
 

LIVESTREAM SLAPEN ~ DOWNLOAD 

Deze download is onderdeel van de livestream over slapen. Tijdens de livestream bespreken onze 

preventiewerkers drie tips om beter te slapen.  

Wilt u vragen stellen over deze opdrachten of delen hoe u uw opdracht in zou vullen? Bezoek dan onze wekelijkse 

livestream op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur.  

Kijk op de website https://www.propersona.nl/Preventie-tijdens-corona/ onder ‘waarvoor kunt u bij ons terecht’ 

/ ‘online ondersteuning’ voor de planning van de thema’s.  

Deze download kunt u uitprinten zodat u de opdrachten die tijdens de livestream aan bod komen voor uzelf in 

kunt vullen.  

 

 

 

 

https://www.propersona.nl/Preventie-tijdens-corona/


 

WAAROM IS SLAAP BELANGRIJK? 
Toe zijn aan een sterke bak koffie na een slechte nacht, dat gevoel herkennen we allemaal wel. Een keer slecht 

slapen is vervelend, maar nog geen probleem. Maar als je aanhoudend slecht slaapt, heeft dat flinke gevolgen 

voor je leven overdag. Klachten kunnen zijn: vermoeidheid, slechte concentratie, geheugenproblemen en snel 

geïrriteerd zijn. Als slaapproblemen lange tijd bestaan kan er ook angst ontstaan om wéér niet in slaap te vallen.  

Een goede nachtrust is belangrijk voor een gezond en ontspannen leven. Als je slaapt worden er allerlei 

herstelprocessen opgestart in je lichaam. Van je hersenen tot je huid, van je spijsvertering tot je hoornvlies. 

Slapen is de reset-knop indrukken. Je start even opnieuw op. En dat lost vaak veel problemen op – net als bij je 

computer.  

Een goede nacht slaap zorgt ervoor dat je kunt uitrusten na inspanning, zodat je weer nieuwe energie opdoet om 

de dag fris te beginnen. Tijdens je slaap kun je zowel lichamelijk als geestelijk herstellen. Bij kinderen en 

jongvolwassenen groeien de hersenen tijdens de slaap. Daarom is het ook zo belangrijk dat kinderen voldoende 

uren slapen. Ook bij afweer tegen ziekte speelt slaap een rol. Redenen genoeg dus om te investeren in je 

nachtrust.  

 

 

 



 

WANNEER IS HET EEN PROBLEEM? 
Als laatste de kroeg uitstappen, toch nog een nieuwe afleveringen bingen van uw lievelingsserie, wakker liggen 

omdat u de volgende dag iets moet doen waar u tegenop ziet. We hebben allemaal nachten waarop we weinig of 

slecht slapen. Maar wanneer is het een nacht teveel? Wanneer is slecht slapen nu een probleem, wat u aan moet 

pakken om klachten overdag te voorkomen?  

We beschouwen slecht slapen als een probleem wanneer u: 

 Langer dan 4 weken slecht slaapt. We hebben het dan over moeite met inslapen, vaak wakker worden, te 

vroeg wakker worden, slaapwandelen, nachtmerries, angstaanvallen of onrustige benen. 

 Overdag klachten ervaart die veroorzaakt worden door de slechte nachtrust: minder concentratie, 

vermoeidheid, prikkelbaarheid, sneller boos worden, meer piekeren, emotionele spanning ervaren, 

somberheid.  

 

 

 

 

 

 



 

TIP 1: INZICHT IN SLAAPWAAKRITME 
Om inzicht te krijgen in uw slaapritme en te achterhalen waar het probleem zit kan het helpen om uw 

slaappatroon in beeld te brengen. Zit er bijvoorbeeld te weinig structuur in uw slaapritme? Gaat u de ene dag 

vroeg naar bed en de andere dag pas na twaalven? Haalt u het tekort aan slaap overdag in? Ligt u wel op tijd in 

bed, maar ligt u vervolgens uren naar het plafond te staren? Het aanpakken van het probleem start met het in 

kaart brengen van het probleem.  

