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Je circadiaans ritme is een dagelijkse (~24 uur) cyclus van biologische activiteit. De 

biologische activiteit met het meest duidelijke circadiaans ritme is je slaap-

waakcyclus. Zie je lichaam alsof het een interne klok bevat die de activatie van elk 

systeem reguleert. In feite heeft het gedeelte van je brein dat we de nucleus 

suprachiasmaticus (SCN) noemen ingebouwde moleculaire oscillatoren die 

functioneren als een soort pacemaker.  

 

Dat is waarom het SCN veelal je interne of biologische klok wordt genoemd. De SCN 

werkt samen met vrijwel elk groot systeem in je lichaam, waaronder de 

hormoonproductie en centrale zenuwstelselactiviteit. Kijk naar de afbeelding 

hieronder voor voorbeelden van biochemische en psychologische gebeurtenissen 

met een 24-uursbioritme.    
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Simpel gezegd; op verschillende tijden van de dag is je lichaam ingesteld op 

verschillende soorten activiteiten.    

 

Wanneer je bioritme niet meer synchroon loopt met je dagelijkse agenda, dan 

functioneert je lichaam niet optimaal. Het resultaat hiervan is onder andere een 

verlaagd metabolisme, hogere cortisolproductie, lagere anabole hormoonproductie, 

lagere insulinegevoeligheid, slechtere herstel van training, slechter cholesterolprofiel, 

meer honger, verzwakte mentale prestatie en verminderde slaapkwaliteit. Om het dan 

nog niet te hebben over je algeheel slechter voelen. Het is geen understatement om 

te stellen dat vrijwel alles wat je doet voordeel heeft bij een stabiel, gesynchroniseerd 

circadiaans ritme.    

  

Hier zijn 13 tips om je bioritme te stabiliseren en je slaapkwaliteit te optimaliseren.   
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1. Consistentie is alles    

   

Zolang je leefstijl consistent is, zal je circadiaans ritme zichzelf synchroniseren met je 

leefstijl. Je lichaam autoreguleert je circadiaans ritme vrij goed, gebaseerd op 

zogenaamde ‘zeitgebers’. Deze omvatten onder andere activiteit en voeding. Zorg er 

dus voor dat je maaltijdtijden en trainingstijden consistent zijn. Mensen met een 

consistente leefstijl hebben significant betere slaapkwaliteit dan mensen met een 

onregelmatige leefstijl. Mensen die elke nacht consistent dezelfde slaapduur hebben, 

die zijn ook slanker dan mensen die dat niet hebben, zelfs onafhankelijk van de totale 

slaapduur. Bovendien is het voor mensen die elke dag op vaste uren slapen over het 

algemeen gemakkelijker om slank te blijven, dan voor mensen met een wisselend 

slaapschema. 

 

We raden aan om je maaltijd- en trainingstijden binnen vensters van 2 uur te houden. 

Als je normaliter dus traint of eet om 13:00 uur, dan is elk tijdstip tussen 12:00 en 

14:00 uur acceptabel.   

   

Slaap is zelfs nog gevoeliger voor verstoringen in circadiaans ritme. We raden aan 

om je bedtijd binnen een venster van 1 uur te houden. Met andere woorden, 

bijvoorbeeld 23:00 – 00:00 uur.   

  

De slaapkwaliteit rondom je normale slaaptijd is veel beter dan op andere tijdstippen. 

Als je dus niet op regelmatige tijden slaapt, dan moet je in een week gemiddeld meer 

dan 8 uur per dag slapen. Dat betekent dat wanneer je gedurende de werkweek 

gemiddeld 6 uur per dag slaapt, dat je in het weekend gemiddeld meer dan 13 uur 

per dag moet slapen.   

  

Take-home message: Houd waar mogelijk een schema aan met regelmatige eet-, slaap- 

en trainingstijden. 

