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25 Slaaptips
Goed slapen is mogelijk!
In dit eBook
10

tips over snurken

8

tips voor apneu

7

tips voor algemene
slaapproblemen

Goed slapen is zeer belangrijk. Dat besef je vooral als jij of
je partner problemen hebben met slapen. Bekende
slaapproblemen zijn natuurlijk snurken en apneu. Maar
eigenlijk alles wat er toe leidt dat de nachtrust
onderbroken wordt of niet op gang komt, is een
slaapprobleem. Gelukkig kan je er zelf vaak wel wat aan
doen.
Het doel van dit eBook is te helpen om inzicht te krijgen in
wat je zelf zoal kan doen als je slaapproblemen
ondervindt. Onze insteek is hierbij de praktische: wat kan
je zelf doen, welke wegen kan je bewandelen. Hiermee
pretenderen we geen 100% volledigheid of vervanging
van medisch of slaapspecialisten. Raadpleeg bij twijfel
dus altijd een specialist.
Om beter te slapen kun je beginnen de omstandigheden
te optimaliseren, zodat je lichaam en geest zichzelf
klaarmaken om te gaan slapen.

Naar schatting ca.
anderhalf miljoen mensen
in Nederland lijden aan
één of andere vorm van
slapeloosheid …

Vaak doen we juist diverse activiteiten die het lichaam in
een actieve modus zetten en het dus lastiger is in slaap te
vallen.
Bijvoorbeeld laat sporten, is iets wat veel mensen doen.
Als je geen slaapproblemen hebt is dat een kleiner
probleem, dan wanneer je wel lastig in slaap valt. Maar
ook als je geen slaapproblemen hebt, zul je minder diep
slapen als je enkele uren voor het slapen gaan nog zware
fysieke inspanningen doet.
Hieronder hebben we maar liefst 25 tips die je eenvoudig
zelf kunt toepassen om je slaapproblemen te lijf te gaan!
We zeggen niet dat je hiermee al je slaapproblemen
oplost, maar die kans is wel aanwezig. Probeer ze
allemaal uit!

ß Deel dit eBook!
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Enkele uren voor het slapen gaan
niets meer eten

Als je voor het slapen gaan gewend bent nog te eten, stelt je
lichaam zich daarop in. Dus als je vervolgens niet meer gaat eten
voor het slapen gaan, gaat je lichaam signalen afgeven.
Daarnaast is je lichaam bezig met het verteren van je voedsel.
Daar is veel energie voor nodig, die eigenlijk juist bedoeld was
voor het herstellen van je lichaam wanneer je slaapt.

….Ook sommige
stimulerende middelen,
drugs of medicijnen
kunnen tot prikkeling
leiden.…

Met name koolhydraten en suikers moet je vermijden. Hierdoor
daalt het niveau van het ghreline-hormoon, dat door je
maagwand wordt afgescheiden en de voedselinname stimuleert.
Bij slanke, gezonde mensen is het ghreline niveau 's morgens hoog
en 's avonds laag.
Dus geen chips, koek, brood, pasta, chocolade, snoep of andere
suikerrijke producten voor je gaat slapen.
Daarnaast is door het verteringsproces is een gedeelte van je
lichaam actief en slaap je onrustiger

Tip 2.

Een uur voor het slapen gaan geen
TV meer kijken

TV kijken is inspannend voor je ogen en hersenen. Daarnaast kan
bepaalde informatie die je tot je neemt tot verhoogde
hersenactiviteit leiden. Een uurtje voor het slapen gaan geen TV
kijken en dat iedere dag zo doen, maakt dat je lichaam
langzaamaan hieraan went en zich voorbereid op de nacht.

Een uur voor het slapen gaan geen
computer gebruiken

Zet je computer uit. Dit geldt ook voor tablets en smartphones,
game computers en dergelijke. De grote hoeveelheid informatie
of de hyperactieve spelletjes op spelcomputers brengen je geest
in opperste paraatheid. Geen goede voorbereiding om te gaan
slapen.

Tip 4.

