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Is slapen voor jou geen
vanzelfsprekendheid?
Je bent niet de enige.
Door corona is het
aantal mensen met
een slaapprobleem
toegenomen. Gelukkig
is er volgens deze
experts iets aan te
doen.
Tekst Lydia van der Weide

E

Er was eens een tijd dat ik verrukkelijk sliep.
Zodra ik ’s avonds in bed kroop, viel ik als een
blok in slaap. Als ik al eens wakker werd –
voor een wc-bezoek of om een kat onder het
dekbed te verwelkomen – sliep ik direct weer
door. Dit was in de tijd dat ik antidepressiva
slikte om stressklachten te lijf te gaan. En
passant bliezen ze ook de slaap-problemen
weg waar ik sinds mijn kindertijd mee worstel.
Tijdens de rust en reinheid van de eerste
corona-lockdown besloot ik ze de deur uit te
doen. Sindsdien is het voorbij met de sprookjesachtige nachten. Ik word om de paar uur
wakker en lig vaak al om vijf uur naar het
plafond te staren. Terug aan de pillen wil ik
liever niet. En hé, het móét toch ook anders
kunnen? Slapen is toch het natuurlijkste dat er
is? Nou, zo natuurlijk blijkt slapen niet meer in

onze huidige wereld, die 24 uur per etmaal
doordraait. Zeker niet sinds de coronacrisis,
want die brengt onzekerheid en stress met zich
mee. Onderzoek van de Universiteit van
Utrecht toont aan dat maar liefst 40 procent
van de Nederlanders geregeld wakker ligt. Bij
25 procent van hen is er sprake van een slaapstoornis, waarvan insomnie – slapeloosheid –
de voornaamste is. Bij insomnie heb je
minstens drie maanden, drie keer per
week, problemen met in- of doorslapen.
Slaapgebrek kan je labiel maken, futloos,
chagrijnig en zelfs depressief. Langdurige
slaapproblemen kunnen zelfs leiden tot
chronische aandoeningen of een verzwakt
afweersysteem. Slaap hebben we dus hard
nodig. Toch kunnen we met minder slaap
dan we denken. Drie experts leggen uit.
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Expert 1:
‘Maak je niet te druk’
Rob de Ron, slaapcoach, geeft slaapcursussen
van één dag. Zijn eerste tip: maak je niet
te druk om het slapen. ‘Het is een fabeltje
dat we per se acht uur slaap nodig hebben.
Mensen boven de 25 kunnen gerust met
minder. We slapen in cycli van zo’n negentig
minuten, die bestaan uit verschillende
slaapfases. In de eerste vier, vijf uur van de
nacht pak je vooral diepe slaap, en die is het
belangrijkste. Je hoeft je echt geen zorgen
te maken als je verder wat wakker ligt,
want daar rust je ook van uit. Ik zeg altijd:
zie een nacht in bed als een lekkere, lange
maaltijd, compleet met toetje. Tijdens
zo’n diner ben je ook niet continu aan het
eten. Over eten gesproken: in 2020 is er
een belangrijk onderzoek gedaan met
fruitvliegjes, die genetisch sterk op de mens
lijken. Normaal gesproken leven fruitvliegjes
veertig dagen. Als je ze wakker houdt, gaan
ze al na tien dagen dood. Nu is ontdekt dat
het vooral de darmen zijn die schade
oplopen. En dat als ze antioxidanten
toegediend krijgen, ze gewoon veertig dagen
worden. Hier kunnen wij mensen ook onze
lering uit trekken: als je slaaptekort hebt,
eet dan veel spuiten en broccoli, die zitten
bomvol antioxidanten.’
Verder is het verstandig om je leefstijl onder
de loep te nemen, stelt De Ron. ‘Mensen
zeggen altijd: ik kan niet slapen. Wat ze
eigenlijk bedoelen is dat ze heel goed
kunnen waken. In de oertijd was dat talent
erg nuttig. Goede wakers hielden ’s nachts
de wacht om de groep te beschermen. Je
mag daar dus best trots op zijn. Maar het
is wel zaak om het te kunnen beheersen.
Zeggenschap over je talent krijg je door
naar je gehele bioritme te kijken. Want niet
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alleen ’s nachts, maar ook overdag maken
we diverse cycli door. Tegenwoordig is bij
veel mensen het dagritme ernstig verstoord,
omdat we onszelf de hele dag onder druk
zetten. Maar het is belangrijk dat je lichaam
overdag niet continu aan staat. Las pauzes
in, doe af en toe even iets anders. En nee:
op social media kijken als je al de hele dag
achter de computer zit, is geen goede
ontspanning. Beter kun je de afwas doen
of lekker naar buiten gaan. En geef je lijf
eenmaal per dag écht rust, bijvoorbeeld door
te mediteren of een bodyscan te doen. Zo ga
je overdag beter presteren en ’s nachts ook
veel beter slapen.’

