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BERNO VAN LAERHOVEN ALS COGNITIEF SLAAPVERBETERAAR: 

 ◦  staat sinds 2001 geregistreerd als GZ-psycholoog; 
 ◦  is als mede-oprichter/mede-eigenaar verbonden aan een grote 

psychologische groepspraktijk in Veghel;
 ◦  is voorzitter van de zorggroep van vrijgevestigde psychologen 

PsyDirect; 
 ◦  specialiseerde zich in cognitieve gedragstherapie (een 

gestructureerde aanpak die wereldwijd wetenschappelijk is 
onderzocht en keer op keer naar voren komt als voorkeur bij het 
doorbreken van slapeloosheid);

 ◦ bekwaamde zich vanaf 2008 in EMDR-traumabehandeling;
 ◦  constateerde dat veel cliënten daar spontaan beter van gingen 

slapen;
 ◦ verdiepte zich op grond daarvan nader in het fenomeen slaap;
 ◦  volgde diverse expertise-opleidingen, onder meer bij 

Slaapwaakcentrum Kempenhaege;  
 - rondde ook verschillende verdiepingsopleidingen met succes af; 
 -  houdt zich nauwgezet op de hoogte van actuele ontwikkelingen 

rond toepassingen van onderzoek naar slapeloosheid;
 ◦  combineert expertise als cognitief gedragstherapeut met slaap-

expertise; 
 ◦ verzorgt sinds 2010 trainingen om beter te slapen; 

 -  heeft daartoe een eigen trainingsmethode ontwikkeld om zo 
snel mogelijk resultaat te boeken.
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BERNO WEET UIT EIGEN ERVARING WAAR HIJ OVER PRAAT: 

 ◦ ��Hij�maakte�in�2013�financieel�zorgelijke�tijden�mee;
 - kampte als gevolg daarvan met gebrek aan nachtrust; 
 -  ging nog slechter slapen nadat zorgverzekeraars hun eisen nog 

verder opschroefden;
 -  ondervond aan den lijve hoe de verschillende interventies 

werken die hij slechtslapers leerde;
 -  moest zich een week lang stevig aanspreken om zijn kennis ook  

op zichzelf van toepassing te verklaren;
 -  slaagde erin om daarna weer als wakker ondernemer aan de 

slag te gaan;
 ◦  Hij beseft terdege dat zijn eigen ervaring in geen verhouding staat 

tot de soms uiterst hardnekkige en langdurige slaapproblemen 
waarmee mensen zich tot hem wenden;

 ◦  Berno prijst zich gelukkig dat hij al de nodige mensen weer goed 
uitgeslapen op weg heeft geholpen;

Berno is graag bereid om jou als cognitief slaapverbeteraar terzijde te 
staan en reikt je hierbij alvast zijn 7 beproefde stappen aan om beter te 
slapen. 
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LEKKER SLAPEN 

LEER HOE JE IN ZEVEN STAPPEN  
LEKKER INSLAAPT OF DOORSLAAPT  

EN JE OVERDAG DOET WAT JE WIL DOEN.

Slechtslapers maken zich het meest zorgen om: 
 ◦ Hoe moet het verder met mij, als ik nog langer zo slecht slaap?
 ◦ Hoe kan ik rampen voorkomen? 
 ◦ Wat doe ik met onverwachte reacties van anderen?
 ◦ Hoe krijg ik controle op de dingen waar ik last van heb? 

Je kunt in je leven verrast zijn door onverwachte acties van anderen om 
je�heen,�bijvoorbeeld�een�scheiding,�een�ruzie,�onderdrukking,�financiële�
problemen, problemen op het werk, ziekte van jezelf of dierbaren om je 
heen. Maar je kunt je ook rot voelen over je eigen gedrag. 

Vaak reageren we erop met veel piekeren. Of je juist ’s nachts  zorgen 
maken over de gevolgen van je gedrag, maar ook over de gevolgen van 
deze slechte nachten op de volgende dag en op je werk. 

Je leeft in een waas. Beslissingen worden moeilijker en het leven wordt 
overleven. 
Wat herken je uit de volgende punten?  
 ◦ je bent overdag slaperig en hebt geen energie;
 ◦ met gesprekken dwalen je gedachten snel af;
 ◦  je reageert vertraagd, omdat het meer moeite kost om je gedachten 

te ordenen; 
 ◦ de dingen die je wil doen lukken moeizaam, omdat alles energie kost; 
 ◦ je bent angstiger en somberder dan eerder;
 ◦ je bent prikkelbaar en reageert kortaf naar je omgeving;
 ◦ relaties verslechteren;
 ◦ de tijd vliegt door je vingers;
 ◦ je kunt geen richting meer geven aan jezelf en aan anderen;
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 ◦  je maakt je zorgen over hoe de toekomst met jouw functioneren eruit 
zal zien;

 ◦ je komt al helemaal niet aan sporten en/of hobby’s toe;
 ◦  ‘s avonds thuis ben op, je bent chagrijnig naar je omgeving, je 

huishoudelijke klusjes doe met je laatste restje energie of je valt op 
de bank in slaap; 

 ◦  je leven is volledig uit balans, je hebt geen grip op anderen die je 
kunnen ondersteunen en al helemaal geen grip meer op jezelf.

JE NEIGT STUURLOOS ROND TE DRIJVEN. 

En dan komt de nacht nog ... 
Want deze is ondertussen je grootste vijand is geworden. 
Naar bed gaan betekent dat je weer wakker ligt met de worsteling en de 
frustratie om te gaan slapen. 

DE VICUEUZE CIRKEL IS ROND

Slecht slapen leidt tot: 
 ◦ slecht functioneren;
 ◦ niet doen wat je wil doen; 
 ◦ slechte leefgewoonten;
 ◦ verminderde grip op jezelf en anderen;
 ◦ overmaat aan zorgen en piekeren;
 ◦ nog slechter slapen.

