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Onze slaapduur is flink afgenomen, met ongeveer twee
uur tegenover 60 jaar geleden. Minder slapen kan het
gevolg zijn van vele zaken; soms zijn deze dwingend,
soms ook niet. Indien we moeten werken, dan is dat
zo en is er weinig tot geen keuze. Dat is, om een zwaar
woord te gebruiken, dwang. Indien we in onze vrije tijd
teveel willen doen, te lang televisiekijken, te lang het
café bezoeken, dan is dat onze vrije keuze. En indien er
apparatuur in ons huis aanwezig is die steeds meer roept
om beantwoord te worden, dan is dat geen dwang maar
ook niet echt vrijwillig. Vaak situeren die activiteiten zich
ergens tussen werken en vrije tijd, maar de geur van
verplichting is nooit ver weg.
John Crary geeft daar in zijn bestseller
‘24/7’ een sprekend voorbeeld van:
steeds meer mensen blijken ’s nachts
op te staan om hun e-mails en andere
berichten te controleren. De gedachte
iets te hebben gemist of niet op tijd te
hebben ontdekt, is blijkbaar zo dwingend dat sommigen hun wekker zetten
om halverwege de slaap even up-todate te zijn.

Wie te weinig slaapt of het idee heeft niet lang te
mogen slapen, lijdt merkwaardig genoeg ook vaak
aan slapeloosheid. Dan komt men niet langer tot
rust en moeten er medicijnen genomen worden
om de slaap te vatten, en vaak ook om wakker te
worden. In de meeste westerse landen is het gebruik van
slaappillen de afgelopen decennia enorm toegenomen.
Bij wijze van voorbeeld: tussen 2002 en 2008 is in de
Verenigde Staten het gebruik met 70% toegenomen en
daarvoor was het ook al niet weinig.
Alleen al die twee vaststellingen zijn een voldoende reden
om stil te staan bij slaap en onze slaapgewoontes. Met
deze brochure wil De Maakbare Mens hieraan tegemoet
komen.
Veel leesplezier.

Prof. Dr. Ignaas Devisch
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De ene persoon heeft meer slaap nodig om zich goed
te voelen en goed te functioneren dan de andere. Je
kunt je dus beter niet spiegelen aan anderen wat slaaptijd
betreft, maar proberen een ritme te vinden waarbij je je
goed voelt. Het heeft ook geen zin om iedereen in hetzelfde keurslijf te dwingen, of om mensen in negatieve
of positieve zin te beoordelen op basis van hun slaapbehoefte. Het heeft niets te maken met verdienste, wel
met aanleg.
We hebben de neiging om weinig slapen of weinig slaap
nodig hebben te zien als iets positiefs. Iets om over te
pochen. Denk aan politici die urenlang ’s nachts vergaderen, aan topmanagers die opscheppen over hoe vroeg ze
opstaan en aan pubers die stoer doen over een nachtje
doordoen.
Aan gezondheidsadviezen als
‘beweeg genoeg’ of ‘eet gezond’
wordt veel meer aandacht besteed
dan aan ‘slaap voldoende’. Alsof
voldoende slaap enkel een teken
van luiheid is en geen impact heeft
op onze gezondheid. Onderzoek
leert ons dat wie systematisch te
weinig slaapt, er vroeg of laat de
gevolgen van ondervindt.

Begrip voor individuele verschillen
is belangrijk, ook op maatschappelijk
vlak. Niet iedereen voelt zich even
goed bij het ‘9 tot 5-rooster’ waaraan de
meesten van ons zich moeten houden op het
werk en op school. En dat kan ook impact hebben op onze prestaties. Een recent Nederlands
onderzoek toonde aan dat de meeste leerlingen
het eerste lesuur minder goed presteren dan
later op de dag.
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We zijn ons niet bewust van de tijd die we slapend doorbrengen en van wat er allemaal gebeurt in ons lichaam en
ons brein terwijl we slapen. Soms hebben we de neiging
om onze slaaptijd als verloren tijd te ervaren, maar niets
is minder waar. Slapen is wel degelijk functioneel. Slaap
heeft een beschermende en een herstelfunctie.

Ook motorische taken zoals met mes
en vork eten, fietsen en autorijden worden gememoriseerd tijdens de slaap.
Bij een experiment waarbij men de slaap van de
proefpersonen geregeld onderbrak, bleek dat zij
niet in staat waren motorische taken aan te leren.