   

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28578930
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28578930
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/CBI-120017812
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/CBI-120017812
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/CBI-120017812
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/CBI-120017812
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/CBI-120017812
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/CBI-120017812
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/CBI-120017812
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/CBI-120017812
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/CBI-120017812
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003168
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003168
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003168
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12220314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12220314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12220314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12220314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10849238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10849238
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2. Zorg voor blootstelling aan fel licht   

   

Licht is vrijwel zeker de belangrijkste ‘zeitgeber’ voor je lichaam. Gedurende het 

grootste gedeelte van de evolutie stond dit gelijk aan zonlicht. De blootstelling aan fel 

blauw spectrumlicht, gedurende het eerste deel van de dag, verbetert slaapkwaliteit, 

productiviteit en subjectief welzijn [2, 3, 4, 5]. ‘Winterdepressie’, formeler bekend als 

seizoensgebonden affectieve stoornis (‘Seasonal Affective Disorder’), is het resultaat 

van een gebrek aan fel licht.    

  

Als het moeilijk voor je is om dagelijks blootstelling te krijgen aan direct, intens 

zonlicht, dan raden we sterk aan om te investeren in een daglichtlamp (met andere 

woorden een lichtbox, kunstmatige zon of full-spectrum lamp).    

   

Om er zeker van te zijn dat deze sterk genoeg is; koop er een met een intensiteit van 

ten minste 2.500 lux. 10.000 lux is ideaal en het vergt slechts 20-30 minuten 

blootstelling per dag om effectief te zijn. Maar 2.500 lux kan net zo effectief zijn als je 

er gedurende 2 uur aan wordt blootgesteld. Ze gaan eindeloos lang mee en je kunt al 

een goede krijgen vanaf € 45,-.    

  

Je kunt deze op je bureau plaatsen, net zoals een normale lamp. Idealiter haal je er 

een met een kunstmatige zonsopkomst simulator (wake-up light). Dit helpt je om 

aangenamer wakker te worden en dit zal je ochtendenergieniveau significant 

verhogen. Het effect van een kunstmatige zonsopkomst simulator en fel lichttherapie 

is even sterk, als dat van farmaceutische medicijnen tegen depressie. Waarom zou je 

wakker worden met een irritant alarm als dit niet hoeft?   

  

Take-home message: Zorg voor dagelijkse blootstelling aan zonlicht, vooral bij het 

wakker worden, of schaf anders een 10.000 lux lamp aan met een kunstmatige 

zonsopkomst simulator. 

   

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18815716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18815716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18815716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18815716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18815716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18815716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18815716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18815716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18815716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24394440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24394440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15106233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15106233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15106233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8340561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8340561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8340561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12789673
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12789673
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12789673
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12789673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800134
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3. Voorkom blootstelling aan fel licht voordat je gaat slapen   
   

De term ‘lichtvervuiling’ is geen fabel. Blootstelling aan fel licht dient als een signaal 

dat het tijd is om actief te zijn. Licht weerhoudt je lichaam ervan om melatonine aan te 

maken, wat je helpt om in slaap te vallen. Licht beïnvloedt vrijwel elk systeem in je 

lichaam. Blootstelling aan licht in de avond verlaagt je slaapkwaliteit significant.  

Interessant genoeg wordt blootstelling aan helder licht 's avonds in verband gebracht 

met obesitas, zelfs onafhankelijk van de slaapkwaliteit en -duur. Dit suggereert dat het 

je bioritme op meerdere manieren kan verstoren dan alleen via verminderde slaap. 

   

Om te zorgen dat je lichaam ’s avonds ontspant, is het dus aan te raden om 

zogenaamde verduisteringsgordijnen aan te schaffen of lamellen die vrijwel geen licht 

doorlaten. Je slaapkamer moet pikzwart zijn. We hebben het hier over ‘ik zie geen 

hand voor ogen’ donker. Dit betekent dat je ook het licht van je elektronica moet 

bedekken, zoals je telefoon, alarm en airco. Het omtoveren van je slaapkamer tot een 

ultieme slaapkelder zal je slaapkwaliteit immens verbeteren.    

   

Wil je in de uren voordat je gaat slapen gebruik maken van je computer; installeer er 

dan f.lux of Apple's Night Shift op. Elektronische apparaten hebben erg sterke 

belichting wat je bioritme aanzienlijk verstoort.  F.lux is handige software die het 

lichtspectrum van je monitor automatisch reguleert om dit te voorkomen. Het verlaagt 

de hoeveelheid blauw licht gedurende de avond, om het licht van de monitor meer te 

laten lijken op zonsondergang.   

