhoogd risico op overgewicht aangetoond worden (Eisenmann, Ekkekakis, & 
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Holmes, 2006). De verklaring voor dit genderverschil blijft onduidelijk. Sommige 

onderzoekers denken dat, uit een evolutionair perspectief, meisjes beter bestand zijn 

tegen stressoren uit de omgeving dan jongens en pas getroffen worden bij een groter 

slaaptekort (Chen, Beydoun, & Wang, 2008; Eisenmann et al., 2006).  

In de studie van Yu et al. (2007) werd daarentegen enkel een significante relatie 

tussen slaapduur en obesitas gevonden bij meisjes. Een mogelijke verklaring die zij 

daarvoor gaven zijn de geslachtsspecifieke veranderingen in fysiologie en 

lichaamssamenstelling tijdens de puberteit. Jongens krijgen een toename in spiermassa 

en een afname van vetmassa. Meisjes krijgen echter een toename in vetmassa, wat de 

significante relatie tussen slaapduur en obesitas zou kunnen verklaren (Yu et al., 2007; 

Knutson, 2005a).   

 Ook in het effect van slaap op het leptinegehalte en energieverbruik in rust werd 

een genderverschil aangetoond (Van Cauter & Knutson, 2008). Het energieverbruik in 

rust was lager bij jongens die korter sliepen, na een aanpassing voor leeftijd en vetvrije 

massa (r=0.16, p<0.05). Het leptinegehalte was hoger bij meisjes die korter sliepen, na 

een aanpassing voor de buikomtrek (r=-0.23, p<0.05). Enkel bij meisjes werd een korte 

slaapduur geassocieerd met een hoger risico op obesitas (OR=5.5; 95%BI=1.3-23.5) en 

een te grote buikomtrek (OR=2.3; 95%BI=1.2-4.6) (Hitze et al., 2009). 

 

Het effect van slaapcompensatie werd onderzocht in een studie bij kinderen (5-15 jaar)  

Hongkong. Kinderen die minder dan acht uur sliepen tijdens weekdagen en dit niet 

compenseerden tijdens weekends of vakantiedagen hadden een significant verhoogd 

risico op overgewicht of obesitas (OR=2.59; 95%BI=1.22-5.48) in vergelijking met 

kinderen die dit wel compenseerden (Wing et al., 2009). 

 

Slaaptekort zou geassocieerd zijn met een disregulatie van de neuro-endocriene controle 

van eetlust door een vermindering van het hormoon leptine en een toename van het 

hormoon ghreline. Een studie bij meer dan 1000 volwassenen verzamelde 

slaapdagboeken waaruit de gemiddelde gewoonlijke slaapduur berekend werd en elke 

proefpersoon onderging ook één nacht van polysomnografie in een laboratorium. De 

totale slaapduur was negatief geassocieerd met het ghrelinegehalte de volgende ochtend 

(β=-0.69, p=0.008), terwijl de gemiddelde gewoonlijke slaapduur positief geassocieerd 
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was met het leptinegehalte de volgende ochtend (β= 0.11, p=0.01). Ghrelinegehaltes 

reflecteren dus acute veranderingen in slaapduur, terwijl leptinegehaltes meer 

chronische veranderingen in slaapduur uitdrukken (Taheri et al., 2004). Een andere 

cross-sectionele studie bij 740 volwassenen bevestigde deze resultaten en toonde aan 

dat het leptinegehalte bij korte slapers significant lager lag dan de voorspelde waarde op 

basis van hun vetmassa (p<0.01) (Chaput et al., 2007).  

 

 

1.5.1.2 Longitudinale studies 

 

Prospectieve studies hebben consistent een verhoogd risico op gewichtstoename en 

obesitas bij slaaptekort gevonden, zowel bij kinderen (Agras, Hammer, McNicholas, & 

Kraemer, 2004; Reilly et al., 2005; Snell et al., 2007; Lumeng et al., 2007; Landhuis et 

al., 2008; Touchette et al., 2008; Taveras, Rifas-Shiman, Oken, Gunderson, & Gillman, 

2008; Bell & Zimmerman, 2010) als bij volwassenen (Hasler et al., 2004; Gangwisch, 

Malaspina, Boden-Albala, & Heymsfield, 2005; Patel, Malhotra, White, Gottlieb, & Hu, 

2006; Chaput, Despres, Bouchard, & Tremblay, 2008; Stranges et al., 2008; Hairston et 

al., 2010). Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de slaapduur in geen enkele 

prospectieve studie op een objectieve manier gemeten werd, maar wel aan de hand van 

een vragenlijst of een slaapdagboek.  

De grootste prospectieve studie was een analyse van 68183 vrouwen met een 

leeftijd van 45-65 jaar die 16 jaar lang gevolgd werden. Vrouwen die minder dan vijf 

uur sliepen kwamen gemiddeld 1.14 kg (95%BI=0.49-1.79) bij en vrouwen die zes uur 

sliepen kwamen gemiddeld 0.71 kg (95%BI=0.41-1.00) bij in vergelijking met vrouwen 

die zeven uur sliepen. Het relatieve risico op het ontwikkelen van obesitas was 1.15 

(95%BI=1.04-1.26) en 1.06 (95%BI=1.01-1.11) voor slaaptijden van minder dan vijf 

uur en zes uur, respectievelijk (Patel et al., 2006).  

In een 32 jaar durende prospectieve cohort studie met 1037 participanten werd 

aangetoond dat een korte slaapduur tijdens de kindertijd geassocieerd was met een 

verhoogde BMI op volwassen leeftijd. Deze associatie was onafhankelijk van de BMI 

tijdens de kindertijd, de BMI van de ouders, hoeveelheid slaap op volwassen leeftijd, 

sociaaleconomische status (SES) tijdens kindertijd, hoeveelheid fysieke activiteit, aantal 
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uren tv kijken en roken. Een langere slaapduur tijdens de kindertijd werd geassocieerd 

met een lagere kans op obesitas op de leeftijd van 32 jaar (OR=0.65; 95%BI=0.43-0.97) 

(Landhuis et al., 2008).  

Een andere longitudinale studie bij 785 kinderen vond dat slaapduur in het derde 

leerjaar (wanneer kinderen negen jaar waren) overgewicht voorspelde in het zesde 

leerjaar (wanneer kinderen twaalf jaar waren) (OR=0.60, 95%BI=0.36-0.99) na 

aanpassing voor geslacht, etniciteit, SES, BMI in het derde leerjaar en verandering in 

slaapduur tussen het derde en zesde leerjaar. Voor elk extra uur slaap in het derde 

leerjaar had het kind 40 % minder kans om overgewicht te hebben in het zesde leerjaar 

(Lumeng et al., 2007). 

In een cohort studie gebaseerd op een nationaal representatieve steekproef van 

2281 kinderen in de preadolescentie (leeftijd van drie tot twaalf jaar) uit de VS werd 

vastgesteld dat kinderen die minder sliepen, later naar bed gingen en vroeger opstonden 

vijf jaar later een hogere BMI hadden en meer kans om overgewicht te hebben (Snell et 

al., 2007). 

 

 

1.5.1.3 Meta-analyses 

 

In de meta-analyse van Cappuccio et al. (2008) bleek dat kinderen en adolescenten (2 

tot 20 jaar) met een korte slaapduur 89 % meer kans hebben op obesitas (OR=1.89; 

95%BI=1.46-2.43), terwijl dit bij volwassenen 55 % (OR=1.55; 95%BI=1.43-1.68) 

bedroeg. De definitie van een ‘korte slaap’ of de slaapduur cut-off die gehanteerd werd 

in de meeste studies was <10 uur of ≤10 uur per nacht voor kinderen en <5 uur of ≤5 

uur per nacht bij volwassenen (Cappuccio et al., 2008).  

 

Chen et al. (2008) voerde ook een meta-analyse uit met studies bij kinderen van 0 tot 18 

jaar. Daarbij werd afhankelijk van de leeftijdsgroep een andere aanbevolen slaapduur 

gebruikt en werd het slaaptekort in drie verschillende categorieën geclassificeerd 

naargelang de graad (zie tabel 1). Zij toonden aan dat kinderen met een korte slaapduur 

58 % meer kans hebben op overgewicht of obesitas (OR=1.58; 95%BI=1.26–1.98). 

Kinderen met de kortste slaapduur hadden een nog hoger risico (92 %) op overgewicht 
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of obesitas wanneer dit vergeleken werd met kinderen met langere slaaptijden 

(OR=1.92; 95%BI=1.15-3.20). Voor elk extra uur slaap vermindert het risico op 

overgewicht of obesitas met 9 % (OR=0.91; 95% BI=0.84-1.00; p=0.044). Verder werd 

er een sterkere inverse associatie bij jongens dan bij meisjes gevonden (OR=2.50 versus 

1.24) (Chen et al., 2008). De meta-analyse toonde ook een lineaire dosis-respons relatie 

aan. Dit werd echter enkel bij jonge kinderen (<10 jaar) waargenomen en alleen 

wanneer O&O samen genomen werd (zie tabel 2).  

 

 

Tabel 1. Aanbevolen slaapduur per leeftijdsgroep (Chen et al., 2008). 

Leeftijdsgroep (jaar) Aanbevolen slaapduur 

(uren) 

Slaapduur categorie (uren) 

  Kortst Veel korter Korter 

<5 ≥11 <9 9-10 10-11 

5-10 ≥10 <8 8-9 9-10 

≥10 ≥9 <8 7-8 8-9 

 

 

 

Tabel 2. Gepoolde odds ratios (OR's) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (95% 

BI) van slaapduur en overgewicht/obesitas, gestratificeerd voor BMI status en 

leeftijdsgroep (Chen et al., 2008). 

 Slaapduur (referentie: langste) 

Kortste Veel korter Korter 

 Aantal 

studies 

OR 95% BI OR 95% BI OR 95% BI 

Alle studies 11 1.92 1.15-3.200 1.60 1.22-2.10 1.43 1.07-1.91 

BMI status 

  O&O 9 2.30 1.64-3.23 1.64 1.08-2.50 1.41 0.97-2.05 

  Obesitas 4 0.87 0.45-1.69 1.87 1.12-3.12 1.31 1.15-1.50 

Leeftijdsgroep 

  <10 jaar 8 2.09 1.49-2.92 1.61 1.18-2.19 1.38 1.00-1.90 

  ≥10 jaar 4 1.77 0.74-4.25 1.47 1.14-1.89 1.57 1.25-1.97 
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1.5.2 Epidemiologische studies bij adolescenten 

 

De meeste studies die de effecten van slaaptekort op het metabolisme onderzochten 

concentreerden zich vooral op de volwassen populatie. Daardoor is er minder geweten 

over de effecten bij adolescenten en jonge kinderen, die net het meest gevoelig zouden 

zijn aan de gevolgen van een slaaptekort (Taheri, 2006). Tabel 3 toont een overzicht van 

15 studies die de relatie tussen slaap en O&O onderzochten bij adolescenten. In slechts 

twee studies werd een longitudinaal studiedesign gebruikt.  

 

In de meeste studies werd enkel de slaapduur onderzocht. Eén studie onderzocht de 

slaapkwaliteit, maar kon geen associatie met de BMI aantonen (Mota & Vale, 2010). In 

een andere studie werd naast de slaapduur ook de slaapefficiëntie en de REM slaap 

onderzocht en kon aangetoond worden dat de REM slaap het sterkst geassocieerd was 

met overgewicht (Liu et al., 2008). 

 

In de meeste studies werd de slaapduur op een subjectieve manier gemeten. Toch werd 

in één studie 24 uur accelerometrie gebruikt (Gupta, Mueller, Chan, & Meininger, 

2002) en in een andere studie polysomnografie (Liu et al., 2008). Er werden 

verschillende definities van O&O in de studies gebruikt waardoor het moeilijk is om de 

resultaten te vergelijken. In vijf studies uit de VS werden de cut-off waarden van het 

CDC gebruikt, waarbij in één studie overgewicht gedefinieerd werd als >95
e
 percentiel 

in plaats van >85
e
 percentiel (Center for Disease Control and Prevention, 2011). In vijf 

andere studies werden de cut-off waarden van Cole gebruikt (Cole et al., 2000). De 

overige studies gebruikten nationaal geaccepteerde cut-off waarden. In de meeste 

studies werd enkel de BMI als maat voor O&O gebruikt, maar in een aantal andere 

studies werden ook andere maten gebruikt zoals de buik- en heupomtrek, de mid upper 

arm circumference (MUAC), het vetpercentage, het percentage vetvrije lichaamsmassa 

en een huidplooimeting. 

 

In veel studies kon een associatie tussen slaaptekort en O&O aangetoond worden, maar 

deze associatie was niet altijd even sterk. Ook werd niet in alle studies rekening 

gehouden met mogelijke verstorende factoren of werden een aantal belangrijke 



  

25 

 

verstorende factoren vergeten. Opmerkelijk is dat er in zes studies een genderverschil 

vastgesteld werd. Zo kon een bepaalde associatie bij één geslacht wel gevonden worden, 

maar niet bij het andere geslacht. 
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Tabel 3. Beschrijving en belangrijkste resultaten van de studies over de associatie tussen slaapduur en O&O bij adolescenten. 

 
Eerste auteur, 

Publicatiejaar, 

Land 

Populatie 

(aantal , 

leeftijd) 

Design Meting slaap Meting O&O 

Potentiële 

verstorende 

factoren 

Belangrijkste resultaten 

Gupta, 2002, 

VS (Gupta et 

al., 2002) 

383, 11-16 

jaar 

CS 24-uur pols 

actigrafie 

BMI (cut-off 

waarden CDC) 

Vetpercentage 

(obesitas= 

vetpercentage > 

25 % (M) of > 

30 % (V)) 

Geslacht, leeftijd, 

ras en Tanner 

stadium 

Minder uren slaap was geassocieerd met een hogere prevalentie van obesitas (r = -0.36 bij jongens 

en r = -0.29 bij meisjes).  

Een sterke en statistisch significante negatieve associatie tussen obesitas en totale slaapduur werd 

gevonden (p<0.001). Voor elk uur verloren slaap neemt het risico op obesitas met 80 % toe 

(aangepaste OR = 0.20; 95%BI=0.11-0.34). 

Zowel BMI als vetpercentage waren geassocieerd met een korte slaapduur.  

Knutson*, 

2005, VS 

(Knutson, 

2005a) 

4486, 15-18 

jaar 

CS Zelfrapportage 

(vragenlijst) 

BMI (cut-off 

waarden CDC; 

overgewicht= 

BMI> 95e 

percentiel voor 

leeftijd en 

geslacht) 

Geslacht, leeftijd, 

ras, opleiding 

ouders en  fysieke 

activiteit 

Een langere slaapduur was zwak geassocieerd met lagere BMI en risico op overgewicht bij 

mannelijke adolescenten. De slaapduur was echter geen significante voorspeller van BMI of het 

risico op overgewicht bij vrouwen. 

Slaapduur is een significante voorspeller van BMI (β=-0.08; p=0.001) bij mannen. Langere 

slaaptijden waren geassocieerd met een lager risico op overgewicht bij mannen (OR=0.90; 

95%BI=0.82-1.00). Elk uur langer slapen verlaagt het risico op overgewicht met 10 %. 

Eisenmann*, 

2006, Australië 

(Eisenmann et 

al., 2006) 

6324, 7-15 

jaar 

CS Zelfrapportage 

(vragenlijst) 

BMI (cut-off 

waarden Cole) 

Buikomtrek 

Leeftijd en 

geslacht 

Significante associatie tussen slaapduur en BMI en buikomtrek voor beide geslachten (p<0.05).  

Bij jongens was er een sterkere associatie en inverse relatie tussen slaap en BMI of buikomtrek 

(p<0.05). 
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 Jongens die 8-9 uur, of  9-10 uur sliepen hadden 1.6-1.8 keer meer kans op overgewicht dan 

jongens die ≥10 uur sliepen (OR = 1.61; 95%BI = 1.19-2.17; OR = 1.83; 95%BI=1.30-2.58). 

Jongens die ≤8 uur sliepen hadden 3.1 keer meer kans op overgewicht dan jongens die ≥10 uur 

sliepen (OR = 3.06; 95%BI=2.11-4.46). Er werden geen significante associaties gevonden bij 

meisjes. 

Chen, 2006, 

Taiwan (Chen, 

Wang, & Jeng, 

2006) 

656, 13-18 

jaar 

CS Zelfrapportage 

(vragenlijst met 

4–punten 

Likertschaal) 

BMI (nationaal 

geaccepteerde 

cut-off 

waarden) 

 

Leeftijd en 

geslacht 

Een hogere frequentie van voldoende slaap (gedefinieerd als 6-8 uur slaap op meer dan 4 

weekdagen per week) werd geassocieerd met niet-obees zijn  (OR = 1.74; 95%BI= 1.3-2.4). 