Noteer gedurende 7 achtereenvolgende dagen alle slaapmomenten van de dag, inclusief dutjes. Het beste kunt u 

‘s morgens als u wakker wordt op het formulier aangeven hoe u de afgelopen nacht heeft geslapen.  

 Maak in de balk de geslapen tijd donker door de vakjes in te kleuren. Elke balk begint om 18.00 uur en 
eindigt de volgende dag om 18.00 uur. 

 Arceer de tijd dat u in bed ligt om te slapen, maar voor uw gevoel niet slaapt (schuine strepen).  

 Wilt u een half uur of kwartier aanduiden? Kleur dan de helft of een kwart van het hokje in.  

 Markeer het moment waarop u het licht uitdoet om te gaan slapen met een verticale streep.  

 Onder de balk kunt u bijzonderheden noteren. Wat heeft u gedaan? Zat u met een boek op de bank of 
bent u nog een rondje wezen hardlopen? Heeft u een pot kruidenthee gedronken of een zak chips open 
getrokken? Maakte u zich zorgen over werk of verheugde u zich op iets leuks?  

 
Een voorbeeld. Lize gaat om 22.00 uur op bed liggen en doet het licht uit. Van 22.00 tot 23.00 uur ligt ze op bed 
maar lukt het niet om te slapen. Om 23.00 uur valt ze in slaap. Om 04.00 uur schrikt ze wakker. Pas om zes uur 
valt ze weer in slaap. Ze slaapt tot 08.00 uur. Om 16.00 uur valt ze op de bank in slaap en doet een dutje. 
 

Dag: dinsdag 12 mei 2020 

                        
18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Bijzonderheden: Spannende film gekeken. Kruidenthee gedronken. Morgen met vriendin afgesproken.  
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TIP 2: TIJD VOOR VERANDERING 
Op ons slapen zelf hebben we helaas niet direct veel invloed. We kunnen niet in bed stappen en dan heel erg ons 

best gaan liggen doen om in slaap te vallen. Vaak werkt het juist averechts als je zo gefocust bent op het in slaap 

moeten vallen. Onbewust legt u zichzelf druk op waardoor u gespannen raakt en in slaap vallen alleen maar 

lastiger wordt.  

Waar we wel invloed op hebben is op de randvoorwaarden voor een goede nachtrust. Op wat we eten en 

drinken, op hoe we onze dag indelen, op de activiteiten die we ‘s avonds doen en op hoe we onze slaapkamer 

inrichten.  

Stap voor stap zullen we de randvoorwaarden langs lopen om te zien welke veranderingen u in uw leven aan kunt 

brengen om zo uw kans op een gezonde nachtrust te vergroten.  

stap u wilt beginnen om meer structuur in uw leven aan te brengen. 

 

 



 

WAT VOEDT U UW LICHAAM? 
Wat voedt u uw lijf? Wat u eet en drinkt heeft grote invloed op hoe u zich voelt. Ook het tijdstip waarop u eet 

speelt daarin een rol.  

Denkt u bijvoorbeeld eens aan wat u overdag, maar vooral ook ‘s avonds drinkt. Heerlijk zo’n bak zwarte koffie, 

maar cafeïne blijft tot wel zes uur actief in uw lichaam. Wilt u zeker weten dat uw koffieconsumptie uw nachtrust 

niet verstoort? Drink dan geen koffie meer na 15:00 uur. En let op: ook décafe en thee van theeblaadjes bevatten 

cafeïne. Dat geldt natuurlijk ook voor cola en energiedrank.  

Drinkt u wel eens een glaasje wijn om meer ontspannen in slaap te kunnen vallen? Weet dan dat u door het 

drinken van alcohol inderdaad sneller in slaap valt, maar dat de kwaliteit van uw slaap minder is. Beter is het dus 

dat borreltje uit uw avondritueel te schrappen en over te stappen op kruidenthee. Kruidenthee, zoals kamille-, 

rooibos- of verveinethee bevat geen cafeïne en heeft een kalmerende werking.  

Ook eten vlak voor het slapen gaan is geen aanrader. En al zeker geen zware maaltijden. Stop met eten twee uur 

voordat u naar bed gaat, en eet licht.  

Welke dingen kunt u veranderen in uw voedingspatroon?  

