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“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.’’



• Slaapquiz

• Hoe denken we erover?

• Theorie (1)

- Slaapritme, stadia, slaaptype

- Slaapdruk, Bioritme en Arousal

• De schakelaar

• Slaapgedrag 

• Ontspannen

• Stress

• Zelftest

• Wat neem je mee?

Agenda opties





Slaapcijfer?

Wat is je doel?



1 minuut 

ademhalingen 

tellen

6?!



‘Ik heb invloed op hoe ik slaap’

Eens OneensNeutraal

Staan Squatten Zitten



‘Overdag ben ik bewust bezig 

met mijn nachtrust’

Eens OneensNeutraal

Staan Squatten Zitten



‘Als ik een ontspanmomentje gepland/bedacht 

heb, ben ik daar heel zuinig op’

Eens OneensNeutraal

Staan Squatten Zitten



Wat kan jou een goede nacht bezorgen?



Zelf-reflectie

Wat is jouw cijfer en ben je daar tevreden mee?

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.



Slaap 

theorie



Wakker

Licht slaap (N1+N2) Oogbewegingen 

vertragen, makkelijk wakker

Diepe slaap (N3+N4) Ademhaling en 

hartslag daalt. Herstel treedt op.

REM-slaap Ademhaling en hartslag 

onregelmatig. Bloeddruk stijgt. Spieren 

ontspannen. Snelle oogbewegingen. 

Bron: Vrij naar Hersenstichting ism prof. Eus van Someren (flyer)

Slaapfasen



Zelfreflectie

•Hoe vaak wordt jij wakker?



Zelfreflectie

• En wat vindt je daar (nu) 
van?



Slaaptypes



Welk type ben jij?

1. Stel dat je een dag helemaal niets hoeft, hoe laat zou je opstaan om jezelf 

die dag het best te voelen?

2. Als er een bepaalde tijd is waarop je wakker moet worden ‘s ochtends, in 

welke mate ben je afhankelijk van de wekker om wakker te worden?

3. Hoe alert voel je je de eerste 30 minuten dat je wakker bent ‘s ochtends?

4. Hoeveel zin heb je in ontbijt binnen 30 minuten nadat je wakker bent? 

5. Als je de volgende dag niets hoeft, ga je dan later naar bed dan normaal?

6. Als je een werkdag van 5 uur voor jezelf zou mogen plannen. Hoe laat zou 

je beginnen en eindigen?



Invloed op 

slaap



Processen van invloed

Slaapdruk

Bioritme

Arousal



Slaap 

druk



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



Bioritme

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

Beïnvloedt door

• Licht → zorg dat je elke dag veel buitenkomt 

• Lichaamstemperatuur → hoogste temp. tussen 16u en 20u

• Eetgedrag → ‘s avond meer trek in koolhydraatrijk voedsel

• Activiteit → gemiddeld rond 16/17u beste prestaties



Arousal



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 er 

even uit! …los je niks mee 

op

…kan 

verminderen met 

ontspannings-

oefeningen

…kun je vaak 

van je 

afschrijven



Ontspannen



Mindfulness



Buiten 

sporten



Creatief 

bezig zijn



Tuinieren



Drankje met 

vrienden



Wandelen



Suggesties?



(Stoel)yoga



Slaap

gedrag



Gedrag met positieve invloed

• Ga op vaste momenten naar bed en sta op vaste 

tijd op

• Gebruik je bed (slaapkamer) om te slapen

• Zorg voor een stille, donkere en koele slaapkamer 

(evt.  Oordoppen, oogmasker)

• Houd je handen warm en voeten warm 

(bedsokken)

• Ontspan voor het slapen (ontspanningsoefeningen, 

meditatie, warm bad)



Gedrag met positieve invloed

• Eet voldoende vezels; dat lijkt hoeveelheid diepe 

slaap en herstel te vergroten.

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

• Beweeg en/of sport iedere dag (op fijne tijd)

• Weinig licht 1 of 2 uur voor het slapen

• Luister goed naar je lichaam; hoeveel slaap heb je 

nodig?

• Schakelen schakelen schakelen!



Gedrag met negatieve invloed

• Televisie in slaapkamer/televisie kijken in bed

• Computer/telefoon/tablet in je slaapkamer

• Nachtlamp; niet of met rood/oranje licht

• (in)spannende dingen doen vlak voor het naar 

bed gaan

• Ruzie maken voor het slapen

• Je druk maken over het slapen

• Powernap/tussen slaapjes langer dan 

20 minuten



Gedrag met negatieve invloed

• Medicijnen om beter te slapen

• Cafeïne in de namiddag of avond

• Alcohol om beter te slapen 

• Heel hongerig of juist heel vol gaan slapen

• Veel verzadigd vet en suiker in je voeding 

verlagen waarschijnlijk je slaapkwaliteit



(waar) is 

er actie 

nodig? 



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.

Kleine stap: intentie



Grote(re) stap: dag/nachtboek

Dag/nacht 1 2 3 4 5 6 7

Actie 1: Gelukt?

Actie 2: Gelukt?

Actie 3: Gelukt?

Slaapcijfer:



Bijsluiter ‘goede nachtrust’
Let op! Goed slapen kan de volgende bijwerkingen hebben:

• Langer leven

• Beter werkend geheugen en meer creativiteit

• Je wordt aantrekkelijker gevonden en je blijft makkelijker slank

• Betere bescherming tegen griep, kanker en dementie

• Verlaagde kans op hartaanvallen, beroertes en diabetes

• Minder zorgen en depressiviteit en meer geluksgevoel

• Betere fysieke prestaties en minder blessures 



1 minuut 

ademhalingen 

tellen



(waar) is 

er actie 

nodig? 



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.

Kleine stap: intentie



Vragen?



Evaluatie – ik stel jouw tips op prijs!



Terugblik

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



Tot slot:        

1 minuut 

ademhalen 

met muziek