Seicean, 2007, 

VS (Seicean et 

al., 2007) 

529,14-18 

jaar  

CS Zelfrapportage  

(vragenlijst) 

BMI (cut-off 

waarden CDC) 

 

Geslacht, leeftijd, 

ras, onregelmatig 

eten, 

gezondheidstoesta

nd, cafeïne 

inname en 

dagelijkse 

beweging. 

Overgewicht was significant geassocieerd met een korte slaapduur. In vergelijking met studenten 

die >8 uur slapen, was de leeftijd- en geslachtaangepaste OR van overgewicht 8.53 (95%BI=2.26-

32.14) voor studenten die <5 uur slapen; 2.79 (95%BI=1.03-7.55) voor studenten die 5-6 uur 

slapen; 2.81 (95%BI=1.14-6.91) voor studenten die 6-7 uur slapen; en 1.29 (95%BI=0.52-3.26) 

voor studenten die 7-8 uur slapen. Bewijs van een ‘dosis-respons’ relatie tussen slaapduur tijdens 

weeknachten en overgewicht. 

Yu, 2007, China 

(Yu et al., 2007) 

500, 10-20 

jaar 

CS Zelfrapportage 

(vragenlijst en 

7-dagen 

dagboek) 

BMI (cut-off 

waarden 

gebaseerd op 

onafhankelijke 

dataset 

adolescenten uit 

Leeftijd, geslacht, 

Tanner stadium en 

fysieke activiteit 

Zowel korte (<8 uur) als lange (≥9 uur) slapers hebben hogere obesitas maten dan middelmatige 

(8-8.9 uur) slapers. 

De associatie tussen een korte slaapduur en hoge vetzuchtmaten was significant, zelfs na 

aanpassing voor covariaten (leeftijd, fysieke activiteit, Tanner stadium). Deze associatie was 

sterker voor de buikomtrek en de totale en truncale vetmassa (p<0.05) dan voor BMI (p=0.06). 
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zelfde regio) 

Totaal 

lichaamsvet  

% vetvrije 

lichaamsmassa  

Buikomtrek  

Heupomtrek  

Deze relaties werden enkel bij vrouwen waargenomen. 

 

Wells, 2008, 

Brazilië (Wells 

et al., 2008) 

4452, 10-12 

jaar 

CS Zelfrapportage  

(vragenlijst) 

BMI (cut-off 

waarden Cole) 

Huidplooimetin

g (triceps en 

subscapulair) 

Opleidingsniveau 

moeder, familiale 

sociale status, 

geslacht, 

geboortegewicht, 

geboortelengte, 

roken en 

alcoholgebruik 

tijdens de 

zwangerschap, 

systolische en 

diastolische 

bloeddruk, BMI 

van de moeder en 

uren fysieke 

activiteit 

Een korte slaap was geassocieerd met een verhoogde BMI en huidplooimeting. Elk extra uur slaap 

verminderde de BMI met 0.16 kg/m² (p<0.001), de tricepshuidplooi met 0.16 mm (p<0.001) en de 

subscapulaire huidplooi met 0.17 mm (p=0.001) en was geassocieerd met een OR voor obesitas 

van 0.86 (p<0.001). 

Liu, 2008, VS 335, 7-17 CS Polysomno- BMI (cut-off Leeftijd, geslacht, De BMI z-score was significant en negatief gerelateerd aan de totale slaapduur (p=0.02) en 
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(Liu et al., 

2008) 

jaar grafie waarden CDC)  etniciteit, familie 

socio-

economische 

status en Tanner 

stadium  

slaapefficiëntie (p=0.01). De totale slaapduur, slaapefficiëntie en de REM slaap verschilden 

significant tussen de verschillende gewichtsklassen. Adolescenten met overgewicht sliepen in 

vergelijking met adolescenten met een normaal gewicht ongeveer 22 minuten minder, hadden een 

lagere slaapefficiëntie en een kortere REM slaap. Eén uur minder slaap was geassocieerd met 

ongeveer twee keer meer kans op overgewicht (OR=1.85; 95%BI=1.08-3.16), één uur minder 

REM slaap was geassocieerd met ongeveer drie keer meer kans op overgewicht (OR=2.91; 

95%BI=1.12-7.66). 

Landis, 2009, 

VS (Landis, 

Parker, & 

Dunbar, 2009) 

85, 14-18 

jaar 

CS Zelfrapportage 

(7-dagen 

dagboek) 

BMI (cut-off 

waarden CDC)  

Leeftijd, geslacht 

en  ras 

Een toegenomen slaap overdag was geassocieerd met verminderde slaap ‘s nachts; slaap overdag 

was een significante voorspeller voor food cravings (eetgedrag dat potentieel leidt tot obesitas). 

Ozturk, 2009, 

Turkije (Ozturk 

et al., 2009) 

5358, 6-17 

jaar 

CS Zelfrapportage 

(vragenlijst 

ouders) 

BMI (cut-off 

waarden Cole) 

Buikomtrek 

MUAC (mid-

upper arm 

circumference) 

Leeftijd en 

geslacht 

BMI significant hoger bij meisjes die ≤8 uur slapen versus ≥10 uur slapen (p<0.05). Buikomtrek, 

BMI en MUAC (mid-upper arm circumference) zijn significant hoger bij jongens die ≤8 uur 

slapen versus ≥10 uur slapen (p<0.05). Het risico op O&O bij jongens die 9-10 uur, 8-9 uur en ≤8 

uur slapen is respectievelijk 1.86, 1.74 en 2.06 keer hoger dan bij kinderen die ≥ 10 uur slapen 

(p<0.05).  

Hitze*, 2009, 

Duitsland 

(Hitze et al., 

2009) 

414, 6-19 

jaar 

CS Zelfrapportage  

(vragenlijst) 

BMI (cut-off 

waarden Duitse 

referentie) 

Buikomtrek  

Leeftijd en 

geslacht 

Slaap was invers geassocieerd met de BMI z-score (meisjes: r=-0.17,p<0.05; jongens: r=-0.21, 

p<0.01) en buikomtrek z-score (meisjes: r=-0.19,p<0.05; jongens: r=-0.20, p<0.01). 

Een korte slaap (<10 uur/dag voor kinderen <10 jaar en  <9 uur/dag voor kinderen >10 jaar) bij 

meisjes was geassocieerd met vijf keer meer kans op obesitas (OR=5.5; 95%BI=1.3-23.5) en twee 

keer meer kans op een te hoge buikomtrek (OR=2.3; 95%BI=1.2-4.6) in vergelijking met een 
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Vetpercentage  lange slaap.   

Na een aanpassing voor leeftijd was het energieverbruik in rust positief geassocieerd met slaap bij 

jongens (r=0.16, p<0.05). 

Het leptinegehalte was invers gerelateerd aan slaap bij meisjes (r=-0.23, p<0.05). 

Bawazeer, 

2009, Saoedi-

Arabië 

(Bawazeer et 

al., 2009) 

5877, 10-19 

jaar 

CS Zelfrapportage  

(vragenlijst 

ouders) 

BMI (cut-off 

waarden CDC) 

Buikomtrek 

Heupomtrek 

/ Minder dan 7 uur slapen verhoogde significant het risico op obesitas zowel bij jongens als meisjes 

van alle leeftijdcategorieën (OR=1.25-1.38, 95%BI=1.02-1.89) in vergelijking met meer dan 7 uur 

slapen. 

De prevalentie van overgewicht en obesitas was hoger bij adolescenten die intermitterend sliepen 

(18.68 %)  dan diegenen die continu sliepen (14.5 %) (p=0.024) 

Calamaro, 

2010, VS 

(Calamaro et 

al., 2010) 

13568, 12-

18 jaar 

P 

 

 

 

CS 

Zelfrapportage 

(interview) 

BMI (obesitas =  

BMI>95e 

percentiel)  

Obesitas (T1), 

leeftijd, geslacht, 

ras, inkomen 

ouders, ontbijt ≥ 

2/week overslaan, 

≥ 2 uur per dag tv 

kijken en 

depressie 

Longitudinale relatie met obesitas: Een significante associatie tussen slaap en obesitas in 

onaangepaste analyses. Adolescenten met minder dan 6 uur slaap (T1) hadden bijna twee keer 

meer kans om obees (T2) te zijn in vergelijking met adolescenten met een normale slaapduur 

(OR=1.91; 95 % BI=1.27 – 2.90). Bij aanpassing voor obesitas (T1), leeftijd, geslacht, ras en 

inkomen ouders bleek er geen associatie tussen slaap (T1) en obesitas (T2) (p=0.214).  

Cross-sectionele relatie met obesitas: Slaapduur (T2) was niet geassocieerd met obesitas (T2) 

(p=0.157). 

Mota, 2010, 

Portugal (Mota 

& Vale, 2010) 

1726 

meisjes, 10-

18 jaar 

CS Zelfrapportage 

(vraag naar 

kwaliteit slaap 

met 5-punten 

Likertschaal) 

BMI (cut-off 

waarden Cole) 

 

/ De kwaliteit van slaap was niet geassocieerd met de BMI (OR=1.19; 95%BI=0.134-1.67). 
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Seegers, 2011, 

Canada 

(Seegers et al., 

2011) 

1916, 10-13 

jaar 

CS 

 

P 

Zelfrapportage 

(vragenlijst 

moeders) 

BMI (cut-off 

waarden Cole) 

Geslacht, leeftijd, 

immigrant status, 

familiaal 

inkomen, 

geboortegewicht, 

opleidingsniveau 

moeder en vader, 

puberteit status, tv 

kijken en fysieke 

activiteit.  

Een korte slaap op dertienjarige leeftijd was geassocieerd met een verhoogde OR om overgewicht 

(OR=1.55; 95%BI=1.39-1.71) of obesitas (OR=3.26; 95%BI=3.20-3.29) te hebben in vergelijking 

met 11 uur slaap per nacht.  

Eén uur minder slaap per nacht op een leeftijd van 10 jaar was geassocieerd met een verhoogde 

OR om overgewicht (OR = 1.51; 95%BI=1.28-1.76) of obesitas (OR=2.07; 95%BI=1.51-2.84) te 

hebben op een leeftijd van 13 jaar. 

* Aparte analyses voor geslacht 

CDC=Centers for Disease Control and Prevention Guidelines, Obesitas = BMI>95e percentiel voor leeftijd en geslacht groeicurve; Overgewicht = BMI>85e percentiel voor leeftijd en 

geslacht groeicurve); CS = Cross-sectionele studie; P = Prospectieve studie 

Cole (Cole et al., 2000) 
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1.5.3 Experimentele studies 

 

Studies bij gezonde jonge vrijwilligers tonen aan dat een experimentele slaaprestrictie 

geassocieerd is met een disregulatie van de neuro-endocriene controle van eetlust 

consistent met honger (Van Cauter et al., 2007).  

In een experimentele studie bij een kleine groep van jonge mannen werd de 

impact van een acuut slaaptekort (vier uur/nacht gedurende twee nachten) in 

vergelijking met slaapverlenging (tien uur/nacht gedurende twee nachten) met een 

gerandomiseerde cross-over design onderzocht. De calorische inname en fysieke 

activiteit werden onder gecontroleerde condities gehouden. Slaaptekort was 

geassocieerd met een daling van leptine (-18 %, p=0.04), een toename van ghreline 

(+28 %, p<0.04) en een toename in honger (+24 %, p<0.001) en eetlust (+23 %, 

p=0.01), vooral voor calorierijke voeding met een hoog gehalte aan koolhydraten 

(toename van 33 % tot 45 %, p=0.02). De verandering in de ratio van ghreline tot 

leptine tussen de twee slaapcondities was sterk gecorreleerd met de verandering in 

hongerscores. Dit suggereert dat de veranderingen in hormonen gedeeltelijk 

verantwoordelijk waren voor een toename in eetlust en honger (Spiegel et al., 2004).  

In een andere studie waarin gezonde mannen zes nachten werden blootgesteld 

aan vier uur slaap gevolgd door zes nachten van 12 uur slaap, lagen de gemiddelde 

leptinegehaltes 19 % lager, de piekwaarde lag twee uur vroeger en 26 % lager en de 

amplitude van de diurnale variatie lag 20 % lager tijdens slaaptekort (zie figuur 8). Deze 

veranderingen gebeurden ondanks een gelijkblijvende energie-inname, fysieke activiteit 

en BMI. Ghrelinegehaltes en subjectieve gevoelens van honger of eetlust werden echter 

niet gemeten (Spiegel et al., 2004).  

In een andere studie werd het acuut effect van één nacht slaaptekort bij tien 

gezonde jonge mannen onderzocht. Ze spendeerden drie nachten in een 

slaaplaboratorium: één nacht met een totale slaaptijd van 7 uur, één nacht met een totale 

slaaptijd van 4.5 uur en één nacht met een totale slaapdeprivatie. De participanten 

rapporteerden sterkere gevoelens van honger na een nacht totale slaapdeprivatie dan na 

7 uur (p=0.020) of 4.5 uur (p=0.041) slaap. Het ghrelinegehalte lag 22 % hoger na een 

nacht totale slaapdeprivatie dan na 7 uur slaap (p=0.048). Het leptinegehalte verschilde 

niet tussen de condities (Schmid, Hallschmid, Jauch-Chara, Born, & Schultes, 2008).  
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Figuur 8. Gemiddelde (+standaardfout van het gemiddelde) 24-uur profiel van 

leptine wanneer bedtijd 4 uur (links) of 12 uur (rechts) is. Pijlen geven de 

piekwaarde aan. De zwarte balk geeft de slaapperiode aan (Spiegel et al., 2004). 

 

De belangrijkste neuro-endocriene en metabolische veranderingen geassocieerd met een 

korte slaapduur zijn dus een toename van eetlust, lagere leptine en hogere ghreline 

concentraties en een verstoring van de glucoseregulatie waarbij zowel een verminderde 

β-cel gevoeligheid en lagere insulinesensitiviteit bij betrokken is (Van Cauter et al., 

2007).  

 

Experimenteel bewijs dat een slaaptekort bij mensen op lange termijn obesitas 

veroorzaakt is niet mogelijk vanwege ethische en logistische redenen. Experimenten op 

korte termijn kunnen biologische mechanismen ophelderen maar of deze ook op lange 

termijn obesitas veroorzaken blijft een onbeantwoorde vraag (Nielsen et al., 2011). Bij 

kinderen of adolescenten zijn dergelijke studies bovendien nog niet uitgevoerd 

(Marshall et al., 2008). 

 

 

1.5.4 Beperkingen en sterktes van studies 

 

Het gebruik van een observationeel of een experimenteel studiedesign kan zowel voor- 

als nadelen inhouden.  

 

Er is een temporele sequentie tussen een korte slaapduur en een later risico op O&O 

nodig voor een testbare hypothese van een causale relatie. In de meeste cross-sectionele 
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studies werden de slaapduur en obesitas echter gelijktijdig gemeten. Het enige geschikte 

studiedesign daarvoor zou een prospectieve cohort studie zijn, waarin slaapduur 

gemeten wordt op een bepaald moment en het daaropvolgend risico op O&O bepaald 

wordt door follow-up observaties (Nielsen et al., 2011). Het voordeel van 

observationele studies is dat ze in natuurlijke omstandigheden en over een langere 

periode uitgevoerd kunnen worden. 

 

Experimentele studiedesigns kunnen een belangrijke rol spelen in het verklaren van het 

causale mechanisme, maar zijn ook niet volledig probleemloos. Het vertalen van de 

effecten van slaapbeperkingen in het laboratorium naar de reële wereld is niet 

gemakkelijk aangezien deze studies niet langer dan een periode van 1-2 weken kunnen 

uitgevoerd worden en in onnatuurlijke omstandigheden plaatsvinden (Knutson et al., 

2007). Er kan enkel een uitspraak gedaan worden over het effect van een acuut totaal 

slaaptekort en niet over een chronisch partieel slaaptekort of met andere woorden elke 

nacht te weinig slaap hebben (Van Cauter et al., 2007). 

 

Er zijn ook heel wat problemen in het verkrijgen van betrouwbare en valide metingen 

van zowel slaapduur als obesitas (Nielsen et al., 2011).  