‘In de eerste
vier, vijf uur
pak je diepe
slaap, maak
je niet druk
als je verder
wat wakker
ligt’

Expert 2:
‘Adem jezelf in slaap’
Julian Jagtenberg is uitvinder van de
Somnox Slaaprobot, die je een maand lang
gratis kunt uitproberen. Toen ik voor het
eerst over deze robot las, fantaseerde ik ’m
warm, zacht en groot genoeg om helemaal
tegenaan te kruipen. Ik vroeg me zelfs al
af hoe ik mijn vriend over deze concurrent
moest inlichten. Moeilijke gesprekken
blijken niet nodig: de robot ziet eruit als
een uit de kluiten gewassen boon. Hij kan
rustgevende muziek en meditaties afspelen.
En het belangrijkste: hij ademt! Julian
Jagtenberg: ‘Als je slecht slaapt en moeilijk
kunt ontspannen, is de kans groot dat je
verkeerd ademt. Tel je aantal ademhalingen
per minuut maar eens. Als dat er in rust
meer dan tien zijn, zit je eigenlijk al te hoog.
Ons oerbrein denkt dan dat er gevaar is
en activeert onze interne vecht- of vlucht
reactie, waarbij ons hele systeem op volle
toeren gaat draaien. Dat is allesbehalve
ontspannend. Als je hiermee kampt, kun je
in een vicieuze cirkel terechtkomen, waarbij
je snellere ademhaling de gespannen
gevoelens in stand houdt en bijdraagt aan
chronische stress. Maar het werkt ook
andersom: door rustiger te gaan ademen,
kun je je oerbrein en je lichaam laten weten
dat er niks aan de hand is. Dit kalmeert
direct al je lichaamsfuncties. Je hartslag
gaat omlaag, en ook je bloeddruk. En je
voelt je steeds rustiger worden.

Ademhalingsoefeningen zijn dus heel
nuttig bij slapeloosheid.’ Dit gegeven besloot
Jagtenberg te gebruiken om zijn moeder te
helpen. ‘Zij sliep erg slecht in de jaren
dat ik aan de TU Delft studeerde en robots
ontwikkelde. Toen ik dingen las over de
ademhaling en ‘het spiegeleffect’, wist ik wat
ik kon doen. Het blijkt namelijk dat we
makkelijk dingen overnemen van anderen.
Bijvoorbeeld onze zithouding of kledingstijl.
We nemen ook iemands ademhaling over
als we die voelen. De robot die ik heb
ontworpen, begeleidt je ademhaling
onbewust naar een vertraagde ademhalingsfrequentie. Dat zorgt ervoor dat je stress
afneemt, je meer in het nu komt, sneller in
slaap valt en langer gaat slapen.’
Ik besluit de slaaprobot uit te proberen en
ben heel erg enthousiast. Als ik weer eens
gespannen lig te malen, trek ik de robot
tegen mijn buik en raak dan langzaam
in een mediatieve toestand. Jezelf tot
rust ademen kan natuurlijk ook door
ademhalingsoefeningen op internet te
zoeken. Daarnaast is kundalini yoga een
aanrader. Meer weten over slaap en
ademhaling? Bekijk de (gratis) wekelijkse
webinars van Somnox. Daar zijn ook
slaapmeditaties te vinden.

CBD-olie Gemaakt van de cannabisplant, zonder het bestanddeel waar
je high van wordt. Wetenschappelijk
bewijs is er niet, maar volgens veel
mensen zou het rustgevend werken.

Dankbaarheidsoefeningen Schrijf
elke avond voordat je gaat slapen
vijf dingen op waar je dankbaar voor
bent. Consequent volhouden, het
brengt de hartslag omlaag.

Rustgevende mind-spelletjes
Visualiseer gedetailleerde, neutrale
beelden zonder samenhang, die
bijvoorbeeld allemaal beginnen met
de letter A. Maak er vooral geen
verhaaltjes bij, maar hop van beeld
naar beeld. De app MySleepButton
kan je hierbij helpen.
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‘Langer in bed
blijven liggen in
de hoop dat je
wat uren inhaalt,
werkt alleen maar
averechts’

White noise Geeft een constant,
monotoon geluid van bijvoorbeeld
een ventilator, wasdroger of – jawel –
het gebrom van een ruimteschip.

Calm meditaties Rustgevende muziek
en verhaaltjes voor het slapen gaan.

Sleep circle Geeft je inzicht in je

voor dat je op het juiste moment
wakker wordt, namelijk als je lichaam
er klaar voor is.
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FOTO’S STOCKSY

slaappatroon. De app zorgt er ook

Doe geen powernaps overdag,
rust wel uit met bijvoorbeeld een
geleide meditatie.

