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Vroege vogel of niet, de school
begint om 8.30 u. of zelfs om
8 uur. Best vroeg voor een
tiener met een veranderend
slaapritme.
Veel slaapspecialisten vragen
zich af of de school niet
beter wat later zou starten,
aangepast aan het tienerbrein.
Examens pas na 10 uur
inplannen zou al veel helpen
om de resultaten te verbeteren.

We hebben heel wat te doen
overdag en dat is ook zo voor
tieners. School, hobby’s, vrienden
en af en toe wat me-time. Een hele
uitdaging het gepland te krijgen.
Soms is er niet genoeg tijd om te
doen wat we moeten én willen.
De slaaptijd offeren we dan vaak
het eerst op.
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IS DAT NU ECHT NODIG?
Ja. Als je slaapt kan je lichaam uitrusten en je brein de informatie van de
vorige dag verwerken. Wie voldoende slaapt is overdag energieker,
scherpzinniger, creatiever, vrolijker
en op termijn ook slanker en minder
ziek. Bij wie te weinig slaapt, is het
net omgekeerd. Zeker de moeite
waard dus, om tijd te maken voor
voldoende slaap.
HOEVEEL DAN?
Hoeveel uur slaap per nacht je nodig
hebt, verschilt van persoon tot persoon en hangt af van je leeftijd. Een
baby slaapt tot 16 uur per dag, terwijl
ouderen vaak genoeg hebben aan 6
uur. Voor tieners is een gemiddelde
van 9 uur slaap ideaal. Of je genoeg
slaapt bepaal je het best op basis
van hoe je je voelt overdag. Voel je
je goed, ook al slaap je een uur meer
of minder, dan is er geen probleem.

Bijna iedereen heeft een smartphone,
tablet en/of laptop bij de hand. Chatten,
surfen, series kijken, … het blijft boeien
en er staat geen eind-uur op. De verleiding is groot om te blijven doorgaan en
te laat te gaan slapen. Het zijn ook interactieve media: wat je ziet, prikkelt, roept
emoties op of wacht op een reactie. Het
houdt ons mentaal bezig, waardoor we
minder goed de slaap kunnen vatten.

GA VOOR ROUTINE
Schommel zo weinig mogelijk met het
uur waarop je gaat slapen en opstaat.
Zo raakt je biologische klok niet ontregeld en weet je lichaam altijd wat het
te doen staat. Routine zal ervoor zorgen
dat je sneller inslaapt en vlotter opstaat.
Een tip voor de moeilijke inslaper: bouw
een (kort) slaapritueel in, dankzij de herhaling weet je lichaam al dat het mag
ontspannen en gaan slapen.

Fear Of Missing Out oftewel, de angst
om iets te missen, waardoor je altijd
bereikbaar en op de hoogte wil zijn. Die
onrust verstoort de mentale rust die
nodig is om in slaap te vallen. Het tegenovergestelde is JOMO, Joy Of Missing Out. Kies er bewust eens voor om
niet gestoord of afgeleid te worden en
even rust te hebben.

’s Morgens moeten ze alweer vroeg
opstaan en dat is moeilijk na een te
korte nachtrust.

Tijdens de puberteit zoeken meerdere
hormonen hun weg. Melatonine, het
hormoon dat je slaperig maakt, wordt
tijdens de puberteit steeds later door
de hersenen afgegeven. Tieners worden daarom pas later op de avond moe.

We hebben de neiging om weinig
slapen te zien als iets positiefs, iets
om over op te scheppen. Jongeren
doen bijvoorbeeld graag stoer over
een nachtje doordoen. De voordelen
van een goede nachtrust zouden hen
nochtans populairder maken, dan er
uitgeput bij te lopen.

UITSLAPEN
MAAKT MOE

BLAUW LICHT
HOUDT WAKKER

Het is verleidelijk om na een kort nachtje de schade in te halen met een paar
uren extra slaap. Eens uitslapen mag natuurlijk, maar het is geen oplossing. Als
je plots veel meer uren na elkaar slaapt,
raakt je ritme in de war. Daardoor voelen we ons suf als we te lang geslapen
hebben. Uitslapen nodigt bovendien
uit om die avond opnieuw later te gaan
slapen, zo sluipt je dag-nachtritme naar
achter.

Multimedia brengen een overvloed
aan informatie, waardoor ons hoofd
geen rust vindt en we moeilijker inslapen. Schermen zijn ook een bron van
blauw licht, wat de aanmaak van ons
slaaphormoon (melatonine) afremt.
Gevolg is dat we wakkerder worden
in de plaats van slaperig. Een ontspannend boek is een slim alternatief. Je
kan ook de nacht- of blauwlichtfunctie
opzetten.