Bijna alle studies, zowel bij kinderen, adolescenten als volwassenen, baseren 

zich op subjectieve rapporteringen van slaapduur (Knutson et al., 2007; Magee et al., 

2008). Elke meting van slaapduur door zelfrapportage is van nature retrospectief en is 

daarom onderhevig aan fouten (Nielsen et al., 2011). Vaak wordt de slaapduur van 

kinderen ook gerapporteerd door de ouders, maar dit kan een inaccuraat beeld geven 

van de slaapduur als het kind nog steeds wakker ligt in bed. Dit is vooral problematisch 

in studies bij adolescenten, die gewoonlijk meer tijd alleen spenderen in hun kamer 

(Must & Parisi, 2009). Polysomnografie wordt beschouwd als de gouden standaard voor 

het meten van slaap. Deze techniek is echter duur, tijdrovend en niet ideaal voor een 

onderzoek bij grote populaties. Bovendien vereist het dat participanten vasthangen aan 

meerdere elektroden en overnachten in een laboratorium. Dit zijn factoren die het 

normale slaappatroon kunnen verstoren. Een goed alternatief is het gebruik van 

actigrafie, waarbij kleine toestellen gebruikt worden die op de pols of enkel gedragen 

worden en continu slaap- en waakpatronen opnemen. De participant kan thuis slapen en 
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zijn normale dagelijkse activiteiten uitvoeren, waardoor dit een meer realistische 

indicatie van het slaappatroon geeft. Actigrafie kan echter minder nauwkeurig zijn en de 

slaapduur overschatten (Magee et al., 2008). Een studie bij adolescenten gebruikte twee 

verschillende methoden om slaap te meten (24-uur dagboek en zelfrapportage) om te 

onderzoeken of de associatie met overgewicht gevoelig is aan de manier waarop slaap 

gemeten wordt. Er was een zwakke correlatie tussen zelfgerapporteerde slaap en slaap 

gemeten aan de hand van een dagboek. Enkel zelfgerapporteerde slaap was geassocieerd 

met overgewicht (Knutson & Lauderdale, 2007). Een bijkomstige probleem is dat de 

definitie van een normale en een korte slaapduur ook substantieel verschilt tussen 

verschillende studies (Patel & Hu, 2008). 

Obesitas of overgewicht kan ook gemeten worden op verschillende manieren 

(zie 1.1.1). De BMI en de buikomtrek zijn handig voor gebruik in het veld, maar geven 

onnauwkeurige schattingen van het lichaamsvetpercentage en weinig informatie over de 

lichaamssamenstelling. Het gebruik van bio-elektrische impedantie kan deze beperkte 

informatie echter goed aanvullen.  

 

Ten slotte wordt in weinig studies rekening gehouden met de effecten van verschillende 

potentiële verstorende variabelen op de relatie tussen slaap en obesitas. Deze kunnen 

bestaan uit een hele reeks factoren zoals levensstijl, gedrag, gezondheid en omgeving, 

waarbij van sommige geweten is dat ze zowel slaap als obesitas direct beïnvloeden 

(Magee et al., 2008). Ze kunnen de associatie tussen slaapduur en het risico op de 

ontwikkeling van O&O valselijk gaan versterken of verzwakken (Calamaro et al., 

2010). Mogelijke verstorende variabelen bij adolescenten zijn slechte 

voedingsgewoonten, alcoholconsumptie, fysieke activiteit, roken, tv kijken, gamen, 

computergebruik, cafeïnegebruik en psychologische aandoeningen zoals depressie of 

stress (Magee et al., 2008). De associatie tussen slaapduur en BMI kan tijdens deze 

ontwikkelingsperiode ook beïnvloed worden door hormonale veranderingen en sociale 

omgevingsveranderingen (Seegers et al., 2011). 

 

Prospectieve studies met objectieve metingen van slaapduur en obesitas, eventueel 

aangevuld met experimentele studies die de slaap manipuleren, zijn nodig om de 

causale relatie tussen slaaptekort en obesitas beter te definiëren (Patel & Hu, 2008). 
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1.6 Verbeteren van slaap als interventiemaatregel 

 

Er zijn geen studies bij de algemene bevolking waarin de doeltreffendheid, effectiviteit 

of potentiële nevenwerkingen van interventies om de slaapduur te veranderen 

onderzocht werden (Marshall et al., 2008). Studies zouden de effecten van een 

verbeterde slaapduur op de lichaamsamenstelling van adolescenten met O&O en een 

chronische slaaptekort kunnen onderzoeken aan de hand van gerandomiseerde 

interventiestudies (Magee et al., 2008; Chen et al., 2008).  

 

Een onderzoek naar het effect van een slaapverlenging op het gewicht van obese 

adolescenten kan de nodige bewijzen leveren. Dit kan echter niet placebo gecontroleerd 

of geblindeerd worden. Bovendien kan het reeds te laat zijn als iemand al obees is. 

Hoewel een slaapverlenging mogelijk is, zijn er weinigen die dit effect over een langere 

periode hebben onderzocht. Verder is het moeilijk om de optimale slaapduur exact te 

bepalen en is het dus niet geweten hoeveel extra slaap nodig is. Toch kunnen er 

aanbevelingen gemaakt worden, gebaseerd op de data over slaapduur van grote 

populaties (Taheri, 2006; Marshall et al., 2008).  

 

Onlangs werden de resultaten van een eerste gerandomiseerde trial gepubliceerd die het 

effect van een interventie bij kinderen van acht tot tien maanden oud met 

slaapproblemen op O&O op een leeftijd van zes jaar onderzocht. De interventie bestond 

uit gedragsmatige slaapstrategieën die uitgelegd werden tijdens één tot drie 

gestructureerde individuele consultaties door een verpleegster. Er kon geen verschil 

gevonden worden in de BMI z-score, overgewicht, obesitas of de buikomtrek tussen de 

interventie- en controlegroep. Er werd geconcludeerd dat deze interventie 

slaapproblemen verbeterde, maar obesitas op zes jaar niet kon voorkomen (Wake, Price, 

Clifford, Ukoumunne, & Hiscock, 2011). 

 

Terwijl er gewacht wordt op bijkomende ondersteunende data kan obesitas bij 

adolescenten preventief aangepakt worden door middel van een interventie die een 

gezonde voeding, fysieke activiteit en voldoende slaap promoot. Een goede slaap kan 

bevorderd worden door het verwijderen van afleidingen in de slaapkamer (of het 
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gebruik ervan te beperken), strikte bedtijden en andere slaaphygiënische maatregelen 

(zie tabel 4). Het verzekeren van voldoende slaap bij adolescenten kan niet alleen 

helpen in de strijd tegen obesitas, maar kan ook andere gezondheidsvoordelen en 

educatieve voordelen hebben, zoals een verbetering van academische prestaties (Taheri, 

2006). 

  

Tabel 4. Slaaphygiëne maatregelen (Taheri, 2006) 

− Verzeker een regelmatige bedtijd routine 

− Verzeker strikte bed- en wektijden 

− Verzeker een stille, donkere en ontspannende slaapkameromgeving die niet te 

warm of te koud is 

− Verzeker een comfortabel bed dat enkel gebruikt wordt om te slapen en niet voor 

andere activiteiten (bijvoorbeeld lezen, tv kijken of naar muziek luisteren) 

− Fysiek actief zijn, maar niet binnen een aantal uren voor bedtijd 

− Verwijder tv, computer en andere afleidingen uit de slaapkamer 

− Vermijd grote maaltijden voor bedtijd 

− Vermijd dranken met cafeïne na het middagmaal 

− Vermijd nicotine, alcohol en drugs 

− Vermijd activiteiten die voor opwinding zorgen rond bedtijd (bijvoorbeeld zwaar 

studeren, computerspelletjes, sms’en) 

− Vermijd helder licht ‘s avonds 

− Verzeker helder licht ‘s morgens bij het wakker worden  

− Laat uitslapen in het weekend toe, maar niet meer dan 2-3 uur na de gewoonlijke 

wektijd (dit verstoort de circadiane klok) 

− Vermijd de hele nacht wakker blijven (bijvoorbeeld om te studeren) 
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2 Probleem- en doelstelling 

 

In het tweede luik van deze masterproef wordt gebruik gemaakt van de databank van de 

HELENA studie, een Europese multicentrische studie bij adolescenten, om het verband 

tussen de slaapduur en de lichaamssamenstelling te onderzoeken. Het onderliggende 

mechanisme via energiehomeostase wordt daarbij nagegaan door de verbanden te 

analyseren tussen enerzijds de slaapduur en anderzijds verschillende 

hormoonconcentraties, de voedingsinname en de fysieke activiteit of sedentaire tijd. 

Volgende probleemstellingen worden onderzocht: 

 

Lichaamssamenstelling: 

− Is er een verschil in de lichaamssamenstelling tussen adolescenten met een korte, 

een suboptimale of een optimale slaapduur?   

− Heeft de slaapduur een invloed op de lichaamssamenstelling van adolescenten?   

− Hebben adolescenten met een slaaptekort een hogere kans op overgewicht of 

obesitas?  

 

Hormonen: 

− Is er een verschil in de hormoonconcentraties tussen adolescenten met een korte, 

een suboptimale of een optimale slaapduur?  

− Heeft de slaapduur een invloed op het leptine-, cortisol- en insulinegehalte?  

 

Energie-inname en voedingskwaliteit 

− Is er een verschil in de energie-inname en de voedingskwaliteit tussen adolescenten 

met een korte, een suboptimale of een optimale slaapduur?  

− Heeft de slaapduur een invloed op de energie-inname en de voedingskwaliteit?   

 

Fysieke activiteit en sedentaire tijd: 

− Is er een verschil in de fysieke activiteit en sedentaire tijd tussen adolescenten met 

een korte, een suboptimale of een optimale slaapduur?  

− Heeft de slaapduur een invloed op de fysieke activiteit en sedentaire tijd?  
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3 Onderzoeksmethode 

 

3.1 Onderzoeksdesign 

 

De HELENA-Cross Sectional Study (HELENA-CSS) werd uitgevoerd om een inzicht 

te krijgen in de nutritionele toestand en levensstijl van adolescenten om zo de associatie 

tussen voeding en gezondheid te onderzoeken. Het doel van de studie was om 

gestandaardiseerde, betrouwbare en vergelijkbare data over nutritionele en 

gezondheidsgerelateerde parameters van een random sample van Europese adolescenten 

te verzamelen (Moreno et al., 2008b; De Henauw et al., 2007). De datacollectie van de 

HELENA-CSS vond plaats tussen 2006 en 2007 in tien Europese steden (Athene in 

Griekenland, Dortmund in Duitsland, Gent in België, Heraklion in Kreta, Lille in 

Frankrijk, Pecs in Hongarije, Rome in Italië, Stockholm in Zweden, Wenen in 

Oostenrijk en Zaragoza in Spanje). Een gedetailleerde beschrijving van de procedures 

van sampling en rekrutering, de data collectie, analysestrategieën en het studieontwerp 

van de HELENA-CSS werd elders besproken (Moreno et al., 2008a). De studie werd 

goedgekeurd door het Ethisch Comité van elke betrokken stad (Beghin et al., 2008).  

 

 

3.2 Onderzoekspopulatie 

 

Adolescenten met een leeftijd van 12.5 tot 17.5 jaar werden via clustering sampling 

gerekruteerd vanuit willekeurig geselecteerde scholen in tien Europese steden. Na het 

ontvangen van alle informatie over de doelen en methoden van de studie, werd door alle 

adolescenten en hun ouders of voogd een geschreven toestemming gegeven. 

Participanten werden a posteriori uitgesloten van de databank als ze tegemoet kwamen 

aan één van de exclusie criteria, namelijk een leeftijd <12.5 of ≥17.5 jaar, geen meting 

van gewicht en/of lengte, voltooiing van <75 % van de testen, een gelijktijdige 

deelname aan een andere klinische studie of een acute infectie in minder dan één week 

voor de inclusie (Moreno et al., 2008a). De totale HELENA studiepopulatie bestond uit 

3528 adolescenten (52.3 % vrouwen). Voor de analyses in deze masterproef werden 

enkel adolescenten met valide gegevens over de slaapduur tijdens de week en het 
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weekend gebruikt, hetgeen resulteert in een studiepopulatie van 3311 adolescenten. Om 

het gebruik van alle data te maximaliseren, werden alle valide gegevens over slaap, 

hormonen, fysieke activiteit, voedingsinname en verstorende variabelen gebruikt in 

deze studie. Bijgevolg varieert de studiepopulatie voor de verschillende analyses. 

Bloedstalen werden bijvoorbeeld slechts verzameld in ongeveer één derde van de 

populatie.  

 

 

3.3 Metingen  

 

3.3.1 Demografische karakteristieken 

 

Een zelfrapporterende vragenlijst werd gebruikt om gegevens te verzamelen over de 

leefomstandigheden, de familiale structuur, de tewerkstelling, het beroep en het 

opleidingsniveau van beide ouders (Iliescu et al., 2008). Het opleidingsniveau van de 

moeder (een lage opleiding, een hogere secundaire opleiding of een universitaire 

opleiding) als merker voor sociaal economische status werd beschouwd als een 

potentieel verstorende factor in bepaalde relaties die onderzocht werden in deze 

masterproef. 

 

 

3.3.2 Lichaamssamenstelling 

 

Het protocol dat gebruikt werd om antropometrische data te verzamelen werd elders 

beschreven (Nagy et al., 2008). Metingen werden genomen na een nacht vasten, in 

ondergoed en blootsvoets.  

 

Gewicht werd gemeten met een elektronische weegschaal (Type SECA 861) met een 

nauwkeurigheid tot op de 0.1 kg. Lengte werd gemeten, met het Frankfurt-vlak 

horizontaal loodrecht op de meetlat, met behulp van een telescopisch lengtemeter (Type 

SECA 225) met een nauwkeurigheid tot op de 0.1 cm. Een set van huidplooimetingen 

(biceps, triceps, subscapulair, suprailiac en dij) werd drie keer gemeten aan de linker 
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kant van het lichaam met een Holtain caliper (nauwkeurig tot op de 0.2 mm). Een som 

van deze vijf huidplooimetingen werd berekend. De buik- en heupomtrek werden 

gemeten met een niet-elastisch lint (Seca 200), met een nauwkeurigheid tot op de 0.1 

cm. 

 

De BMI werd berekend als lichaamsgewicht in kilogram gedeeld door het kwadraat van 

lengte in meter. Internationale leeftijd- en geslachtgestandaardiseerde BMI cut-off 

waarden werden gebruikt om overgewicht en obesitas te definiëren en om een BMI z-

score te berekenen (Cole et al., 2000). De BMI z-score is het aantal standaard deviaties 

dat de BMI van een adolescent afwijkt van het gemiddelde of een referentiewaarde. Het 

lichaamsvetpercentage werd berekend uit de metingen van de triceps en subscapulaire 

huidplooi met het gebruik van de Slaughter formule (Slaughter et al., 1988), dat het 

meest geschikt lijkt om te gebruiken bij adolescenten (Rodriguez et al., 2005). 

 

Het stadium van de puberteit (stadia I-V) werd beoordeeld door een medische dokter 

volgens Tanner en Whitehouse, gebaseerd op de ontwikkeling van borsten en 

schaamhaar bij meisjes en de ontwikkeling van genitalia en schaamhaar bij jongens 

(Tanner & Whitehouse, 1976).   

 

 

3.3.3 Slaapduur 

 

De gewoonlijke slaapduur werd gemeten met een zelfrapporterende vragenlijst aan de 

hand van volgende vraag: “Hoeveel uren (en minuten) per nacht slaap jij gewoonlijk 

tijdens de schoolweek en tijdens het weekend?” (zie bijlage 1). Met deze gegevens werd 

een totale gemiddelde slaapduur berekend als volgt: [(minuten weekdagen x 5) + 

(minuten weekenddagen x 2)]/7.  

 

De slaapduur werd ingedeeld in drie categorieën: een onvoldoende slaap (<8 uur slaap 

per nacht), een suboptimale slaap (tussen 8 en 9 uur slaap per nacht) en een optimale 

hoeveelheid slaap (≥9 uur slaap per nacht), volgens de definitie van het Amerikaanse 

NSF (National Sleep Foundation, 2006).  
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3.3.4 Fysieke activiteit en sedentaire tijd 

 

Fysieke activiteit en sedentaire tijd werden gemeten met accelerometers en met een 

zelfrapporterende vragenlijst. 

 

Het accelerometer model GT1M (Actigraph MTI, Manufacturing Technology Inc., 

Pensacola, FL, USA) werd gebruikt om de fysieke activiteit en de sedentaire tijd te 

meten. Deze kleine en lichte uni-axiale accelerometer meet versnellingen (g) van 0.05 

tot 2.1 g in de verticale richting. De adolescenten werden opgedragen om gedurende 

zeven opeenvolgende dagen dit toestel te dragen en alleen te verwijderen tijdens 

activiteiten in het water en het slapen. De gegevens werden geanalyseerd voor de 

minuten per dag dat de adolescent sedentair was of spendeerde aan matige en zware 

fysieke activiteit. Sedentaire tijd werd gedefinieerd als het aantal minuten dat de 

adolescent inactief spendeerde gebaseerd op de grenswaarde van 100 counts per minute 

(CPM). De tijd dat de adolescent spendeerde aan matige fysieke activiteit werd 

berekend op basis van een grenswaarde van 2000-3999 CPM en de tijd in zware fysieke 

activiteit op basis van de grenswaarde van ≥4000 CPM. De tijd dat de adolescent 

spendeerde in ten minste matige fysieke activiteit (MVPA) werd berekend als de som 

van matige en zware fysieke activiteit. 