Slecht slapen komt 80% uit je eigen gedrag voort. Hiermee onderhoud 
je onbewust zelf je slechte functioneren overdag. Je slaapgewoonten 
spelen een cruciale rol in slecht slapen, zelfs zonder dat je een direct 
aanwijsbare oorzaak hebt voor je slechte slapen.
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HERKEN JE SLAAPPROBLEMEN

Wil jij goed kunnen inslapen? En daarna doorslapen en wakker worden op 
een voor jou acceptabel tijdstip? Wil jij overdag toe komen aan al je taken 
die je voor ogen hebt? 

Met dit boek leer je hoe je lekker en diep kunt slapen, zodat je met een 
fijn�fris�opgeruimd�humeur�bergen�kunt�verzetten.�Dit�boek�biedt�je�de�
uitkomst om te focussen op lekker slapen. Met lekker en diep slapen 
herstel je maximaal en word je wakker met energie om de dingen te 
kunnen doen die je wil doen. 

In welke mate zijn jouw prestaties overdag nu verminderd? Welk effect 
heeft slecht slapen op jou overdag? Nadat je dit helder hebt kun je 
ontdekken waardoor je slaapprobleem blijft bestaan en wat je eraan kunt 
doen. 

CHRONISCH SLAAPTEKORT IS GEVAARLIJK

 ◦ je IQ daalt na slaaptekort, je intellectueel functioneren daalt;
 ◦ je wordt trager en kunt je slechter focussen;
 ◦ je concentratievermogen vermindert: 

 - je neemt informatie minder goed op; 
 - met grotere kans op slechte beslissingen; 
 - je omgeving reageert verbaasd; 

 ◦ je reactie is onverschilliger en minder tolerant, prikkelbaar;
 ◦  slaaptekort doet afbreuk aan je waarneming; het ontgaat je dat je 

minder goed functioneert;
 ◦ je hebt minder zin in seks; 
 ◦ slaaptekort verzwakt je immuunsysteem, maakt sneller ziek; 

 - 13% van chronische slechtslapers is binnen een jaar depressief; 
 - slechtslapers worden 3% dikker, zonder dat ze extra eten;
 - slaaptekort verhoogt de kans op diabetes, kanker en hartfalen;
 - slaaptekort bevordert een voortijdige dood. 
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HOE SLAPERIG BEN JIJ OP DIT MOMENT?

Neem een schaal van nul tot tien in gedachten. Ga ervan uit: bij nul ben 
je zo fris als een hoentje, bij tien val je nog net niet in slaap tijdens het 
autorijden.
Waar plaats jij jezelf op die schaal? Bij vier heb je af en toe 
vermoeidheidsproblemen met je productiviteit en je functioneren. Bij vijf 
en daarboven kamp je met een chronisch slaaptekort, lijden je prestaties 
daar ernstig onder en loopt je gezondheid gevaar.

LEER BETER SLAPEN

Er bestaat een onderscheid tussen inslaap-, doorslaap- en vroeg-
wakker-problemen. Stuk voor stuk plegen die aanslagen op je prestaties 
en je scherpte. Boek winst door beter te leren slapen. Leer ook hoe je 
je slaapgewoonten kunt veranderen.  Investeer in de kwaliteit van je 
nachtrust. Dat betaalt zich dubbel en dwars uit.

Dus wil jij:
 ◦ Je overdag energiek voelen?
 ◦ Met je gedachten bij gesprekken zijn? 
 ◦ Snel en scherp reageren?
 ◦ De dingen die je wil doen met gemak doen? 
 ◦ Meer moed, vrolijkheid en positiviteit ervaren? 
 ◦ Positiever naar je omgeving reageren? 
 ◦ Relaties verbeteren?
 ◦ Grip op de tijd ervaren? 
 ◦ Richting geven aan jezelf en aan anderen?
 ◦ Vertrouwen ervaren in jouw functioneren in de toekomst? 
 ◦ Toekomen aan sporten en/of hobby’s ? 
 ◦   ‘s Avonds thuis vrolijk naar je omgeving zijn, je huishoudelijke 

klusjes gewoon doen en nog iets doen wat je leuk vindt? 
 ◦  Je leven weer in balans krijgen met meer grip op jezelf en op 

anderen? 
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ZEVEN STAPPEN OM LEKKER TE SLAPEN

Met de zeven stappen om lekker te slapen worden de juiste 
uitgangspunten, het juiste begrip en het juiste actieplan aangereikt 
om van je doel de realiteit te maken. Het enige wat je moet doen is je 
slaapprobleem op de juiste manier benaderen. Lekker slapen is je volle 
aandacht waard. Er terloops een beetje aan werken levert weinig of geen 
resultaat. Dus focus op de verschillende facetten die een verandering van 
je “slaap” gedrag vragen en leer lekker slapen. 

Voer de 7 stappen om beter te slapen uit, 
om te bewerkstelligen dat:
 ◦ je dieper en langer slaapt;
 ◦ je uitgerust ontwaakt;
 ◦  je anderen en de wereld beter aan 

kunt;
 ◦ je doet wat je wil doen;
 ◦ �je�efficiency,�productiviteit�en�

scherpte zienderogen toenemen;
 ◦  slapen weer een bevredigende ervaring voor je wordt.
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Stap 1:
BEPAAL JOUW OPTIMALE SLAAPLENGTE 

Maar al te graag koesteren we herinneringen aan nachten die we 
doorhaalden en dat we de dag daarna goed functioneerden.
En al even graag spiegelen we ons aan geslaagde mensen van wie 
bekend is dat ze met weinig slaap kunnen volstaan. Angela Merkel heeft 
aan 6 uur nachtrust genoeg en Margaret Thatcher kon het met slechts 4 
uur af. 