Slaapgebrek heeft dan ook allerlei gevolgen: concentratieproblemen, geheugenproblemen, slechtere schoolresultaten, verminderde fitheid, psychosociale problemen,
gezondheidsproblemen, angst, depressie en een groter
risico op ongevallen op de weg, thuis en op het werk.
Iemand met slaapproblemen heeft ook meer kans op een
hoge bloeddruk en diabetes.
In extreme gevallen, bij personen met
een chronisch slaaptekort, bevindt
het lichaam zich in een permanente stresstoestand en is er
zelfs een verhoogde kans op
overlijden.
De belangrijkste oorzaken
van slaapproblemen zijn:
lichamelijke klachten, stress,
piekeren, multimediagebruik
en storende factoren in de
slaapomgeving zoals te
veel licht en lawaai.

energie. Vooral op hetzelfde tijdstip opstaan is belangrijk. Dit tijdstip bepaalt hoe de interne klok voor de komende 24 uur wordt geprogrammeerd. Dat verklaart ook
waarom mensen zich op maandag en dinsdag doorgaans
minder fit voelen nadat ze in het weekend nochtans
hebben uitgeslapen.
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Als je langer uitslaapt of vroeger gaat slapen is de kans
ook groot dat je langer wakker ligt in bed. Je zal dan niet
het gevoel hebben dat je goed hebt geslapen. Integendeel, door wakker te liggen zal je eerder het gevoel
krijgen dat je een beroerde nacht achter de rug hebt. Ga
na een korte nacht dus op je normale tijdstip slapen of
wanneer je slaperig wordt. Als de vorige nacht kort was,
zal dat misschien wat eerder zijn.

Iedereen heeft wel eens de neiging om na een korte
nacht, of in het weekend langer in bed te blijven om
slaap ‘in te halen’. We denken er goed aan te doen, maar
eigenlijk werkt het niet. De ene nacht nauwelijks slapen en
de volgende nacht heel lang, verstoort ons slaapritme en
heeft daardoor weinig zin.
Een vast slaappatroon waarbij je elke dag op ongeveer
hetzelfde moment gaat slapen en op hetzelfde moment
opstaat, is het best. Op die manier kan je lichaam zich
volledig instellen volgens dat ritme. Je zal beter inslapen,
makkelijker ontwaken en je beter voelen.
Sta je op verschillende uren op, dan moet
je lichaam steeds een nieuw dagritme
bepalen. Het tijdstip van de afgifte van
cortisol* verandert daarbij en dat kost

De ene persoon kan makkelijker van
slaappatroon wisselen dan de andere.
Ook opvallend is dat mannen minder
dan vrouwen een vaste klok hebben, er zijn
weinig mannen die elke dag op exact hetzelfde
uur opstaan.

*Cortisol is een hormoon dat ons lichaam aanmaakt en
dat een rol speelt bij ons slaap- en waakritme. Na het
ontwaken, maken we het meeste cortisol aan. Het wordt
ook wel stresshormoon genoemd, het maakt ons alert en
zorgt er onder andere voor dat we honger krijgen. Gedurende de dag daalt ons cortisolniveau geleidelijk tot we in
onze diepe slaap op het laagste punt zitten.

Fase 1: inslaapfase
Je zweeft tussen waken en slapen. Je ogen vallen toe, de
hersenactiviteit neemt af. Dit duurt een paar minuutjes.
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Fase 2: lichte slaap
Je slaapt, maar nog niet diep. Je wordt niet meer van
elk geluid wakker, maar als je toch wakker wordt, heb je
nog niet het gevoel dat je goed hebt geslapen. Deze fase
duurt iets minder dan een uur.
Fase 3: overgangsfase naar de diepe slaap
Je ademhaling wordt regelmatig, je hartritme daalt en je
spieren ontspannen. Deze fase duurt een 5-tal minuten.