 

De fysieke activiteit werd ook gemeten met de International Physical Activity 

Questionnaire for Adolescents (IPAQ-A). De validiteit van deze vragenlijst werd 

vroeger reeds gepubliceerd (Hagstromer et al., 2008). Activiteiten werden naderhand 

geclassificeerd in lichte, matige en zware fysieke activiteit volgens de richtlijnen voor 

het verwerken en analyseren van gegevens van de IPAQ 

(http://www.ipaq.ki.se/ipaq.htm). Het totaal aantal minuten per week dat de adolescent 

spendeerde aan matige en zware activiteit werd samengeteld en afgekapt tot een 

realistisch niveau gebaseerd op vorig onderzoek (Haerens, Deforche, Maes, Cardon, & 

De Bourdeaudhuij, 2007).  

 

Een vragenlijst over sedentaire gedragingen werd ingevuld tijdens de schooluren (zie 

bijlage 1). Adolescenten rapporteerden voor week- en weekenddagen de tijd die ze 
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spenderen aan tv kijken, het spelen van computer- en consolespellen en het surfen op 

het internet (studie gebonden en niet-studie gebonden). Eén van volgende categorieën 

kon geselecteerd worden: (1) geen, (2) minder dan een half uur, (3) een half uur tot één 

uur, (4) één tot twee uur, (5) twee tot drie uur, (6) drie tot vier uur en (7) vier uur of 

meer. Het totaal aantal minuten dat de adolescent dagelijks spendeert aan elk van deze 

activiteiten werd samengeteld tot een totale ‘schermtijd’. Deze waarde werd vervolgens 

afgekapt op P97.5 tot een realistischer niveau.  

 

 

3.3.5 Hormonen 

 

Het nuchtere serum leptinegehalte werd gemeten met de RayBio® Human Leptin 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). De gevoeligheid van de leptine bepaling 

is typisch <6pg ml
-1

, met intra- en inter-assay variatiecoëfficiënten van <10 and <12 %, 

respectievelijk. Het nuchtere insulinegehalte werd in tweevoud gemeten met Dako 

Diagnostics Ltd, Ely, Uk. Voor het bepalen van het nuchtere cortisolgehalte werd de 

AxSYM® test gebruikt. Deze test maakt gebruik van de Fluorescence Polarization 

Immunoassay (FPIA) technologie. 

 

Een gedetailleerde beschrijving van de bloedanalyse werd elders gegeven (Gonzalez-

Gross et al., 2008). Deze gegevens waren slechts beschikbaar in een subsample van de 

totale populatie (n = ± 1000). 

 

 

3.3.6 Voedingsinname 

 

De adolescenten vervolledigden twee niet-opeenvolgende 24-uur-recalls. De analyse 

van de voedingsinname werd uitgevoerd met een computer gebaseerd instrument voor 

zelfrapporterende 24-uur-recalls, de HELENA-DIAT (Dietary Assessment Tool), 

gebaseerd op een vorige versie die ontwikkeld werd voor Vlaamse adolescenten, 

namelijk de Young Adolescents’ Nutrition Assessment on Computer (YANA-C). Er 

werd aangetoond dat dit instrument een valide meting van voedingsconsumptie geeft in 
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vergelijking met een interview door een diëtiste (Vereecken et al., 2008). De 

voedingsinname refereert naar de dag voor het interview en is verdeeld in zes 

maaltijden. De gebruiker moet voor elke maaltijd alle geconsumeerde 

voedingsmiddelen en dranken selecteren uit een gestandaardiseerde voedingslijst. 

Informatie over hoeveelheden werd verzameld door het gebruik van huishoudmaten of 

foto’s van portiegroottes. De zelfadministratie vond plaats in een computerlokaal waar 

adolescenten het programma autonoom uitvoerden terwijl veldwerkers aanwezig waren 

om assistentie te geven indien nodig (Vereecken et al., 2008).  

 

De inname van nutriënten werd berekend uit de geconsumeerde voedingsmiddelen door 

het gebruik van de Duitse voedingsmiddelentabel (Bundeslebensmittelschlüssel, BLS). 

De gewoonlijke inname van nutriënten en voedingsmiddelen werd geschat door gebruik 

van de Multiple Source Method (MSM) (https://nugo.dife.de/msm/) (Haubrock, 

Hartigg, Souverein, & Boeing, 2010). Deze methode houdt rekening met variabiliteit 

binnen een persoon en tussen personen. Na het toepassen van de MSM werden de 

voedinggegevens geanalyseerd voor energie-inname in kilocalorieën (kcal) en 

energiepercentages (En%) van koolhydraten, eiwitten, vetten en alcohol.  

 

De voedingskwaliteit werd beoordeeld met de Diet Quality Index for Adolescents 

(DQI-A), een geadapteerde versie van de Diet Quality Index–Revised (DQI-R) 

(Huybrechts et al., 2010). Deze voedingsindex bestaat uit vier pijlers gebaseerd op de 

principes van een gezonde voeding, zoals beschreven door het Vlaams Instituut voor 

Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ): variatie, kwaliteit van 

voedingsmiddelen, evenwicht en maaltijdpatroon. Deze laatste component werd niet 

opgenomen in de DQI-A die gebruikt werd in deze studie omdat deze pijler weggelaten 

werd in de laatste versie van de Vlaamse voedingsrichtlijnen van het VIGeZ (VIG, 

2006). Het component voedingsvariatie geeft een weergave van de diversiteit van de 

voeding. Punten (0-8) worden verkregen wanneer ten minste één portie van elk van de 

acht aanbevolen voedingsgroepen geconsumeerd werd. De component 

voedingskwaliteit geeft weer of een optimale keuze gemaakt werd binnen een 

voedingsgroep. Hiervoor worden voedingsmiddelen ingedeeld in een ‘voorkeursgroep’, 

een ‘middenweg groep’ en een ‘restgroep’ met energierijke en laag nutritionele 
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voedingmiddelen (zoals frisdranken en snoep). De evenwichtsscore wordt bekomen 

door het verschil tussen de ‘adequaatscore’ (het percentage van de minimale aanbevolen 

inname voor elke voedingsgroep) en de ‘overmaatscore’ (het percentage van inname dat 

het maximale aanbevelingsniveau overschrijdt). De scores van de drie pijlers worden 

berekend tot een percentage dat varieert van 0 tot 100, behalve voor de 

kwaliteitscomponent die varieert van -100 tot +100. De uiteindelijke score is het 

gemiddelde van deze pijlers en varieert van -33 tot 100, waarbij hogere scores 

correleren met een betere voedingskwaliteit. In de DQI-A werden de dagelijkse 

aanbevolen hoeveelheden aangepast voor de leeftijd van adolescenten/volwassenen.  

 

 

3.3.7 Statistische analyse 

 

Statistische analyses werden uitgevoerd met gebruik van het programma PASW 

Statistics 18.0. Een tweezijdige p-waarde van <0.05 werd beschouwd als statistisch 

significant.  

 

Eerst werd de normaliteit van elke continue variabele nagegaan. Dit gebeurde aan de 

hand van een normaliteitstoets (de Kolmogorov-Smirnov-test) en het visueel beoordelen 

van de histogram. Continue variabelen die niet normaal verdeeld waren werden 

logaritmisch getransformeerd om een normale distributie te verkrijgen. De variabele 

matige tot zware fysieke activiteit gemeten door de IPAQ werd getransformeerd met 

een worteltrekking om tot een normale distributie te komen. Omdat energieprocent 

alcohol niet normaal verdeeld was en er door middel van een logaritmische 

transformatie of worteltrekking geen normale verdeling verkregen werd, werd deze 

variabele kwalitatief gemaakt door een indeling in drie groepen: geen alcohol (0 En%), 

0-1 En% en meer dan 1 En% alcohol. Door de normale verdeling van alle continue 

variabelen kon gebruik gemaakt worden van parametrische testen. 

 

Vervolgens werden bivariate correlaties uitgevoerd tussen alle mogelijke 

studievariabelen om te zien welke variabelen met elkaar een significant verband hadden. 

Potentiële verstorende factoren werden in beschouwing genomen op basis van deze 

bivariate correlaties (variabelen die zowel met de afhankelijke als onafhankelijke 
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variabele sterk correleerden) en op basis van kennis uit de literatuur. Het Tanner 

stadium werd gekozen als verstorende factor in plaats van leeftijd omdat de slaapnood 

niet substantieel verandert gedurende de adolescentie. Bovendien is seksuele 

ontwikkeling kritisch in de relatie tussen slaapduur en lichaamssamenstelling omdat het 

gerelateerd is aan de hormonale pathways van vetweefsel en een belangrijke rol speelt 

in onderliggende fysiologische mechanismen. 

 

Partiële correlaties werden uitgevoerd om het verband tussen enerzijds de slaapduur en 

anderzijds de lichaamssamenstelling, de hormoonconcentraties, de voedingsinname en 

de fysieke activiteit en sedentaire tijd te onderzoeken. De correlatiecoëfficiënt (r) geeft 

aan hoe sterk het verband is tussen twee variabelen. Deze correlaties werden statistisch 

gecorrigeerd voor mogelijke verstorende factoren.  

 

Voor het testen van de invloed van slaapduur als voorspeller op een bepaalde variabele 

werd er gebruik gemaakt van een multilevel regressieanalyse (mixed model) met 

inclusie van een random snijpunt voor land en school. Een multilevel analyse komt 

tegemoet aan de hiërarchische structuur van de onderzoeksdata (in dit geval de scholen 

ingebed binnen de landen). Vanwege het cross-sectionele design van de studie kan hier 

enkel gesproken worden over een associatie. 

 

Het verschil in bepaalde variabelen volgens slaapduurcategorie (een onvoldoende, grens 

en optimale hoeveelheid slaap) werd onderzocht met een covariantieanalyse 

(ANCOVA), waarbij gecorrigeerd werd voor het effect van mogelijke verstorende 

variabelen. Covariaten die geen significant storend effect hadden op de afhankelijke 

variabele werden niet opgenomen in de analyse. 

 

Een logistische regressie werd gebruikt om de odds ratio (OR) en 95% 

betrouwbaarheidsintervallen (95%BI) te schatten van de aan- of afwezigheid van O&O 

volgens zelfgerapporteerde slaapduur. Aan de hand van de BMI categorie volgens Cole 

werd voor deze analyse een dichotome variabele gemaakt: de afwezigheid van O&O 

(=0) of de aanwezigheid van O&O (=1).  
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Een ongepaarde Student’s t-test werd gebruikt om het verschil tussen de 

steekproefgemiddelden van jongens en meisjes te testen. Een chi-kwadraat test werd 

gebruikt om het verband tussen twee kwalitatieve variabelen te testen. Om de 

gemiddelde slaapduur tijdens de week en het weekend te vergelijken werd een gepaarde 

t-test gebruikt.  

 

Omdat er in de literatuur veel genderverschillen waargenomen worden en er ook in deze 

steekproef significante verschillen tussen de gemiddelde slaapduur en andere 

studievariabelen voor jongens en meisjes vastgesteld werd (zie tabel 5), werden alle 

analyses afzonderlijk uitgevoerd per geslacht. De analyses werden ook afzonderlijk 

uitgevoerd voor de gemiddelde slaapduur, de slaapduur tijdens de week en het weekend 

aangezien de slaapduur tijdens de week en het weekend significant verschillen. 

 

 

4 Resultaten 

 

De karakteristieken van de steekproef, ingedeeld volgens geslacht, worden getoond in  

tabel 5. Voor de meeste variabelen kan er een significant verschil tussen de twee 

geslachten gevonden worden. Er zijn meer jongens die zich in een lager Tanner stadium 

bevinden en meer meisjes die zich in een hoger stadium bevinden. Jongens hebben 

gemiddeld een langere slaaptijd dan meisjes, vooral zichtbaar tijdens de week. Ze 

hebben ook gemiddeld een hogere BMI z-score en buikomtrek en een lager 

vetpercentage, som van de huidplooien en heupomtrek. Meisjes hebben gemiddeld een 

hoger leptine- en insulinegehalte. Meisjes zijn gemiddeld meer minuten van de dag 

inactief en spenderen minder tijd aan matige tot zware fysieke activiteit. Ze hebben 

gemiddeld een lagere gemiddelde intensiteit en hebben een kortere schermtijd. Jongens 

hebben gemiddeld een hogere energie-inname en een lager energieprocent vet dan 

meisjes. Er zijn meer meisjes die geen alcohol drinken en meer jongens die een hogere 

alcoholinname hebben. Ten slotte hebben meisjes een betere voedingskwaliteit dan 

jongens. 
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Tabel 5. Karakteristieken van de steekproef ingedeeld volgens geslacht* 

 Jongens Meisjes  

 n  n  p† 

Leeftijd (jaren) 1683 14.76 (1.24) 1845 14.69 (1.21) 0.085 

Tanner stadium 1486 47.5 1641 52.5 <0.001 

Stadium 1 (%) 12 100 0 0  

Stadium 2 (%) 119 66.9 59 33.1  

Stadium 3 (%) 345 49.2 356 50.8  

Stadium 4 (%) 585 44.3 735 55.7  

Stadium 5 (%) 425 46.4 491 53.6  

Slaap gemiddeld (uren/dag) 1563 8.10 (1.17) 1748 8.01 (1.15) 0.033 

Slaap week (uren/dag) 1590 8.08 (1.18) 1768 7.99 (1.12) 0.019 

Slaap weekend (uren/dag) 1566 8.17 (1.41) 1753 8.08 (1.37) 0.063 

BMI (z-score) 1683 0.63 (1.17) 1845 0.38 (1.08) <0.001 

Som huidplooien (mm) 1573 75.93 (37.80) 1719 101.45 (34.33) <0.001 

Vetpercentage (%) 1521 20.40 (10.72) 1814 26.19 (6.97) <0.001 

Buikomtrek (cm) 1646 74.43 (9.49) 1813 70.24 (7.85) <0.001 

Heupomtrek (cm) 1642 90.63 (8.91) 1789 92.87 (7.93) <0.001 

Leptine (ng/ml) 458 9.54 (14.18) 544 28.21 (23.98) <0.001 

Cortisol (µg/dl) 440 11.77 (5.08) 529 12.62 (7.00) 0.235 

Insuline (µlU/ml) 499 9.70 (6.50) 555 10.13 (5.17) 0.004 

Inactiviteit (min/dag) 1016 535.90 (90.75) 1184 548.35 (73.24) <0.001 

Gemiddelde intensiteit (CPM) 1016 490.03 (165.74) 1184 387.88 (126.70) <0.001 

MVPA (ACC) (min/dag) 1016 66.74 (25.19) 1184 51.17 (19.85) <0.001 

MVPA (IPAQ) (min/week) 1445 819.38 (614.78) 1596 640.39 (533.76) <0.001 

Schermtijd (min/dag) 1487 326.82 (196.00) 1685 265.89 (170.89) <0.001 

Energie-inname (kcal/dag) 855 2792.15 (655.09) 949 2140.90 (427.78) <0.001 

En% Koolhydraten 855 48.78 (6.37) 949 49.16 (6.21) 0.199 

En% Eiwit 855 15.89 (2.96) 949 15.63 (2.74) 0.052 

En% Vet 855 33.37 (4.96) 949 33.98 (4.85) 0.008 

En% Alcohol 855 47.4 949 52.6 <0.001 

0 En% (%) 97 32.2 204 67.8  

0-1 En% (%) 705 49.1 730 50.9  

>1 En% (%) 53 77.9 15 22.1  

DQI-A 1245 49.73 (17.65) 1427 54.43 (16.01) <0.001 

*Data uitgedrukt als het gemiddelde (standaarddeviatie) of als percentage. 

†p-waarde van de ongepaarde student t-test voor kwantitatieve variabelen en chi-kwadraat test voor 

kwalitatieve variabelen 

CPM = counts per minute; n = aantal; MVPA (ACC) = matige tot zware fysieke activiteit gemeten door 

een accelerometer; MVPA (IPAQ) = matige tot zware fysieke activiteit gemeten door de IPAQ  
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De slaapduur tijdens de week (8.02 ± 1.14) is significant korter dan de slaapduur tijdens 

het weekend (8.11 ± 1.34) (p<0.001). De slaapduur tijdens de week heeft ook een 

significant positief verband met de slaapduur tijdens het weekend (r=0.832; p<0.001). 

Dit wil zeggen dat kinderen die langer slapen tijdens de week ook langer slapen tijdens 

het weekend, en omgekeerd. 