Enkele uren voor het slapen gaan
geen alcohol

De term 'slaapmutsje' is voor het slapen zelf, niet goed gekozen.
Alcohol verslechterd de kwaliteit van je slaap enorm! Je lichaam is

storend zijn voor partners en
huisgenoten.
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Tip 3.

Een slechte nachrust kan ook
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actief bezig de alcohol uit je lichaam te werken. Je komt in een
veel minder diepe slaap. De kans is wel groot dat je snel in slaap
valt na enkele drankjes, maar het is zeker niet bevorderlijk.
Daarnaast wordt door de alcohol je spieren enigszins 'verlamd'
waardoor je keel, huig en tong slapper wordt, want snurken in de
hand werkt.

Tip 5.

Gebruik geen cafeïne

Het gebruik van cafeïne in het algemeen zou je moeten
vermijden. Maar voor het slapen gaan zeker! Cafeïne zorgt dat je
juist alert wordt. Als je gedurende de dag veel koffie drinkt, is het
verstandig dat te minderen en te vervangen door water.
Gebruik in ieder geval geen cafeïne meer na de avond maaltijd,
want er zijn ongeveer 6 uur nodig voordat cafeïne uit je lichaam
is.

Tip 6.

Stop met roken

Roken is ongezond, daar gaan we verder niet op in. Als je niet wilt
stoppen met roken, rook dan in ieder geval minimaal 1 uur voor je
gaat slapen niet meer. Nicotine is een oppepper en maakt je
lichaam actief. Daarnaast leidt de nicotine tot irritatie van de
luchtwegen, wat uiteindelijk tot slijmafgifte kan leiden, wat
uiteindelijk kan leiden tot snurken.

Tip 7.

Ook roken kan tot snurken leiden.

Vermijd medicijnen die kunnen
leiden tot slapeloosheid

Als je meerdere medicijnen gebruikt, kan het ook zijn dat
verschillende medicijnen invloed op elkaar hebben, die
vervolgens een aanleiding tot slapeloosheid veroorzaken.

Tip 8.

Vermijd laat sporten

Hoe lekker het ook lijkt, het is voor je nachtrust niet bevorderlijk
nog laat te gaan sporten.
Enkele uren voor het slapen gaan zou je geen inspanningen meer
moeten verrichten als intensief sporten of een work-out in de
sportschool.
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Lees de bijsluiters van medicijnen die je gebruikt. Als hierin staat
dat ze kunnen leiden tot slapeloosheid of slaapstoornissen, maak
dan een afspraak met de huisarts om te kijken of er alternatieven
zijn, of dat een andere medicatie van het medicijn mogelijk is.
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Van origine is hardlopen gekoppeld aan de jacht of de vlucht,
dus je lichaam pompt stoffen als adrenaline door je lijf, want je
alert en gefocust en snel maakt. Dat is wat je om te gaan slapen
juist niet nodig hebt.

Tip 9.

Pas je verlichting aan

Je kent wellicht de wake up lights? Deze lampen helpen je
natuurlijk wakker worden. Het is belangrijk voor je lichaam om de
effecten van daglicht, schemer en donker te ervaren. Er worden
verschillende stoffen in je lichaam aangemaakt, die passen bij het
moment van de dag. Je lichaam ervaart dat aan de aard en
kleur van het licht.
Het is dus verstandig iedere dag voldoende daglicht te krijgen.
Dat is 's winters wat lastiger, maar ga regelmatig even naar
buiten.
s' Avonds is het verstandig langzaamaan de hoeveelheid licht te
verminderen of te dimmen. Zo help je je lichaam zich voor te
bereiden op de nachtrust.

Tip 10. Neem rust voor het slapen gaan
Neem een boek of luister muziek. Schrijf iets in een dagboek of
maak je planning voor morgen. Zorg dat alles wat je doen in een
rustig tempo gebeurt. Leg een papiertje en potlood naast je bent.
Als iets je te binnen schiet, schrijf je dat meteen op. Je lichaam en
geest went daaraan en zal je 's nachts meer met rust laten de
opgeschreven zaken naar voren te laten komen.

