
Slaap workshop

Lichamelijk slapen

Mentaal slapen



Mijn werk..



Praktijkvoorbeeld
Onze lieve, gevoelige dochter van net 5 jaar heeft (had) 
al maanden moeite met in slaap komen. Urenlang 
draaien, kletsen, fluisteren, bewegen, tot ze van 
uitputting in onze armen in slaap viel. Zo ontzettend druk 
in haar hoofdje. Zo sneu! 

Cynthia legde binnen no time de "vinger op de zere plek" 
en heeft haar een "trucje" geleerd. We doen samen de 
oefening, en daarna ligt ze binnen een paar minuten heel 
rustig te slapen.



Wat gaan we vanavond doen?

Uitleg slapen

Uitleg wanneer je niet kunt slapen

Lichamelijk slapen 

Mentaal slapen 



De slaapfasen



De functie van slaap
• Opslag van herinneringen (geheugen)

• Grote schoonmaak van het brein

• Lichamelijk herstel 

◦ Immuunsysteem wordt geactiveerd
◦ Toename productie groeihormoon



Kenmerken van de slaapfasen
Fase 1: doezelfase
Slaperig worden

Fase 2: lichte slaap
Niet meer bewust van omgeving, snel te wekken

Fase 3 en 4: diepe slaap
Hersenen werken traag, moeilijk te wekken

Fase 5: droomslaap / REM slaap
Hersenen werken snel, dromen vindt plaats



Diepte van de slaap

In het begin van de 
nacht is er meer 
diepe slaap
= lichamelijk herstel

Later in nacht is er meer 
REM-slaap, minder diepe slaap, 
en een grotere kans 
op wakker worden
= psychisch herstel



De doezelslaap
• Dromerig gevoel
• Ogen branden en worden zwaar
• Afname spiertonus (knikkebollen)
• Reactie op prikkels van buiten nog mogelijk
• In autonoom zenuwstelsel: 
◦ daling activiteit 
◦ stijging ontspanning

• Kan tot 20 minuten duren



De lichte slaap
• Afschermen van omgeving
• Snel te wekken
• Speelt rol bij humeur

Bij langer dan normaal slapen blijft de hoeveelheid diepe 
slaap gelijk, maar wordt de slaapduur opgevuld met 
deze lichte slaap. 



De REM slaap
• REM = Rapid Eye Movement 

(snelle oogbewegingen) = droomslaap
• Speelt rol bij informatieverwerking, geheugen en 

mentaal herstel

• Verlamming op spieren anders zou je je droom ook 
echt uitvoeren

• Persoon is gemakkelijk te wekken en kan dan ook de 
droom navertellen



De diepe slaap
• Persoon is moeilijk te wekken

• Lichaam gaat in “spaarstand”: 
lage temperatuur, minder zuurstofgebruik, lage 
hartslag, lage bloeddruk

• Speelt rol bij lichamelijk herstel 



Slaapproblemen door te actief te 
blijven

Sympathisch 
zenuwstelsel

= Inspanning

Actief tijdens actie 
(mentaal/fysiek) en 
bij een gevoel van 
dreiging: 
vecht-vluchtreactie

“Gaspedaal”

Vrijmaken/gebruik 
van energie voor 
het leveren van 
actie

Parasympathisch 
zenuwstelsel

= Ontspanning

Actief tijdens rust 
bij een gevoel van 
veiligheid en 
comfort

“Rempedaal”

Gebruik van energie 
voor processen van 
groei en herstel

Autonoom zenuwstelsel



Afbouw van de dag
Ga douchen, spoel de zooi van de dag 
van je af en start de avond gereinigd. 

Neem een moment van bewustwording om te bepalen in welk 
standje je staat en wat je nodig hebt: 

• Alert → aandacht naar binnen richten
• Vermoeid → ontspanning en rust
• Overprikkeld → minder prikkels
• Hongergevoel → voeding
• Te veel gezeten → pak wat beweging
• Druk hoofd → kalmeer het brein



Van actief naar ontspanning

Schrijf even op:
Waar word je sloom of rustig van?
Wat is je gedrag voor het slapen?
Wat denk je wanneer je wakker ligt?
Helpt dat om in slaap te vallen?