Dit levert al gemakkelijk het ultieme bewijs, dat iedereen met minimale 
slaap goed moeten kunnen functioneren. Vanuit die veronderstelling 
gaan we later naar bed en gooien we er in ons werk nog een forse schep 
bovenop. Kort slapen lijkt een kwestie van wennen en trainen.

Mensen die dat proberen ervaren regelmatig slaperigheid overdag: 
Door voortdurend je grenzen te overschrijden:
 ◦ put je jezelf uit; 
 ◦  zak je overdag of  ’s avonds opeens onderuit; 
 ◦  raakt je slaappatroon volledig ontregeld;
 ◦  neem je je vermoeidheid wel waar, maar blijf je toch weer een 

topprestatie van jezelf eisen;
 ◦ verbruik je meer energie dan wanneer je uitgerust bent;
 ◦ doe je jezelf dubbel tekort;
 ◦ grijp je gemakkelijker naar hulpmiddelen;
 ◦ richt je je sterker op prestaties op korte termijn;
 ◦ betaal je een tol op middellange en lange termijn;
 ◦ maak je je planning en deadlines moeilijker waar;
 ◦ neemt je concentratie af;
 ◦ wordt je prikkelbaar en somber;
 ◦ neem je verkeerde besluiten.

SLECHTS 1 TOT 3%
KAN TOE MET MINDER DAN 5 UUR SLAAP
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Mogelijk heb je al van alles geprobeerd: een ‘powernapje’ overdag of elke 
week een half uurtje minder slaap. Niets lijkt je echter te helpen.  

Gebruik die “voorbeeld” mensen vanaf nu niet meer als jouw voorbeeld, 
maar optimaliseer je eigen slaap. 

Neem nu de beslissing om je slaap net zo serieus te nemen als gezond 
eten of als sporten is. Zorg voor alle slaap die je nodig hebt en verbeter in 
de slaap die je hebt de kwaliteit ervan (een diepere slaap met maximaal 
herstel). Zorg dan goed voor jezelf en begin met voldoende slaap op de 
juiste tijd. 

Weet dat mensen gemiddeld 7,5 uur slaap per nacht nodig hebben. Dit 
verschilt per persoon
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BEPAAL JOU OPTIMALE SLAAPLENGTE

Gemiddeld hebben mensen 7.30 uur slaap per nacht nodig. Dit verschilt 
per persoon. 

Stap Actie Noteer tijd:

1 Bepaal je tijd van opstaan. Opstaan:

2 Tel 7.45 uur terug voor je tijd naar bed 
7.30 uur + 15 min om in slaap te komen. 

Naar bed:

3 Zet een avond wekker, zodat je tijd op bed ligt. Avond wekker:

4 Doe dit vier dagen. 
 ◦  Als je voor de ochtendwekker wakker wordt, dan 

ga je die avond een kwartier later naar bed. 
 ◦  Als je door de wekker wakker wordt, ga je ’s 

avonds een kwartier eerder naar bed. 
Dit herhaal om de vier dagen net zo lang tot je vlak 
voor de wekker wakker wordt.

Stel bij:

5 Als je je optimale slaaptijd hebt, vervolg je een week 
lang dit slaappatroon. Bij vermoeidheid aan einde van 
de week stel je ideale slaaptijd bij.

Stel bij:

6 Noteer je ideale slaaptijd Ideaal:
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Stap 2:
BEN ACTIEF ALS JE PRODUCTIEF BENT

Mogelijk ken je andere succesvolle personen die zoveel mogelijk uit de 
dag proberen te halen door extra vroeg op te staan, met de gedachte: een 
vroege vogel plukt de beste kersen. 

Je hoeft niet vroeg op te staan om veel gedaan te krijgen. Je kunt zelfs 
om 11.00 uur op staan en nog veel doen. Het hangt er allemaal vanaf op 
welk moment van de dag jij van nature het meest gedaan krijgt. 

De essentie van goed presteren is: duidelijkheid krijgen over of je een 
ochtend of een avond presteerder bent. Als je dit in je dag integreert, dan 
kun je in enkele uren bergen verzetten en op andere momenten taken 
doen die minder inspanning vragen. 

Anderen kunnen wel vroeg veel gedaan krijgen, maar ben jij zelf wel een 
leeuwerik? Of toch meer een nachtuil? Iedereen heeft zijn eigen optimum 
in zijn dag- en nachtritme. Het kan dus zijn dat je vroeg op staat, maar 
dat je “systeem” nog slaapt. De aanmaak van je stresshormoon is 
onvoldoende op gang gekomen en je lichaamsfuncties zijn nog “in 
slaap”. Dan ben je er fysiek wel, maar ben je er nog niet bij met je hoofd. 

Omgekeerd, kun je ook vinden dat je ’s avonds langer dingen moet doen. 
Dit gaat tegen je natuur in, waardoor je “systeem” al in slaap aan het 
vallen is en je ’s ochtends vindt dat je langer moet blijven liggen, terwijl je 
lichaamsfuncties allang “wakker” zijn. 

WANNEER PRESTEER JIJ HET BESTE?
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Doe de volgende test:
OCHTEND - AVOND PRESTEERTEST 

Met deze test bepaal je of je een ochtendpresteerder of een avondpres-
teerder bent.
 
Deze lijst bestaat uit 7 vragen die betrekking hebben op jouw activiteiten 
en activiteitgevoel ’s morgens en ’s avonds. 
Bij het beantwoorden van de vragen 1 t/m 4 ga je uit van de situatie 
waarin je overdag 8 uren moet werken, op zélf te kiezen tijden. 
Omcirkel de punten en tel ze op. 