 

 

4.1 Verband tussen slaapduur en lichaamssamenstelling 

 

Partiële correlaties tussen enerzijds de slaapduur en anderzijds lichaamsparameters 

worden weergegeven in tabel 6. Deze correlaties werden aangepast voor het land, de 

school, het Tanner stadium, het opleidingsniveau van de moeder, de fysieke activiteit, 

de energie-inname en het geslacht. In de totale populatie wordt er een significant 

negatief verband waargenomen tussen de slaapduur (zowel gemiddeld als tijdens de 

week) en de BMI z-score. Dit significant negatief verband wordt enkel bij meisjes en de 

slaapduur tijdens de week gezien. Wanneer vetpercentage gebruikt wordt als merker van 

lichaamssamenstelling dan kan er in de totale populatie en bij meisjes een significant 

negatief verband aangetoond worden met de slaapduur tijdens de week en bij meisjes 

kan dat ook met de gemiddelde slaapduur. Enkel in de vrouwelijke populatie kan er een 

significant negatief verband gevonden worden tussen de slaapduur tijdens de week en 

de som van de huidplooien. Bij jongens kan er een significant negatief verband 

gevonden worden tussen de slaapduur (zowel gemiddeld, tijdens de week als tijdens het 

weekend) en de buikomtrek. Bij meisjes kan dit significant negatief verband enkel 

gevonden worden bij de slaapduur tijdens de week. Er kan een significant negatief 

verband gevonden worden tussen de slaapduur (zowel gemiddeld, tijdens de week als 

tijdens het weekend) en de heupomtrek, zowel bij jongens als bij meisjes. Dit verband is 

sterker voor de slaapduur tijdens de week.  

 

De verschillen in lichaamssamenstelling voor een korte slaapduur, een suboptimale 

slaap en een optimale slaapduur worden weergegeven in tabel 16 in bijlage 2. Het land, 

het Tanner stadium, het opleidingsniveau van de moeder, de fysieke activiteit en de 

energie-inname werden in deze analyse beschouwd als covariaten. De BMI z-score is 
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significant hoger bij jongens met een te korte slaapduur tijdens de week dan bij jongens 

met een optimale slaapduur. Het vetpercentage van meisjes is significant lager bij een 

optimale slaapduur tijdens de week in vergelijking met de twee andere groepen. De 

buik- en heupomtrek zijn significant hoger bij jongens met een korte slaapduur (zowel 

gemiddeld, tijdens de week als tijdens het weekend) dan bij de twee andere groepen 

jongens. De heupomtrek van meisjes die tijdens de week te weinig slapen is significant 

hoger dan bij meisjes met een optimale slaapduur. 

 

Tabel 6. Partiële correlaties tussen slaapduur en de lichaamssamenstelling, 

ingedeeld volgens geslacht 

 Jongens Meisjes Totale populatie 

 r p* r p* r p* 

BMI (z-score)       

Slaap gemiddeld -0.051 0.178 -0.064 0.069 -0.058 0.022 

Slaap week -0.062 0.097 -0.084 0.017 -0.074 0.004 

Slaap weekend -0.033 0.382 -0.052 0.142 -0.043 0.093 

Som huidplooien       

Slaap gemiddeld 0.010 0.799 -0.069 0.055 -0.041 0.109 

Slaap week -0.002 0.948 -0.086 0.016 -0.041 0.109 

Slaap weekend 0.017 0.657 -0.050 0.159 -0.015 0.570 

Vetpercentage       

Slaap gemiddeld -0.028 0.458 -0.073 0.039 -0.042 0.099 

Slaap week -0.050 0.181 -0.089 0.011 -0.060 0.018 

Slaap weekend -0.003 0.934 -0.056 0.111 -0.022 0.390 

Buikomtrek       

Slaap gemiddeld -0.093 0.014 -0.054 0.125 -0.075 0.004 

Slaap week -0.100 0.008 -0.070 0.047 -0.086 0.001 

Slaap weekend -0.077 0.040 -0.055 0.119 -0.067 0.009 

Heupomtrek       

Slaap gemiddeld -0.115 0.002 -0.104 0.003 -0.110 <0.001 

Slaap week -0.121 0.001 -0.122 0.001 -0.122 <0.001 

Slaap weekend -0.101 0.008 -0.089 0.012 -0.095 <0.001 

*p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, opleidingsniveau moeder, fysieke activiteit 

(IPAQ), energie-inname en geslacht (in de totale populatie) 
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De resultaten van de multilevel analyse waarbij de relatie tussen de slaapduur en elke 

merker van lichaamssamenstelling werd onderzocht worden weergegeven in tabel 7. 

Deze analyse werd aangepast voor het land, de school, het Tanner stadium, het 

opleidingsniveau van de moeder, de fysieke activiteit en de energie-inname. Bij meisjes 

wordt er een significante associatie gevonden tussen de slaapduur tijdens de week en de 

BMI z-score. De slaapduur (zowel gemiddeld, tijdens de week als tijdens het weekend) 

is significant geassocieerd met de buik- en heupomtrek van jongens. Bij meisjes wordt 

een significante associatie tussen de slaapduur (zowel gemiddeld als tijdens de week) en 

de heupomtrek vastgesteld.  

 

Tabel 7. Multilevel analyse die de associatie tussen slaapduur en 

lichaamssamenstelling onderzoekt, ingedeeld volgens geslacht 

 Jongens Meisjes 

 B 95%BI p* B 95%BI p* 

BMI z-score       

Slaap gemiddeld -0.037 -0.107; 0.033 0.301 -0.042 -0.102; 0.017 0.161 

Slaap week -0.045 -0.115; 0.026 0.213 -0.063 -0.124; -0.002 0.044 

Slaap weekend -0.023 -0.082; 0.035 0.432 -0.027 -0.077; 0.023 0.287 

Som huidplooien       

Slaap gemiddeld 0.003 -0.023; 0.030 0.807 -0.005 -0.024; 0.013 0.561 

Slaap week 0.001 -0.026; 0.027 0.960 -0.010 -0.029; 0.009 0.297 

Slaap weekend 0.003 -0.019; 0.025 0.789 -0.002 -0.017; 0.014 0.819 

Vetpercentage       

Slaap gemiddeld -0.007 -0.034; 0.019 0.593 -0.005 -0.020; 0.009 0.456 

Slaap week -0.013 -0.040; 0.014 0.344 -0.009 -0.024; 0.006 0.223 

Slaap weekend -0.002 -0.024; 0.020 0.871 -0.002 -0.014; 0.010 0.753 

Buikomtrek       

Slaap gemiddeld -0.009 -0.016; -0.002 0.013 -0.002 -0.008; 0.003 0.436 

Slaap week -0.009 -0.016; -0.002 0.013 -0.004 -0.009; 0.002 0.227 

Slaap weekend -0.007 -0.013; -0.001 0.017 -0.002 -0.007; 0.003 0.436 

Heupomtrek       

Slaap gemiddeld -0.734 -1.234; -0.235 0.004 -0.428 -0.853; -0.004 0.048 

Slaap week -0.749 -1.252; -0.246 0.004 -0.549 -0.985; -0.113 0.014 

Slaap weekend -0.582 -0.998; -0.166 0.006 -0.277 -0.633; 0.079 0.128 

*p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, opleidingsniveau moeder, fysieke activiteit 

(IPAQ) en energie-inname 
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Om de kans op overgewicht of obesitas volgens slaapduur te kwantificeren werd een 

multipele logistische regressie uitgevoerd (zie tabel 8). Deze logistische regressie werd 

aangepast voor het Tanner stadium, de leeftijd, de energie-inname, de fysieke activiteit 

en het opleidingsniveau van de moeder. Als de slaapduur van jongens tijdens de week 

één uur toeneemt vermindert het risico op O&O met 17 %, maar hier is slechts een trend 

tot significantie voor (p=0.064).  

 

Tabel 8. Multipele logistische regressie voor de associatie tussen slaapduur en het 

risico op overgewicht of obesitas, ingedeeld volgens geslacht 

 Jongens Meisjes 

 Onaangepaste 

OR 
(
95% BI) 

Aangepaste  

OR*(95% BI) 

Onaangepaste 

OR (95% BI) 

Aangepaste  

OR* (95% BI) 

Slaap gemiddeld (uren) 1.05 (0.95-1.15) 0.86 (0.71-1.05) 1.05 (0.94-1.16) 1.14 (0.94-1.39) 

Slaap week (uren) 1.07 (0.97-1.18) 0.83 (0.69-1.01) 1.01 (0.91-1.12) 1.08 (0.89-1.32) 

Slaap weekend (uren) 1.02 (0.95-1.11) 0.93 (0.79-1.10) 1.05 (0.97-1.15) 1.13 (0.96-1.32) 

*aangepast voor Tanner stadium, leeftijd energie-inname, fysieke activiteit en opleidingsniveau moeder  

 

 

4.2 Verband tussen slaapduur en energiehomeostase 

 

4.2.1 Verband tussen slaapduur en hormonen 

 

Partiële correlaties tussen de slaapduur en de hormoonconcentraties worden 

weergegeven in tabel 9. Deze correlaties werden aangepast voor het land, de school, het 

Tanner stadium, het vetpercentage, de fysieke activiteit, de energie-inname, de andere 

hormoonconcentraties en het geslacht. Bij meisjes wordt er een significant positief 

verband waargenomen tussen slaapduur (zowel gemiddeld, tijdens de week als tijdens 

het weekend) en het leptinegehalte. In de totale populatie wordt er een significant 

negatief verband waargenomen tussen de slaapduur (zowel gemiddeld, tijdens de week 

als tijdens het weekend) en het cortisolgehalte. Bij meisjes wordt deze laatste bevinding 

ook gedaan, maar alleen bij de gemiddelde slaapduur en de slaapduur tijdens de week. 

Er worden geen significante verbanden gevonden tussen de slaapduur en het 

insulinegehalte. 
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De verschillen in hormoonconcentraties voor een korte slaapduur, een suboptimale en 

een optimale slaapduur worden weergegeven in tabel 17 in bijlage 2. Het land, de 

school, het Tanner stadium, het vetpercentage, de fysieke activiteit, de energie-inname 

en de andere hormoonconcentraties werden beschouwd als covariaten. Er wordt een 

significant hoger leptinegehalte gevonden bij meisjes met een te korte slaapduur (zowel 

gemiddeld als tijdens het weekend) in vergelijking met de twee andere groepen meisjes. 

Deze bevinding wordt ook gedaan bij meisjes met een te korte slaapduur tijdens de 

week in vergelijking met meisjes met een suboptimale slaapduur. Jongens met een 

suboptimale slaapduur hebben een significant hoger cortisolgehalte dan jongens met een 

optimale slaapduur. 

 

Tabel 9. Partiële correlaties tussen slaapduur en hormoonconcentraties, ingedeeld 

volgens geslacht 

      Jongens      Meisjes  Totale populatie 

 r p r P r P 

Leptine
a
       

Slaap gemiddeld 0.107 0.138 -0.147 0.027 -0.003 0.944 

Slaap week 0.125 0.084 -0.147 0.027 0.002 0.961 

Slaap weekend 0.061 0.398 -0.132 0.047 -0.014 0.772 

Cortisol
b
       

Slaap gemiddeld -0.055 0.321 -0.107 0.029 -0.087 0.017 

Slaap week -0.050 0.370 -0.095 0.051 -0.079 0.030 

Slaap weekend -0.056 0.316 -0.115 0.019 -0.088 0.017 

Insuline
c
       

Slaap gemiddeld -0.037 0.611 0.056 0.401 -0.008 0.869 

Slaap week -0.067 0.359 0.038 0.566 -0.028 0.565 

Slaap weekend 0.025 0.734 0.084 0.207 0.031 0.525 

a
p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, vetpercentage, cortisol, insuline, fysieke 

activiteit (IPAQ), energie-inname en geslacht (in totale populatie) 

b
p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, vetpercentage, leptine, insuline, fysieke 

activiteit en geslacht (in totale populatie) 

c
p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, vetpercentage, leptine, cortisol, fysieke 

activiteit (IPAQ), energie-inname en geslacht (in totale populatie) 

 

De multilevel analyse toont geen significante associatie tussen de slaapduur en het 

leptine-, cortisol- of insulinegehalte (zie tabel 10). Deze analyse werd aangepast voor 
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het land, de school, het Tanner stadium, het vetpercentage, de energie-inname, de 

fysieke activiteit en de andere hormoonconcentraties. 

 

Tabel 10. Multilevel analyse die de associatie tussen slaapduur en 

hormoonconcentraties onderzoekt, ingedeeld volgens geslacht 

 Jongens Meisjes 

 B 95% BI p B 95% BI P 

Leptine
a
       

Slaap gemiddeld 0.071 -0.014; 0.155 0.100 -0.027 -0.091; 0.036 0.394 

Slaap week 0.083 -0.004; 0.171 0.062 -0.025 -0.092; 0.042 0.459 

Slaap weekend 0.036 -0.033; 0.104 0.306 -0.025 -0.075; 0.025 0.330 

Cortisol
b
       

Slaap gemiddeld 0.004 -0.044; 0.051 0.879 -0.012 -0.076; 0.051 0.700 

Slaap week 0.010 -0.040; 0.060 0.690 -0.010 -0.077; 0.057 0.762 

Slaap weekend -0.007 -0.045; 0.031 0.724 -0.013 -0.063; 0.038 0.616 

Insuline
c
       

Slaap gemiddeld -0.012 -0.073; 0.048 0.688 0.017 -0.031; 0.065 0.490 

Slaap week -0.026 -0.089; 0.037 0.412 0.011 -0.041; 0.064 0.673 

Slaap weekend 0.011 -0.038; 0.059 0.657 0.021 -0.017; 0.059 0.271 

a
p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, vetpercentage, energie-inname, fysieke 

activiteit (IPAQ), cortisol en insuline 

b
p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, vetpercentage, energie-inname, fysieke 

activiteit (IPAQ), leptine en insuline 

c
p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, vetpercentage, energie-inname, fysieke 

activiteit (IPAQ), leptine en cortisol 

 

 

4.2.2 Verband tussen slaapduur en voedingsinname 

 

Partiële correlaties tussen de slaapduur en de voedingsvariabelen worden weergegeven 

in tabel 11. Deze correlaties werden aangepast voor het land, het Tanner stadium, het 

opleidingsniveau van de moeder, het vetpercentage, de fysieke activiteit en het geslacht. 

In de totale populatie wordt er een significant negatief verband gevonden tussen de 

slaapduur (zowel gemiddeld als tijdens de week) en de energie-inname. Dit verband 

wordt enkel bij jongens en slaapduur tijdens de week gevonden. Er wordt bij beide 
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geslachten een significant positief verband gevonden tussen de slaapduur (zowel 

gemiddeld, tijdens de week als tijdens het weekend) en de voedingskwaliteit (DQI-A).  

 

Tabel 11. Partiële correlaties tussen slaapduur en de voedingsvariabelen, ingedeeld 

volgens geslacht 

 Jongens Meisjes Totale populatie 

 r p* r p* r p* 

Energie-inname       

Slaap gemiddeld -0.071 0.059 -0.038 0.278 -0.053 0.041 

Slaap week -0.087 0.020 -0.040 0.253 -0.062 0.016 

Slaap weekend -0.049 0.194 -0.032 0.358 -0.039 0.133 

Energie% Koolhydraten 

Slaap gemiddeld 0.017 0.643 -0.053 0.133 -0.017 0.504 

Slaap week 0.022 0.549 -0.050 0.153 -0.012 0.631 

Slaap weekend 0.014 0.720 -0.059 0.096 -0.023 0.375 

Energie% Eiwit 

Slaap gemiddeld 0.024 0.517 0.030 0.400 0.024 0.348 

Slaap week 0.026 0.489 0.026 0.454 0.023 0.373 

Slaap weekend 0.012 0.756 0.038 0.275 0.023 0.375 

Energie% Vet 

Slaap gemiddeld -0.008 0.822 0.059 0.091 0.026 0.303 

Slaap week -0.019 0.604 0.058 0.099 0.020 0.443 

Slaap weekend -0.001 0.989 0.060 0.088 0.031 0.225 

DQI-A       

Slaap gemiddeld 0.125 <0.001 0.092 0.001 0.105 <0.001 

Slaap week 0.124 <0.001 0.088 0.002 0.102 <0.001 

Slaap weekend 0.105 0.001 0.088 0.002 0.094 <0.001 

*p-waarde na aanpassing voor land, Tanner stadium, opleidingsniveau moeder, vetpercentage, fysieke 

activiteit (IPAQ) en geslacht (in totale populatie) 

 

De verschillen in voedingsinname voor adolescenten met een korte slaapduur, een 

suboptimale of een optimale slaapduur worden weergegeven in tabel 18 in bijlage 2. Het 

land, het Tanner stadium, het opleidingsniveau van de moeder, het vetpercentage en de 

fysieke activiteit werden beschouwd als covariaten. Meisjes met een suboptimale 

slaapduur consumeren een significant lager energieprocent vet dan meisjes met een 

optimale slaapduur. Adolescenten met een te korte slaapduur (zowel gemiddeld als 
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tijdens het weekend) hebben een significant lagere voedingskwaliteit (DQI-A) dan 

adolescenten met een optimale slaapduur. Jongens met een suboptimale slaapduur 

tijdens het weekend hebben een significant lagere voedingskwaliteit (DQI-A) dan 

jongens met een optimale hoeveelheid slaap. Meisjes met gemiddeld en tijdens het 

weekend een te korte slaapduur hebben een significant lagere voedingskwaliteit (DQI-

A) dan meisjes met een suboptimale slaapduur. 