Mensen verschillen, ook qua slaapbehoefte. De 8 uur
slaap waarvan vaak wordt gezegd dat we ze nodig hebben, is een gemiddelde. Het heeft geen zin je te forceren
om die 8 uur slaap te bereiken als dat betekent: langer
liggen woelen of met veel moeite opstaan. Voel je je met
7 of 9 uur goed, forceer dan dat uur meer of minder niet.
Belangrijker dan de hoeveelheid slaap is de slaapkwaliteit.
Of je goed genoeg slaapt, kun je het best bepalen op
basis van hoe je je overdag voelt. Voel je je goed, ook al
slaap je minder dan 8 uur, dan is er geen probleem.
Je slaap verloopt volgens verschillende fasen en elke
fase heeft haar eigen kenmerken. Een typisch slaappatroon ziet er als volgt uit:

Fase 4: diepe slaap
Als je nu wakker wordt, voel je je verward en heb je tijd
nodig om je te realiseren waar je bent. Deze fase duurt
iets minder dan 20 minuten en zorgt voor fysiek herstel.
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Een slaapcyclus duurt 90 tot 120 minuten. In een normale
nacht wordt deze cyclus 4 à 5 keer doorlopen. Naarmate
de slaap vordert, worden de cycli korter. De eerste 3
slaapcycli of de eerste 4 uur slaap wordt de kernslaap
genoemd. Het grootste deel van de diepe slaap en een
aanzienlijk deel van de droomslaap gebeurt in deze
periode. Dat is dus de belangrijkste slaaptijd voor fysiek
en emotioneel herstel en voor gegevensverwerking.
Naar het einde van de nacht toe zien we vooral lichte
slaap. Hier komt het idee vandaan dat de uren slaap voor
middernacht dubbel tellen.
Wil je uitslapen dan is het ideale ritme om een cyclus
langer te slapen dan normaal, dus ongeveer anderhalf
uur. Nog langer uitslapen, is geen goed idee. Dan zal je je
eerder suf voelen in plaats van beter uitgerust.

De REM-slaap volgt na de diepe slaap en wordt ook
de droomslaap genoemd. REM staat voor Rapid Eye
Movement omdat de ogen tijdens deze fase voortdurend bewegen. Hartritme en ademhaling zijn in deze
fase onregelmatig. Je spieren zijn totaal ontspannen en
je bloeddruk stijgt. Tijdens de REM-slaap gebeurt de
verwerking van gegevens en worden bepaalde zaken opgeslagen in ons langetermijngeheugen. Het is ook de fase
van het emotionele herstel. Omdat je lichaam volledig in
rust is en je brein tegelijk op volle toeren draait, spreekt
men van de paradoxale slaap. Deze fase duurt ongeveer
20 minuten.
Doorgaans word je nadien even wakker. Je lichaam
checkt even of er geen pijnprikkels zijn, of je blaas niet
te vol is en of de omgeving veilig is. Is er iets niet in orde,
dan word je wakker om actie te ondernemen. Is alles in
orde, dan slaap je terug in en begint de cyclus opnieuw.
Dit ontwaken is normaal en is pas een probleem als je niet
binnen 15 minuten terug in slaap valt.

Er bestaan langslapers en kortslapers.
Kortslapers hebben een hoger niveau
van cortisol dan langslapers. Maar ze
lijken niet ongezonder. Kortslapers hebben een
kortere lichte slaap en REM-slaap, maar de diepe
slaap is voor kort- en langslapers dezelfde.

Bij slaaponderzoek blijkt dat mensen vaak denken dat ze
uren wakker hebben gelegen terwijl het onderzoek toont
dat ze wel degelijk sliepen. Dit heet slaapmisperceptie, het
is een belangrijk fenomeen omdat de perceptie bepaalt of
we ons goed uitgeslapen voelen of niet. Wie denkt dat hij
of zij weinig heeft geslapen, voelt zich ook zo.

slaapduur verminderen tot ongeveer 10 uur, grotendeels
door een verdere afname van de droomslaap. Oudere
tieners komen meestal toe met een slaap van gemiddeld
8 uur.
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We beseffen allemaal dat ons slaappatroon als
volwassene niet meer hetzelfde is dan toen we nog een
baby waren. Ons slaappatroon verandert ons ganse leven
door. Wat een gezonde slaap is, verschilt in functie van
de leeftijd. Algemeen kan je stellen dat mensen doorheen
hun leven gaandeweg minder slaap nodig hebben.
Een oudere persoon heeft vaak genoeg aan 6 à 7 uur
slaap, terwijl een baby soms tot 16 uur per dag slaapt.
Ongeveer de helft van die tijd
bestaat bij de baby uit droomslaap.
Kinderen moeten veel leren, daardoor duurt de droomslaap bij hen
langer dan bij volwassenen.
Bij een schoolkind is dat nog
ongeveer een derde van de totale
slaaptijd die 10 tot 13 uur bedraagt.
Vanaf de tienerleeftijd zien we de