Vraag Antwoord pnt

1 Hoeveel moeite zou je hebben 
om iedere dag om 01.00 uur  
’s nachts naar bed te gaan?

Zeer veel, ik zou het bijna niet vol 
kunnen houden

4

Tamelijk veel, ik zou me allang slaperig 
voelen.

3

Niet zoveel, ik zou me een beetje 
slaperig voelen.

2

Nauwelijks, geen probleem 1

2 Hoeveel moeite zou je hebben 
om iedere dag om 06.00 uur  
’s morgens op te staan? 

Zeer veel, ik zou me nog erg slaperig 
voelen.

1

Tamelijk veel, ik zou me slaperig voelen. 2

Niet zoveel, een beetje onplezierig, maar 
geen groot probleem

3

Nauwelijks, geen probleem 4

3 Je hebt besloten om twee keer 
per week aan conditietraining 
te gaan doen. Dat kan echter 
alleen ’s morgens van 07.00 – 
08.00 uur. Wat vind jij hiervan? 

Deze tijd vind ik optimaal 4

Het zal wel gaan. 3

Het zou me zwaar vallen, liever wat 
later.

2

Ik zou het totaal niet kunnen opbrengen. 1
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4 Je gaat twee keer per week 
conditietraining doen. Dat kan 
alleen ’s avonds van 23.00 – 
24.00 uur. Wat vind jij hiervan?

Deze tijd vind ik optimaal. 1

Het zal wel gaan. 2

Het zou me zwaar vallen, liever wat 
later.

3

Ik zou het totaal niet kunnen opbrengen 4

5 Hoe laat ga je van nature naar 
bed? 
(bv op vakantie, zonder 
verplichtingen in avond of 
ochtend, zonder de eventuele 
slaapproblemen)

20.00 – 22.00 uur 5

22.00 – 23.00 uur 4

23.00 – 24.00 uur 3

00.00 – 01.00 uur 2

Na 01.00 uur 1

6 Hoe laat sta je van nature op ?
(bv op vakantie, zonder 
verplichtingen in avond of 
ochtend (zonder de eventuele 
slaapproblemen))

05.00 – 07.00 uur 5

07.00 – 08.00 uur 4

08.00 – 09.00 uur 3

09.00 – 10.00 uur 2

Na 10.00 uur 1

7 Wanneer voel je je het meest 
actief?

Vooral in de ochtend. 5

Matig in de ochtend 4

Op de helft van de dag ongeveer 3

Matig in de avond. 2

Vooral in de avond 1

Totaal
 
Wat zegt deze score?
Score Betekenis

7 – 11 Je bent een uitgesproken avondpresteerder 

11 – 14 Je bent enigszins een avondpresteerder

15 – 21 Je bent geen uitgesproken avondpresteerder of ochtendpresteerder

22 – 25 Je bent enigszins een ochtendpresteerder

26 – 31 Je bent een uitgesproken ochtendpresteerder
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JE INNERLIJKE KLOK

Het optimum van presteren wordt bepaald door onze innerlijke, 
biologische klok. Ons biologisch ritme loopt niet gelijk aan de 24 uur van 
de dag. Bij ochtendpresteerders is de het biologisch ritme iets minder 
dan 24 uur, namelijk 23,45 uur. Dit maakt dat ochtendpresteerders steeds 
iets vroeger op de avond slaperig worden. 

Bij avondpresteerders loopt die biologische klok iets uit, namelijk 24,15 
uur. Dit maakt dat avondpresteerders elke avond/nacht een beetje later 
slaperig worden. 

Hierdoor verschuift de innerlijke klok elke dag iets verder. Met in de 
ochtend daglicht, beweging en voedsel wordt de innerlijke klok elke dag 
opnieuw “gereset”. Dit maakt dat we redelijk stabiel in ons slaapritme 
blijven, ook al ben je net wat eerder of wat later moe dan de vorige dag. 
Je kunt deze reset een beetje verschuiven, maar het blijft onnatuurlijk 
voelen om als avondpresteerder vroeg op te moeten staan, of als 
ochtendpresteerder laat te moeten slapen. 

Accepteer van jezelf dat je een ochtend- of een avondpresteerder bent 
en maak gebruik van dit gegeven. Vraag niet teveel van jezelf in de avond 
als je weet dat je een ochtendpresteerder bent. Dus: “doe de dingen in je 
leven wanneer je productief bent”. 
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Stap 3:
NEEM GEEN SLAAPPIL

Een grote fout die mensen maken wanneer ze slecht slapen is de 
oplossing zoeken in slaapmedicatie. Hoewel dit de aantrekkelijkste 
optie lijkt, weet men vaak niet wat voor een schadelijke effecten dit met 
zich�mee�brengt.�Het�fijne�is�dat�je�zelf�niets�anders�hoeft�te�doen�met�je�
slaapgedrag. Gewoon even een pil innemen. Nu bestaan er verschillende 
soorten slaapmedicatie; bijvoorbeeld een inslaper met relatief korte 
werkingsduur en een doorslaper die je de hele nacht onder zeil houdt. 
Er zitten veel nadelen aan dit chemische goedje. Je slaapkwaliteit blijft 
slecht. Hoewel je denkt te slapen, blijk je niet door de normale stadia van 
slaap te gaan, die je fysiek en psychisch laat herstellen. Hierdoor heb je 
de volgende dag het gevoel alsof je een kater hebt. 

