


Beter Slapen



Slapen

Waarom slapen we?
Wat is normale slaap?
Hoe je slaap beter te verzorgen?



Waarom slapen we?
We slapen om te herstellen van de dag



Aan welk herstel draagt de slaap bij?

• Fysiek herstel

• Emotioneel herstel

• Cognitief herstel
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Gevolgen van slecht en/of onvoldoende slapen

• Minder weerstand

• Minder herstelvermogen

• Meer ontstekingsreacties

• Emotionele ontregeling

• Geheugen en concentratie problemen

• Verminderde alertheid overdag

• Minder levenslust

• Vermoeidheid

• Slaperig overdag
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Normale slaap



Normale slaap

* Slapen en het brein

* Fases in de slaap

* Hoeveel uur slaap heb je nodig?

* De biologische klok en slaap

* Melatonine

* Nachtuilen en Vroege vogels
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Slapen en het brein

Het brein is altijd actief 

zowel in wakkere toestand 

als tijdens de slaap.

Activiteit in het brein wordt 

gemeten in golven:

Snel/ langzaam

Grote of kleine golven
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Slaapfases
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Diepe slaap: lichamelijk herstel door aanmaak 

groeihormoon 

Lichte/ oppervlakkige slaap: vooral cognitief herstel

REM-slaap: emotioneel herstel (dromen om te 

verwerken)

Duur van een slaapfase: ongeveer 90 minuten

Iedereen wordt wakker tijdens oppervlakkige slaapfases (maar veel mensen herinneren zich 

dat niet)

Kort wakker worden voor bv toilet belemmert de herstelfunctie van de slaap niet

REM



Slaapduur

Iedereen heeft totaal ongeveer 7 – 9 uur nodig voor optimaal herstel

Diepe slaap: 2-3 cycli zijn voldoende
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Pasgeboren (0-3 maanden) - 14-17 uur

Baby's (4-11 maanden) - 12-15 uur

Kinderen (1-2 jaar) - 11-14 uur

Voorschoolse (3-5 jaar) - 10-13 uur

Schoolleeftijd (6-13 jaar) - 9-11 uur

Tieners (14-17 jaar) - 8-10 uur

Jeugd (18-25 jaar) - 7-9 uur

Volwassenen (26-64 jaar) - 7-9 uur

Senioren (ouder dan 65 jaar) - 7-8 uur         
Onderzoek Czeisler



Biologische klok

• Basisritme van iets meer dan 24 uur

• Door zonlicht wordt de klok gelijk gezet met rotatie van de aarde

• Iedereen heeft een eigen biologische klok die genetisch bepaald is.
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Melatonine

Slaaphormoon dat het brein zelf maakt

Het zorgt ervoor dat het brein klaar staat om 

te gaan slapen maar laat je niet daadwerkelijk 

in slaap vallen.

Gemaakt in hypothalamus

Activiteit van thalamus beïnvloedt de 

hypothalamus (de regelaar in het brein)
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Nachtuilen en Vroege vogels

Verschuiving / verstoring van het eigen voorkeursritme kan slaap 

problemen geven
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Slecht slapen
Slaapstoornissen versus slecht slapen



Soorten slaapstoornissen

• Apneu (ademstops tijdens de slaap)

• Onrustige benen (restless-legs)

• Nacrolepsie (overdag zomaar in slaap vallen)

• Etc, etc etc……

Deze stoornissen worden in slaapklinieken behandeld.
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Slecht slapen

• Lange tijd voor inslapen 

• Regelmatig wakker 

• Moeite om weer in slaap te vallen

• (Te) vroeg wakker

• Niet uitgerust wakker worden
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Mogelijke oorzaken van slecht slapen

• Pijn

• Zorgen

• Te druk

• Niet kunnen ontspannen

• ……
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Hoe je slaap beter te verzorgen?

Wat je zelf kunt doen om de kans op slaap te optimaliseren



Middelen?

Slaapmiddelen (PAM)

Joint

CBD olie

Alcohol

- Niet meer wakker                                              

maar herstel?

- Verslaving!!!                                                 

Naam presentatie 20



Wat dan wel?

• 2 metaforen over rust gedurende de dag

• Helpende gewoontes 

• Helpende gedachtes

• Ontspanning
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De Verkeersagent en Klaas Vaak
Thalamus en hypothalamus
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Slaap en alertheid

- Niet alert -> slaap

- Sluimer

- Normaal alert

- Hyper alert
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Beter slapen begint overdag
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Maak de slaapkamer comfortabel

• Lekker bed 

• Rustige omgeving

• Niet te hoge temperatuur

• Frisse lucht

• Donker

• En gebruik je bed alleen om te slapen en te vrijen!
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Helpende gewoontes
Beweeg!

Bewegen helpt om in de diepe slaap te komen

Beweeg overdag en beweeg niet intensief laat op de avond

Naam presentatie 27



Naam presentatie 28

Houd ritme aan in de 

dag en de nacht.
Zelfde tijd opstaan en zelfde tijd 

naar bed



Ga liefst in de ochtend naar buiten
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Bouw de dag af

• Hoe later op de avond en dichter bij de bedtijd hoe rustiger de 

activiteiten.

• Beperk het lezen in bed tot max 30 minuten (en geen spannend 

boek!)

• Stop tenminste 1 uur tevoren met gebruik van beeldschermen

• Vermijd koffie (energie drinks/ thee) na 18:00 uur

• Gebruik geen alcohol als slaapmutsje

• Voer geen ingewikkelde gesprekken meer vlak voor het slapen
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Niet helpende gedachtes     helpende gedachtes
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Ik zal wel weer niet in slaap komen     Laat ik lekker in mijn bed gaan 

liggen

Lig ik nog geen 5 minuten te slapen en ben ik alweer wakker    Ik ben 

bezig in slaap te vallen

Ik moet slapen anders kan ik morgen niet….     Ook al slaap ik een 

nacht niet zo goed, ik kom de dag morgen wel door

Wakker worden in de nacht is niet gewoon en verpest mijn nachtrust   

Iedereen wordt in de nacht wakker alleen onthouden ze het niet 

allemaal



Zorg voor positieve gedachtes

• Schrijf een “witboek”  Tenminste 3 positieve ervaringen/ gedachtes 

van afgelopen dag opschrijven voor je gaat slapen

• Keuzes maken om te doen wat je echt belangrijk vindt in het leven 

maakt dat je daar ‘s nachts niet over hoeft te piekeren.

• Denken aan hetgeen waar je plezier in hebt, waar je in op gaat als 

je het doet, waar je “in kunt verdwijnen” kan effect hebben dat je 

jezelf ook kunt laten opgaan in je slaap. 
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Ontspanning =

• Ontspanningsoefeningen liggend op een matje/ bed

• Even voor je uit staren in de tuin of naar de wolken

• Rustig lopen in plaats van rennen

• Een uurtje niet op je telefoon kijken

• Bewust proeven wat voor broodje je eet, al is het alleen maar de 

eerste hap!
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Goed slapen 
begint overdag!
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