 

Rood spectrumlicht verstoort je circadiaans ritme niet zoveel als ander licht [2].    

Wij raden aan de nachtlichtintensiteit zo in te stellen dat het zo laag mogelijk is, maar 

dat je het nog wel comfortabel vindt. 1900K (kaarslicht) is bijvoorbeeld aan te raden 

of darkroom mode, als je de computer nog gebruikt vlak voordat je gaat slapen. De 

software neemt vrijwel geen ruimte in beslag en het heeft geen onderhoud nodig. 

Direct installeren dus.    

 

Helaas onderdrukt zelfs gloeiend (~2800K) licht, wat je beeldscherm er erg oranje uit 

laat zien, de melatonineproductie 's avonds nog steeds aanzienlijk. Als je 's avonds 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047226/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047226/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047226/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047226/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047226/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047226/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047226/
http://suppversity.blogspot.de/2015/01/let-there-be-light-10-new-studies-to.html
http://suppversity.blogspot.de/2015/01/let-there-be-light-10-new-studies-to.html
http://suppversity.blogspot.de/2015/01/let-there-be-light-10-new-studies-to.html
http://suppversity.blogspot.de/2015/01/let-there-be-light-10-new-studies-to.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9785269
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2735446
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2735446
https://justgetflux.com/
https://justgetflux.com/
https://support.apple.com/en-us/HT207570
http://www.pnas.org/content/112/4/1232
http://www.pnas.org/content/112/4/1232
http://www.pnas.org/content/112/4/1232
http://www.pnas.org/content/112/4/1232
http://www.pnas.org/content/112/4/1232
http://www.pnas.org/content/112/4/1232
http://www.pnas.org/content/112/4/1232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21552190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16842544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16842544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16842544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16842544
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16842544
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477153517748189
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477153517748189
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477153517748189
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veel naar LED-schermen kijkt of als je nog steeds moeite hebt in slaap te vallen na 

het kijken naar oranje getinte schermen, dan kun je een oranje getinte bril 

aanschaffen. Blue blocker brillen zijn effectiever om onderdrukte melatonineproductie 

’s avonds te voorkomen en de slaapkwaliteit te verbeteren dan het aanpassen van 

het kleurenspectrum en de helderheid van LED-schermen [3]. Plus, we hebben 

gehoord dat ze op dit moment ontzettend in de mode zijn. 

 

De Uvex Skyper safety eyewear met oranje glazen presteerde goed in een 

onafhankelijke test. Klik hier om te zien waar je op moet letten als je een ander merk 

blue light blockers koopt. 

Uvex Skyper safety eyewear met SCT-oranje glazen om blauw licht te blokkeren. 

Combineer met Vibram Five Fingers voor een ultieme fashion overload. 

 

Take-home message: Beperk blootstelling aan fel licht, met name blauw licht, absoluut tot 

een minimum in de uren voor het slapengaan (in lijn met zonsondergang).  

 

  

  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477153517748189
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477153517748189
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/opo.12385/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30427265
https://www.uvex.us/en/products/general%20purpose%20eyewear/uvex-skyper
https://www.consumerreports.org/eyeglass-stores/3-blue-blockers-put-to-the-test/
https://blueblockglasses.com/blogs/news/36521601-how-effective-is-your-blue-light-filter-test-your-glasses-with-this-graphic
https://blueblockglasses.com/blogs/news/36521601-how-effective-is-your-blue-light-filter-test-your-glasses-with-this-graphic
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4. Experimenteer met je pre-bed maaltijd  

  

Voeding bevat energie en veel leken geloven dat maaltijden voor mentale energie 

zorgen. Desondanks is er een verschil tussen fysieke energie, in de vorm van 

calorieën, en mentale energie, ofwel cognitief functioneren. Maaltijden wekken bij 

energie-inname postprandiale slaperigheid (slaperigheid na de maaltijd) op, op een 

dosering-respons wijze: hoe meer je eet, hoe relaxter en slaperiger je achteraf wordt. 

