
Ben jij iemand die vaak op de snooze button
klikt en heb je een bak koffie nodig om de dag
goed te starten? Je bent niet de enige. Dit is
het gevolg van slaapschuld wat wordt
opgebouwd wanneer je lichaam niet de nodige
uren slaap krijgt. De één kan hier beter tegen
dan de ander, maar dat twee derde van alle
volwassenen niet aan de aanbevolen acht uur
slaap komt kan gerust zorgwekkend worden
genoemd. 
 
De gevolgen zijn groter dan menig persoon zal
vermoeden. De kans op ziekte neemt drastisch
toe doordat de werking van je immuunsysteem
wordt verstoord. Er wordt zelfs gesuggereerd
dat de kans op ziekte meer dan verdubbeld!
 
Gezien de noodzaak voor meer begrip ten
opzicht van slaap, en de grote interesse in dit
onderwerp, besloten wij een E-book te schrijven.
Ons doel is om je kritisch te laten kijken naar je
slaapgewoontes en je het belang in te laten
zien van een goede nachtrust. Daarnaast geven
we 12 tips die jouw slaapproces drastisch gaan
verbeteren. Zo zorgen we er samen voor dat je
lekker uitgerust wakker kunt worden!

BETER SLAPEN
door Vitality Control 
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Heel lang heeft de wetenschap geen
antwoord gehad op deze vraag. Het was
één van de grootste mysteries van de
biologie. Er was eerlijk gezegd ook
weinig interesse voor dit onderwerp. We
sliepen nu eenmaal elke dag en daar
was weinig spannends aan.
 
Gelukkig heeft de wetenschap zich de
afgelopen 100 jaar volledig op dit
onderwerp gestort. Er zijn enkele
interessante bevindingen gedaan die
we in dit e-book met je gaan delen. 

We gaan als mens er al snel vanuit dat
slapen maar één enkele functie heeft.
Echter, slaap heeft meerdere functies
die zowel op lichamelijk als geestelijk
vlak liggen. 

Tijdens de nachtrust ga je door 5
verschillende slaapfases. Elke fase
heeft zijn eigen functie en voordelen. Er
lijkt zelfs geen enkel belangrijk orgaan
te zijn waarvan de functie niet door
slaap wordt geoptimaliseerd, of sterk
wordt beperkt door gebrek aan slaap.
 
De theorieën lopen uiteen en er is nog
veel te onderzoeken, toch heeft de
wetenschap al enkele processen
inzichtelijk gemaakt. Zo weten we dat
het lichaam tijdens inslapen, de
transitie maakt naar een opbouwende
staat, ofwel de anabole staat. 

Er is namelijk bewezen dat het
groeihormoon wat hoort bij deze
anabole staat direct na het inslapen
verhoogt. Tijdens deze periode wordt
herstel gestimuleerd door de aanmaak
van nieuw weefsel. Sport je intensief,
maar slaap je slecht? Dan kun je op
fysiek niveau onvoldoende herstellen.
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WAT IS SLAAP EN WAAROM IS HET BELANGRIJK?

Deze staat houdt niet op bij spier-
reparatie, ook het brein krijgt zijn
welverdiende onderhoud. Zo heeft het
brein een ingenieus proces bedacht om
zichzelf te reinigen. Het brein vergroot
namelijk de ruimte tussen cellen en
laat door deze banen "brein-vloeistof"
stromen. Zo kunnen afvalstoffen uit het
brein worden onttrokken en kun jij de
volgende morgen weer rekenen op
heldere gedachten. 

Het brein wisselt perioden van rust af
met drukte waarin veel hersenactiviteit
wordt geregistreerd. In deze fase
ervaren we dromen. Wat daar de functie
van is, lees je in het volgende
hoofdstuk. 

Slaap is dus eigenlijk een grote
onderhoudsbeurt waarin meerdere
processen gaande zijn om te herstellen
van de dag. Slaap is essentieel, want
zonder slaap kun je niet lang overleven.
Neem slaap daarom serieus ook al doe
je het elke dag.