Een 33-45 jarige slaapt nog 7 uur, nadien neigt de
slaapduur eerder naar 6 uur en vermindert de
droomslaap tot ongeveer 15% van de slaap.
Op bejaarde leeftijd kan de slaap zelfs minder
dan 6 uur bedragen door een verdere afname
van de droomslaap en van de diepe slaap. De
slaap van senioren is ook meer onderbroken.
De slaapkwaliteit gaat achteruit, maar dat
hoeft niet noodzakelijk voor problemen te
zorgen. Soms helpt het al te weten dat het normaal is dat je slaappatroon anders is dan toen je
nog jonger was. Senioren hebben ’s avonds en ’s
nachts soms eerder last van angst en eenzaamheid
dan van het niet-slapen op zich. Toch wordt er heel wat
slaapmedicatie voorgeschreven aan senioren.

Onze slaapbehoefte verschilt niet alleen
met de leeftijd, er is ook een verschil tussen
mannen en vrouwen. Vrouwen hebben over het
algemeen meer slaap nodig, ze slapen moeilijker
in, maar hebben wel meer diepe slaap. Ook de
vrouwelijke cyclus beïnvloedt de slaapkwaliteit.
Tijdens de menstruatie wordt de slaap oppervlakkiger, terwijl doorslaapproblemen doorgaans
ontstaan of verergeren vanaf de menopauze.

de slaap door vatten. Je
brein is bezig met het tellen
en met het beeld van die
schaapjes. Denken aan een
waterval zou volgens onderzoek beter werken.
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Je kunt verschillende zaken proberen als je de slaap niet
kan vatten, maar schaapjes tellen doe je beter niet. Als je
gaat slapen, is het de bedoeling dat je tot rust komt. Ga
je schaapjes tellen, dan ben je cognitief bezig. Een aantal
regio’s in je brein draaien op volle toeren. Schaapjes
tellen mag dan wel saai zijn, maar je zal er niet zo gauw

Wat kun je wel proberen?
Sta terug op, ga even naar
het toilet, wandel wat rond
en probeer tot rust te komen.
Blijf niet liggen woelen, want daar hou je sowieso een onbevredigend gevoel aan over. Begin niet je planning voor
de volgende dag door te nemen of na te denken over een
bepaald probleem. Toch aan het piekeren? Denk dan na
of je het probleem op een eenvoudige manier van je kan
afzetten. Beslis bijvoorbeeld dat je de dag erna de knoop
zal doorhakken over die moeilijke beslissing. Verzet je
gedachten tot je rustig genoeg bent om nog eens te
proberen de slaap te vatten.

Een klok op de kamer die zichtbaar is
vanuit je bed zorgt ervoor dat je als je
even wakker wordt, de neiging hebt
om naar de klok te kijken. Iedereen wordt doorheen de nacht een paar keer wakker. Als je dan
naar de klok kijkt, ben je je meer bewust van het
feit dat je even wakker bent en zal je het je nadien
beter herinneren. Daardoor zal je het gevoel
hebben dat je minder goed hebt geslapen. Dus je
kunt je wekker beter uit je gezichtsveld plaatsen.
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In België zijn we koplopers wat het gebruik van slaapmedicatie betreft. Hun nut is nochtans beperkt. Soms is
het gebruik van slaapmedicatie gerechtvaardigd, maar als
je slaapproblemen ondervindt, loont het om eerst na te
gaan waar de oorzaak ligt.
Het kan interessant zijn om je slaaphygiëne eens te
bekijken. Misschien kunnen eenvoudige ingrepen je slaap
verbeteren. Ga na of er geen onderliggend medisch probleem is, zoals bijvoorbeeld apneu*.
Een slaappilletje nemen is makkelijk, maar slaapmedicatie heeft bijwerkingen en je lichaam is er snel aan
gewend. Dan heeft het eigenlijk geen zin om
ze nog verder te nemen, maar vaak is het
moeilijk om te stoppen. Integendeel, uit angst
om niet te kunnen slapen ontstaat vaak de
verleiding om er meer te nemen.

