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We maken ons langzaam los van het cliché dat fitness een leefstijl is. Er wordt steeds 

meer nadruk gelegd op het ‘normaal’ leven van je leven. Zolang je drie keer per week een 

uur naar de sportschool gaat en je je macro’s bijhoudt, doet de rest er zogenaamd niet 

toe. 

 

Dit kan door sommigen gezien worden als een verbetering, ten opzichte van de dagen 

van zes keer per dag kip, rijst en broccoli, maar zoals vaak het geval is bij culturele 

verandering, is de slinger te ver in de andere richting gezwierd. 

 

Het cliché dat fitness een leefstijl is, is nog steeds waar; hard werken loont en alles doet 

ertoe. Deze week gaan we het dus hebben over de leefstijlaspecten die veelal als ‘extra’s’ 

worden gezien, maar die eigenlijk zeer belangrijk zijn voor je progressie in de sportschool.   
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Management en routine van het circadiaans ritme 

Zoals je geleerd hebt in het onderwerp omtrent interval vasten, is een consistente 

maaltijdfrequentie voordelig voor je gezondheid, voor je lichaamssamenstelling en voor je 

mentale welzijn. De ‘eet elke 3 uur’ was dus niet compleet fout. Het is beter dan ‘eet 

wanneer je zin hebt’.    

 

Een stabiel bioritme met vaste etenstijden, cafeïnegebruik, blootstelling aan licht en 

lichaamsbeweging kan ook het cognitief functioneren, de fysieke prestaties en het 

algemene welzijn verbeteren, zelfs al verhoogt het de slaapduur niet. 

   

Over het algemeen hebben succesvolle bodybuilders geleerd om gebruik te maken van 

de kracht van routine. Routine is efficiënt. Mensen zeggen dat het obsessief is, maar het 

tegenovergestelde is doorgaans waar. 

 

Routine stelt je in staat je dieet te vergeten. Je hoeft niet na te denken over wat je eet, 

wanneer je eet, wanneer je traint, et cetera. Consistentie is essentieel en routine is de 

sleutel tot consistentie. Wanneer jouw leefstijl op de automatische piloot gaat, dan is 

succes slechts een kwestie van tijd. 

  

     

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31202686
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31202686
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31202686
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Stress    

De reactie van het lichaam op stress maakt deel uit van onze vecht-of-vluchtreactie. 

Stress geeft ons mentaal en lichamelijk energie om in actie te komen. Het onderdrukt ons 

immuunsysteem en ons gevoel voor pijn. Hierdoor voelen we ons niet ziek, kunnen we 

ons door pijn heen duwen en bloeden we niet leeg als we gewond raken. Hoewel stress 

het herstel belemmert, helpt een beetje stress ons lichaam om sterk te blijven. Deze 

gezonde vorm van stress wordt ook wel ‘eustress’ genoemd. Het schema hieronder 

illustreert de acute stressrespons van het lichaam. De effecten van stress worden 

grotendeels veroorzaakt door cortisol, 'het stresshormoon'. 
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Wat onderscheidt eustress van overmatige stress? Zoals bij bijna alles in ons lichaam 

geldt ook bij cortisol: de dosis maakt het vergif. Stress is slecht voor alles. Stress zet ons 

lichaam in de vecht-of-vluchtmodus (sympathisch zenuwstelsel domineert) in plaats van 

de rust-en-verteringsmodus (parasympatisch zenuwstelsel domineert) en stress werkt 

daardoor effectief als een uitknop voor voortplanting, groei, herstel en spijsvertering. Dat 

is geen goede toestand voor de lange termijn.  

 

Wanneer je een erg stressvol leven leidt, dan sterf je eerder [2, 3, 4]. De stressrespons 

omvat inflammatie, oxidatieve stress en verhoogde insulinespiegels: na verloop van tijd 

breken deze effecten ons lichaam vrij letterlijk af, waaronder ook de telomeren die ons 

DNA beschermen. Chronisch verhoogde cortisolproductie kan de hypothalamus-

hypofyse-bijnier-as (HPA-as) verstoren, dat een belangrijke rol speelt in de stressrespons. 

 

Aangezien je hormonen de boodschappers zijn voor veel andere systemen in je lichaam 

kan de verstoring van dit systeem vrijwel alle delen van je lichaam beïnvloeden. Dit is 

overduidelijk in omstandigheden van zeer hoge stress, zoals burn-out en 

posttraumatische stressstoornis (PTSS). We zien deze dingen als psychologische 

fenomenen, maar ze beïnvloeden vrijwel het gehele lichaam, omdat cortisol de 

psychologie en fysiologie direct aan elkaar linkt. 

 

  

https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/69/Suppl_1/S10/586943
https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/69/Suppl_1/S10/586943
https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/69/Suppl_1/S10/586943
https://www.pnas.org/content/101/49/17312.short
https://cebp.aacrjournals.org/content/18/2/551.abstract
http://ergo-log.com/stress-longevity-hormone.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9403318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9403318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9403318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9403318
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Stress en je training     

Hollander et al. hebben een tot dusver ongepubliceerde studie verricht naar het effect van 

academische stress op studenten. In hun studie nam bij de groep met het hoogste 

stressniveau slechts de helft van de kracht toe op de leg press, ten opzichte van de groep 

met het lage stressniveau. De hoge stressgroep kwam ook aan in lichaamsvet en ze 

verloren dijomvang, waar de laagste groep lichaamsvet verloor en dijomvang won. Deze 

studie bevatte zowel mannen als vrouwen en de onderzoekers vonden geen 

geslachtspecifieke effecten.  