Laugh and the
world laughs

with you, snore
and you sleep

alone.

A N T H O N Y  B U R G E S S



Algemene wijsheid is om 8 uur lang te
slapen, maar is dit ook zo? Uit
onderzoek blijkt dat afhankelijk van je
behoefte tussen de 7-9 uur slaap nodig
is om volledig te herstellen. Wij geven
daarom aan onze leden het advies: hou
eens 2 weken structureel 8 uur slaap
aan. Na deze tijd heb je een goed beeld
over de effecten hiervan op je
energielevel.
 
Wat we vaak te horen krijgen zijn de
woorden: "Ik heb geen 8 uur slaap
nodig". Dit kan voor enkelen het geval
zijn, maar ondertussen laten dezelfde
personen alle verschijnselen van
slaapschuld zien. Het lijkt een illusie,
maar als je voldoende slaapt en
verantwoorde voedingskeuzes maakt
heb je geen koffie nodig om je energiek
te voelen en geen wekker om op te
staan. 

In een ongestoorde nacht gaan we
achtereenvolgend door verschillende
slaapfases heen.

Fase 1: Inslaap
Je zweeft tussen waken en slapen. 

Fase 2: Lichte slaap
Je slaapt, maar nog niet diep.

Fase 3: Overgangsfase naar diepe slaap
Hier wordt je ademhaling regelmatig, je
hartritme daalt en je spieren
ontspannen.

Fase 4: Diepe slaap
Je verkeert in totale ontspanning

Fase 5: REM-slaap
REM staat voor Rapid Eye Movement,
omdat je ogen voortdurend in beweging
zijn. In deze fase ervaar je dromen.
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WAARUIT BESTAAT EEN GOEDE NACHTRUST?
Deze 5 slaapfases herhalen zich
gedurende de nacht in een cyclus van
ongeveer 90 minuten. Misschien heb je
zelf een slaaptracker en komt het
volgende diagram je bekent voor.

Zoals je misschien was opgevallen
hebben we meer diepe slaap (fase 4) in
het begint van de nacht. Dit heeft te
maken met het feit dat het lichaam de
belangrijkste taken eerst wilt uitvoeren.

Deze belangrijke taken zijn o.a. fysiek
herstel (tot op celniveau) en mentaal
herstel (herinneringen en opgedane
kennis opslaan in het
langetermijngeheugen).

Gaande de nacht treden de
herstelprocessen van het lichaam
steeds meer in detail. Je gaat in deze
fase meer REM-slaap ervaren. Tijdens
REM-slaap worden o.a. de oude en
nieuwe kennis met elkaar versmolten en
ervaar je dromen.

Iedere fase heeft dus zo zijn eigen
functie en daarom zijn ook alle fases
even belangrijk. Wees daarom bewust
dat gebroken nachten je herstel in de
weg staan. Dit kan op zowel korte als
lange termijn gevolgen hebben voor je
gezondheid.
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Nu helder is waarom we slapen, is het
belangrijk om te weten hoe we in slaap
komen. Zo worden de onderliggende
redenen van onze tips een stuk
duidelijker. 

Hoe we inslapen wordt procesmatig
geregeld door twee factoren in ons
lichaam.

De eerste factor is je interne
biologische klok. Dit wordt ook wel het
circadiaans ritme genoemd gezien de
24 uur durende cyclus.

Dit zorgt voor een cyclisch dag-en-
nachtritme waardoor je lichaam op
bepaalde moment alert is en op andere
momenten slaap behoeft. 

De volgende factor is het stofje
adenosine. Wanneer dit stofje zich
bindt aan bepaalde receptoren in het
brein neemt de activiteit in dit gebied
af. 

Dit proces heeft een bepaalde
slaapdruk tot gevolg. Hoe langer je
wakker bent, hoe hoger de slaapdruk
wordt. Dit is goed te zien in het
volgende diagram.

Als het slaapmoment van het
circadiaans ritme en de verhoogde
slaapdruk samen komen krijg je dus een
inkakker en begin je slaap te krijgen.
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HOE REGELT ONS LICHAAM SLAAP?