Zes redenen om slaapmedicatie te vermijden:
1.  het beperkt psychisch herstel in de nacht, waardoor je gevoeliger 

bent voor depressies en angsten; 
2.  het heeft dezelfde bijwerkingen als slapeloosheid (duf wakker 

worden, kans op ongelukken en slechte concentratie); 
3.  je leervermogen is de dag erna nihil, nieuwe informatie wordt niet 

opgenomen;
4. het werkt verslavend: 

 - na een week hebt je al meer nodig voor hetzelfde effect;
 -  als je ermee stop krijgt je last van onttrekkingsverschijnselen 

(trillerigheid, toenemende onzekerheid, angst, paniek en 
slapeloosheid); 

 - dit maakt het moeilijker om daadwerkelijk te stoppen; 
5.  het neemt de oorzaken als piekeren en ander slaapverstorend 

gedrag niet weg;
6.  het schrijft slapen toe aan een pil en niet aan je eigen invloed en je 

eigen gedrag:  
 -  ondermijnt daarmee je vertrouwen in je eigen mogelijkheden om 

goed te kunnen slapen.
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Er bestaan verschillende soorten slaapmedicatie. Zo zijn er inslapers 
die relatief kort werken en doorslapers die u de hele nacht onder zeil 
houden. Ik heb in mijn praktijk zelden positieve effecten gezien van 
slaapmedicatie op lange termijn. Mensen worden er alleen maar 
onzekerder en angstiger van. 

Huisartsen hebben in 2015 hun richtlijn herschreven, waarbij het 
veranderen van je eigen slaapgedrag met de cognitieve gedragsmethode 
bovenaan staat. Uit onderzoek blijkt herhaaldelijk dat het veranderen 
van je eigen slaapgedrag veel effectiever is dan het gebruiken van 
slaapmedicatie.

SLAAP NATUURLIJK, NIET CHEMISCH

Dus gooi weg die pillen. Als je ze niet hebt, begin er niet aan. Al zit je 
regelmatig stiekem te hopen dat de dokter wel een medicatieoplossing 
heeft. 

Zet het uit je hoofd en begin vandaag 
nog met je slaapgedrag aan te passen 
met behulp van dit boek. Pas de 
veranderingen om de slaap te verbeteren 
stap voor stap aan. Hiermee wordt het 
effect van elk stapje duidelijk en kom je 
erachter wat het meest effectief is. Je 
eigen gedrag is lastig om te doorbreken. 

Een goede coach/trainer op het gebied van slaap kan helpen om 
gestructureerd je slaapproblemen aan te gaan. Dit alles om je 
hardnekkige gewoonten te veranderen. 
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Stap 4:
PAS JE SLAAPGEDRAG AAN

Als je je slaapritme hebt gevonden en pillen hebt laten staan kun je al 
meer kwaliteit uit je slaap halen. Als dit toch nog onvoldoende lukt, besef 
dan dat slaap complex is.  Er volgt nog een uitdaging. Zoek uit of jouw 
huidige gewoonten en gedragingen wel bij goed slapen passen. 

Slaapgedrag 
Met slaapgedrag wordt niet bedoeld, wat je moet doen om goed in te 
slapen op het moment dat je in bed ligt en niet kunt slapen. Dan ben 
je namelijk al te laat. Slaap ontvalt je en je kunt met een aantal do’s en 
don’ts overdag, ’s avonds en ‘s nachts zorgen dat je lekker kunt slapen. 
Deze kleine gedragingen en omgevingsvariabelen zijn al van belang met 
wat je doet als je wakker wordt. 

Hoe je eet, beweegt en licht tot je neemt. Binnen de wetenschap noemen 
we dit slaaphygiëne. Het gaat om een aantal belangrijke voorwaarden die 
moeten kloppen, zodat slaap je kan ontvallen. Want daar gaat het om. 
Overdag kun je al beïnvloeden hoe je inslaapt, doorslaapt of hoe vroeg je 
wakker wordt. Veel mensen vinden dat lastig om deze slaaphygiëne te 
implementeren in hun dagelijks leven en hebben een steuntje in de rug 
nodig. Hoe is het met jouw slaaphygiëne gesteld? 

Acht tips voor goed slaapgedrag
1.  1,5 uur voor je naar bed gaat, niet achter een beeldscherm gaan 

zitten; telefoon, tv, computer, games, tablets; 
2.  gebruik je slaapkamer alleen voor slapen en seks. Zorg voor een 

prettig opgeruimde kamer met een geel lampje, voldoende frisse 
lucht en een goed matras, deken en kussen;

3.  stap ‘s nachts uit bed als je 10 minuten niet kunt slapen, lees een 
beetje, als je vermoeid bent kruip je weer in bed;

4.  beweeg bij het opstaan, en beweeg of sport intensief ergens op de 
dag, tot uiterlijk 3 uur voor je gaat slapen;
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5.  ontspan door de dag heen, maar vooral 1,5 uur voor je gaat slapen: 
neem een bad, of een warme douche;

6.  zorg met opstaan voor veel (blauw) licht en zorg ’s avonds voor geel 
of gedimd licht;   

7.  start met een ontbijt.  Eet drie uur voor het naar bed gaan niet, of 
mager; 

8. beperk ‘s avonds cafeïne, alcohol en nicotine. 

SLAAP LOST JE PROBLEMEN OP
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Stap 5:
LAAT JE ZORGEN LOS

Nu je al anders bent gaan doen, is het tijd om anders te denken. Iets wat 
veel mensen hebben, bovenop hun angst om niet in slaap te kunnen 
vallen, is dat ze denken dat hen iets vreselijks of afschuwelijks zal 
overkomen. Wat nu als ik langdurig niet kan slapen of presteren, wat nu 
als ik de controle niet houd? Eens zal ik door de mand vallen en hebben 
ze door dat ik niet goed kan presteren. Wat nu als mijn baas zegt dat 
wat ik laat zien niet goed is? Hoe kan dat met dit slechte slapen dan 
verbeteren? Deze gebeurtenissen zouden heel gênant zijn. Gelukkig 
gebeuren ze bijna nooit en zorgt dit druk maken juist voor slecht slapen. 
Doorbreek deze negatieve cirkel. 

