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Welbevinden

Slapeloosheid (insomnie) is de meest voorkomende 
slaapstoornis. De algemene definitie van langdurige 
slapeloosheid volgens de Ínternational Classification of 
sleep disorders is: minimaal drie nachten per week pro-
blemen met in,- en/of doorslapen of een niet-herstellen-
de slaap gedurende minimaal 3 maanden. Overdag zijn 
er klachten zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid, som-
berheid of slaperigheid. Een sluipende moordenaar in je 
broodnodige nachtrust waarvan je vaak niet beseft dat je 
er last van hebt.

Slaapprobleem erkennen als oorzaak
Ook bij verslavingsgevoeligheid, meer eten, dikker wor-
den, angsten, verminderde weerstand, toename van 
pijnklachten, hoofdpijn, stress, burn-out en zelfs ontste-
kingen kunnen slaapproblemen een onderliggende factor 
zijn. Een op de vier mensen slaapt slecht en 12% gebruikt 
slaapmedicatie. Bovendien wijst onderzoek uit dat slecht 
slapen leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziek-
ten, diabetes type II, alzheimer, borstkanker en (verkeers)
ongevallen.

Kinderen (0-18 jaar)
Slecht slapen komt bij kinderen heel vaak voor: moei-
lijk naar bed gaan, steeds aan het ouderlijk bed staan, 
angstig zijn en nachtmerries hebben en slaapritmestoor-
nissen. Dit uit zich dan weer in klachten zoals gedrags-
problemen, opvliegendheid, verminderde leerprestaties, 
sombere gedachten, overmatig en te veel eten of gamen, 
obesitas, hoofdpijn en lusteloosheid. Slaaptijden ver-
schuiven dan makkelijk naar latere en ongebruikelijke 
tijden. Vakmensen noemen dit zelfs al een sociale jetleg.

Als het
slapen op 
apegapen ligt …

Pubers (11-20 jaar) en ouders
Pubers die in het weekend willen uitslapen, wie kent 
ze niet? Laat inslapen en de volgende dag weer vroeg 
op voor school, werk of sport levert een slaaptekort 
op. Dit tekort compenseer je niet met uitslapen! 
Snoozen levert slechte slaap op en uitslapen ver-
stoort het bioritme. Wakker liggen en het blauwe 
licht van beeldschermen ontregelt eveneens de 
biologische klok. Ouders weten zich meestal geen 
raad hetgeen weer leidt tot ruzies, spanning en een 
versterking van het slaapprobleem. Puberherse-
nen zijn nog volop in ontwikkeling, het slaappatroon 
verandert dan omdat pubers later gaan slapen. Door 
verlate melatonineproductie, sociale media, sociale druk, 
sport en studie gaan ze niet voor 23.00 uur slapen terwijl 
er behoefte is aan 9 uur slaap. Zo raakt ook hun slaap-
waakritme verstoord. Kortom: een vaak zeer onderschat 
probleem.

Hoeveel slaap heb je nodig? 
De slaapbehoefte varieert per leeftijd. Wetenschappe-
lijk onderzoek door The National Sleepfoundation levert 
aanbevelingen op:

Slaap je te lang, te kort of te vaak, dan liggen vermoeidheid, concentratieproblemen, een 
kort lontje, piekeren en depressies op de loer. TipTopPlus sprak met een van de weinige 
slaapoefentherapeuten: Hanneke Bak van Het Gezonde Huis te Venlo. 