 

Het verband tussen de slaapduur en het energiepercentage alcohol wordt weergegeven 

in tabel 12. Omdat bij meisjes meer dan 20 % van de cellen minder dan vijf subjecten 

hadden, werd de tweede (0-1 En%) en derde (>1 En%) categorie samengenomen. Er 

wordt enkel bij jongens een significant verband tussen de slaapduur (zowel gemiddeld, 

tijdens de week als tijdens het weekend) en de alcoholinname waargenomen. Van de 

jongens die meer dan één En% alcohol drinken zit het hoogste percentage in de groep 

die minder dan acht uur slapen. Van de jongens die geen alcohol drinken zit de kleinste 

groep in de groep die minder dan acht uur slapen.  

 

Tabel 12. Verband tussen slaapduur en En% Alcohol, ingedeeld volgens geslacht* 

Energie% alcohol 

 Jongens  Meisjes 

 <8 uur 8-9 uur >9 uur  <8 uur 8-9 uur >9 uur 

Slaap gemiddeld Chi df P  Chi df P 

 17.297 4 0.002  3.510 2 0.173 

0 En% alcohol 18.7 % 47.3 % 34.1 % 0 En% alcohol 30.3 % 35.4 % 34.4 % 

0-1 En% alcohol 29.7 % 39.9 % 30.4 % >0 En% alcohol 31.9 % 40.4 % 27.6 % 

>1 En% alcohol 51.0 % 34.7 %  14.3 %     

Slaap week Chi df P  Chi df P 

 13.966 4 0.007  3.186 2 0.203 

0 En% alcohol 20.7 % 45.7 % 33.7 % 0 En% alcohol 29.9 % 35.5 % 34.5 % 

0-1 En% alcohol 29.3 % 39.6 % 31.2 % >0 En% alcohol 31.9 % 40.0 % 28.1 % 

>1 En% alcohol 48.0 % 38.0 % 14.0%     

Slaap weekend Chi df P  Chi df P 

 15.742 4 0.003  4.104 2 0.128 

0 En% alcohol 18.7 % 46.2 % 35.2 % 0 En% alcohol 29.4 % 35.5 % 35.0 % 

0-1 En% alcohol 30.0 % 39.5 % 30.6 % >0 En% alcohol 32.2 % 40.1 % 27.6 % 

>1 En% alcohol 49.0 % 36.7 % 14.3 %     

*Chi-kwadraat test 
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De resultaten van de multilevel analyse waarbij de relatie tussen de slaapduur en de 

voedingsinname werd onderzocht wordt weergegeven in tabel 13. Deze analyses 

werden aangepast voor het land, de school, het Tanner stadium, het opleidingsniveau 

van de moeder, het energieprocent alcohol, het vetpercentage en de fysieke activiteit. 

De slaapduur tijdens de week is bij jongens significant geassocieerd met de energie-

inname. Zowel bij jongens als meisjes wordt er een significante associatie tussen de 

slaapduur (zowel gemiddeld als tijdens de week) en de voedingskwaliteit (DQI-A) 

vastgesteld. De slaapduur tijdens het weekend is bij meisjes significant geassocieerd 

met de voedingskwaliteit (DQI-A). 

 

Tabel 13. Multilevel analyse die de associatie tussen slaapduur en voedingsinname 

onderzoekt, ingedeeld volgens geslacht 

 Jongens Meisjes 

 B 95% BI p* B 95% BI p* 

Energie-inname       

Slaap gemiddeld -0.012 -0.026;0.002 0.107 -0.008 -0.020; 0.003 0.153 

Slaap week -0.015 -0.029;-0.005 0.042 -0.009 -0.021; 0.003 0.140 

Slaap weekend -0.006 -0.018; 0.005 0.289 -0.006 -0.015; 0.004 0.240 

En% Koolhydraten 

Slaap gemiddeld 0.198 -0.193; 0.588 0.321 -0.236 -0.593; 0.120 0.193 

Slaap week 0.226 -0.164; 0.618 0.255 -0.219 -0.583; 0.145 0.238 

Slaap weekend 0.120 -0.205; 0.445 0.469 -0.203 -0.503; 0.097 0.185 

En% Eiwit       

Slaap gemiddeld 0.006 -0.163; 0.176 0.943 0.050 -0.102; 0.203 0.518 

Slaap week 0.007 -0.164; 0.179 0.934 0.045 -0.111; 0.201 0.570 

Slaap weekend -0.006 -0.147; 0.135 0.933 0.048 -0.081; 0.176 0.466 

En% Vet       

Slaap gemiddeld -0.151 -0.464; 0.161 0.343 0.198 -0.097; 0.493 0.187 

Slaap week -0.193 -0.506; 0.121 0.228 0.189 -0.111; 0.344 0.217 

Slaap weekend -0.081 -0.340; 0.179 0.542 0.167 -0.081; 0.416 0.186 

DQI-A       

Slaap gemiddeld 1.206 0.224; 2.189 0.016 1.612 0.769; 2.454 <0.001 

Slaap week 1.368 0.385; 2.350 0.006 1.565 0.705; 2.426 <0.001 

Slaap weekend  0.583 -0.236; 1.401 0.163 1.326 0.616; 2.035 <0.001 

*p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, opleidingsniveau moeder, energieprocent 

alcohol, vetpercentage en fysieke activiteit (IPAQ) 
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4.2.3 Verband tussen slaapduur en fysieke activiteit of sedentaire tijd 

 

De partiële correlaties tussen de slaapduur en de fysieke activiteit en sedentaire tijd 

worden weergegeven in tabel 14. Deze correlaties werden aangepast voor het land, de 

school, het Tanner stadium, de schermtijd, de energie-inname, het vetpercentage en het 

geslacht. Een significant negatief verband tussen de slaapduur en inactiviteit wordt 

vastgesteld. Dit verband wordt zowel bij jongens als meisjes vastgesteld bij zowel de 

gemiddelde slaapduur als slaapduur tijdens de week, maar blijkt iets sterker bij jongens. 

Er wordt enkel bij meisjes een significant positief verband waargenomen tussen de 

slaapduur (zowel gemiddeld, tijdens de week als tijdens het weekend) en de matige tot 

zware fysieke activiteit gemeten door de IPAQ. Enkel bij jongens wordt er een 

significant negatief verband waargenomen tussen de slaapduur (zowel gemiddeld, 

tijdens de week als tijdens het weekend) en de schermtijd.  

 

De verschillen in fysieke activiteit en sedentaire tijd voor een korte slaapduur, een 

suboptimale of een optimale slaapduur worden weergegeven in tabel 19 in bijlage 2. Het 

land, het Tanner stadium, de schermtijd, de energie-inname, het opleidingsniveau van 

de moeder en het vetpercentage werden beschouwd als covariaten.  Jongens en meisjes 

met een korte slaapduur (zowel gemiddeld, tijdens de week als tijdens het weekend) zijn 

langer inactief dan jongens en meisjes met een optimale slaapduur. Meisjes met een 

suboptimale slaapduur (zowel gemiddeld, tijdens de week als tijdens het weekend) zijn 

langer inactief dan meisjes met een optimale slaapduur. Dit geldt ook voor jongens, 

maar enkel voor de gemiddelde slaapduur. Meisjes met een korte slaapduur (zowel 

gemiddeld, tijdens de week als tijdens het weekend) en een suboptimale slaapduur 

spenderen minder tijd aan matige tot zware fysieke activiteit dan meisjes met een 

optimale slaapduur. Jongens met een korte slaapduur tijdens de week en het weekend 

spenderen minder tijd aan matige tot zware fysieke activiteit dan jongens met een 

suboptimale slaap of een optimale slaapduur. Jongens met een korte en een suboptimale 

slaapduur (zowel gemiddeld, tijdens de week als tijdens het weekend) hebben een 

significante langere schermtijd dan jongens met een optimale slaapduur. Meisjes met 

een korte slaapduur tijdens de week of het weekend hebben een significante langere 

schermtijd dan meisjes met een suboptimale slaapduur. 
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Tabel 14. Partiële correlaties tussen slaapduur en fysieke activiteit of sedentaire 

tijd, ingedeeld volgens geslacht 

 Jongens Meisjes Totale populatie 

 r P r P r p 

Inactiviteit
a
       

Slaap gemiddeld -0.108 0.014 -0.099 0.019 -0.101 0.001 

Slaap week -0.116 0.008 -0.097 0.020 -0.104 0.001 

Slaap weekend -0.078 0.079 -0.092 0.028 -0.083 0.006 

Gemiddelde intensiteit
b
 

Slaap gemiddeld 0.045 0.307 -0.004 0.930 0.027 0.375 

Slaap week 0.030 0.495 -0.010 0.812 0.017 0.585 

Slaap weekend 0.045 0.314 0.002 0.955 0.030 0.329 

MVPA (ACC)
c
       

Slaap gemiddeld 0.049 0.268 -0.037 0.385 0.013 0.669 

Slaap week 0.024 0.587 -0.043 0.309 -0.001 0.971 

Slaap weekend 0.057 0.197 -0.021 0.611 0.024 0.423 

MVPA (IPAQ)
d
       

Slaap gemiddeld 0.042 0.275 0.107 0.002 0.076 0.003 

Slaap week 0.037 0.326 0.092 0.009 0.066 0.010 

Slaap weekend 0.055 0.147 0.111 0.002 0.084 0.001 

Schermtijd
e
       

Slaap gemiddeld -0.126 0.001 -0.018 0.605 -0.063 0.015 

Slaap week -0.153 <0.001 -0.018 0.612 -0.075 0.003 

Slaap weekend -0.075 0.049 -0.009 0.805 -0.036 0.157 

a,b,c,d
p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, schermtijd, energie-inname, 

vetpercentage en geslacht (in totale populatie) 

e
p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, opleidingsniveau moeder, energie-inname, 

vetpercentage en geslacht (in totale populatie) 

 

De resultaten van de multilevel analyse waarbij de relatie tussen de slaapduur en de 

fysieke activiteit en sedentaire tijd werd onderzocht worden weergegeven in tabel 15. 

Deze analyses werden aangepast voor het land, de school, het Tanner stadium, het 

opleidingsniveau van de moeder, de energie-inname, het vetpercentage en de 

schermtijd. De slaapduur (zowel gemiddeld als tijdens de week) wordt bij beide 

geslachten significant geassocieerd met inactiviteit. De slaapduur tijdens het weekend is 

enkel bij meisjes significant geassocieerd met inactiviteit. Er wordt bij meisjes een 

significante associatie tussen de slaapduur (zowel gemiddeld, tijdens de week als tijdens 
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het weekend) en matige tot zware fysieke activiteit, gemeten volgens de IPAQ, 

vastgesteld. Bij jongens is de slaapduur tijdens het weekend significant geassocieerd 

met matige tot zware fysieke activiteit en is de slaapduur (zowel gemiddeld, tijdens de 

week als tijdens het weekend) significant geassocieerd met schermtijd. 

 

Tabel 15. Multilevel analyse die de associatie tussen slaapduur en fysieke activiteit 

of sedentaire tijd onderzoekt, ingedeeld volgens geslacht 

 Jongens Meisjes 

 B 95% BI p B 95% BI P 

Inactiviteit
a
 

Slaap gemiddeld -7.753 -14.758; -0.749 0.030 -5.604 -10.820; -0.388 0.035 

Slaap week -8.440 -15.567; -1.312 0.020 -5.828 -11.203; -0.453 0.034 

Slaap weekend -4.322 -10.115; 1.472 0.143 -4.477 -8.851; -0.103 0.045 

Gemiddelde intensiteit
b
 

Slaap gemiddeld 0.013 -0.013; 0.039 0.322 -0.004 -0.026; 0.017 0.703 

Slaap week 0.011 -0.016; 0.037 0.427 -0.005 -0.028; 0.017 0.648 

Slaap weekend 0.007 -0.014; 0.029 0.488 -0.005 -0.019; 0.018 0.959 

MVPA (ACC)
c
  

Slaap gemiddeld 0.017 -0.012; 0.047 0.256 -0.015 -0.042; 0.012 0.277 

Slaap week 0.013 -0.018; 0.043 0.416 -0.018 -0.046; 0.010 0.217 

Slaap weekend 0.012 -0.012; 0.036 0.334 -0.006 -0.029; 0.017 0.597 

MVPA (IPAQ)
d
 

Slaap gemiddeld 0.614 -0.098; 1.327 0.091 0.746 0.169; 1.323 0.011 

Slaap week 0.440 -0.281; 1.162 0.231 0.719 0.129; 1.309 0.017 

Slaap weekend 0.621 0.035; 1.206 0.038 0.649 0.166; 1.132 0.008 

Schermtijd
e
       

Slaap gemiddeld -0.065 -0.104; -0.027 0.001 -0.027 -0.075; 0.021 0.273 

Slaap week -0.082 -0.122; -0.043 <0.001 -0.028 -0.077; 0.022 0.276 

Slaap weekend -0.034 -0.066; -0.002 0.037 -0.014 -0.054; 0.027 0.507 

a,b,c,d
p-waarde  na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, opleidingsniveau moeder, energie-

inname, vetpercentage en  schermtijd 

e
p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, opleidingsniveau moeder, energie-inname en 

vetpercentage 
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5 Discussie  

 

Adolescenten slapen minder lang tijdens de week dan tijdens het weekend, wat ook 

meermaals door andere studies vastgesteld werd (Wing et al., 2009; Snell et al., 2007). 

De sterkte en significantie van de verbanden tussen slaapduur en de verschillende 

studievariabelen verschillen bijgevolg naargelang de slaapduur tijdens de week of het 

weekend in beschouwing werd genomen. Het verband met de merkers voor 

lichaamssamenstelling is bijvoorbeeld sterker voor de slaapduur tijdens de week. De 

verbanden die tussen slaapduur en andere variabelen in deze masterproef gevonden 

werden waren in het algemeen vrij zwak. 

 

Net als in de literatuur worden er inconsistent genderverschillen waargenomen in het 

verband tussen de slaapduur en de lichaamssamenstelling. In deze studie wordt enkel bij 

meisjes een significant verband tussen de slaapduur tijdens de week en de BMI z-score 

vastgesteld. De slaapduur heeft een significant, maar zwak negatief verband met de 

BMI z-score, in overeenstemming met vorige studies (Yu et al., 2007; Ozturk et al., 

2009). In de studie van Knutson et al. (2005) kon er enkel bij mannelijke adolescenten 

een significant verband tussen de slaapduur en de BMI z-score gevonden worden en in 

de studie van Hitze et al. (2009) werd dit verband bij beide geslachten gevonden. Als de 

slaapduur ingedeeld wordt in categorieën dan is er enkel bij jongens een verschil te 

vinden in de BMI z-score volgens slaapduur. Jongens met een korte slaapduur hebben 

namelijk een significant hogere BMI z-score dan jongens met een optimale slaapduur.  

In heel wat studies kon overgewicht of obesitas bij adolescenten voorspeld 

worden door de slaapduur (als continue of categorische variabele). Daarbij hadden 

adolescenten met een kortere slaapduur een verhoogde kans op overgewicht of obesitas 

(Calamaro et al., 2010; Gupta et al., 2002; Seicean et al., 2007; Wells et al., 2008; Liu et 

al., 2008; Ozturk et al., 2009; Bawazeer et al., 2009; Seegers et al., 2011). In deze studie 

kan de slaapduur de aanwezigheid van O&O echter niet significant voorspellen. Bij 

jongens wordt wel vastgesteld dat als de slaapduur tijdens de week één uur toeneemt het 

risico op O&O vermindert met 17 %, maar daar is slechts een trend tot significantie 

voor (p=0.064). In een aantal studies werd deze vaststelling ook enkel bij mannelijke 

adolescenten gedaan (Knutson, 2005a; Eisenmann et al., 2006). Een toename van de 
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slaapduur met één uur werd geassocieerd met een vermindering van 10 % van het risico 

op overgewicht, doch met een zwakke significantie (p=0.04) (Knutson, 2005a).  

De som van de huidplooien toont bij meisjes een negatief verband met de 

slaapduur tijdens de week. Meisjes met een korte of een suboptimale slaapduur tijdens 

de week hebben een significant hoger vetpercentage. Er is een significant negatief 

verband tussen het vetpercentage en de slaapduur (zowel gemiddeld als tijdens de 

week), in overeenstemming met andere studies (Gupta et al., 2002; Wells et al., 2008). 

Dit verband werd evenwel niet gevonden bij jongens, wat in overeenstemming is met de 

conclusies van een aantal andere studies bij adolescenten (Yu et al., 2007; Hitze et al., 

2009). Een mogelijke verklaring daarvoor is dat meisjes in deze studiepopulatie een 

significant kortere slaapduur hebben in vergelijking met jongens. Ook het feit dat het 

vetpercentage en de som van de huidplooien significant hoger waren bij de meisjes kan 

een rol gespeeld hebben. 