Veel populaire slaapmiddelen
dragen niet kwalitatief bij aan
de slaap. Uit onderzoek blijkt dat
proefpersonen weliswaar een halfuur
langer slapen met een slaappil, dan
wanneer ze een neppil innamen. Maar
je slaap is niet noodzakelijk beter, je
herinnert je alleen niet dat je wakker lag en
besluit dan maar dat je goed hebt geslapen.
Slaappillen maken het moeilijker om kortetermijnherinneringen aan te maken. We kunnen
dus vraagtekens plaatsen bij het grote slaapmiddelengebruik in ons land.
Enkel in acute situaties, is slaapmedicatie aan te raden.
Na 3 tot 6 maanden moet er worden afgebouwd. Plots
stoppen met slaapmedicatie veroorzaakt stress, wat
natuurlijk niet goed is voor de slaap.
Op lange termijn is cognitieve therapie de manier om
je slaap te verbeteren, soms voor een korte periode
ondersteund door medicatie. Bij die slaaptherapie leer
je bewuster omgaan met slapen, krijg je inzicht in hoe
je levensstijl je slaap beïnvloedt en wordt piekergedrag
aangepakt.
*Apneu is de meest voorkomende slaapstoornis. Het is
een ademstilstand tijdens het slapen die minstens 10 seconden duurt. Door de ademstilstand daalt het zuurstofniveau in de weefsels, het lichaam krijgt ook een signaal
om wakker te worden. Na het wakker worden, wordt de
ademhaling hervat. Indien er meer dan 5 apneus optreden per uur is er sprake van het slaapapneusyndroom.
Het steeds kort wakker worden, zorgt voor een verstoorde slaap. Wie aan apneu lijdt, is er zich niet altijd van
bewust. Een test in de slaapkliniek kan uitsluitsel geven.

• Vermijd beeldschermgebruik in het laatste uur voor
je gaat slapen, het licht van die schermen houdt
je wakker.
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Slaaphygiëne is de term die gebruikt wordt voor relatief
eenvoudige dingen die je zelf kunt doen met het oog op
een betere slaapkwaliteit. De belangrijkste tips zijn:
• Sta elke dag op een vast tijdstip op
• Ga slapen op een vast tijdstip of wanneer je
slaperig wordt
• Zorg voor een slaapritueel, zoals bijvoorbeeld een
ontspannend stukje lezen
• Doe regelmatig aan lichaamsbeweging, maar zeker
geen zware inspanningen in de laatste uren voor het
slapen gaan

We spreken van een slaapmutsje, maar alcohol beïnvloedt onze slaap niet in positieve zin. Een glas alcohol
voor het slapen gaan, kan je helpen om makkelijker in te
slapen maar eens het effect van de alcohol is uitgewerkt,
later in de nacht, wordt de slaap verstoord. Bij meer dan 2
glazen alcohol voor het naar bed gaan, stijgt het risico op
wakker worden ’s nachts, nachtmerries en hoofdpijn de
volgende ochtend.
Wie slaapproblemen heeft, associeert zijn bed en slaapkamer na verloop van tijd met de stress van het niet kunnen slapen. Soms valt men op den duur wel makkelijk in
slaap in de zetel, terwijl het in bed niet lukt. Om dit te vermijden, kun je beter even opstaan als je de slaap niet kunt
vatten. Je kunt eventueel een rustige activiteit doen zoals
lezen bij gedempt licht, tot je slaperig wordt. Krampachtig
proberen te slapen zal meer energie kosten dan even
opstaan. De tijd die je wakker en woelend in bed doorbrengt, geeft je ook een slecht gevoel over je slaap.