Stel je bloot aan veel daglicht en
beweeg lekker veel.

Drink maximaal twee koffie per
dag en stop zes uur voordat je
naar bed gaat.

Wees matig met alcohol en
drink de laatste twee uur voor
het slapen gaan niet meer.

Ga nooit naar bed met een te
volle maag (maar ook niet met
een te lege!).

Dim een uur voordat je gaat
slapen de lichten.

Maak je slaapkamer zo donker
mogelijk.

Zorg ervoor dat de kamer koel is:
tussen de 16 en 18 graden.

Ban je smartphone uit de
slaapkamer: het blauwe licht
maakt het stresshormoon
cortisol aan.

Hou vaste, niet te ruime
s laaptijden aan.

Gebruik je bed alleen om te
slapen. Vooruit: en om te seksen.

Expert 3:
‘Pak je gedachten en
gewoontes aan’
Slecht slapen is vooral een kwestie van
slechte gewoontes, stelt psycholoog Barbara
Mulder van Slaapmakend – een psychologen
praktijk die gespecialiseerd is in het
behandelen van mensen met slaapproblemen
middels cognitieve gedragstherapie. Als ik
haar spreek, heb ik net een dramatische
nacht achter de rug. ‘Ik betwijfel of het ooit
nog goed komt,’ verzucht ik moedeloos tegen
haar. ‘Typisch een uitspraak van een slechte
slaper,’ reageert ze. ‘Als je slecht slaapt, is je
amygdala, het angstcentrum in je hersenen,
extra actief. Terwijl de prefrontale cortex, de
plek in de je hersenen waar je relativeringsvermogen zit, juist minder goed werkt.
Daardoor zie je de dingen zwart, dat is een
bekend verschijnsel. Maar er is hoop, echt.
Slapeloosheid is namelijk grotendeels een
aangeleerd probleem, dat in stand wordt
gehouden door verkeerde gewoonten en
stress. Dat kun je keren. Wij doen dat onder
andere door gedachten aan te pakken: welke
misverstanden en verkeerde overtuigingen
zitten je in de weg? Zo denken veel mensen
dat de uurtjes voor twaalf uur dubbel tellen
en gaan geforceerd hun best doen om op tijd
in bed te liggen, maar dit is een fabeltje.
En dan is er verkeerd gedrag. Vaak zitten
mensen vast in een vicieuze cirkel die hun
problemen in stand houdt. Zo kan het zijn
dat je door stress een tijdje minder goed
slaapt en dan langer in bed blijft liggen, in
de hoop dat je wat uren inhaalt. Dat werkt
alleen maar averechts: je slaapdruk neemt
af. Als je vervolgens de hele dag moe bent,
kan het verleidelijk zijn om ’s avonds extra
vroeg naar bed te gaan. Maar geheid dat je

dan weer wakker ligt, omdat je volgens je
biologische klok nog niet aan slaap toe bent.
Dat zorgt dan weer voor nieuwe stress en zo
raak je vast in de negatieve spiraal. Bij ons
leren mensen betere gewoontes en cognities
om goed te slapen. We werken onder meer met
een slaaplogboek dat dagelijks moet worden
ingevuld, zodat er inzicht komt in wat wel
en wat niet werkt, en om successen vast
te leggen. We kijken naar verschillende
manieren om stress te laten afnemen. En we
schrijven slaaprestrictie voor. Dat betekent
dat de tijd dat je in bed ligt korter wordt,
bijvoorbeeld zes uur, zodat de zogenaamde
slaapdruk toeneemt en de kwaliteit van je
slaap verbetert. Dat kan in het begin heftig
zijn, maar het werkt heel goed, omdat het
lichaam het uiteindelijk echt overneemt.’

Reláx
Na het spreken van deze drie slaapexperts
ben ik enigszins gerustgesteld. Er is dus
meer om uit te proberen dan de afgezaagde
warme melk met honing. Bovendien troost
het me om te weten dat ik niet de enige ben
die soms wakker ligt. Ik neem me voor me
er wat minder druk om te maken, want
slapen blijkt bij uitstek iets wat juist minder
goed gaat als je er keihard je best voor doet.
Zo is er een onderzoek geweest waarbij
mensen een prijs kregen voor zo snel
mogelijk in slaap vallen. Resultaat was
dat ze er drie keer zo lang over deden als
mensen die geen beloning te wachten stond.
De allerbeste tip is dus: laat het los.

VERDER LEZEN
Van dit boek ga je beter slapen (en
je wordt er knapper van) van Catelijne
Elzes en Deborah Freriks (Kosmos)
Superslapen – Praktische lifestyle-

Sta op als je niet kunt slapen,

principes voor je beste nachtrust ooit

zodat je een positieve associatie

van Floris Wouterson (Anderz)

met je bed houdt.
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