Slik het niet te gemakkelijk

Sterk spul,
die melatonine
Slaapproblemen zou je in een wip kunnen
verhelpen met melatonine. Toch is het niet
zo simpel. Het kan ook averechts werken,
weet slaapexpert Marcel Smits.
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Expert
aan het
woord

MARCEL SMITS
(1952) is sinds
1982 als neuroloog verbonden
aan het Ziekenhuis Gelderse
Vallei in Ede. Hij
is hoofd van de
polikliniek voor
slaap-waakstoornissen. Hij
publiceerde
tientallen wetenschappelijke
studies naar de
wisselwerking
tussen melatonine en slaap.
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3 Zorgen
melatoninepille
tjes ervoor dat
je beter slaapt?
Ja, maar dan moet je ze wel
op de juiste manier gebruiken, zegt slaapexpert Marcel
Smits. Hij is hoofd van de
slaapkliniek van Ziekenhuis
Gelderse Vallei in Ede. En de
juiste manier is volgens de
meest recente studies niet op
de manier die de supplementenindustrie aanbeveelt. Die
vertelt op de etiketten van
melatoninesupplementen
vaak dat melatonine vlak voor
het slapengaan moet worden
ingenomen. ‘Als je melatonine op die manier gebruikt, zal
dat meestal averechts uitpakken’, zegt Smits.

1 Wat is
melatonine?

4 Hoe moet je
het dan gebrui
ken?

Melatonine is een slaaphormoon. Bij mensen met een
normaal en gezond slaapritme
begint de pijnappelklier, een
klier in de hersenen, vroeg in
de avond melatonine aan te
maken. Bij de een begint dat
om zeven uur ’s avonds, bij de
ander om negen uur. Enkele
uren na middernacht is de
concentratie melatonine
maximaal, en begint daarna
snel af te nemen. In de ochtend is bijna alle melatonine
weer uit het bloed verdwenen.
Bij een gezond slaapritme,
tenminste.

Melatonine in pilvorm werkt
alleen als de inname op het
juiste moment plaatsvindt, en
in de juiste hoeveelheid. Wat
die juiste hoeveelheid is, en
wat het juiste moment van
inname is, is voor iedereen
weer verschillend. ‘Het is niet
zo moeilijk om dat uit te zoeken. Toch slikken velen lukraak melatonine, wat in 9 van
de 10 gevallen dan ook misgaat’, zegt Smits. ‘Het supplement werkt eventjes, maar
verliest daarna zijn werking.
Of het slaapprobleem verergert alleen maar.’

2 Melatonine
zit toch ook in
pilletjes?
Dat klopt, en melatonine zit
ook in kleine hoeveelheden in
tomaten, kiwi’s, kersen en
bananen. In de supplementen in Nederlandse winkels
varieert de hoeveelheid melatonine van 0,1 tot 5 milligram
per pil, en webwinkels verkopen nog zwaarder gedoseerde
producten.

melatonine

5 Wanneer kun
je melatonine
gebruiken?
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Mensen gebruiken melatonine meestal als ze moeite hebben met inslapen, en daardoor overdag niet goed
uitgerust zijn. Dat kan inderdaad het gevolg zijn van een
melatonine-aanmaak die te
laat op gang komt. Het slikken
van melatonine kan dat corrigeren. ‘Maar dan moet je de
pil ongeveer 5 uur voor het
moment dat de melatonine-aanmaak begint toe te
nemen, innemen’, vertelt
Smits. ‘Om dat moment vast
te stellen zul je de concentratie melatonine in het speeksel
moeten meten.’
De meeste slaapcentra
hebben de mogelijkheid om
dat te doen, maar de meeste
melatoninegebruikers laten
niet zo’n test doen. Ze lezen
op de verpakking dat ze een
half uur of een uur voordat ze
naar bed gaan hun pil moeten
slikken, en dat is te laat. De
producenten volgen met dat
advies tussen twee haakjes de
huidige richtlijnen van de
Efsa, de Europese waakhond
die bepaalt wat de supplementenindustrie mag claimen. Maar die richtlijnen zijn
gebaseerd op oudere studies.
De Efsa had bij het opstellen
ervan nog niet de beschikking
over de verfijnde en preciezere gegevens waarop Smits en
andere slaapexperts zich baseren.
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Melatoninesupplementen