• Vermijd zware snacks, alcohol, cafeïne, chocolade en
nicotine voor het slapen gaan
• Zorg voor een comfortabel bed en een donkere, stille
kamer met een temperatuur rond 18°C
• Neem geen stress en problemen mee naar bed, voorzie desnoods een piekermomentje eerder op de dag
• Regelmaat helpt je inwendige klok, niet alleen wat
slaaptijden betreft maar ook op vaste tijdstippen
eten, medicatie nemen, enzovoort

15 tot 20% van de mensen woont langs
drukke wegen. Aan de straatkant slapen
geeft meer verstoorde slaap dan aan de
tuinkant slapen. Slapen in een lawaaierige
omgeving zoals bijvoorbeeld de luchthaven
heeft invloed op de slaapkwaliteit.

we gaan volledig op in een spel. Door dit alles blijven
we alert. We hebben zelfs niet het gevoel dat we moe
worden, zwe houden onszelf letterlijk wakker. Het gevolg
is dat we later gaan slapen en moeilijker in slaap vallen.
Daarnaast is er nog de invloed van de lichtintensiteit van
de beeldschermen die we gebruiken. Als het donkerder
wordt, stijgt normaal onze melatonineproductie*. Door
het licht van beeldschermen wordt dit onderdrukt. Onze
smartphone, televisie, computer en tablet bemoeilijken
dus onze slaap.
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Neem de tijd om de dag af te ronden en tot rust te
komen, dan zal je makkelijker inslapen.

Als je de slaap wil vatten, moet je tot rust komen en
ontspannen. Een aantal activiteiten kun je, met het oog
op een goede nachtrust, beter niet doen vlak voor het
slapen gaan.
Voldoende beweging nemen is goed voor de gezondheid,
en voor een goede slaap. Het helpt je ontspannen en je
wordt er moe van, maar je komt er niet echt van tot rust.
Dus voorzie na het sporten nog voldoende tijd voor je
naar bed gaat.
Hetzelfde geldt voor een spannend boek
lezen, tv-kijken, surfen of gamen. We
volgen een verhaal, leven mee met de
emoties van de personages, we surfen
van de ene pagina naar de andere, we
verwachten nog een e-mail of sms’je,

Onze computers, tablets en smartphones zorgen er voor dat we op elk moment
toegang hebben tot een stroom van nieuws, dat
we voortdurend sociaal contact hebben en altijd
bereikbaar zijn. Velen hebben het moeilijk om
hier even aan te ontsnappen. Nog snel de sociale
media checken voor het naar bed gaan, de GSM
op het nachtkastje. Offline gaan, is moeilijk. We
hebben het gevoel dat we allerlei zaken missen
en komen daardoor moeilijker tot rust.

*Melatonine is een hormoon dat invloed heeft op ons
slaap- en waakritme. Als de blootstelling aan licht afneemt, neemt de productie van melatonine toe en zal ons
lichaam zich voorbereiden op slaap. Onder de invloed van
‘blauw’ licht (zonlicht, kunstlicht en het licht van beeldschermen) wordt de productie van melatonine geremd.
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Mensen moeten steeds meer presteren, en dat heeft
gevolgen voor onze slaap. Werk, school, gezin, hobby’s,
we zijn allemaal druk bezig. Het is onder andere onze
slaap die moet wijken om tijd te maken voor al onze
andere bezigheden. We slapen vandaag gemiddeld 7,5
uur, dat is 1 à 2 uur minder dan 60 jaar geleden. Dat is een
hele verandering op relatief korte tijd. De verkorting van
onze slaaptijd is onder andere te wijten aan de opkomst
van het kunstlicht. Hierdoor werd het
mogelijk om langer op, en bezig, te
blijven en dat doen we dan ook. De
komst van de televisie, en de laatste
tien jaar van de smartphone en tablet
hebben onze slaaptijd verder ingekort.
Deze laatste nemen we zelfs mee naar
bed en in tegenstelling tot de televisie
zijn ze interactief waardoor ze ons ook
meer alert houden.

Vroeger, voor kunstlicht gangbaar werd, sliepen mensen
langer, maar niet aan een stuk door. Men ging slapen toen
het donker werd om na een paar uur terug te ontwaken.
Men stond dan een uurtje op en ging nadien terug slapen
tot het ochtendlicht. Moesten we geen kunstlicht hebben,
dan zouden we volgens onderzoekers eerder op deze
manier slapen.

De meeste mensen hebben ongeveer
8 uur slaap nodig, maar slagen er niet
in ook effectief 8 uur te slapen. Velen
van ons zijn al tevreden met 6 à 7 uur. De helft
van de Vlamingen geeft toe weleens slaperig
achter het stuur te kruipen. Slaperig rijden
heeft nochtans hetzelfde effect als rijden onder
invloed van alcohol. Als je vermoeid achter het
stuur zit, stijgt je risico op een ongeval. 20 tot
30% van de ongevallen op Europese snelwegen is
te wijten aan vermoeidheid.