Waarom is dit belangrijk om te weten?
Deze twee processen kunnen worden
verstoord en het zijn beide dingen waar
je zelf invloed op hebt. 
 
Laten we beginnen bij de slaapdruk.
Zoals je nu weet bouwt het gehalte
adenosine zich op in het brein door zich
te verbinden met bepaalde receptoren. 

Dezelfde receptoren hebben nog een
ander stofje waar ze graag een
connectie mee maken, namelijk:
Cafeïne. Wanneer dit gebeurt voelen we
ons plots niet meer moe, terwijl er wel
degelijk behoefte is aan slaap.

Het circadiaans ritme wordt door een
andere component beïnvloed namelijk
licht. Er zijn verschillende onderzoeken
gedaan waarin mensen meerdere weken
achtereenvolgend geen licht zagen. Ze
verbleven in een ondergrondse bunker
of grot. Bij deze personen ging het
circadiaans ritme in een totale "free-
run" modus en was de interne klok
volledig ontregeld.

Ons lichaam heeft dus licht nodig om te
weten wanneer het moet opstarten. Ook
het omgekeerde is waar. Ons lichaam
heeft donkerte nodig om te weten
wanneer het tijd is om te slapen. Dat is
de reden dat er wordt afgeraden om
kunstmatig licht en schermen te
gebruiken in de avond.

Maar goed, licht en cafeïne zijn niet de
enige factoren die je slaaprust kunnen
beïnvloeden. Daarom hebben we op de
volgende pagina's 12 tips uitgewerkt
waarmee jij weer een stuk beter kan
gaan slapen!
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HOUD JE AAN 
EEN SLAAPRITME
Het aanhouden van een vast
slaap-waak ritme is wat ons
betreft de belangrijkste tip! We
zijn nu eenmaal gewoontedieren
en vinden het daarom lastig om
ons slaappatroon constant aan te
passen. We hebben mensen
begeleid die meerdere
nachtdiensten in de week draaien.
Dit heeft zonder twijfel een groot
effect op hun gezondheid.
Uitslapen in het weekend
compenseert niet het slaaptekort
dat je in de loop van de week hebt
opgebouwd. Bovendien maakt dit
het lastiger om maandag vroeg uit
bed te komen. Een goede tip om je
slaapritme te incorporeren is een
wekker te zetten voor wanneer je
naar bed moet. Mensen zetten
vaak de wekker om op tijd wakker
te worden, maar zelden voor
wanneer ze naar bed moeten.
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MIJD CAFEÏNE & NICOTINE
Koffie, cola, bepaalde soorten thee en
chocolade bevatten het stimulerende middel
cafeïne. Je kunt door de consumptie van
cafeïne vaak moeilijker in slapen komen en
het beïnvloedt je "onderhoudsbeurt" zoals
eerder besproken. Het duurt namelijk langer
voordat je rusthartslag zijn laagste punt
bereikt wat herstel in de weg staat. Ook
nicotine laat je lichter slapen. Bovendien
worden rokers vaak 's ochtends vroeg wakker
door ontwenningsverschijnselen.

GEEN ZWARE MAALTIJDEN
Vermijd zware maaltijden laat op de avond en
drink ook niet teveel. Wanneer je laat op
de avond een zware maaltijd nuttigt, is je
lichaam druk bezig met het verteren van
voedsel. Je lichaam heeft echter, zoals je nu
weet, andere prioriteiten op dat moment. Als
je 's avonds te veel drinkt, word je misschien
een paar keer wakker omdat je moet plassen.

VERMINDER ALCOHOL VOOR HET SLAPENGAAN
Het welbekende slaapmutsje kan een ontspannend effect hebben, maar wanneer je
teveel alcohol drinkt, heeft dit een uitwerking op de kwaliteit van je slaap. Je
blijft namelijk steken in de lichtere slaapstadia, waardoor je niet aan je nodige REM-
slaap toekomt. Daarnaast word je bij overmatig drank gebruik vaak (ongemerkt)
wakker en wordt je ademhaling beïnvloed.