Wat is een gezonde slaap? 
Onderzoeken wijzen uit dat 7 tot 8 uur slaap gezond is 
met per nacht slaapcycli van gemiddeld 1,5 uur. De diepe 
slaap in het begin van de slaapfase en de REM-slaap in 
de tweede helft van de nacht zijn essentieel. Je kunt één 
cyclus als volgt samenvatten:
Inslaapfase. Dit is de tijd die je nodig hebt om in slaap 
te vallen. Deze fase begint pas op het moment dat je een 
beetje begint weg te doezelen.
Lichte slaap. Deze lichte slaapfase zorgt ervoor dat je 
uiteindelijk echt in slaap valt. In deze fase  ben je nog niet 
helemaal weg en kun je nog makkelijk ontwaken.
Matige slaap. Pas op het moment dat de ademhaling re-
gelmatig en dieper wordt, het hartritme daalt naar 40 tot 
50 slagen per minuut en onze spieren ontspannen, komen 
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we in de vaste slaap terecht. Deze derde fase 
duurt gemiddeld 5 minuten en brengt ons ge-
leidelijk naar de diepe slaap.
Diepe slaap. Tijdens de diepe slaapfase zijn de 
hersen-, hart- en ademactiviteit op hun laagste 
stand. Je wordt moeilijk wakker. Word je uit je diepe 
slaap gehaald dan, treedt desoriëntatie op. De die-
pe slaap is o.a. nodig voor het lichamelijke herstel. Ook 
wordt tijdens deze slaapfase het groeihormoon 
aangemaakt.  
REM-slaap. De REM (Rapid Eye Movement)-slaap is 
de droomslaap waarbij je ogen snel bewegen, de 
hersen-, adem-, en hartactiviteit hoog zijn en de 
spieren volledig ontspannen zijn. Deze slaap zorgt 
o.a. voor het mentale herstel. Als je gezond slaapt, 
heb je dus per nacht 4 tot 5 van deze slaapcycli. Een 
slaapcyclus duurt gemiddeld 1,5 uur.
 

20 slaapadviezen bij slaapproblemen
1. Sport later op de dag. Overdag flink bewegen helpt 

je 's nachts aan een betere slaap. Het beste tijdstip 
om te sporten is 's middags of de vroege avond, 
minstens een half uur. Hoewel beweging in de och-
tend ook een goed effect heeft, moet er 's ochtends 
langer worden gesport om de slaapkwaliteit gunstig 
te beïnvloeden. 

2. Zorg voor veel licht overdag ... Veel licht overdag 
houdt je biologische klok scherp en stimuleert de 
productie van het slaaphormoon melatonine. In de 
donkere maanden is blootstelling aan veel (dag)
licht extra belangrijk. Zit je overdag vaak in een 
donkere ruimte, overweeg dan de aanschaf van 
volspectrum daglichtlampen. 

3. Dim 's avonds het licht. Als de lichtgevoelige cellen 
in je ogen 's avonds minder licht krijgen, maakt 
je lichaam het slaaphormoon melatonine aan. Fel 
licht of tot 's avonds laat voor een computerscherm 
zitten, verstoort je biologische klok. Pas het licht-
niveau aan en stop ruim 2 uur voor het slapengaan 
met computeren. 

4. Slaapkamerraam open, kachel uit. Volgens slaap-
wetenschappers is tussen 16-20 graden Celsius de 
beste slaapkamertemperatuur. Zorg voor goede 
ventilatie; frisse lucht heb je nodig voor een gezon-
de slaap. In een niet-geventileerde kamer ontstaat 
een benauwd klimaat door de kooldioxide die je 
gedurende de nacht uitademt. 

5. Hoe oud is je matras? Het klinkt als een open 
deur, maar een goede matras die niet ouder is dan 
ongeveer 10 jaar (30.000 slaapuren), een aange-
naam dekbed, een goed passend kussen en een 
fijne slaapkamer vormen de basis voor aangenaam 
slapen. 

6. Meer ontspanningsmomenten overdag. Onze 
slaap is een vertaling van wat er overdag gebeurt. 
Te hoge fysiologische en emotionele spanningen 
overdag kunnen een goede en verkwikkende slaap 
in de weg staan. Voldoende ontspanning is dan 
ook belangrijk. Efficiënte pauzes kunnen helpen om 
spanningen overdag niet te hoog te laten oplopen. 
Bijv. 5 minuten rust na ieder uur inspanning. 

7. Verduister je kamer goed. Een klein beetje licht in 
de slaapkamer is al storend voor je slaapcyclus. 
Straatlantaarns, een nachtlichtje, zelfs het ledlamp-
je van je wekker: elk lichtschijnsel, hoe klein ook, 
heeft niet alleen een nadelig effect op de kwaliteit 
van de slaap, maar remt ook nog het nachtelijk her-
stelproces van lichaamscellen. Verduister je kamer 
dus zo goed mogelijk. 