De huidige theorie is dat koolhydraten ’s avonds een bijzonder hoge mate van 

postprandiale slaperigheid opwekken. ‘s Avonds, of specifieker gezegd in het tweede 

gedeelte van je circadiaans ritme, wekken koolhydraten significant postprandiale 

slaperigheid en dominantie van het parasympatische zenuwstelsel op (rest and digest 

modus). Dit effect van koolhydraten wordt soms ook wel ‘carb knock-out’ genoemd.   

  

Koolhydraten en eiwitten kunnen ook de opname van tryptofaan naar de hersenen 

verhogen. Dit wordt omgezet naar serotonine en uiteindelijk naar melatonine. 

Melatonine is het hormoon dat je lichaam in feite vertelt dat het tijd is om te gaan 

slapen.    
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Simpel gezegd kan een koolhydraatrijke en vetarme maaltijd je helpen om beter te 

slapen en vele RCT’s ondersteunen dit [2, 3].   

    

Andere studies bevinden echter gemengde resultaten. In een studie, waarbij 

deelnemers slechts één enkele koolhydraatrijke maaltijd per dag namen, leidde die 

maaltijd in de avond tot een afname van melatonine, vergeleken met de 

consumptie hiervan in de ochtend. Dit suggereert dat energie-inname, of eten an 

sich, een ‘zeitgeber’ met meer invloed is dan specifiek alleen koolhydraten. 

Bovendien is voeding bij lange na niet zo potent als zeitgeber. Ga dus geen 

obsessie creëren via je dieet als je je blootstelling aan licht nog niet onder controle 

hebt.    

  

In een andere studie leidde een ketogene maaltijd, hoog in eiwitten en vetten, laag in 

koolhydraten, tot betere slaapkwaliteit dan een eiwitarme, koolhydraatrijke maaltijd. 

Aangezien eiwit insulinogeen is, net zoals koolhydraten dit zijn, zouden bepaalde 

aminozuren soortgelijke effecten kunnen hebben. Bepaalde aminozuren, zoals 

glycine en tryptofaan, kunnen slaperigheid ook via andere mechanismen 

bevorderen. 

 

Een systematische review en meta-analyse uit 2020 concludeerde dat de data nog 

steeds onduidelijk zijn en dat een hoge eiwitinname belangrijker lijkt dan een hoge 

koolhydraatinname om een goede slaap te bevorderen. Vervolgens concludeerde 

een meta-analyse uit 2021 dat koolhydraatinname geen invloed had op de meeste 

indicatoren voor de slaapkwaliteit, waaronder de totale slaaptijd, vertraagde aanvang 

van slaap of de slaapefficiëntie. Een hoge koolhydraatinname resulteerde wel in 

minder tijd in diepe fase 3 slaap en meer tijd in REM slaap. De kwaliteit van 

koolhydraten had geen invloed op de slaapmarkers. Een eiwitrijke, op z’n minst 

matig koolhydraatrijke en relatief vetarme maaltijd zou ideaal moeten zijn om het 

tryptofaangehalte in de hersenen en de verzadiging te maximaliseren, welke beide 

met slaapkwaliteit in verband zijn gebracht. Toch moet je experimenteren om te zien 

wat voor jou werkt. Consistentie kan ook van belang zijn, net zoals dat voor bijna alle 

bioritme overwegingen geldt. 

     

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6164541/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6164541/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6164541/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6164541/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6164541/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6164541/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6164541/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21816963/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20005774/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20005774/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20005774/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20005774/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20005774/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12164252/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12164252/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12164252/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12164252/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12164252/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12164252/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12164252/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12164252/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12164252/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18681982/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18681982/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18681982/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18681982/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18681982/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18681982/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18681982/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18681982/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31906452/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31906452/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31906452/
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/4/1283/htm
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/4/1283/htm
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/4/1283/htm
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Ondanks het feit dat de meeste mensen geen problemen hebben met het eten van 

een grote maaltijd vlak voordat ze naar bed gaan [2], is er enig onderzoek dat 

aantoont dat het beter is om een aantal uur voordat je naar bed gaat je laatste 

maaltijd te consumeren. Als dit past binnen je optimale nutriënttimingmarge, dan is 

het wellicht dus handig om te experimenteren met de consumptie van de laatste 

maaltijd 2-4 uur voordat je gaat slapen.   