SLAAP: DENK ANDERS DOE HET GOED

Oorzaken van slecht slapen:
1. piekeren door spanningen;
2. ’s nachts vaak moeten plassen;
3. verstoring�in�het�dag-�en�nachtritme; 
4.  te veel inspanning vlak voor het slapen, zoals sporten, autorijden, 

vergaderen;
5. denken dat je niet goed kunt slapen.

Nummer 1 van de oorzaken van slecht slapen is piekeren door spanning. 

Wat is piekeren? 
Tobben, mijmeren, rumineren, overmatig zorgen maken, wordt ook wel 
piekeren genoemd. Iedereen heeft wel eens momenten van piekeren. 
Natuurlijk moeten we nadenken over problemen. 

Als we piekeren geldt: hoe meer moeite je erin stopt, hoe slechter de 
uitkomst is. 
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Je wordt alleen maar meer gespannen van het piekeren en van de 
spanning ga je weer meer piekeren. Het wordt helemaal vervelend als 
je steeds hetzelfde denkt en als je het niet meer kunt stoppen. Bedenk 
hoeveel overmatige energie en tijd je kwijt bent aan iets wat geen zin 
heeft. Het maakt je alleen maar somber en boos. Je kunt hier dus beter 
mee stoppen. 

Teveel piekeren, kan betekenen dat je 
vaardigheden en/of kennis mist, of dat je 
onzeker bent over je bekwaamheid. Nu 
heb je over het algemeen verschillende 
redenen om door te gaan met piekeren. 
De voornaamste reden is dat je denkt 
dat het helpt en dat je ermee door moet 
gaan tot de oplossing er is. Maar het in 
dezelfde rondjes denken met beperkte informatie over hoe dingen gaan 
lopen lost je problemen onmogelijk op. Sterker nog: het bevestigt je 
zorgzame uitkomst, waardoor je juist meer gaat piekeren. 

Ook ermee doorgaan helpt niet. Juist laten rusten, loslaten, er een 
nachtje over slapen, blijkt veel effectiever om te komen tot een creatieve 
oplossing. Hoe veel zorgen maak jij je? 

Met piekeren alleen al kun je voldoende stress ervaren in bed, waardoor 
inslapen, tussendoor wakker worden of vroeg wakker worden je 
veelvuldig overkomt. 

Piekeren en blijvend slecht slapen
Vaak komt men in bed pas toe aan de losse eindjes van de dag of de 
grotere zorgen. Als je dit vooral in bed probeert op te lossen, dan gaat je 
brein daar rekening mee houden. Je leert jezelf om in bed je zorgen op te 
lossen. 
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Wanneer u dit elke avond/nacht doet:
 ◦  ziet je brein je tijd in bed als “gereserveerde tijd” om te piekeren, en 

wacht elke avond tot je in bed ligt om actief te worden;
 ◦ worden zorgen veel groter in bed, omdat er niets anders is; 
 ◦ zorgt piekeren voor stress; 
 ◦ zorgt stress weer voor piekeren; 
 ◦ worden je bed en slapen zo gekoppeld aan stress en piekeren en;
 ◦ ben je overdag vatbaar voor meer piekeren, door slecht slapen; 
 ◦ de cirkel is rond. 

Inslapen en doorslapen blijft op deze manier een worsteling, waardoor je 
nog minder slaapt. 

Dus: stop met piekeren in bed. Het is dan niet het moment om problemen 
op te lossen. Doe dit op een ander moment en doe het goed. Dit is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dit vraagt om bewustwording en een 
keuze om op een ander moment piekeren toe te laten. Besef dat vooral 
het toelaten van piekeren een belangrijke stap is. Vaak willen wij niet 
piekeren en als we het bewust waarnemen, dan mag het er niet zijn. Ons 
verzet zorgt dan weer voor extra stress. Dus accepteer dat je piekert, zet 
de volgende stappen en doorbreek het piekeren in bed. 

VIER STAPPEN OM PIEKEREN IN BED TE DOORBREKEN

 Stap I Observeer piekeren overdag en merk het vroeg op 

Stap II  Schijf piekerthema’s op een briefje

Stap III Stel een pieker kwartiertje in

Stap IV Stop het piekeren in bed, schrijf eventueel punten op een 
briefje voor je volgende piekerkwartier

Piekeren is een gewoonte. Als we piekeren, hebben we meestal niet 
door dat we piekeren. Dat is nu eenmaal een kenmerk van gewoontes. 
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Daarom dien je je eerst bewust te worden van je piekeren. Hoe eerder je 
jezelf op piekeren kunt betrappen, hoe effectiever het doorbreken ervan 
op den duur zal zijn. Neem het piekeren waar, zeg tegen jezelf “stop” en 
zeg tegen jezelf ”dat pak ik in mijn piekerkwartier op”. Dit waarnemen en 
doorbreken is vooral in het begin erg lastig.  

STEL EEN VAST DAGELIJKS PIEKERKWARTIER IN

 ◦ kies een tijdstip om 15 minuten te piekeren (niet vlak voor je slaap)
 ◦ kies een plaats om te piekeren (rechtop op een stoel achter een tafel)
 ◦ houd de tijd en plaats liefst elke dag hetzelfde 
 ◦ zorg dat je niet gestoord kunt worden (deur op slot, telefoon uit) 
 ◦ zet het nu meteen in je agenda 

Gebruik het piekerkwartier om de zorgen die je hebt uit te schrijven, dan 
staat het op papier en dan kun je er even goed over nadenken. Dus stop 
het piekeren in de nacht, maar denk wel goed na over de dingen die je 
bezighouden overdag (in je piekerkwartier) 

ZOEK DE OORSPRONG

Naast nadenken als een vaardigheid kunnen spoken uit het verleden je 
spanning rondom slaap opjagen. Dit kunnen vervelende gebeurtenissen 
rondom slaap zelf zijn; externe alertheid rondom een ziek kind ‘s nachts, 
of interne alertheid, ernstig geschrokken zijn van lichamelijke reactie  
’s nachts. Deze vragen dan aparte aandacht. 