 

 

 

 

 



 

HOE DEELT U UW DAG IN? 
Uw dagindeling is van groot belang als u uw lichaam wilt helpen inzien wanneer het tijd is voor rust en wanneer 

voor activiteit. Als u uw lichaam wilt vertellen dat u overdag actief wilt zijn en in de avond en nacht wilt herstellen 

en rusten, dan zult u uw dag daarop moeten aanpassen.  

Activiteit overdag, ontspanning ’s avonds 

Plan bijvoorbeeld sport overdag of aan het begin van de avond in. Wilt u toch niet de hele avond stil zitten? Kies 

dan een rustige activiteit zoals yoga of een avondwandeling. Zo geeft u uw lichaam een seintje dat het tijd is voor 

ontspanning en het afbouwen van activiteit. Andere ontspannende activiteiten zoals lezen of muziek luisteren zijn 

ook uitermate geschikt om de dag mee af te sluiten.  

 

Volg het natuurlijke slaapwaakritme 

Hoe verleidelijk het ook is als u zich moe voelt, overdag slaap inhalen is geen goed idee. Zo houdt u een ritme in 

stand waarbij u overdag rust en u zich in de avond juist weer actiever voelt. Beter kunt u proberen een uur eerder 

naar bed te gaan. Men zegt wel eens dat elk uur voor twaalf uur dubbel telt. Wanneer het donker wordt start uw 

lichaam met de aanmaak van melatonine. Melatonine is een hormoon waardoor u zich slaperig voelt. Door naar 

bed te gaan wanneer het donker wordt volgt u het natuurlijke slaapwaakritme, en voelt u zich waarschijnlijk 

fitter.  

Dat betekent ook dat u in de ochtend niet de dekens over uw hoofd moet trekken, maar juist op moet staan en 

uzelf moet blootstellen aan die felle ochtendzon. Ook als u zich nog moe voelt. Laat uw lichaam weten dat het 

ochtend is. Tijd om wakker te worden.  

Beeldschermen verstoren dit natuurlijke ritme behoorlijk. Schermen van tablets, televisies en telefoons geven 

blauw licht af wat uw hersenen het signaal geeft dat het ochtend is en nog lang geen tijd om te gaan slapen. 

Bovendien maakt een spannende film of een rits aan social-media updates uw hoofd een stuk onrustiger dan 

bijvoorbeeld een avondje rustige muziek luisteren. Zet een uur voordat u gaat slapen alle beeldschermen uit en 

sluit de dag af met een rustgevend ritueel.  

  



 

WAT HELPT U ONTSPANNEN?  
Voorspelbaarheid klinkt misschien saai, maar vaste rituelen kunnen u helpen om ‘s ochtends gemakkelijker op te 

starten en ‘s avonds gemakkelijker te ontspannen. U hoeft niet te twijfelen over A of B, maar volgt heerlijk 

vertrouwd uw standaard stappen. Ontwerp een avondroutine om uw hoofd leeg te maken en uw lichaam klaar te 

maken voor de nacht. 

Wat zou u kunnen helpen om in de avond te ontspannen? Hoort daar rustige muziek bij? Een fijne meditatie? 

Gooit u uw haar los en verruilt u die knellende kleding voor een comfortabel huispak? Brandt u een kaarsje of zet 

u een grote pot thee? Herleest u uw favoriete boek? Neemt u een warme douche om uw spieren te ontspannen 

en de zorgen van de dag van u af te spoelen?  

Bedenk een aantal dingen die u kunt doen om heerlijk tot rust te komen en probeer deze stappen onderdeel te 

maken van uw vaste avondritueel.  

 

 

  

 

 

 

 



 

UITNODIGENDE SLAAPKAMER 
Is uw slaapkamer een rustige plek waar u de dag achter u kunt laten en goed tot rust kunt komen? Of wordt u in 

uw slaapkamer geconfronteerd met stapels post, uw computer waarop nog een werkmail schreeuwt om 

antwoord en een mand met ongevouwen was? Een opgeruimde kamer zorgt voor minder prikkels en gedachtes 

over wat allemaal nog moet. Als u ook studeert of werkt op uw slaapkamer kan het ook zijn dat het zien van uw 

bed helemaal geen associaties oproept met rust en slapen, maar eerder met deadlines en onbeantwoorde e-

mails. Idealiter is uw slaapkamer de plek voor slaap en seks. In deze kamer heeft u geen beeldschermen nodig. 