12% van de mensen droomt in zwart/
wit. Vroeger lag dit percentage hoger,
maar het daalde sterk sinds de komst
van de kleuren-tv. We kunnen ook enkel dromen
van gezichten die we ooit al gezien hebben, ongeacht of we ze ons nu actief herinneren of niet.
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te raden, want alcohol beïnvloedt de diepe slaap en de
REM-slaap. Deze twee fasen in onze slaap zijn net de
belangrijkste om goed uitgerust te geraken, onder
invloed van alcohol worden deze fasen korter.

We slapen zoals we leven. Wat je overdag doet, heeft wel
degelijk een grote invloed op je slaap. Voldoende rustpauzes en vooral ’s avonds voor het slapengaan voldoende ontspannen heeft een positieve invloed op je slaap.
Heb je overdag veel last van stress of kamp je met een
probleem, dan zal je ook
moeilijker kunnen slapen.
Wanneer en wat je eet en
drinkt, heeft ook invloed.
Laat op de dag nog
genieten van cafeïnerijke
drank is geen goed plan
als je graag snel en goed
wil slapen. Een slaapmutsje nemen is ook niet aan

Een middagdutje kan verkwikkend zijn en je helpen
om de dag goed door te komen, maar het mag niet te
lang duren. Dut je te lang overdag, dan zal je ’s avonds
niet meer zo goed kunnen slapen. Daarom spreekt men
tegenwoordig van een powernap, een
kort en krachtig dutje. Om je normale
slaap niet aan te tasten, mag het
niet langer dan 30 minuten duren
en doe je het best ook voor 15 u.

Een aantal zaken die onze slaap beïnvloeden, heeft eerder te maken met de maatschappij waarin we leven. Een
maatschappij waarin we 7 dagen op 7 en 24 uur op 24
bezig (kunnen) zijn. Werk, gezin, hobby’s. We hebben het
allemaal druk.
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Voor de meesten van ons bepaalt het werk wanneer de
wekker gaat. Maar de ene heeft het makkelijker met het
uurrooster dat ons wordt opgelegd dan de andere. Onderzoek toont aan dat ploegenarbeid en nachtwerk niet
gezond zijn. Het steeds wisselen van dag- en nachtritme
is slecht voor de slaapkwaliteit. Ook pendelen beïnvloedt
onze slaap. Pendelaars moeten meestal vroeger op en
zijn later thuis. Wie pendelt, slaapt minder goed. Het idee
dat men op tijd op moet, zorgt voor een sluimerende
onrust.
Werk is voor heel wat mensen ook een bron van zorgen,
en die laten we niet achter op het werk. Piekeren over die
problemen is nefast als we de slaap willen vatten.

Regelmatig lees je in een tijdschrift of op een gezondheidssite iets over slaaphygiëne. Maar werken die
slaaptips echt? Bij mythe 7 somden we een aantal tips
op. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
en kunnen je helpen om je slaap te verbeteren. Maar dat
betekent niet dat ze alle problemen kunnen oplossen
waarmee we vandaag kampen in verband met onze slaap.

Onze ‘vrije tijd’ heeft de laatste decennia aan belang
gewonnen, maar ook die besteden we niet aan rust en
ontspanning. Het weekend is even druk als de week.
Zaterdag is kuisdag, hobbydag en winkeldag. Zondag is
al lang geen rustdag meer, maar de dag van de lang geplande familiebezoekjes en uitstapjes. Zelfs onze vakantie
staat nog zelden in het teken van rust, maar is een
kans om allerlei zaken te zien en te beleven. We
blijven bezig en nochtans is het voor onze
slaapkwaliteit belangrijk om, ook overdag,
voldoende te rusten en ontspannen.
In al die drukte voelt slapen soms aan als
tijdverlies en vergeten we er de nodige tijd
en aandacht aan te besteden.
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we Vlaanderen op de hoogte.
De Maakbare Mens hanteert de humanistische waarden
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verantwoordelijkheid en solidariteit als uitgangspunten.
De Maakbare Mens is een vzw en een door de Vlaamse
overheid erkende socio-culturele beweging.

www.demaakbaremens.org
info@demaakbaremens.org
03 / 205 73 10
facebook.com/demaakbaremens
twitter.com/demaakbaremens