Er zijn verschillende manieren om hier vanaf te komen. Met name EMDR 
(zie www.EMDR.nl) is erg effectief om van vervelende gebeurtenissen 
uit het verleden af te komen. Mijn ervaring in EMDR als geregistreerd 
practictioner is dat mensen zeer snel en effectief los kunnen komen van 
hun “spoken” uit het verleden, indien dit nodig is om beter te slapen. 

http://www.EMDR.nl
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Het�kan�bijvoorbeeld�helpen�om�EMDR�te�doen�op�een�specifieke�situatie�
zoals bijvoorbeeld ’s nachts wakker gebeld worden met het bericht dat 
je vader plotseling is overleden. Deze of andere gebeurtenissen, kunnen 
ervoor zorgen dat je net even wat alerter de nacht in gaat. Om deze 
“spoken” op te sporen dien je één vraag eerlijk te beantwoorden. 

DIE VRAAG IS:
“WANNEER IS MIJN SLAAPPROBLEEM ONTSTAAN?” 

Indien dit moeilijk aan te geven is, komt je slaapprobleem mede door een 
insluipend patroon. Indien je duidelijk een moment kunt benoemen, dan 
wordt je slaapprobleem mede veroorzaakt door een spanningsbron. Deze 
spanningsbron laat je “onbewust” slecht laat slapen. Er is dan sprake van 
een duidelijk oorzakelijke factor. 

Uiteraard kan deze situatie ook het moment zijn waardoor je slechte 
slaapgewoonten bent gaan uitvoeren, de onderhoudende factor, ter 
compensatie van het uit evenwicht raken van je slaap. Als er een 
duidelijke spanningbron aan te wijzen is, dan kan EMDR ondersteunen 
om deze onbewuste aanjager van spanning te elimineren. 
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Stap 6:
LEER ONTSPANNEN

Je leert wel hoe je moet inspannen, sporten, je druk maken, actief 
zijn, hard werken enz. Dit kan ten koste gaan van je lichamelijke 
gewaarwording. Voor je het weet heb je de hele dag niet gegeten en ben 
je niet naar het toilet geweest. Vaak is dit een belangrijk signaal, dat 
je niet meer waarneemt waar je lichaam behoefte aan heeft. Dit hoort 
bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling, waarbij onze algemene 
zintuiglijke gerichtheid naar buiten goed geoefend is. Waarneming van 
subtiele innerlijke lichaamsfuncties is daarbij verwaarloosd, waardoor we 
soms zelfs niet meer waarnemen dat ons hart in onze keel klopt. 

Je lichaam heeft een autonoom (zelfstandig functionerend) zenuwstelsel, 
dat buiten je wil om lichaamsfuncties regelt. Het is een inspannings- en 
ontspanningssysteem, die tegengesteld werkt. 

HET INSPANNINGS- EN HET ONTSPANNINGSSYSTEEM

Inspanning Ontspanning

Vecht/vlucht respons Herstel respons

Bereid voor op snel actief handelen Gericht op rust en ontspanning

Activeert sympathisch zenuwstelsel Activeert parasympathisch zenuwstelsel

Verhoogde spierspanning Verlaagde spierspanning

Versnelde ademhaling Vertraagde ademhaling

Versnelde hartslag Vertraagde hartslag

Verhoogde bloeddruk Verlaagde bloeddruk

Meer zweet Minder zweet

Verhoogd zuurstofgebruik Verlaagd zuurstofgebruik

Verminderde wc-gang Toenemende wc-gang
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Als je je inspant, wordt 
het ontspanningssysteem 
“uitgeschakeld”. Als je ontspant, 
wordt het inspanningssysteem 
“uitgeschakeld”. Het is een soort 
wipwap. Als je ontspanning 
versterkt, wordt spanning 
verminderd. Bijvoorbeeld een 
natuurlijk ontspanningsmoment 
kennen we na het eten. Dan worden je spieren slap en word je 
moe. Het bloed gaat vooral naar je organen, om daar het voedsel te 
verteren. Je ontspanningssysteem wordt dan dus versterkt, en het 
inspanningssysteem min of meer uitgeschakeld.  Je hebt behoefte om op 
een stoel te gaan zitten. 

Het activeren van ontspanning en van je interne waarneming overkomt 
je niet spontaan, maar is iets wat je kan trainen en kunt leren inzetten. 
Hoe zou het zijn om je eigen ontspanningsysteem te activeren, zonder 
medicatie of alcohol. Hiermee  jezelf als het ware op bepaalde momenten 
van de dag even aan de “acculader” te leggen. Dan heb je een boost aan 
energie voor dat spannende acquisitiegesprek, waarbij je volledig scherp 
moet zijn. Dat kun je leren.

Het zelf leren ontspannen heeft vele voordelen. Niet alleen voor 
energieboosts, maar ook om je algemene spanning te kunnen verlagen 
en dus rustiger die vergadering in te stappen en veel meer controle over 
jezelf en over het vergaderproces te ervaren.