   

Concluderend komt het er op neer dat je zou kunnen experimenteren met de 

koolhydraat:eiwit:vet-ratio van je pre-bed maaltijd, met verschillende producten, om te 

zien of je enige verbetering in slaapkwaliteit merkt van een specifieke 

maaltijdsamenstelling en de timing hiervan. Een koolhydraatrijke-, eiwitrijke maaltijd, 

2-4 uur pre-bed genomen, is een goed uitgangspunt voor verdere experimentatie. 

Probeer telkens 3 dagen achter elkaar andere timing of macronutriënten-

samenstelling en kijk of het je slaap beïnvloedt. 

 

Take-home message: Consumeer een verzadigende, maar relatief licht verteerbare, 

eiwitrijke, koolhydraatrijke maaltijd 2-4 uur voor je naar bed gaat. Als je hiermee niet 

goed slaapt, experimenteer dan systematisch met de timing en de 

macronutriëntsamenstelling van de maaltijd.  

  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9284488/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9284488/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9284488/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9284488/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9284488/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9284488/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9284488/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9284488/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7618019/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7618019/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7618019/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7618019/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7618019/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17284739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17284739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17284739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17284739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17284739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17284739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17284739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17284739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17284739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17284739
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5. Beperk de consumptie van vloeistof in de uren voordat je gaat slapen  
   

Dit is geen hogere wiskunde. Drink niet voordat je gaat slapen. Je hoeft dan minder 

vaak wakker te worden om te plassen. ’s Nachts naar de wc moeten (‘nocturia’) 

onderdrukt de slaapkwaliteit.   

  

Dit geldt ook voor voeding. Een pre-bed maaltijd van yoghurt met bessen bevat veel 

vloeistof. Moet je na een dergelijke maaltijd vaak meerdere malen naar de wc? Dan is 

het slim om dit te vervangen door een vastere pre-bed maaltijd. Vis met aardappelen 

bijvoorbeeld. 

  

Een relatief hoge zoutinname bij deze maaltijd, dat houdt je mogelijk ook in slaap. 

Zout zorgt ervoor dat je lichaam vocht vasthoudt.   

  

Wanneer je wel moet opstaan om naar de wc te gaan: Ga! Meteen! Anders blijft je lichaam 

je simpelweg wakker maken totdat je de hint snapt. 

 

Take-home message: Als je meer dan een keer per nacht wakker wordt om naar het toilet 

te gaan, ga dan minder drinken in de uren voordat je gaat slapen, verminder het 

vochtgehalte van je pre-bed maaltijd en verhoog de natriuminname. 

 

 

 

 

 

 

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1464-410X.90.s3.6.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1464-410X.90.s3.6.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1464-410X.90.s3.6.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1464-410X.90.s3.6.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1464-410X.90.s3.6.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1464-410X.90.s3.6.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1464-410X.90.s3.6.x/full
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6. Suppleer met melatonine   
   

Zijn voorgaande tips nog niet voldoende om je binnen 20 minuten in slaap te laten 

vallen en is het geen stress dat je wakker houdt? Dan is het raadzaam om te 

suppleren met melatonine. Melatonine is een essentieel hormoon dat je helpt om te 

slapen. Het suppleren met melatonine verbetert de slaapkwaliteit en maakt het 

makkelijker om in slaap te vallen [2, 3, 4].    

   

De maximale effectieve dosering is normaliter 3 mg, 30-60 minuten voordat je gaat 

slapen. Desondanks ervaren mensen met ploegendienst of een jetlag mogelijk 

voordeel bij 5 mg. In uitzonderlijke gevallen zijn er mensen die meer voordeel ervaren 

bij lage doseringen tot zelfs 0,3 mg.    

   

Melatonine is compleet onschuldig. Het verstoort je natuurlijke productie niet. Veel 

mensen nemen het elke dag.   

  

Let er wel op dat je melatonine niet gebruikt als pleisteraanpak zonder dat je je 

daadwerkelijke slaaphygiëne verbetert. Blootstelling aan fel licht voordat je gaat slapen 

zorgt nog steeds voor een verstoring van je circadiaans ritme, zelfs als je melatonine 

suppleert.  

