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Slapen



Opdracht 1:

Hoe goed slaap jij?

Schrijf jouw cijfer op. 

Mijn slaap



Mijn slaap

Hoe goed slaap jij?

- Welk cijfer heb je gekozen?

- Wat zorgt ervoor dat je niet een lager cijfer hebt 
gekozen?

- Wat mag er veranderen om dit cijfer 1 punt hoger te 
krijgen?



Opdracht 2:

Schrijf op:

- Wat kan ervoor zorgen dat jij slecht slaapt?

- Wat kan ervoor zorgen dat jij goed slaapt?

Mijn slaap



Slapen, wat weet jij ervan?

De slaapquiz

- Waar = staan

- Niet waar = zitten



Vraag 1

Volwassenen hebben gemiddeld 7 tot 9 uur slaap 
per 24 uur nodig. 

Is dit waar of niet waar?



Vraag 1
₂Hersenstichting. (z.d.) 
₃Suni, E. (2020, 31 juli)

Waar

Slaap is belangrijk. Slaap helpt mee aan:

- Herstel van het lichaam

- Minder moe en minder snel boos zijn

- Beter omgaan met stress

- Beter concentreren



Vraag 2

Een dutje (powernap) kan je helpen om je aandacht langer bij een taak te houden.

Is dit waar of niet waar?



Vraag 2
₄The National Sleep Foundation (2020, 28 juli)

Waar

Een dutje kan helpen om snel uit te rusten.

In dit plaatje zie je de slaapfasen. 

Alle slaapfasen samen is 1 slaapcyclus. 

Je hebt 4 tot 5 slaapcyclussen per nacht. 

Voorkom tijdens je dutje dat je in de diepe slaap 

(fase 3) terecht komt. Slaap daarom niet langer 

dan 30 minuten.



Vraag 3

De uren slaap die je voor 00.00 uur slaapt, tellen 
dubbel. 

Is dit waar of niet waar?



Vraag 3
₂Hersenstichting. (z.d.). 

Niet waar

Maar de eerste 4 uur van je slaap zijn het belangrijkste.

Kijk naar het plaatje.

Je ziet de verschillende slaapcyclussen over de hele nacht. 

De eerste 4 uur slaap je dieper en herstel je het meest.



Vraag 4

Door het drinken van alcohol slaap je de hele nacht 
beter. 

Is dit waar of niet waar?



Vraag 4
₅Trimbos instituut (z.d.).

Niet waar 

Je valt makkelijker in slaap, maar de kwaliteit van slaap is 
slechter.

Door alcohol krijg je minder droomslaap (REM slaap).  



Vraag 5

Je kan het beste ‘s avonds bewegen om lekker te kunnen slapen.

Is dit waar of niet waar?



Vraag 5
₂Hersenstichting. (z.d.).

Niet waar

Door te bewegen worden je lichaam en je hersenen actief. 

Overdag bewegen helpt wel om ‘s nachts beter te slapen.



Vraag 6

Als je ‘s nachts slecht slaapt, kan je dat overdag inhalen.

Is dit waar of niet waar?



Vraag 6
₂Hersenstichting. (z.d.).

Niet waar 

Je biologische klok zorgt voor je dag- en nachtritme. 

De biologische klok reageert op licht en donker. 

Overdag slaap je minder diep.

Je verstoort je biologische klok door overdag lang te 
slapen.



Vraag 7

Door televisie te kijken voor het slapen gaan, val je 
makkelijker in slaap. 

Is dit waar of niet waar?



Vraag 7
₆Scherder, E. (Hoogleraar neuropsychologie). (10 oktober 2019)

Niet waar

Kijken naar een beeldscherm maakt je hersenen actief. 

Je hersenen worden ook actief van:

- Negatieve emoties en gedachten

- Sporten

- Fel licht

- Cafeïne



Opdracht 4:

Kruis aan: wat voel je als je slecht slaapt?

Gevolg van te weinig slaap



Slaaptips

Tips

- Regelmaat

- De slaapkamer

- Bewegen

- Ontspan

- Eten en drinken

- Dagboek

- Powernap



Opdracht 5:

Je hebt jezelf een cijfer gegeven voor je slaap (1 – 5).

- Wat ga je doen om jouw slaapcijfer te verbeteren?

- Wat ga je doen om te volgen hoe jouw slaap verbetert? 

Mijn slaap verbeteren



Slaapmedicatie
₁Nederlands Huisartsen Genootschap, (11 september 2018)

Overleg altijd met je huisarts.

Pas als geen enkele slaaptip helpt, kunnen medicijnen 
tijdelijk helpen. 



Vragen?
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