gebruiksaanwijzing op de
verpakking van de producten. Hoewel die in overeenstemming is met de Europese richtlijnen, kan neuroloog
en slaapexpert Marcel Smits
zich er niet in vinden. ‘Het
advies om melatonine vlak
voor het slapengaan in te
nemen is verouderd’, zegt
hij. ‘Het zou eigenlijk moeten
worden aangepast aan de
huidige kennis over de werking van melatonine.’
Wie slaapproblemen
heeft, kan daarom maar
beter niet op eigen houtje
melatonine slikken. Een bezoek aan de huisarts, die
degelijk advies kan geven,
is effectiever. En veel minder
riskant. ■

Moment van
inname volgens
etiket

Merk & type

melatonine
gehalte volgens
etiket
(mg/tablet)
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prijs per
dagdosis

Uitvoering

We hebben van 16
melatoninesupplementen vastgesteld
dat het geclaimde
melatoninegehalte
daadwerkelijk aanwezig is. Het gaat
om 9 soorten met
een lage dosering
(t/m 0,5 mg) en 7
soorten met een
hoge dosering (t/m
5 mg) melatonine.

Inhoud (aantal
tabletten)

Melatonine
supplementen

Het is op dit moment niet
duidelijk hoeveel melatonine er eigenlijk in een supplement mag zitten. De
Inspectie voor de Volksgezondheid vindt dat er in
supplementen niet meer
dan 0,3 milligram (oftewel
300 microgram) melatonine
per aanbevolen daginname
mag zitten, maar de Europese Efsa houdt het op 1 milligram.
Om de verwarring nog
groter te maken loopt er op
dit moment een rechtszaak

Richtprijs

Product

tegen de Nederlandse overheid, waarin de supplementenindustrie eist dat ook
supplementen met meer
dan 0,3 milligram per inname mogen worden verkocht. Die rechtszaak loopt
nog steeds, en zolang die
loopt staat de Nederlandse
overheid knarsetandend
toe dat er supplementen tot
5 milligram per aanbevolen
dagelijkse inname over de
toonbank gaan. Slaapexperts zijn niet blij met deze
situatie. Zij zien steeds
meer melatoninegebruikers
met ernstige slaapproblemen. Dat komt niet alleen
door de hoge doses in sommige supplementen, maar
ook door de verouderde

Dagdosering
volgens
etiket (aantal
tabletten)

Toegestane
hoeveelheid
onduidelijk

Supplement met lage dosering melatonine
1 Etos Melatonine

€7,00

500

1

€0,01

0,1

1-2 uur voor het slapengaan

2 Lucovitaal Melatonine Puur

€8,00

2x500

1

€0,01

0,1

half uur voor het slapengaan

3 Kruidvat Melatonine

€5,00

500

1-10

€0,01 - 0,10

0,1

half uur voor het slapengaan

4 Melatomatine Pure

€12,00

500

1-3

€0,02 - 0,07

0,1

1 uur voor het slapengaan

5 Holland & Barret Melatonine

€14,00

500

1

€7,50

250

1-2

6 Flinndal Melatonine

€0,03

0,296

1 tot 2 uur voor het slapengaan

€0,03 - 0,06

0,5

vlak voor het slapengaan

7 Sleepzz original

€13,00

500

1-3

€0,03 - 0,08

0,1

1 uur voor het slapengaan

8 Bonusan Melatonine

€13,00

300

1

€0,04

0,3

kort voor het slapengaan

9 Vitalize Melatonine puur

€20,00

540

1

€0,04

0,299

half uur voor het slapengaan

60

1

€0,08

3

30-60 minuten voor het slapengaan

Supplement met hoge dosering melatonine
1 Body & Fit Melatonin
2 Kruidvat Melatonine forte
3 Solgar Melatonin

€5,00
€7,00

50

1

€0,14

1,9

half uur voor het slapengaan

€15,50

60

1

€0,26

3

1 tot 2 uur voor het slapengaan

4 Arkopharma Arkorelax

€12,00

30

1

€0,40

4,99

net voor het slapengaan

5 Pharma Nord Bio-melatonine

€13,00

30

1

€0,43

3

half uur voor het slapengaan

6 Lucovitaal Melatonine forte

€13,00

30

1

€0,43

5

kort voor het slapengaan

7 Sleepzz Melatonine forte

€13,00

25

1

€0,52

5

half uur voor het slapengaan

Lucovitaal, Vitalize, Bonusan, Flinndal en Body & Fit zijn voornamelijk online verkrijgbaar.
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‘We zien
veel patiënten
die in de
problemen zijn
gekomen’

