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Vaker kijken in kansen?

• Focus op positiviteit en geef dit aandacht → schrijven

• Accepteer hoe het nu is → mindfulness

• Niet vergelijken met anderen → social media?

• Filter negativiteit → nieuws?

• Sta stil bij je eigen krachtbronnen en sterke punten



Hoe goed slaap jij?

1 2 3 4 5

Iedere nacht slaap ik 

slecht.

Ik lig veel wakker. 

Overdag merk ik duidelijk 

dat ik te weinig heb 

geslapen.

Vaak slaap ik slecht.

Ik lig vaak wakker. 

Overdag merk ik vaak dat 

ik te weinig heb geslapen.

Regelmatig slaap ik 

slecht.

Overdag merk ik dat ik 

slecht heb geslapen.

Soms slaap ik slecht.

Overdag merk ik soms 

dat ik slecht heb 

geslapen.

Ik slaap altijd prima.

Overdag voel ik me 

altijd uitgerust.

Wat is jouw cijfer? Noteer dit.



“Wetenschappers hebben een revolutionaire methode bedacht waardoor je

langer leeft, je geheugen beter werkt en je creatiever wordt. Je wordt er

aantrekkelijker van, je blijft slank en je gaat er minder van eten. Ze beschermt

tegen kanker en dementie en houdt verkoudheid en griep buiten de deur. Ze

verlaagt de kans op hartaanvallen en beroertes, om niet te spreken van

diabetes. Je word gelukkiger, minder depressief, je maakt je minder zorgen, je

fysieke prestaties stijgen en je raakt minder snel geblesseerd. Zou je het

willen proberen?

Dit alles gaat over niets meer of minder dan een goede nacht slaap. En er is

geen woord van gelogen.’’





Tekst

• Tekst



Slaapdruk

• Behoefte aan diepe slaap

• Neemt toe op moment van wakker worden

• Mate van activiteit heeft invloed

• Adenosine (slaapstof) bindt aan receptoren (overdag)

• Cafeïne beïnvloedt slaapdruk



Bioritme

Interne klok om op 24-schema te blijven. Verschilt per persoon!

Wordt o.a. beïnvloed door licht → zorg dat je elke dag veel buitenkomt 





Arousal

• Mate van alertheid

• Hoe hoger hoe moeilijker in slaap vallen

• Stress en piekeren verhogen arousal



4 standen van alertheid

• Slaapstand

• Sluimerstand

• Normaal alert

• Hyperalert

De schakelaar



Piekeren…

…doe je niet 

in bed. Ga 

eruit!

…kun je van 

je afschrijven

…kan 

verminderen met 

ontspannings-

oefeningen



Gedrag met positieve invloed

• Ga op een vast moment naar bed en sta ook op dezelfde tijd weer op

• Gebruik je bed (slaapkamer) om te slapen

• Beweeg en sport iedere dag in de ochtend of (na-) middag

• Zorg dat je veel buiten komt (licht en natuur)

• Zorg dat het stil is in de slaapkamer (gebruik evt.  oordoppen)

• Zorg dat de slaapkamer donker (evt. met oogmasker) en koel is

• Houd je handen warm en voeten warm (bedsokken)

• Powernaps (kort 10-15 min)

• Weinig licht 1 of 2 uur voor het slapen

• Ontspan voor het slapen (ontspanningsoefeningen, meditatie, warm bad)

• Luister goed naar je lichaam, hoeveel slaap je nodig hebt



Gedrag met negatieve invloed

• Televisie in slaapkamer, of televisie kijken in bed

• Computer in je slaapkamer, of tablet en smartphone 

• Ruzie maken voor het slapen

• Cafeïne in de namiddag of avond

• Alcohol om beter te slapen 

• Hongerig gaan slapen of juist te vol

• ‘Over the counter’ medicijnen om beter te slapen

• Powernap langer dan 20 minuten

• Nachtlamp, liever niet en anders rood oranje licht

• Je druk maken over het slapen



Doorslapen

Veel voorkomende oorzaken:

•Je moet (vaak) plassen

•Je partner snurkt, eenmaal wakker blijf je daar wakker van

•Je hebt zorgen om de dag van morgen, zodra je wakker wordt doe je geen oog 
meer dicht.

•Je hebt het te warm, je wordt zwetend wakker en kan je draai niet meer vinden

•Je bent gejaagd en gespannen en kunt de rust niet terugvinden.

•Je hebt eng gedroomd en droomt deze droom steeds opnieuw, je wordt steeds 
wakker.

•Je drinkt vaak wat alcohol voor het slapen en wordt steeds rond 3.00 uur wakker



Doorslapen

Veel voorkomende oplossingen:

•Ontspan! Door overdag 5 pauzes te nemen op een dag loopt je alertheid, stress 
en spanning nooit zo hoog op

•Haal in deze pauzes even bewust adem, loop een blokje om of doe een spelletje, 
geniet van je eten en drinken en beweeg

•Heb je tegenslagen? Denk dan in oplossingen en niet in problemen. Stel jezelf 
dus geregeld de vraag: “Wat kan ik hier zelf aan doen om het te verbeteren”.