 

Take-home message: Als je je levensstijl niet op natuurlijke wijze kunt optimaliseren om 

binnen 20 minuten in slaap te vallen, suppleer dan 3-5 mg melatonine 30-60 minuten voor 

je naar bed gaat.  

   

  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063773
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063773
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21340475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21340475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21340475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18036082
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18036082
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18036082
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18020480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18020480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18020480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18020480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18020480
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063773
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9785269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9785269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9785269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9785269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9785269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9785269
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7. Zorg voor een comfortabele slaapkamer temperatuur   
   

Zowel hitte als kou kunnen je slaapkwaliteit verstoren. Zorg er dus voor dat de 

temperatuur in je bed comfortabel is. De optimale kamertemperatuur voor perfecte 

slaap is rond de 19 graden. Je kunt hier grotendeels op gevoel afgaan, maar neig 

lichtelijk naar een iets koelere temperatuur dan dat je intuïtief zou kiezen.   

   

 

 

 

  

http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01952376?LI=true
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01952376?LI=true
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01952376?LI=true
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01952376?LI=true
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01952376?LI=true
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01952376?LI=true
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8. Neem een warme douche voordat je gaat slapen   
   

Thermoregulatie is een directe regulator van je slaap. Simpel gezegd, wanneer je het 

warm hebt, dan voel je je comfortabel. Wanneer je je comfortabel voelt, dan slaap je 

beter. Een warme douche of warm bad kan je helpen te ontspannen. Dit kan je 

slaapkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Comfortabel is hier het sleutelwoord. Als 

douchen je energiek maakt of als het blootstelling aan fel licht vereist, doe het dan 

niet. Voor alle bedtijdroutines geldt: als je er niet chill van wordt, dan moet je het niet 

doen! 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079203000236
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079203000236
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079203000236
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079203000236
http://brain.oxfordjournals.org/content/131/2/500.full
http://brain.oxfordjournals.org/content/131/2/500.full
http://brain.oxfordjournals.org/content/131/2/500.full
http://brain.oxfordjournals.org/content/131/2/500.full
http://brain.oxfordjournals.org/content/131/2/500.full
http://brain.oxfordjournals.org/content/131/2/500.full
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9. Mediteer   
   

Naast temperatuur en factoren van je circadiaans ritme, kunnen ook stress en 

hyperactiviteit je slaapkwaliteit sterk verstoren. Als je niet kunt ontspannen en niet 

kunt stoppen met nadenken voordat je gaat slapen, dan is het raadzaam om 

meditatie te proberen. Relaxatie therapie kan je slaapkwaliteit significant verbeteren 

[2, 3, 4]. 

Meditatie is de meest populaire vorm van mindfulness training. Mindfulness meditatie 

komt simpelweg neer op enkele minuten intens focussen op iets dat geen emotionele 

reactie teweegbrengt, zoals een kubus of een stoel.  Volkswijsheid om tot 100 te 

tellen of schapen te tellen om in slaap te vallen is in wezen meditatietherapie. Een 

andere populaire vorm van meditatie is je intens te concentreren op je ademhaling: 

adem ritmisch diep in door je neus en buik en adem uit door je mond. 

 

Het klinkt makkelijk, maar dit is het niet. Het vergt consistente oefening. Het is 

makkelijker om dit te doen in een rustige, niet-stimulerende omgeving. Of doe het met 

oordopjes en met je ogen dicht in een ontspannen positie. (bonuspunten als je het in 

een lotushouding in een sneeuwstorm doet) 

 

Ben je sceptisch tegenover 'dat hippie gedoe'? We zijn het er mee eens dat meditatie 

waarschijnlijk geen kanker geneest of flower power geeft, maar het is wetenschappelijk 

bewezen dat het ons ontspannen maakt. Meditatie reset effectief je gemoedstoestand. 

Een digitale analogie is dat meditatie het cachegeheugen van je brein leeg maakt. (Zie de 

cursusmodule over stressmanagment voor meer informatie over mindfulness training).   