Een warm bad met bijvoorbeeld etherische olieën maakt je
lichaam en geest rustig. Als je vervolgens uit bad stapt, is de
omgeving koud. Je zult hierdoor snel een slaperig gevoel krijgen.

Tip 12. Haal straling uit je slaapkamer
Elektrische velden zijn niet bevorderlijk voor je gezondheid, maar
mensen kunnen er ook gevoelig voor zijn!
Zorg ervoor dat er zo min mogelijk elektrische apparaten op je
nachtkastje staan. En schakel deze zo veel mogelijk volledig uit.
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Tip 11. Neem een warm bad voor het
slapen gaan
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Ook elektrische dekens of waterbedden kunnen een oorzaak zijn
voor slechter slapen of een verstoring in je nachtrust.
Heb je een bed met een elektrisch verstelbare bedbodem? Zet er
een aan-en uitschakelaar tussen. De elektromotor zit precies
onder je lichaam.
Heb je smartphones en tablets op je slaapkamer liggen? Zet ze
dan in de vliegtuigstand, waardoor alle netwerken zijn
uitgeschakeld.
Zet je TV uit in plaats van op 'stand-by'.

Tip 13. Zorg voor frisse lucht
Zet een raam open zodat er frisse buitenlucht in je slaapkamer is.
Slapen in een niet goed geventileerde slaapkamer leidt tot een
bedompte lucht, met een hoger kooldioxide gehalte. Verder is
het goed als de temperatuur in je slaapkamer lager dan 18
graden Celsius is.

Tip 14. Eten wat je slapering maakt
Als je toch nog iets wilt eten voor je gaat slapen, neem dan
producten die je slaap bevorderen!
Een banaan en melk zijn prima. Ook kun je avocado eten of wat
noten. Pinda's zijn minder gezond, maar noten als amandelen,
paranoten en hazelnoten zijn prima. Hierin zit tryptofaan en dat
kan worden omgezet in melatonine en dat is het slaap-hormoon.

Tip 15. Neem een Melatonine supplement

Middagdutjes dragen niet bij aan
het verminderen van

Tip 16. Vervang tijdig je matras
Veel mensen gebruiken te lang hun matras. Normaliter moet een
goed matras na zo'n 10 jaar worden vervangen. Kijk ook eens
naar je kussen en je slaaphouding. Er zijn kussens die speciaal
gevormd zijn om je slaaphouding te verbeteren en daarmee de
kans dat je beter en meer slaapt.

slaapproblemen ‘s nachts.
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Melatonine is het slaap-hormoon. Als je alle slaapbevorderende
maatregelen hebt geprobeerd en het lukt nog steeds niet goed
te slapen, kun je aan je huisarts vragen of het verstandig is om je
melatonine in je lichaam aan te vullen met een melatonine
supplement. Zo kun je je slapeloosheid verminderen.
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Tip 17. Vermijd middagdutjes
Een middagdutje kan je op de dag heel goed helpen. Je kunt er
geestelijk een oppepper van krijgen, maar het kan je nachtrust
verstoren. Je onderbreekt het normale slaapritme, door op de
dag te gaan slapen.

Tip 18. Ga op vaste tijden slapen
Houdt zoveel mogelijk een vast ritme aan hoe laat je naar bed
gaat. Je lichaam went hieraan en zal zichzelf meer in de
slaapmodus brengen.

Tip 19. Blijf niet liggen woelen in bed
Als je de slaap niet kunt vatten of wakker bent geworden en niet
opnieuw in slaap kunt vallen, sta dan even op. Doe iets waar je
slaperig van wordt, bijvoorbeeld een boek lezen of een
kruiswoordraadsel. Doe dit dan wel bij gedempt licht, zodat je
lichaam in de slaapmodus blijft.
Meestal door op deze manier je gedachten te verzetten, wordt je
weer slaperig en kun je beter in slaap vallen.
Ook kan een stukje papier en pen naast je op het nachtkastje
helpen. Als je iets te binnen schiet, want je niet wilt vergeten, even
opschrijft. Anders kan je wens het niet te vergeten, je uit je slaap
houden.