•Leer jezelf nee-zeggen en loslaten, waardoor je niet wakker wordt van zorgen of 
een drukke agenda.

•Schrijf je ‘zorgen’ van je af

•Bedenk dat het wakker worden in de nacht niet het probleem is. 3 keer eventjes 
wakker worden is heel normaal. Kijk nooit op de klok, ook al is de verleiding dit 
toch te doen nog zo groot

•Laat je TV uit, je smartphone in de woonkamer op vliegtuigstand

•Drink geen alcohol voor het slapen gaan maar melk of kruidenthee



Ontspannen



‘De mensensoort heeft een prachtig stress 

systeem ontwikkeld om te kunnen reageren op 

acute fysieke bedreigingen. Tegenwoordig zetten

we ditzelfde systeem maandenlang in bij niet-

levensbedreigende uitdagingen.’ 



Stressreactie

• Adrenaline
• Hartslag 
• Bloeddruk 
• Spierspanning 
• Ademhaling 
• Bloedsuiker

Stress kost veel energie!



Wanneer is het teveel?



Wanneer is het teveel?

• Snel geïrriteerd / opgefokt

• Diepe vermoeidheid

• Geen zin 

• Piekeren / besluiteloosheid

• Spierpijn en spanning

• Niet kunnen stoppen, erg met het werk bezig zijn

• Concentratieproblemen

• Slechter slapen 



Zelftest 

stress en 

ontspanning



Zelftest (werk)stress en ontspanning

3 onderwerpen met 6 vragen

• Werkdruk

• Werksituatie

• Ontspanning

Antwoordmogelijkheden:

A: meestal/vaak

B: soms

C: zelden

* Ontwikkeld door GGZ Drenthe



Werkdruk
1. Om mijn dagtaken af te krijgen, moet ik heel hard werken.

2. Ik kan mijn eigen pauzes bepalen.

3. Ik moet verschillende dingen tegelijk doen.

4. Als ik ´s avonds naar huis ga, heb ik mijn werk voor die dag afgekregen.

5. Ik moet werkzaamheden doen waarvoor ik me niet competent voel

6. Ik word verantwoordelijk gesteld voor dingen waar ik geen invloed op heb.

A = Vaak B = soms C = zelden/nooit



Werkdruk - score

A B C punten

1 3 2 1

2 1 2 3

3 3 2 1

4 1 2 3

5 3 2 1

6 3 2 1

totaal

15 t/m 18 punten

10 t/m 14 punten

6 t/m 9 punten



Werkomstandigheden
1. Ik krijg opdrachten die met elkaar in tegenspraak zijn.

2. Ik heb voldoende mogelijkheden om te kunnen overleggen met collega’s.

3. Ik heb een goede verstandhouding met mijn manager.

4. Naar mijn suggesties om het werk beter te laten verlopen wordt serieus geluisterd.

5. Ik zie de zin van mijn werk in.

6. Ik zou van baan willen veranderen.

A = Vaak B = soms C = zelden/nooit



Werkomstandigheden - score

A B C punten

1 3 2 1

2 1 2 3

3 1 2 3

4 1 2 3

5 1 2 3

6 3 2 1

totaal

15 t/m 18 punten

10 t/m 14 punten

6 t/m 9 punten



Ontspanning
1. Als ik thuis ben, denk ik vaak aan mijn werk.

2. Ik voel me ontspannen als ik bezig ben met sporten of met mijn hobby.

3. Na mijn werk heb ik genoeg energie om iets te ondernemen.

4. Ik slaap ´s nachts prima.

5. Als ik stress ervaar, gebruik alcohol/eten/roken/drugs om te kunnen ontspannen.

6. Ik zie er tegenop om aan een nieuwe werkdag te beginnen.

A = Vaak B = soms C = zelden/nooit



Ontspanning - score

A B C punten

1 3 2 1

2 1 2 3

3 1 2 3

4 1 2 3

5 3 2 1

6 3 2 1

totaal

15 t/m 18 punten

10 t/m 14 punten

6 t/m 9 punten



Wat ga jij doen?

Werkstress

verminderen

Arousal 

‘s avonds

verlagen
Beter

slaapdruk
opbouwen

Meer 

schakelen

Meer naar

buiten voor

bioritme

Mindset 

stress 

veranderen

Slaaphygiëne

verbeteren

Zelfde tijd

opstaan en

naar bed

Minder 

koffie?

Anders 

plannen voor

bioritme

Minder 

(laat) op 

beeldscherm



Wat zijn jouw X, Y en Z? Noteer ze voor jezelf

Als ik in 

situatie X
kom…

wil ik graag

gedrag Y
vertonen.

Hiervoor

heb ik Z
nodig.

Implementatie intentie


