
Slaap 
 
De manier waarop iemand omgaat met acute slapeloosheid, vooral de gedachten hierover 
en het gedrag hierbij, bepaalt voor een groot gedeelte of het slechte slapen chronisch wordt. 
Als men piekert over het gebrek aan slaap en de gevolgen hiervan overdag, wordt de 
vicieuze cirkel versterkt. Dit piekeren zorgt ook voor lichamelijke en emotionelen 
overactiviteit (gespannen spieren, zich onrustig voelen). In de vicieuze cirkel van 
slapeloosheid versterken de piekergedachten, verkeerde slaapgewoonten en emotionele en 
lichamelijke overactiviteit elkaar op een negatieve manier.  
 
Slaap bestaat uit verschillende stadia: 
-Lichte slaap: ongeveer de helft van de slaap bestaat uit lichte slaap. De hersenactiviteit 
neemt af ten opzichte van de waaktoestand en iemand kan tijdens lichte slaap gemakkelijk 
gewekt worden.  
-Diepe slaap: ongeveer een kwart van de slaap bestaat uit diepe slaap. De hersenactiviteit 
vertraagt verder waardoor in het lichaam een tal van herstelprocessen plaatsvinden. 
-Droomslaap of REM-slaap: ongeveer een kwart van de slaap bestaat uit droomslaap. 
Tijdens deze fase is de hersenactiviteit hoog, vergelijkbaar met de waaktoestand. De 
spierspanning is echter heel laag en er treden oogbewegingen op onder de gesloten 
oogleden. Er wordt aangenomen dat tijdens de droomslaap informatie en emoties verwerkt 
worden. 
 
Tijdens de nacht wisselen deze stadia elkaar af. We noemen de opeenvolging van lichte 
slaap, diepe slaap en droomslaap een slaapcyclus. Een cyclus duurt ongeveer 90-110 
minuten. Gemiddeld heeft een mens 4-6 slaapcycli per nacht; de gemiddelde slaapduur is 
dan iets meer dan 7 uur. De eerste helft van de nacht wordt gekenmerkt door zowel diepe 
slaap als droomslaap. Dit wordt ook wel de kernslaap genoemd en omvat de eerste 3 
slaapcycli (4-5 uur. In deze uren vindt het meeste herstel plaats. De tweede helft van de 
nacht is oppervlakkiger en bevat vooral lichte slaap en droomslaap. Deze ure nomene we de 
restslaap. Als iemand korter de kans krijgt om te slapen, zal dit vooral ten koste gaan van 
lichte slaap. Een te intensieve en langdurige droomslaap kan ervoor zorgen dat iemand niet 
uitgerust opstaat.  
 
Slaapadviezen 
 
*Houd regelmatige bedtijden aan, vooral op dezelfde tijd opstaan. In het weekeinde mag het 
tijdstip van opstaan maximaal 1,5 uur verschuiven ten opzichte van het tijdstip door de week. 
*Beperk de tijd in bed tot maximaal 8 uur. 
*Bewaar het bed om te slapen of te vrijen. Ga pas naar bed wanneer u zich slaperig voelt en 
sta even op als het slapen niet lukt. 
*Beperkt het lezen of televisie kijken in bed tot maximaal 30 minuten en zorg dat wat u leest 
of kijkt niet te spannend of boeiend is. 
*Ontspan voor het slapen gaan: bouw uw dag af en vermijd ongeveer een uur voor het 
slapen gaan inspannende geestelijke en lichamelijke activiteiten. 
*Een dutje ‘s avonds is sterk af te raden, een kort dutje overdag (powernap van maximaal 30 
minuten) is geen probleem als het de nachtslaap niet verslechtert. 
*Draai de wekker om zodat u er niet steeds op kunt kijken, het steeds zien van de tijd geeft 
vaak onrust. 



*Vermijd cafeïne na 18.00 uur (koffie, thee, cola en chocolade). 
*Gebruik alcohol niet als slaapmutsje, 1 tot 2 glazen verspreid over de avond kan geen 
kwaad. 
*Lichamelijke activiteit overdag is gewenst. 
*Zorg voor warme voeten bij het inslapen. 
*Een warm bad 2,5 uur voor bedtijd kan helpen om sneller in te slapen. 
 
Ook al lijken deze adviezen open deuren, consequente toepassing ervan gedurende een 
aantal weken is de sleutel tot succes. 
 
Ademhalingsoefening 
 
Een goede manier van ademhalen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De 
buikademhaling is een manier van ademhalen die relatief weinig moeite kost en veel lucht 
oplevert. Dit in tegenstelling tot de borstademhaling, waarbij u veel werk moet verrichten en 
relatief weinig lucht krijgt. Een buikademhaling is rustgevend en voor veel mensen geschikt 
om onnodige spanningen te laten afnemen. Daarvoor is nodig dat u vaak met deze techniek 
oefent, zodat u deze goed leert beheersen. De techniek kan in het begin het beste liggend of 
zittend geoefend worden.  
 
*Neem een gemakkelijke stoel met een rechte rugleuning. Zorg dat de stoel niet te hoog is 
en dat u uw voeten plat op de grond kunt zetten. Ga rechtop zitten met uw nek recht boven 
uw rugwervels en uw hoofd een klein beetje voorover. Leg uw handen op uw buik. U kunt zo 
goed voelen hoe uw buik op en neer gaat. Uw voeten staan plat op de grond. Uw knieen 
staan recht boven uw benen.  
*Let op uw ademhaling. Laat haar gaan zoals zij gaat, maar let erop. Hoe voelt dit? Waar 
komt de adem? Welke delen van het lichaam zijn bij de ademhaling betrokken? 
*Voel de warmte van uw hand op uw buik en laat de adem omlaag zakken, naar uw buik. Uw 
buik gaat nu op en neer. Adem in door uw neus en let erop hoe weinig moeite het kost om 
de lucht naar binnen te laten stromen. Als u het prettig vindt, kunt u uw lippen tuiten bij de 
uitademing, zodat u de ademhaling hoort en nog beter in staat bent u erop te concentreren. 
*De volgende stap bestaat uit het wennen aan het ademhalingspatroon. Om dit te bereiken 
ademt u 2 tellen in, houdt de adem 1 tel vast en ademt dan in 5 tellen weer uit. Probeer mee 
te tellen in gevallen van twintig. In: een-en-twintig, twee-en-twintig, vast: drie-en-twintig en 
uit: vier-en-twintig, vijf-en-twintig, zes-en-twintig, zeven-en-twintig, acht-en-twintig. 
*In het begin is dit lastig en dan kan het helpen om pufjes te gebruiken bij het inademen en 
uitademen. Heeft u het ritme te pakken, dan kunt u het patroon vloeiend maken. Stel u voor 
dat u met iedere uitademing de overgebleven spanning in uw lichaam naar buiten blaast. 
*Doe deze oefening de eerste week 2x per dag. U zult merken dat het steeds gemakkelijker 
gaat. Probeer in de weken erna regelmatig te oefenen in allerlei dagelijkse situaties 
(wachten in een rij, tijdens een wandeling, autorijden). Streef ernaar om deze oefening zo 
vaak mogelijk te doen. Hoe vaker u hem doet, hoe beter u zich leert ontspannen. 
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