OPTIMALISEER JOUW NACHTRUST!
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VOLG EEN
SLAAPRITUEEL

NEEM EEN
WARM BAD

Het is belangrijk om voldoende
daglicht tot je te nemen. Zoals eerder
besproken helpt dit je lichaam met het
reguleren van het circadiaans ritme. 

Om wakker te worden, doe je er goed
aan om een wandeling te maken. Zo
neem je direct na het opstaan het
nodige zonlicht tot je. Wat dacht je van
frisse lucht vroeg in de morgen? Een
fantastische start van je dag.

CONNECTEER JE BED AAN SLAAP

In een slaapritueel doe je het
tegenovergestelde van wat je
gedurende een drukke dag doet. Je
neemt de tijd om een boek te lezen,
luistert wat muziek en gaat zo
ontspannen je bed in.
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Verlaat je bed wanneer je na 20 minuten nog wakker bent. Veel mensen kunnen lang
namalen over van alles en nog wat. Helaas is dit funest voor het inslaapproces. Je
voelt je fysiek moe, maar krijgt je brein niet rustig. Haal jezelf uit deze loop door
iets heel anders te gaan doen, bij voorkeur niet in bed. Je wordt vanzelf weer moe
en dan weet je dat het tijd is om naar bed te gaan.

Nadat je een warm bad hebt
genomen daalt je
lichaamstemperatuur. Dit is in lijn
met de daling die plaats vindt
tijdens het slaapproces. Daarnaast
is het nemen van een bad natuurlijk
erg ontspannend.

ZORG VOOR
VOLDOENDE ZONLICHT

OPTIMALISEER JOUW NACHTRUST!
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Nog geen 150 jaar geleden is de
gloeilamp uitgevonden. Deze
uitvinding heeft het mogelijk
gemaakt om op grote schaal
kunstmatig licht op te wekken.
Helaas maakt ons brein geen
onderscheid tussen kunstmatig
licht en dat van de zon. We
krijgen het signaal door, dat het
nog steeds dag is en dit
beïnvloedt ons circadiaans ritme.

Niet veel beter is het effect van
schermen op ons slaap-
waakritme. Schermen produceren
blauwlicht op een hoger niveau
dan de zon dat doet. Zorg
daarom dat je het gebruik van
schermen minstens een uur voor
het slapen uitbant. Dit is een
goed moment om je slaapritueel
te beginnen.
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VERMIJD
KUNSTMATIG LICHT 

KIJK KRITISCH NAAR JE SLAAPPATROON
De laatste tip is om eens kritisch te kijken naar je slaappatroon. Uit onderzoek blijkt
dat jongvolwassenen een ander ritme prefereren dan volwassenen. Het kan dus zijn
dat je slaapritme verandert gedurende jouw leven. Hou daarom niet teveel vast aan
oude gewoontes, maar luister naar je lichaam en wees eerlijk tegen jezelf. Wij
ervaren zelf dagelijks dat je vol energie kan opstaan mits je de aanpassingen maakt
die nodig zijn voor een goede nachtrust. Je hebt nu alle tools om je slaappatroon
te verbeteren. Zet hem op en slaap lekker!

OPTIMALISEER JOUW NACHTRUST!

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

CHECK DE SLAAPKAMER
TEMPERATUUR
Een zomerse nacht zonder airco doet je
slaap geen goed. Je slaapt beter wanneer
de temperatuur in je kamer rond de 18°C is.
Onder de deken is de ideale temperatuur
ongeveer 30°C.

DOE GEEN SIËSTA 
MEER NA 15:00
Het doen van een powernap is geen
gek idee. Wanneer mensen een
gebroken nacht hebben ervaren kan
een siësta uitkomst bieden. Echter,
nu je weet hoe slaapdruk wordt
opgebouwd, snap je ook dat dit
proces wordt verstoord met een
siësta. We raden daarom niet aan om
na 15:00 nog een powernap te doen.
Heb je dagelijks behoefte aan een
middagdutje dan wordt het tijd om
eens kritisch te kijken naar je
slaappatroon.
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