De slaapduur van jongens heeft een significant negatief verband met de 

buikomtrek: hoe korter de slaapduur, hoe hoger de buikomtrek. Jongens met 

onvoldoende slaap hadden een significant hogere buikomtrek dan jongens met een 

suboptimale of een optimale hoeveelheid slaap. Voor meisjes was dit verband minder 

duidelijk, een observatie die ook door andere studies gevonden werd (Eisenmann et al., 

2006; Ozturk et al., 2009; Chaput et al., 2006). In de studie van Yu et al. (2007) werd er 

echter wel een significante associatie tussen een korte slaapduur (<8 uur) en de 

buikomtrek bij meisjes gevonden. In de studie van Hitze et al. (2009) werd bij beide 

geslachten een verschil in buikomtrek tussen een lange en korte slaapduur gevonden, 

maar was dit sterker bij meisjes.  

Er werd een significant negatief verband tussen de slaapduur (zowel gemiddeld 

als tijdens de week) en de heupomtrek vastgesteld bij beide geslachten: hoe korter de 

slaapduur, hoe hoger de heupomtrek. Dit negatief verband is iets sterker bij jongens. 

Jongens met onvoldoende slaap hadden een significant hogere heupomtrek dan jongens 

met een suboptimale of een optimale hoeveelheid slaap. Dit is in tegenstelling tot de 

bevindingen in de studie van Yu et al. (2007) waar enkel bij vrouwelijke adolescenten 

een significante associatie tussen een korte slaapduur (<8 uur) en de heupomtrek 

vastgesteld kon worden. 
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Slaaptekort is een factor die beide zijden van de energiebalans zou beïnvloeden: het 

resulteert in een toename van energie-inname en een daling van energieverbruik. In de 

literatuur zijn daarvoor verschillende verklaringen te vinden zoals een verlaagd 

leptinegehalte, een toegenomen cortisolgehalte en een insulineresistentie. 

Zowel experimentele als observationele studies bij volwassenen tonen aan dat 

een korte slaapduur resulteert in een vermindering van het anorexigene hormoon leptine 

(Spiegel et al., 2004; Spiegel et al., 2004; Chaput et al., 2007; Taheri et al., 2004). De 

waarnemingen in deze studie zijn tegenstrijdig met wat er in voorgaande studies 

gevonden werd. In deze studie wordt er namelijk bij meisjes een significant negatief 

verband gevonden tussen de slaapduur en het leptinegehalte. Er worden ook significante 

verschillen gevonden in het leptinegehalte tussen de drie slaapcategorieën. Meisjes met 

een korte slaapduur vertonen een hoger leptinegehalte dan meisjes met een langere 

slaapduur. Bij jongens wordt in deze populatie wel een positief verband waargenomen, 

maar dit heeft slechts een trend tot significantie (p=0.084). In de studie van Hitze et al. 

(2009) werd een korte slaap bij adolescente meisjes ook geassocieerd met een hogere 

leptinegehalte. Een mogelijke verklaring waarom dit negatieve verband enkel bij 

meisjes gevonden wordt is de geslachtsspecifieke verandering in fysiologie en 

lichaamssamenstelling tijdens de puberteit. Meisjes krijgen vooral een toename in 

vetmassa, terwijl bij jongens vooral de spiermassa toeneemt. Er is in deze HELENA 

studiepopulatie dan ook een significant verschil in vetpercentage tussen jongens en 

meisjes. Daarnaast is er ook een groot significant verschil in het leptinegehalte tussen 

jongens en meisjes (zie tabel 5). Dit is logisch aangezien het leptinegehalte 

proportioneel is tot de vetmassa. Het waargenomen negatief verband tussen slaapduur 

en vetpercentage kan bijgevolg het negatief verband tussen slaapduur en leptine 

verklaren. Het vetpercentage werd in deze analyse echter wel beschouwd als 

verstorende variabele. 

Een experimentele studie bij mannen toont aan dat slaaptekort het gehalte van 

het stresshormoon cortisol in de avond verhoogt. Dit suggereert een door stress 

geïnduceerd metabolisme (Spiegel et al., 2004). Cortisol stimuleert de eetlust door een 

verhoging van het leptine- en ghrelinegehalte (Omisade, Buxton, & Rusak, 2010). In 

deze studie wordt er bij meisjes een significant negatief verband tussen het 

cortisolgehalte en de slaapduur gevonden. Met andere woorden: hoe korter de 
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slaapduur, hoe hoger het cortisolgehalte. Dit verband is enkel significant voor de 

gemiddelde slaapduur en de slaapduur tijdens het weekend. Bij jongens met een 

suboptimale slaap is het cortisolgehalte significant hoger dan voor jongens met een 

optimale hoeveelheid slaap, maar wordt er geen verband gevonden tussen de slaapduur 

en het cortisolgehalte.  

Insuline is een hormoon dat de opslag van vetten stimuleert, zodat een 

insulineweerstand als gevolg van een reactieve vorm van hyperinsulinemie zich 

waarschijnlijk in gewichtstoename zal vertalen (Spiegel, 2010). In deze studie wordt er 

geen significant verband gevonden tussen de slaapduur en het insulinegehalte. Er wordt 

ook geen verschil in het insulinegehalte volgens slaapcategorie vastgesteld.  

 

Een mogelijke hypothese is dat slaaptekort leidt tot een verhoogde energie-inname. In 

de studie van Weiss et al. (2010) hadden adolescenten met een kortere slaapduur een 

significant hogere energie-inname dan adolescenten met een langere slaapduur. In deze 

studie wordt bij jongens inderdaad een negatief verband vastgesteld tussen de slaapduur 

tijdens de week en de energie-inname: hoe korter de slaap, hoe hoger de energie-

inname. Bij meisjes is dit verband echter niet significant. Bij jongens wordt ook een 

verschil in energie-inname volgens de slaapduurcategorie in de week gevonden, maar 

daar is slechts een trend tot significantie voor (p=0.073). Een mogelijke verklaring voor 

het negatief verband tussen slaapduur en energie-inname bij jongens is het positieve 

verband tussen slaapduur en het leptinegehalte dat werd waargenomen, hoewel hier 

slechts een trend tot significantie voor was. Ook het hogere cortisolgehalte bij jongens 

met een suboptimale slaapduur in vergelijking met een optimale slaapduur kan een 

mogelijke verklaring zijn voor de hogere energie-inname volgens slaapduurcategorie. 

Er worden geen significante verschillen in de energiepercentages gevonden 

volgens de verschillende slaapduurcategorieën. Wel wordt vastgesteld dat meisjes met 

een suboptimale slaap gemiddeld een lagere proportie kcal afkomstig van vet 

consumeren dan meisjes met een optimale slaaphoeveelheid. Bij jongens wordt er een 

significant verband tussen de slaapduur en de alcoholinname gevonden. Jongens met de 

hoogste alcoholinname hebben de kortste slaapduur, en omgekeerd. Mogelijke 

verklaringen voor dit verband zijn dat alcoholconsumptie vlak voor het slapen de 

slaapkwaliteit en –duur vermindert en dat een frequente consumptie van alcohol 
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geassocieerd wordt met obesitas (Magee et al., 2008). Dit verband is sterker voor de 

slaapduur tijdens het weekend, waarschijnlijk omdat adolescenten  tijdens het weekend 

vaak uitgaan en dan meer alcohol drinken. Bij meisjes wordt dit verband wederom niet 

waargenomen.  

Er is bij beide geslachten een significant verschil in de voedingskwaliteit 

volgens slaapduurcategorie. Adolescenten met een te korte slaapduur scoren significant 

slechter op de DQI-A. Bovendien heeft de slaapduur een significant positief verband 

met de voedingskwaliteit: hoe korter de slaapduur, hoe slechter de voedingskwaliteit. 

Dit verband tussen de slaapduur en voedingsgewoonten werd ook vastgesteld in een 

cross-sectionele studie bij adolescenten (Weiss et al., 2010) en een experimentele studie 

bij volwassenen (Nedeltcheva et al., 2009). 

 

Een andere mogelijke hypothese is dat een korte slaapduur leidt tot een verlaagd 

energieverbruik. In deze studie werd bij meisjes een positief verband vastgesteld 

tussen de slaapduur (zowel gemiddeld, tijdens de week als tijdens het weekend) en de 

tijd die wekelijks gespendeerd werd in ten minste matige fysieke activiteit (subjectief 

gemeten door de IPAQ). Hoe korter de slaapduur, hoe minder tijd gespendeerd werd in 

ten minste matige fysieke activiteit. Bij jongens was dit enkel significant voor de 

slaapduur tijdens het weekend. De tijd die dagelijks gespendeerd werd in ten minste 

matige fysieke activiteit en de gemiddelde intensiteit, beiden objectief gemeten door een 

accelerometer, toonden echter geen significant verband met de slaapduur. Dit is in 

overeenstemming met de recente studie van Ortega et al. (2011) die ook geen link 

tussen de slaapduur en objectief gemeten fysieke activiteit kon aantonen. In 

tegenstelling tot de studie van Ortega et al., werd in deze studie bij beide geslachten wel 

een negatief verband gevonden tussen de slaapduur en objectief gemeten inactiviteit. 

Adolescenten met een korte slaapduur zijn dagelijks langer inactief dan adolescenten 

met een optimale slaapduur. Bij adolescenten en kinderen wordt een inverse relatie 

tussen enerzijds de slaapduur en anderzijds het aantal uren tv kijken en computergebruik 

waargenomen (Ozturk et al., 2009; Wells et al., 2008). In deze studie werd de totale tijd 

berekend die gespendeerd wordt aan tv kijken, het spelen van computer- en 

consolespellen en surfen op het internet, namelijk de ‘schermtijd’. Enkel bij de 

mannelijke adolescenten werd een negatief verband vastgesteld tussen de slaapduur en 
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de schermtijd: hoe korter de slaapduur, hoe langer de schermtijd. Jongens met een te 

korte slaapduur en een suboptimale slaap hebben een significant langere schermtijd dan 

jongens met een optimale slaapduur. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat door een 

toename van tv kijken, computerspelletjes en het gebruik van internet adolescenten later 

gaan slapen. Deze bezigheden gebeuren namelijk meestal rond of tijdens de bedtijd. 

Bovendien worden deze toestellen ook vaker in de slaapkamer gevonden (Taheri, 2006). 

 

 

5.1 Sterktes en beperkingen  

 

Een sterkte van deze studie is de grote sample van meer dan 3000 adolescenten uit tien 

verschillende landen van Europa geselecteerd via cluster sampling. In elk land werden 

bovendien hoog gestandaardiseerde metingen gedaan. Naast het onderzoeken van het 

verband tussen slaap en obesitas werden ook de onderliggende mechanismen 

onderzocht om een verklaring te kunnen geven. Daarbij werd zowel informatie over 

fysieke activiteit, voedingsinname als hormoon-concentraties gebruikt. Een andere 

sterkte is dat naast de BMI ook andere maten van obesitas gebruikt werden, zoals de 

som van de huidplooien, het vetpercentage en de buik- en heupomtrek. Fysieke 

activiteit werd bovendien zowel op een objectieve als subjectieve manier gemeten. 

Verder werd er ook een onderscheid gemaakt tussen slaap tijdens de week en tijdens het 

weekend. De meeste studies zijn gelimiteerd omdat ze slechts één algemene maat voor 

slaapduur gebruiken (Wing et al., 2009).  

 

Een beperking van dit onderzoek is dat de data afkomstig is van een cross-sectionele 

studie, waardoor enkel associaties en geen causale verbanden aangetoond kunnen 

worden. De slaapduur werd bovendien gemeten op een subjectieve manier aan de hand 

van één vraag die een onderdeel is van een zelfrapporterende vragenlijst die peilt naar 

sedentaire gedragingen (zie bijlage 1). In vorige studies werd echter wel een goede 

overeenkomst gevonden tussen zelfgerapporteerde slaapduur en slaapduur gemeten door 

actigrafie (Lockley, Skene, & Arendt, 1999; Wolfson et al., 2003). Een andere 

beperking is dat de voedingsgewoonten alleen gemeten werden aan de hand van 24 uur 

recall. Dit kan een onaccuraat beeld geven van de voedingsinname aangezien 
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misrapportage een vaak voorkomend probleem is bij adolescenten (Moreno et al., 

2005). Bovendien werd de voedingsinname van slechts twee dagen verzameld, wat 

uitzonderlijke innamen kan bevatten. Een andere beperking is dat de gegevens van de 

bloedanalyses slechts beschikbaar waren voor één derde van de studiepopulatie. Hoewel 

er voor een groot aantal verstorende factoren statistisch gecontroleerd kon worden, kon 

er niet gecontroleerd worden voor de effecten van een aantal andere belangrijke 

variabelen zoals bijvoorbeeld cafeïne inname en mentale gezondheid (depressie en 

stress). Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de studiepopulatie een 

stedelijke populatie is en dat er voorzichtig moet omgegaan worden met een extrapolatie 

naar een algemene Europese populatie.  

 

 

5.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

Er is duidelijk nood aan bijkomstig onderzoek bij adolescenten om het juiste verband 

tussen slaaptekort en obesitas te vinden. Longitudinale studies of interventiestudies die 

een optimale slaapduur promoten zijn noodzakelijk om te bevestigen of de cross-

sectionele observaties vertaald kunnen worden in een causale relatie. In die studies 

wordt bij voorkeur een combinatie van een objectieve en subjectieve meting van 

slaapduur gebruikt en worden er naast de BMI verschillende andere valide en 

betrouwbare metingen voor O&O gebruikt. Verder zou er adequaat gecontroleerd 

moeten worden voor een hele reeks mogelijke verstorende variabelen zoals energie-

inname, fysieke activiteit, mentale gezondheid, leeftijd, sociaal economische status, 

enzovoort (Magee et al., 2008). 

 

 

6 Conclusie 

 

Slaaptekort blijkt een nieuwe, onafhankelijke risicofactor voor O&O te zijn. Een 

onderzoek van de beschikbare literatuur rond dit onderwerp toont aan dat vooral in 

jongere leeftijdsgroepen consistent een associatie tussen de slaapduur en O&O 
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gevonden wordt. Een causale interpretatie van de gevonden associaties wordt echter 

belemmerd door belangrijke beperkingen in het studieontwerp (cross-sectioneel design).  

 

De studies bij adolescenten zijn vrij beperkt en tonen een associatie aan die niet altijd 

even sterk is. Bovendien worden er inconsistente genderverschillen vastgesteld. In deze 

studie werd bij adolescenten een negatief verband gevonden tussen enerzijds de 

slaapduur en anderzijds de BMI z-score (enkel bij meisjes), het vetpercentage (enkel bij 

meisjes), de buikomtrek (enkel bij jongens) en de heupomtrek (sterker bij jongens). 

O&O kon bij beide geslachten echter niet voorspeld worden door de slaapduur. Deze 

observaties werden gecontroleerd voor mogelijke verstorende factoren. Vanwege het 

cross-sectionele ontwerp konden ook geen causale verbanden aangetoond worden. De 

associaties waren bovendien vrij zwak en vaak verschillend voor beide geslachten. 

 

Er zijn verschillende hypothesen waarom slaaptekort een impact kan hebben op de 

energiehomeostase en bijgevolg op het lichaamsgewicht. Sterke bewijzen voor deze 

vermoedelijke onderliggende mechanismen ontbreken echter. In deze studie werden een 

aantal mogelijke mechanismen bevestigd die het verband tussen de slaapduur en 

obesitas kunnen verklaren. Een slaaptekort kan leiden tot een toegenomen energie-

inname en een verlaagd energieverbruik (zie figuur 5). Zo werd er een negatief verband 

gevonden tussen enerzijds de slaapduur en anderzijds het cortisolgehalte (enkel bij 

meisjes), de energie-inname (enkel bij jongens), inactiviteit (beide geslachten) en 

schermtijd (enkel bij jongens). Daarnaast werd een positief verband gevonden tussen 

enerzijds de slaapduur en anderzijds de voedingskwaliteit (beide geslachten) en de tijd 

die gespendeerd wordt aan matige tot zware fysieke activiteit (enkel bij meisjes).  

In de toekomst zijn grotere prospectieve cohort studies met objectieve metingen van 

slaap en obesitas nodig om definitief een causale link te vinden. Studies die uitgevoerd 

worden in levensechte condities over langere periodes van follow-up en met een 

accurate controle van de energiebalans zijn vereist (Van Cauter & Knutson, 2008). Ook 

fysiologische studies zijn nodig om het mechanisme waarmee een slaaptekort het 

gewicht beïnvloedt beter te definiëren. Ten slotte moeten gecontroleerde onderzoeken  

het potentieel van slaapbevorderende interventies beoordelen (Patel & Hu, 2008).  
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Het is belangrijk dat de complexe relaties tussen slaap, obesitas, levensstijl, gedrag en 

gezondheid goed in kaart gebracht worden aangezien dit belangrijke implicaties kan 

hebben voor het aanpakken van de huidige obesitas epidemie (Magee et al., 2008). 