 

Take-home message: Als je 's avonds je gedachten niet kunt uitschakelen, probeer dan 

meditatie. Concentreer je een paar minuten lang intens op iets neutraals of iets 

ontspannends.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1986039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1986039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1986039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10271532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10271532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10271532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9656043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18005910
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10.  Neem een GABA supplement   
   

Is meditatie niet genoeg om je te kalmeren? Probeer dan een GABA-erg supplement. 

GABA is een neurotransmitter die je kalmeert. GABA zelf passeert de bloed-

hersenbarrière niet effectief, maar GABA supplementen hebben wel wat 

psychoactieve effecten. Desondanks ben je beter af met het nemen van phenibut 

(wat nog in het onderwerp omtrent supplementen aan bod komt).   

   

Als alternatief kun je ook alcoholvrij bier nemen om je te helpen ontspannen. Bier 

bevat hop. Dit is een plant die effecten heeft op verschillende neurotransmitters die je 

helpen te relaxen (specifieker: GABA, 5-HTP en adenosine). Let wel, de calorieën 

tellen wel op en de vloeistof kan ervoor zorgen dat je wakker wordt om te plassen. 

   

Het meest populaire GABA-erg supplement is valeriaan. Valeriaan heeft een 

kalmerende werking wat slaapkwaliteit kan verbeteren.   

    

Let erop dat daadwerkelijke slaapkwaliteit doorgaans niet wordt beïnvloed door 

GABA. Het kalmeert je alleen. Dit kan helpen om in slaap te vallen.    

 

Take-home message: Als geen enkele avondroutine of meditatietechniek je kan 

helpen ontspannen, probeer dan een GABA-erg supplement zoals phenibut of 

valeriaan.   

  

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/biof.5520260305/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/biof.5520260305/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/biof.5520260305/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/biof.5520260305/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/biof.5520260305/abstract
https://mennohenselmans.com/phenibut-dosage-effects/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399866/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399866/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399866/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399866/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399866/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399866/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20347389/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20347389/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20347389/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20347389/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20347389/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22265700/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22265700/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22265700/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22265700/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22265700/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22265700/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22265700/
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11.  Beperk cafeïneconsumptie   
  

Cafeïne beïnvloedt de slaap-waakregulatie van je lichaam op directe wijze. Het blokkeert 

activiteiten van adenosine die slaperigheid bevorderen. Het is algemeen bekend dat 

cafeïne slecht is voor je slaap, maar de omvang van dit negatieve effect wordt doorgaans 

enorm onderschat. Neem je één dubbele espresso 16 uur voordat je naar bed gaat? Dan 

onderdrukt deze nog steeds je slaapkwaliteit. Het verlaagt de tijd die je in fasen van diepe 

slaap doorbrengt. Op dat punt zijn de cafeïneconcentraties in je speeksel al vrijwel nihil, 

gezien de halfwaardetijd van cafeïne zo’n ~5 uur is. De negatieve effecten van cafeïne op 

je slaap is dus langduriger dan de directe effecten. Voor optimale slaap kun je cafeïne in 

het algemeen beter volledig mijden.   

 

Desondanks zijn er verschillende manieren waarop je kunt profiteren van de effecten van 

cafeïne, zonder je slaapkwaliteit veel te ontsporen.   

  

1. Neem cafeïne op een nuchtere maag. De gevaste consumptie kan de mate van 

absorptie verhogen. Dit zorgt voor een snellere en sterkere piek.  

  

2. Neem geen cafeïne vlak voordat je gaat slapen. Er zit significante 

interindividuele variabiliteit in hoe snel mensen cafeïne metaboliseren en hoe 

gevoelig ze zijn voor het anti-slaapeffect. Daarom doe je er goed aan om te 

experimenteren met de hoeveelheid uren die je pre-bed nog kunt gebruiken voor 

cafeïneconsumptie. Besef je echter dat cafeïne je slaap blijft beïnvloeden, ook 

nadat je de effecten niet meer voelt. Als een generieke richtlijn kun je cafeïne het 

beste vermijden in de 6 uur voor het slapengaan. Als je gevoelig bent voor 

cafeïne of slaapproblemen hebt, dan is het eerder aan te raden dit op te hogen 

naar 10+ uur. 

 

Je kunt een tolerantie voor de slaap onderdrukkende effecten van cafeïne ontwikkelen. 