Truc; je lichaam inzetten

Spanning naar ontspanning



 



Individuele verschillen
65% van de mensen slaapt 7-8 uur, maar extremen komen voor:  
• 8% van de mensen heeft genoeg aan minder dan 5 uur slaap
• 2 % van de mensen heeft meer dan 10 uur slaap nodig

Er zijn ook verschillen in de tijd waarop mensen naar bed gaan: 
• Een avondmens krijgt later op de avond slaap
• Een ochtendmens krijgt eerder op de avond slaap

Normaalverdeling van de slaapbehoeftes



   Biologisch ritme per 24 uur



Het slaaphormoon melatonine

• Bij donker (geen daglicht op het netvlies) stimuleert 
de nucleus suprachiasmaticus de pijnappelklier 
(epifyse) voor afgifte van het slaaphormoon 
melatonine. 



Ontregeling biologische klok 
• Jetlag

• Ploegendiensten

• 24 uurs economie

• Dutten overdag



Slaapdruk
• Voor elke twee uur wakker zijn, bouw je gemiddeld 

één uur slaapdruk op.

• Pas bij voldoende slaapdruk kun je weer in slaap vallen 
(onderzoek door Dr. W.C. Dement)

• Kortslapers en langslapers hebben een gelijke 
hoeveelheid diepe slaap.

• Hoeveelheid REM slaap is bij kortslapers kleiner. 



Bewegen en slaapkwaliteit
• Regelmatig bewegen kan de slaapduur met een 

uur verlengen en de tijd om in slaap te komen 
halveren (studie aan de Medische Universiteit 
Stanford). 

• Beweging reset de biologische klok, net als meer 
daglicht

• Door beweging neemt de hoeveelheid diepe 
slaap toe en verbetert de slaapkwaliteit

• Beweging heeft een stressreducerend effect



Doe wel
• Zorg dat de slaapkamer donker, comfortabel en stil is. 

• Ga elke avond rond dezelfde tijd naar bed en sta elke 
ochtend rond dezelfde tijd op. Dit zorgt voor een routine 
die de slaap verbetert.

• Maak een slaapritueel met daarin iets ontspannends, zoals: 
◦ Bij gedempt licht lezen
◦ Muziek luisteren

• Bewegen overdag, liefst buiten
• Helpende gedachten



Doe liever niet 
• Warm bad of lange warme douche, omdat 
     dan de kerntemperatuur te hoog wordt. 

• Eet 4-6 uur voor het slapen geen zware maaltijden. 
Ga ook niet met een lege maag naar bed; een lichte snack 
voor het slapen mag wel.

• Neem 4-6 uur voor het slapen geen stoffen, die de 
hersenen sterk beinvloeden, zoals caffeine, nicotine of 
alcohol.

• Een ontspannende vorm van beweging (wandelen, yoga) 
kan de slaap bevorderen.  

• Intensief sporten laat op de avond is niet aan te bevelen: 
dat activeert te veel.



Netto - bruto pijn niet slapen

Slapen heeft geen herinnering
denk + ….denk -



Resultaat: top 5 gedachten
Wordt uit de slaap gehouden door: 

• Gedachten aan de dag en wat te doen morgen 82%

• Gedachte aan hoe lang al wakker liggen 79%

• Aspecifieke gedachten of onbelangrijke dingen 76%

• Gedachten aan de toekomst 71%

• Gedachten aan het verleden 71%

Onderzoek: Great British Sleep Survey (ruim 20000 Britten)



Piekerboom



Ademhaling bij slaapproblemen
• Veel mensen, die wakker liggen ‘s nachts 

ademen
◦ Te snel
◦ Te hoog in de borst



Gezonde ademhaling in rust
• Langzaam

5-10 ademhalingen per minuut

• Met adempauze na de uitademing
Uitademing langzamer dan de inademing gevolgd door een 
adempauze.

• De meeste beweging in de buik ( middenrifademhaling)



Buikademhaling
• Het vrij en voldoende diep kunnen ademen, waarbij 

het middenrif (diafragma) goed gebruikt wordt, kan 
positief werken bij slaapproblemen. 

 



Geleid Natuurlijk Ademen



Geduld..en succes!
Wat je overdag zaait, oogst je ‘s nachts

Slapen lukt het beste bij een gevoel van rust, confort en veiligheid