Verzekeren dat adolescenten voldoende slaap krijgen kan immers een bruikbare 

strategie zijn in de strijd tegen obesitas. Het bewijs is momenteel echter niet sterk 

genoeg om advies te geven aan de bevolking of aan specifieke groepen over slaapduur 

als een risicofactor van obesitas (Marshall et al., 2008). Het is te voorbarig om te 

suggereren dat slaap de oorzaak of de oplossing van de obesitas epidemie is (Marshall et 

al., 2008).  

 

In afwachting van sterkere bewijzen kunnen gezondheidsaanbevelingen aangevuld 

worden met het advies om dagelijks lang genoeg te slapen. Adolescenten zouden 

daarnaast aangemoedigd moeten worden om de tijd die ze wakker zijn eerder te 

spenderen aan fysieke activiteit dan aan sedentaire activiteiten zoals het gebruik van de 

computer of tv kijken (Ozturk et al., 2009). Voldoende slaap moet ook aangespoord 

worden vanwege de nadelige gevolgen van een slaaptekort op het gedragsneurologisch 

functioneren en de geassocieerde toename in risico op ongevallen met motorvoertuigen 

(Marshall et al., 2008). Deze pragmatische aanpak houdt geen risico’s in, aangezien een 

goede nachtrust voldoende voordelen biedt, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de 

academische prestaties van adolescenten.  
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Bijlage 1. Vragenlijst sedentair gedrag HELENA-studie  
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Bijlage 2. Tabellen covariantieanalyse (ANCOVA) 

 

Tabel 16. ANCOVA van lichaamssamenstelling volgens slaapduurcategorie, ingedeeld volgens geslacht 

 Jongens Meisjes 

 <8 uur  8-9 uur ≥9 uur  <8 uur  8-9 uur ≥9 uur  

    p* Posthoc†    p*  Posthoc† 

BMI z-score 

Slaap gemiddeld 0.48 (1.06) 0.32 (1.05) 0.24 (1.14) 0.070  0.26 (0.89) 0.21 (1.11) 0.09 (1.09) 0.345  

Slaap week 0.49 (1.07) 0.30 (1.05) 0.24 (1.12) 0.045 1>3 0.27 (0.09) 0.20 (1.11) 0.07 (1.11) 0.198  

Slaap weekend 0.46 (1.05) 0.32 (1.07) 0.25 (1.13) 0.142  0.25 (0.89) 0.20 (1.11) 0.11 (1.09) 0.573  

Vetpercentage (%) 
Slaap gemiddeld 18.37 (8.34) 18.17 (9.14) 17.96 (9.38) 0.173  25.47 (6.05) 25.44 (7.08) 25.08 (6.81) 0.059  

Slaap week 18.59 (8.82) 18.06 (8.90) 17.87 (9.30) 0.098  25.50 (6.06) 25.39 (7.08) 24.13 (7.14) 0.043 1>3, 2>3 

Slaap weekend 18.18 (8.19) 18.27 (9.30) 18.02 (9.30) 0.388  25.46 (6.06) 25.40 (7.05) 24.27 (7.20) 0.086  

Buikomtrek (cm) 
Slaap gemiddeld 74.30 (7.74) 71.93 (8.09) 71.35 (8.96) 0.004 1>2, 1>3 69.98 (6.57) 69.73 (7.54) 68.57 (7.16) 0.591  

Slaap week 74.40 (7.97) 71.81 (7.92) 71.34 (8.88) 0.002 1>2, 1>3 70.03 (6.61) 69.70 (7.54) 69.47 (7.14) 0.411  

Slaap weekend 74.15 (7.64) 71.95 (8.35) 71.45 (8.75) 0.011 1>2, 1>3 70.00 (6.63) 69.61 (7.55) 68.72 (7.10) 0.599  

Heupomtrek (cm) 

Slaap gemiddeld 90.79 (7.43) 88.67 (7.96) 87.04 (8.86) 0.002 1>2, 1>3 92.82 (6.88) 92.18 (8.24) 89.91 (8.04) 0.054  

Slaap week 90.83 (7.52) 88.56 (7.90) 86.99 (8.81) 0.002 1>2, 1>3 92.86 (6.89) 92.15 (8.24) 89.81 (8.02) 0.025 1>3 

Slaap weekend 90.67 (7.33) 88.69 (8.09) 87.11 (8.81) 0.004 1>2, 1>3 92.70 (6.95) 92.13 (8.25) 90.18 (8.01) 0.095  

Som huidplooien (mm) 
Slaap gemiddeld 68.93 (31.00) 69.07 (34.31) 69.05 (35.71) 0.508  98.75 (30.40) 98.87 (36.61) 93.15 (35.15) 0.155  

Slaap week 69.07 (31.49) 69.09 (34.24) 68.93 (35.45) 0.473  98.94 (30.48) 98.59 (36.59) 93.02 (34.97) 0.119  

Slaap weekend 68.15 (30.40) 69.80 (35.61) 68.78 (34.42) 0.735  98.75 (30.51) 98.57 (36.42) 93.76 (35.35) 0.201  

* p-waarde  na aanpassing voor land,  Tanner stadium, opleidingsniveau moeder, fysieke activiteit en energie-inname 

† Posthoc test (pairwise comparisons)  met LSD (Least significant difference) (equivalent to no adjustments) : (1) <8uur slaap (2) 8-9 uur slaap en (3) ≥9 uur slaap 
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Tabel 17. ANCOVA van hormoonconcentraties volgens slaapduurcategorie, ingedeeld volgens geslacht 

 Jongens Meisjes 

 <8 uur  8-9 uur ≥9 uur   <8 uur  8-9 uur ≥9 uur   

    p  Posthoc*    p  Posthoc* 

Leptine (ng/ml)
a
 

Slaap gemiddeld 6.93 (10.64) 10.51 (17.37) 8.91 (12.15) 0.563  31.77 (25.66) 27.67 (23.67) 26.02 (20.55) 0.044 1>2, 1>3 

Slaap week 6.95 (10.69) 10.61 (17.47) 9.00 (12.21) 0.448  31.69 (25.59) 27.46 (23.60) 25.98 (20.56) 0.034 1>2 

Slaap weekend  6.44 (9.79) 10.73 (17.50) 9.05 (12.55) 0.656  31.54 (25.87) 27.84 (23.74) 26.25 (20.44) 0.044 1>2, 1>3 

Cortisol (µg/dl)
b
 

Slaap gemiddeld 11.45 (4.78) 12.17 (4.96) 10.15 (3.76) 0.029 2>3 12.90 (8.43) 11.93 (6.95) 12.20 (6.81) 0.832  

Slaap week 11.41 (4.81) 12.15 (4.98) 10.26 (3.77) 0.065  12.90 (8.43) 11.83 (6.89) 12.34 (6.85) 0.788  

Slaap weekend  11.52 (4.79) 12.08 (5.01) 10.24 (3.73) 0.092  13.04 (8.52) 11.79 (6.93) 12.38 (6.73) 0.639  

Insuline (µIU/ml)
c
 

Slaap gemiddeld 9.70 (6.27) 9.47 (6.33) 9.58 (6.53) 0.715  9.76 (5.31) 9.96 (5.00) 10.34 (5.14) 0.180  

Slaap week 9.88 (6.29) 9.70 (6.96) 9.11 (6.08) 0.335  9.85 (5.40) 10.18 (5.31) 10.33 (5.19) 0.209  

Slaap weekend  9.87 (6.67) 9.39 (6.06) 9.55 (6.53) 0.543  9.65 (5.37) 10.10 (5.05) 10.22 (4.99) 0.116  

a
p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, vetpercentage, fysieke activiteit (IPAQ) en insuline 

b
p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, energie-inname en insuline 

c
p-waarde na aanpassing voor land, school, Tanner stadium, vetpercentage, fysieke activiteit (IPAQ),  leptine en cortisol 

*Posthoc test (pairwise comparisons)  met LSD (Least significant difference) (equivalent to no adjustments) : (1) <8uur slaap (2) 8-9 uur slaap en (3) ≥9 uur slaap 
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Tabel 18. ANCOVA van voedingsvariabelen volgens slaapduurcategorie, ingedeeld volgens geslacht 

 Jongens Meisjes 

 <8 uur  8-9 uur ≥9 uur   <8 uur  8-9 uur ≥9 uur   

    p* Posthoc†    p*  Posthoc† 

Energie-inname (kcal/dag) 

Slaap 

gemiddeld 

2880.33 

(781.46) 

2766.85 

(606.30) 

2705.12 

(590.80) 

0.098  2163.65 

(436.90) 

2137.69 

(435.63) 

2114.76 

(428.03) 

0.130  

Slaap week 2882.08 

(777.46) 

2764.30 

(605.33) 

2698.66 

(590.46) 

0.073  2162.70 

(436.33) 

2144.08 

(433.96) 

2111.27 

(428.53) 

0.091  

Slaap weekend 2875.26 

(783.19) 

2761.75 

(608.57) 

2716.53 

(586.53) 

0.166  2161.43 

(439.43) 

2135.64 

(426.29) 

2119.61 

(437.14) 

0.226  

En% Koolhydraten 

Slaap 

gemiddeld 

48.72 (6.48) 47.99 (6.18) 49.43 (6.50) 0.087  48.77 (6.45) 49.02 (6.21) 48.75 (6.08) 0.395  

Slaap week 48.67 (6.45) 48.02 (6.19) 49.48 (6.47) 0.080  48.77 (6.44) 48.97 (6.24) 48.75 (6.03) 0.430  

Slaap weekend 48.72 (6.43) 48.04 (6.23) 49.37 (6.50) 0.105  48.88 (6.40) 49.06 (6.14) 48.60 (6.23) 0.281  

En% Eiwit           

Slaap 

gemiddeld 

15.77 (3.01) 16.09 (3.00) 15.88 (2.89) 0.262  15.59 (2.77) 15.97 (2.84) 15.44 (2.63) 0.177  

Slaap week 15.71 (2.99) 16.17 (3.07) 15.89 (2.90) 0.100  15.59 (2.76) 15.99 (2.84) 15.47 (2.63) 0.159  

Slaap weekend 15.76 (3.01) 16.13 (3.00) 15.84 (2.89) 0.188  15.55 (2.75) 15.93 (2.81) 15.55 (2.70) 0.197  

En% Vet 
Slaap 

gemiddeld 

33.34 (5.08) 33.92 (4.81) 33.03 (4.77) 0.197  34.30 (5.03) 33.75 (4.65)  34.64 (4.99) 0.047 2<3 

Slaap week 33.46 (5.08) 33.81 (4.81) 32.95 (4.76) 0.329  34.29 (5.02) 33.79 (4.66) 34.60 (4.96) 0.071  

Slaap weekend 33.37 (4.99) 33.83 (4.82) 33.14 (4.86) 0.343  34.25 (5.01) 33.78 (4.63) 34.65 (5.03) 0.062  

DQI-A           

Slaap 

gemiddeld 

48.29 (18.19) 50.26 (17.47) 52.58 (15.82) 0.003 1<3 54.01 

(16.32) 

56.04 

(15.54) 

55.47 

(14.88) 
0.046 1<2, 1<3 

Slaap week 48.47 (17.89) 50.23 (17.58) 52.45 (16.09) 0.008 1<3 54.04 

(16.25) 

55.87 

(15.63) 

55.47 

(14.71) 

0.053  

Slaap weekend 48.50 (18.05) 50.08 (17.58) 52.57 (15.86) 0.006 1<3, 2<3 53.72 

(16.29) 

56.15 

(15.53) 

55.77 

(14.88) 
0.016 1<2, 1<3 

* p-waarde  na aanpassing voor land, Tanner stadium, opleidingsniveau moeder, vetpercentage en fysieke activiteit (IPAQ) 

†Posthoc test (pairwise comparisons)  met LSD (Least significant difference) (equivalent to no adjustments) : (1) <8uur slaap (2) 8-9 uur slaap en (3) ≥9 uur slaap 
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Tabel 19. ANCOVA van fysieke activiteit en sedentaire tijd volgens slaapduurcategorie, ingedeeld volgens geslacht 

 Jongens Meisjes 

 <8 uur  8-9 uur ≥9 uur   <8 uur  8-9 uur ≥9 uur   

    P  Posthoc*    P  Posthoc* 

Inactiviteit (min/dag)
a
 

Slaap gemiddeld 554.75 

(105.13) 

540.74 

(77.80) 

524.11 

(84.92) 
0.005 1>3, 2>3 556.42 

(74.10) 

549.72 

(74.20) 

538.95 

(66.48) 
0.018 1>3, 2>3 

Slaap week 553.42 (97.15) 539.68 

(78.16) 

526.83 

(92.60) 
0.021 1>3 556.58 

(73.91) 

549.86 

(74.12) 

539.18 

(66.15) 
0.017 1>3, 2>3 

Slaap weekend 552.80 

(103.95) 

540.33 

(77.19) 

526.98 

(87.79) 
0.024 1>3 557. 18 

(74.69) 

549.87 

(73.83) 

538.90 

(66.89) 
0.015 1>3, 2>3 

Gemiddelde intensiteit (CPM)
b
 

Slaap gemiddeld 490.48 

(165.04) 

480.78 

(175.19) 

507.33 

(138.87) 

0.346  387.72 

(133.06) 

373.22 

(110.82) 

389.27 

(118.45) 

0.354  

Slaap week 490.37 

(165.56) 

482.36 

(175.30) 

504.91 

(138.48) 

0.481  387.77 

(132.67) 

372.53 

(110.69) 

389.43 

(118.11) 

0.293  

Slaap weekend 492.07 

(165.25) 

483.36 

(173.23) 

502.38 

(142.50) 

0.613  386.91 

(133.29) 

372.81 

(110.55) 

390.60 

(118.21) 

0.351  

MVPA (ACC) (min/dag)
c
 

Slaap gemiddeld 67.20 (25.82) 66.40 

(25.43) 

67.44 

(22.33) 

0.958  53.44 

(20.33) 

50.83 

(18.51) 

51.21 

(19.00) 

0.166  

Slaap week 67.43 (25.82) 66.36 

(25.39) 

67.22 

(22.33) 

0.908  53.43 

(20.26) 

50.73 

(18.44) 

51.51 

(19.03) 

0.157  

Slaap weekend 67.46 (25.76) 66.58 

(25.39) 

66.96 

(22.42) 

0.890  53.02 

(20.02) 

50.98 

(18.73) 

51.52 

(19.05) 

0.348  

MPVA (PAQ) (min/week)
d
 

Slaap gemiddeld 691.99 

(559.63) 

834.56 

(627.06) 

836.96 

(577.58) 

0.059  544.94 

(487.85) 

581.51 

(497.47) 

707.48 

(504.81) 
0.007 1<3, 2<3 

Slaap week 683.64 

(557.86) 

831.41 

(622.66) 

846.86 

(588.86) 
0.040 1<2, 1<3 546.75 

(487.68) 

585.01 

(500.67) 

705.15 

(505.00) 
0.010 1<3, 2<3 

Slaap weekend 549.94 

(492.55) 

586.26 

(495.22) 

695.97 

(505.80) 
0.037 1<2,1<3 688.18 

(554.58) 

823.70 

(626.15) 

856.98 

(582.49) 
0.016 1<3, 2<3 

Schermtijd (min/dag)
e
 

Slaap gemiddeld 322.22 

(159.92) 

309.92 

(158.06) 

278.80 

(155.20) 
0.003 1>3, 2>3 278.99 

(159.37) 

245.78 

(143.57) 

243.99 

(151.22) 

0.059  
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Slaap week 323.79 

(160.77) 

309.01 

(156.10) 

279.86 

(158.76) 
0.002 1>3, 2>3 278.41 

(159.32) 

243.40 

(142.53) 

246.45 

(152.41) 
0.049 1>2 

Slaap weekend 320.02 

(157.90) 

309.07 

(155.78) 

282.16 

(161.23) 
0.006 1>3, 2>3 281.20 

(162.13) 

242.93 

(140.27) 

244.95 

(151.44) 
0.048 1>2 

a
p-waarde na aanpassing voor land, Tanner stadium en schermtijd 

b, d 
p-waarde  na aanpassing voor land, Tanner stadium, schermtijd, energie-inname, opleidingsniveau moeder en vetpercentage 

c
p-waarde  na aanpassing voor land, Tanner stadium, schermtijd, opleidingsniveau moeder en vetpercentage 

e
p-waarde na aanpassing voor land, Tanner stadium, energie-inname, opleidingsniveau moeder en vetpercentage 

*Posthoc test (pairwise comparisons)  met LSD (Least significant difference) (equivalent to no adjustments) : (1) <8uur slaap (2) 8-9 uur slaap en (3) ≥9 uur 

slaap 



 

 

 