Deze zorgen voor fel licht, wat uw natuurlijke ritme verstoort en voor onrustige prikkels, waardoor u niet aan 

ontspannen toekomt.  

De juiste temperatuur is ook van belang. Bij ontspanning denken veel mensen aan een lekkere warme en knusse 

kamer. Maar wat blijkt: men slaapt juist beter op een frisse, goed doorgeluchte kamer. Zet het raam open en de 

verwarming uit. Kleed u ook niet te warm. Draag een luchtige pyjama of slaap in uw ondergoed of naakt.  

Om uw lijf te helpen realiseren dat het nacht is en tijd om te gaan slapen, is het belangrijk dat het donker en stil is 

op uw slaapkamer. Zorg voor goede verduisterende gordijnen, laat geen lampen branden en elimineer vervelende 

tikkende klokken.  

Wat kunt u veranderen op uw slaapkamer?  

 

 

 

 

 

 

 



 

TIP 3: GEDACHTEN LOSLATEN 
Als u maar niet in slaap kunt komen is het heel begrijpelijk dat dat negatieve gedachten en frustratie oproept. 

Maar hoe meer u zich opfokt over het feit dat u niet kunt slapen, hoe meer spanning dat geeft. U saboteert als 

het ware uw eigen pogingen om in slaap te vallen. Het is wat het is. Vechten tegen het niet kunnen slapen heeft 

een averechts effect.  

 

 

  



 

PIEKERSTOP 
Als u ’s nachts gaat liggen piekeren, besef dan dat deze piekergedachten u niet verder helpen.  

Wanneer u merkt dat u weer in cirkels gaat denken en dat dezelfde gedachte zichzelf steeds dwangmatig 

herhaalt, zeg dan stop (of een ander woord) tegen u zelf. Het liefst hardop.  

U kunt ook zeggen: ik denk nu aan … maar liever zou ik denken aan … 

Vraag uzelf bijvoorbeeld:  

Waar ben ik dankbaar voor?  

Wat was mijn mooiste reis? 

Wanneer heb ik voor het laatst gehuild van het lachen?  

Wat is mijn lievelingsboek en waarom? 

Door uzelf deze vragen te stellen doorbreekt u de stroom aan negatieve piekergedachten. 

Welke gedachten zijn rustgevend en zouden uw piekergedachten kunnen vervangen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN EEN PIEKERKWARTIER  

Stoppen met piekeren valt niet mee. Zeg tegen uzelf dat u niet aan een roze olifant mag denken en het is het 

enige waar u nog aan kunt denken.  

Voor piekeraars is het dan ook een haast onmogelijke opgave om totaal te stoppen met piekeren. Een 

piekerkwartier inplannen kan dan helpend zijn. U mag piekeren, maar niet de hele dag door en niet ’s nachts.  

Misschien een gekke vergelijking, maar denk eens aan een pak melk. Als melk niet in een pak zou zitten, zou het 

overal heen stromen. Net zoals gedachten op de gekste momenten de kop op kunnen steken. Als u net lekker op 

de bank bent gaan zitten voor uw favoriete televisieprogramma. Of als u in de rij staat bij de kassa. Of midden in 

de nacht, terwijl u liever zou slapen.  

Het pak zorgt ervoor dat de melk niet wegstroomt. Zo zorgt het piekerkwartier ook voor een kader. De gedachten 

mogen er wel zijn, maar ze hoeven niet ieder moment van de dag te vergallen.  

Plan dagelijks een piekerkwartier in (op een vast tijdstip) waarin u intensief piekert. Merkt u dat u toch aan het 

piekeren bent buiten het piekerkwartier, zeg dan tegen uzelf: ‘Niet nu, maar straks!’. Noteer eventueel uw 

piekergedachten en gevoelens om het later tijdens het piekerkwartier nog eens terug te lezen.  

 

 

 