Met een lagere basisspanning lukt het vaak gemakkelijker om overzicht 
te houden en veel langer door te werken. Lagere basisspanning zorgt er 
ook voor dat je gedachten en je emoties als boosheid en angst, niet met 
je op de loop gaan. 
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Met ontspanningsvaardigheden kun je spanningspieken relatief snel 
verminderen.�Het�profijt�zul�je�’s�avonds�merken,�als�je�met�minder�zorgen�
de dag afsluit en je rustiger de avond kan afronden. Mocht er toch nog 
een restje spanning zitten, dan kun je met ontspanningsvaardigheden 
goed inslapen. 

Directe effecten van ontspanningsoefeningen:
1. verlaging van de bloeddruk;
2. verlaging van de spierspanning;
3. verlaging van de hartslag;
4. rustiger ademhaling;
5.  overige reacties: tintelingen, prikkelingen, warmte of kou gevoel, 

suizende oren. 

Indirecte effecten van ontspanningsoefeningen
 ◦ verbetert de nachtrust;
 ◦ vermindert angst;
 ◦ vermindert opvliegendheid/boosheid;
 ◦ vermindert moeheid;
 ◦ vermindert maag- en darmstoornissen;
 ◦ vermindert hoofdpijn;
 ◦ vermindert pijn in rug nek schouders, armen en benen;
 ◦ verbetert het nemen van beslissingen;
 ◦ geeft een groter “geluksgevoel”;
 ◦ verheldert je denken;
 ◦ verbetert de energieverdeling door de dag.

Dus richt je dag anders in en zoek een ontspanningsoefening die bij je 
past. Doe deze op een rustige plek waar je niet wordt gestoord. Doe de 
oefening zeker niet in de auto. 

SLAAP KOMT MET GEDULD
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Stap 7:
BALANS IN JE LEVEN

Met alle drukte in ons leven zit er de volle vaart in. We vinden dat we aan 
alles moeten voldoen: het huis moet schoon, vrienden en vriendinnen 
zien, druk gezinsleven, zorg voor anderen om je heen, succesvol in werk, 
goede echtgenoot, leuk sociaal leven, sporten enz. Deze drukte zorgt 
ervoor dat je niet toe komt aan een belangrijke vraag: 

WAT WILT U NU EIGENLIJK ECHT MET UW LEVEN?

Hierbij horen een aantal andere vragen:
 ◦ stel ik wel de juiste prioriteiten? 
 ◦ ben ik echt gelukkig met mijn dagelijkse invulling?
 ◦ geef ik mijn kinderen wel genoeg aandacht?
 ◦ heb ik voldoende aandacht voor mijn interesses?
 ◦ kan ik wel van mijn vrienden op aan?
 ◦ ben ik nog wel blij met mijn partner?

Jezelf niet regelmatig deze vragen stellen kan leiden tot een gevoel van 
onrust en kan ook slapeloosheid veroorzaken. 

Gun jezelf een middag
Dus plan eens een middagje vrij en maak een wandeling in het bos, of 
pak pen en papier en ga thuis in je luie stoel zitten en laat deze vragen 
eens langs komen. Vaak kun je er niet direct iets mee, maar het geeft 
je wel helderheid in waar je duidelijkheid voor jezelf wil creëren, zodat 
ongemakken niet meer onbewust op de achtergrond je spanning blijven 
verhogen. 

EÉN DOEL, ÉÉN PASSIE:
SLAAP
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NOG EVEN ALLES OP EEN RIJTJE 

Terugkijkend heb je nu de zeven belangrijkste stappen waar slaap om 
draait met “Lekker slapen” tot je genomen. Ik zet ze nog even onder 
elkaar:  
1. Bepaal jouw optimale slaaplengte
2. Ben actief als je productief bent
3. Neem geen slaappil
4. Pas je slaapgedrag aan
5. Laat je zorgen los
6. Leer ontspannen
7. Balans in je leven

Dit is alles. Onthoud deze zeven stappen om lekker te slapen.

Natuurlijk moet je het toepassen en oefenen. Slapen is niet wat je even 
anders doet. Het vraagt toewijding van je om alle stappen te zetten, zodat 
je een supernacht doorloopt, waarmee je optimaal herstelt en je energie 
hebt om de dingen te doen die je wil doen. 

Het is gemakkelijk om deze zeven stappen om lekker te slapen te 
vergeten. Hoe vaak je ze ook doorneemt, automatisch val je terug naar 
slechte slaapgewoonten. Ontdek dan wat je verkeerd doet of wat je bent 
vergeten. Herpak jezelf, blijf oefenen en toepassen, totdat het resultaat 
geeft. Het kan even duren, maar de op lange termijn zijn de voordelen het 
meer dan waard. 

Als je op een andere manier met lekker slapen bezig wil zijn, in plaats van 
met een boek, dan is de gratis “goed slapen” sessie wat voor je. 

Je kunt je hiervoor aanmelden via de website: www.verbeterjeslaap.nl

http://www.verbeterjeslaap.nl
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VOOR WIE IS DIT BOEK NIET?

Sommige slaapproblemen komen voort uit een medische aandoening. 
Die worden in dit boek niet besproken. 

Bij slaapproblemen met medische oorzaak bent je overdag vermoeid 
terwijl je ‘s nachts goed slaapt. Dit gaat vaak gepaard met:
 ◦ snurken;
 ◦ ademstops;
 ◦ slaapwandelen;
 ◦ vanuit diepe slaap angstig wakker worden;
 ◦ rusteloze benen en/of  
 ◦ extreem veel slapen. 

Herken je zichzelf in het bovenstaande? Zelfs dan kun je wel degelijk je 
voordeel uit dit boek halen. Daarnaast verdient het echter aanbeveling 
om ook een afspraak met uw huisarts te maken. Er zou sprake kunnen 
zijn van een slaap-apneu. Dit zal met een slaaponderzoek in een 
ziekenhuis nader dienen te worden onderzocht. 

grafisch ontwerp: studiohoek.nl
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