8. Geen telefoon naast je bed. Er zijn onderzoeken die 
aantonen dat elektromagnetische straling de slaap 
kan verstoren. Vooral de straling van mobiele tele-
foons zouden de kwaliteit van je slaap beïnvloeden. 
Ook draadloos internet (wifi) en alle elektrische ap-
paratuur waar stroom op staat, geven elektromag-
netische straling af. Het kan dus geen kwaad om 
telefoons uit je slaapkamer te weren en apparatuur 
zoveel mogelijk uit te schakelen. 

9. Doe oefeningen. Ontspannen gaan slapen is lang 
niet altijd mogelijk in ons drukke leven. En malende 
gedachten kun je niet uitzetten. Oefeningen om te 
ontspannen helpen wel, omdat je je aandacht naar 
je lichaam verlegt. Je eenmaal ontspannen lijf beïn-
vloedt vervolgens weer positief je geest.

10. Geen alcohol. Je hoort het wellicht niet graag, en 
ja, alcohol helpt je sneller in slaap te vallen. Uit 
onderzoek blijkt echter dat mensen die een ‘slaap-
mutsje’ nuttigen voor het slapen zelf geen nadelige 
effecten merken, maar dat die er wel zijn: de beno-
digde diepe slaap is door alcohol namelijk korter 
en minder goed. 

11. Let ook overdag op cafeïne. Cafeïne, zwarte thee, 
chocolade en cafeïnehoudende cola kunnen je in 
de nacht uit de slaap houden, zeker als je deze 
voedingsmiddelen 's avonds gebruikt. Maar ook 
het drinken van veel koffie en/of cola overdag kan 
's nachts via je stresshormonen je slaap verstoren. 
Drink deze producten niet meer na 18.00 uur. 

12. Slaaptherapie is beter dan medicijnen. In Neder-
land kampen vier miljoen mensen met een slaap-
stoornis. Ongeveer een derde van hen gebruikt 
slaapmiddelen, maar die kunnen een verslavende 
werking hebben. Slaaptherapie is veel beter, zegt 
ook het Nederlands Instituut voor Neuroweten-
schappen. 

13. Houd regelmatige bedtijden aan. Sta elke dag op 
dezelfde tijd op. In het weekeind mag het tijdstip 
van opstaan maximaal anderhalf uur verschuiven 
ten opzichte van het tijdstip van door de week. 

14. Breng niet meer dan 8 uur in bed door. Mensen 
met slaapproblemen hebben de neiging om steeds 
meer uren in bed door te brengen zodat ze toch 
wat rust pakken. Niet doen dus, dan lig je nog meer 
wakker. 

15. Pak die stress aan. Chronische stress haalt je 
slaap-waakritme onderuit, waardoor je nog slechter 

tegen stress kan. Doorbreek die neerwaartse spiraal 
door de stress aan te pakken. Ontspanningsoefe-
ningen, meer bewegen, opschrijven wat je morgen 
moet regelen zodat je het niet hoeft te onthouden, 
problemen aanpakken en niet laten voortsudderen 
en ruim de tijd nemen voor slaap, helpen het best. 

16. Ontspan voor het slapen gaan. Bouw je dag af en 
vermijd ongeveer een uur voor het slapen gaan 
lichamelijke en geestelijke activiteit. Dim daarbij 
dus de lampen. 

17. Woelen? Ga het bed uit! Bewaar het bed om te sla-
pen. Ga pas naar bed als je je slaperig voelt en sta 
even op als het slapen niet lukt. 

18. Weg met die ellendige wekker. Draai de wekker om 
zodat je er niet steeds op kunt kijken, het steeds 
zien van de tijd geeft vaak onrust: 'het is al 02.00 
uur en ik heb nog niet geslapen, dat gaat morgen 
een zware dag worden …'

19. Geen dutjes ’s avonds! Een kort dutje van max. 30 
minuten overdag voor 15.00 uur ‘s middags is niet 
erg, mits het je nachtslaap niet verslechtert. 

20. Sta meteen op! Hoewel veel mensen de wekker in 
de snooze-functie zetten om even door te kunnen 
slapen, bevordert dat het fris wakker worden niet. 
Je wordt er juist een beetje suffig van. Sta meteen 
op, gordijnen open en laat het daglicht naar bin-
nen. 

(Bron: Hanneke Bak, oefentherapeut Cesar, Psychosomatisch 
oefentherapeut, Slaapoefentherapeut, Het Gezonde Huis / Mts. 
Oefentherapie Cesar Venlo) 