Deze zelfde tolerantie betekent doorgaans echter ook dat cafeïne stopt met de netto 

prestatiebevordering. Op dit punt is je lichaam verslaafd. Hetgeen wat jij als stimulerend 

http://www.smrv-journal.com/article/S1087-0792(16)00015-0/abstract
http://www.smrv-journal.com/article/S1087-0792(16)00015-0/abstract
http://www.smrv-journal.com/article/S1087-0792(16)00015-0/abstract
http://europepmc.org/abstract/med/24235903
http://europepmc.org/abstract/med/24235903
http://europepmc.org/abstract/med/24235903
http://europepmc.org/abstract/med/24235903
http://europepmc.org/abstract/med/24235903
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ervaart, dat zal voornamelijk betekenen dat je je ‘minder slecht’ voelt. Ten opzichte van 

hoeveel beter je je had gevoeld wanneer je überhaupt geen cafeïne had genomen.    

 

Take-home message: Beperk je cafeïne-inname tot een duurzaam niveau en neem 

niets waarvan je na zonsondergang nog het effect voelt.   
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12.  Zorg voor een goed bed  
  

Het belang van een goed matras is ook algemeen bekend. Wetenschappelijk 

onderzoek bevestigt dit. Maar wat maakt een matras goed?  

  

Ten eerste moet het niet te zacht zijn. Erg zachte schuimmatrassen kunnen leiden tot 

rugpijn. Mensen zijn beter geadapteerd aan het slapen op harde ondergronden. De 

meeste mensen corrigeren automatisch hun slaaphouding om ademproblemen of 

flinke gewrichtspijn te voorkomen. Desondanks betekent het niet dat je het beste af 

bent door op de grond te slapen, puur omdat het kan. De meeste mensen slapen 

goed op een matras van gemiddelde hardheid [2].   

  

Wellicht het belangrijkste: je moet een matras selecteren op basis van je subjectief 

merkbare comfort terwijl je erop ligt. Afstelbare luchtbedden leiden doorgaans tot erg 

hoge slaapkwaliteit.   

  

Je kunt desondanks wennen aan een grote hoeveelheid matrassen. Je slaaphouding 

adapteert aan hetgeen waar je doorgaans op slaapt. Daarom zullen de meeste mensen 

simpelweg het beste slapen op het matras wat ze gewend zijn, aannemende dat deze niet 

te zacht of te hard is.   

  

Dezelfde criteria gelden voor je kussen. Het beste kussen voor je slaapkwaliteit 

correspondeert ruwweg met het kussen dat je het meest comfortabel vindt. Desondanks 

wil je waarschijnlijk een kussen selecteren die wat harder is dan wat je intuïtief het meest 

comfortabel vindt. Je kussen moet ook niet te zacht zijn. Kussens met veren neigen te 

leiden tot slechtere slaapkwaliteit dan kussens van schuim of polyester. De meeste 

mensen slapen in feite beter op een harder rubber of latex kussen [2, 3]. Er is geen 

noodzaak voor speciaal gevormde ‘contour’ of ‘wervel’ kussens [3, 4].   

 

Take-home message: Koop een comfortabel matras en kussen, maar kies liever iets 

hardere materialen dan wat je intuïtief zou kiezen. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11198791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11198791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11198791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11198791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11198791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11198791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11198791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11198791
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13.  Maak je kamer geluidsdicht   
  

Omgevingsgeluid onderdrukt slaapkwaliteit [2, 3, 4]. Door zintuigelijke gewenning 

kun je gewend raken aan constante geluiden, zoals een rustig gezoem of het geluid 

van een ventilator. Echter kunnen de meeste onregelmatige geluiden je nachtrust 

flink verstoren, zoals verkeersgeluid of stadsgeluid. Als je rustig in je slaapkamer 

ligt gedurende de nacht en je enig soort onregelmatig geluid hoort, dan kun je 

wellicht overwegen om van kamer te wisselen, de geluidsisolatie van je kamer te 

verbeteren of oordopjes te dragen. 

 

Take-home message: Maak je slaapkamer geluiddicht of draag oordopjes als je 

onregelmatige of harde geluiden hoort. 
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