Tip 20. Ben alleen in je slaapkamer om te
slapen

Ga niet ruim voor het slapen gaan al naar je slaapkamer. Voor je
lichaam en geest is het beter dat je direct naar bed gaat en gaat
slapen, als je in je slaapkamer komt. Andersom, is het beter om
direct op te staan als je wakker wordt. Ook de snooze-functie op
je wekker is niet gezond. Zodra je wekker gaat, kun je het beste
direct opstaan. Door de snooze functie wordt je minder fit wakker
en zul je je langer duf voelen.

Tip 21. Doe ontspanningsoefeningen
Veel mensen hebben last van chronische stress. Door
ontspanningsoefeningen kun je je lichaam en geest herstellen. Je
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Je gaat naar je slaapkamer om te gaan slapen en 's morgens
verlaat je je slaapkamer weer om je dagelijkse dingen te doen.
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kunt yoga of tai chi doen of andere ontspanningstrainingen. Maar
er zijn ook meditatie cd's of muziek die je kunt downloaden.
Bijvoorbeeld van Kelly Howell of Ad visser, Roy Martina en noem
maar op. Het brengt je geest tot rust en wordt hersteld. Je
nachtrust wordt beter en mogelijk ga je ook beter slapen.

Tip 22. Denk aan iets anders
Misschien heb je dat wel al vaker geprobeerd, maar blijf
volhouden. Aan iets anders denken kan bijvoorbeeld door te
denken aan het punt midden tussen je ogen. Als je gedachten
afdwalen naar iets anders en je merkt dat, ga je rustig weer met je
gedachten terug naar het punt tussen je ogen. Leg er geen druk
op, maar laat de andere gedachten rustig 'wegglijden' en geef je
aandacht weer aan het punt tussen je ogen.

Tip 23. Denk eens aan slaaptherapie
Slaaptherapie kun je tegenwoordig ook online doen. Maar wel is
het belangrijk eerst contact op te nemen met je huisarts. Enerzijds
is het belangrijk dat je huisarts weet dat je slaapproblemen hebt
en anderzijds je kan adviseren wat jij het beste kunt doen.

Tip 24. Verduister je slaapkamer goed
Zorg voor goed verduisterende gordijnen in je slaapkamer.
Straatverlichting die wat schijnsel in je slaapkamer brengt, een
ledlampje en zelfs de verlichting van de cijfers op je wekker,
hebben nadelige invloed op je slaap.

Tip 25. Houd je slaapkamer goed schoon
De slaapkamer is een bron van stof, huisstofmijt, huidschilfers,
haren, noem maar op. Als jij gevoelige luchtwegen hebt, of zelf
allergisch reageert op stof, dan is het verstandig een harde
vloerbedekking te nemen. Was je beddengoed op hoge
temperaturen (60 graden Celsius). Er zijn ook anti-allergische
overtrekken voor je matras, dekbed en kussen.
Verschoon je dekbed overtrek en lakens minstens iedere week.
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's Morgens, zeker in de zomer, is het al vroeg licht en dat haalt je
eerder uit je slaap. In een goed verduisterde kamer, moet je uit
jezelf wakker worden als je voldoende bent uitgerust.
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Onderzoek of je allergisch reageert op het dons in je dekbed of
het materiaal van je kussen en matras of topping.
Heb je huisdieren? Die moet je zeker uit je slaapkamer laten! Ook
al slaap je prima. Zij zijn een bron van bacteriën en ziektekiemen.
Ook vogels moet je niet in je slaapkamer houden.

Over snurken.net
Snurken.net is een informatieve site, opgezet om waardevolle
informatie aan te bieden over slaapproblemen, zoals snurken en
slaapapneu.
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Aan de inhoud van de site is grote zorg besteed. Mocht je
aanvullingen, omissies of tips willen aangeven, neem dan contact
met ons op.