8 Goed, zelf
gaan rommelen
met melatonine is
onverstandig.
Hoe los je dat
slaapprobleem
dan wel op?

6 Hoeveel
melatonine moet
je gebruiken?
Dat weet je alleen door tests
te laten doen. Veel mensen
die al een langere periode
melatonine gebruiken, nemen te veel, vervolgt Smits.
‘Het gebeurt vrijwel nooit dat
we iemand die op de correcte
manier melatonine gebruikt
meer dan 5 milligram moeten
geven’, zegt hij. ‘Wat wel geregeld gebeurt is dat patiënten
melatonine maar langzaam
afbreken.’ Bij die patiënten is
een enzym, dat biochemici
CYP1A2 noemen, niet erg
actief. Dat enzym speelt ook
een rol bij de afbraak van
cafeïne, en dus kunnen deze
patiënten doorgaans slecht
tegen koffie.
‘Ongeveer 5 tot 10% van de
Nederlanders heeft zo’n lui
enzym’, vertelt Smits. ‘In deze
groep is de hoeveelheid melatonine in pilvorm die nodig is
om het slaapritme te corrigeren bijzonder laag. We hebben hier weleens patiënten
behandeld voor wie een dosis
van 0,2 milligram nog te veel
was.’ Die patiënten hebben
een nog lagere dosis nodig.
Gebruiken ze te veel melatonine, dan zit er overdag zo
veel slaaphormoon in hun
bloed dat ze niet goed functioneren.

7 Wat gebeurt er
als je melatonine
te laat inneemt?
Dan verschuift de melatoninecyclus naar achteren. De
aanmaak van het slaaphormoon komt nog later op gang,
de concentratie melatonine
piekt nog later in de nacht.
‘We zien veel patiënten die in
de problemen zijn gekomen,
doordat ze melatonine slikten
vlak voordat ze naar bed gingen’, zegt Smits. ‘Aanvankelijk
leek het erop of ze door de
melatonine beter waren gaan
slapen, maar al na een paar
dagen merkten ze dat het
supplement niet meer werkte.’
Dikwijls proberen de melatoninegebruikers hun supplement dan alsnog te laten werken door de dosering op te
schroeven, telkens met tijdelijk succes maar met altijd
dezelfde afloop. Ondertussen
wordt het probleem steeds
ernstiger.

In de praktijk ontstaan veel
slaapproblemen doordat
mensen tot vlak voor ze onder
het dekbed kruipen nog actief
zijn met bijvoorbeeld hun
laptop of mobiel. De hersenen hebben na een drukke
dag echter een uur of twee
nodig om ‘in de slaapstand’ te
gaan.
Het afbouwen van de activiteiten, en het inbouwen van
een periode van rust in de
uren voor het slapengaan
vergemakkelijkt het inslapen.
Vaste rituelen kunnen daarbij
helpen, net als het niet meer
drinken van koffie en andere
dranken met cafeïne na zes
uur. Als dat niet helpt, stap
dan naar de huisarts om samen de oorzaak van het
slaapprobleem uit te zoeken.
Lukt ook dat niet, dan is doorverwijzing naar een slaapcentrum zinvol.
Bij sommige mensen zal
dat misschien ietwat overdreven in de oren klinken, maar
dat is niet terecht, verzekert
slaapexpert Smits. ‘Er zijn nu
een dozijn slaapstoornissen
erkend, en er is vaak een behandeling voor. Slaapstoornissen zijn een medisch probleem, net als diabetes en een
hoge bloeddruk. Daarbij vinden we het toch ook de normaalste zaak van de wereld
om een arts op te zoeken?’ ■
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WIL JE BEWUSTER EN
GEZONDER LEVEN?
Met de tips en adviezen van de Gezondgids blijf je fitter
en vitaler. Kijk meteen op consumentenbond.nl/gezondgids
en kies de aanbieding die bij je past.

HAAL ’M
IN HUIS