 

Een soortgelijke studie door Bartholomew et al. (2008) bevond ook een significant verschil 

in krachtontwikkeling bij het vergelijken van hoge versus lage academisch gestreste 

studenten gedurende een 12-weken durend krachttrainingsprogramma. Deze studie 

bevond ook een 9 keer zo grote verandering in percentage van dijomvang in de lage 

stressgroep ten opzichte van de hoge stressgroep. Dit bereikte echter geen statistische 

significantie. Omvang van ledematen is een berucht onnauwkeurige meetmethode voor 

spiergrootte door de overlapping van spierzwelling, regionale spiergroei, vochtretentie, 

vetmassa en veranderingen in vetverdeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18545186/
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Stressvolle gebeurtenissen verminderen de impact van krachttraining 

 

Stress vermindert ook ons herstelvermogen. Eén studie bevond dat het verschil tussen 

hoge stressniveaus en lage stressniveaus een tweevoudig verschil maakte in de snelheid 

van herstel na krachttraining. Oftewel, het ervaren van hoge psychologische stress kan de 

tijd die je nodig hebt om van je trainingen te herstellen verdubbelen. 

 

Een andere studie bevond dat het blessurerisico ongeveer werd verdubbeld gedurende 

perioden van hoge academische stress bij eerste divisie rugbyspelers. Veranderingen in 

academische stress leken zelfs sterker samen te hangen met blessurerisico dan 

veranderingen in trainingsstress. In de medische wereld is het allang bekend dat stress de 

hersteltijd van diverse ziekten     , waaronder die van simpele wonden, aanzienlijk 

onderdrukt. We kunnen de trainingsstatus van sporters ook ruwweg controleren aan de 

hand van hun testosteron-cortisol-verhouding (TC-ratio). Stress verhoogt cortisol, wat 

testosteron tegenwerkt, dus stress verlaagt op voorspelbare wijze de TC-ratio.  

 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24343323
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24343323
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24343323
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24343323
http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2016/01000/Effect_of_Physical_and_Academic_Stress_on_Illness.3.aspx
http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2016/01000/Effect_of_Physical_and_Academic_Stress_on_Illness.3.aspx
http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2016/01000/Effect_of_Physical_and_Academic_Stress_on_Illness.3.aspx
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Daarom moet een goed trainingsprogramma rekening houden met het stressniveau van 

het individu. Sporters met veel stress hebben een lagere trainingsfrequentie of lager 

trainingsvolume nodig, om in staat te zijn te herstellen van hun training. In de praktijk is 

het makkelijker om het trainingsvolume aan te passen, dan om de trainingsfrequentie aan 

te passen. Dit omdat je bij de laatste de gehele structuur van het programma moet 

aanpassen, elke keer als iemands leefstijl verandert. In de cursusmodule omtrent 

periodisering gaan we dieper in op manieren om de training te autoreguleren en zo het 

trainingsvolume te managen. 
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Stress en je dieet   

Een beetje stress is goed voor het volhouden van een dieet. Als je gestresst bent, dan 

betekent dit dat je het druk hebt, dat je aandacht niet op eten gericht is en dat je 

waarschijnlijk geen honger hebt. Psychologische stress heeft een krachtig 

hongerremmend effect: als je extreem gestresst bent, dan is het gewoonweg lastig om 

ook maar iets van eten binnen te krijgen. Deze effecten van stress worden voornamelijk 

veroorzaakt door het sympathische zenuwstelsel en de hormonen adrenaline en 

noradrenaline, die ervoor zorgen dat je lichaam in de vecht- of vluchtmodus gaat. 

 

Chronische stress laat, tegenstrijdig genoeg, je eetlust toenemen, een effect dat 

veroorzaakt wordt door cortisol, het stresshormoon. Hoewel stress de neiging heeft om de 

fysieke honger acuut te verminderen, kan het toch emotioneel eten opwekken. Een teveel 

aan stress kan je aanzetten tot zelfmedicatie met de toepasselijke naam comfortfood: 

stress leidt tot troosteten [2, 3]. Voeding stimuleert de productie van feel-good opioïden. 

 

Deze opioïden onderdrukken de HPA-as, waarbij een negatieve feedbackloop veroorzaakt 

wordt voor de cortisolafgifte. Voeding in het algemeen stimuleert parasympatische 

dominantie in het zenuwstelsel: rust-en-vertering modus. Helaas is comfortfood meestal 

rijk aan koolhydraten en vetten en niet aan eiwitten. Je kunt er dus heel gemakkelijk te 

veel van eten. Troosteten als gevolg van stress kan snel leiden tot de groei van je 

vetlagen. 

 

Het schema hieronder vat samen hoe acute stress en chronische stress verschillen in hun 

effect op ‘ad libitum’ (zoveel als je wilt; zonder kcal te tellen) energie-inname en algeheel 

eetgedrag. 

 

https://doi.org/10.1002/9781118900772.etrds0324
https://doi.org/10.1002/9781118900772.etrds0324
https://doi.org/10.1002/9781118900772.etrds0324
https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2007.04.011
https://doi.org/10.1016/j.nut.2007.08.008


10 

 

 

  



11 

 

 

Het probleem is dat troosteten eigenlijk niet werkt. De plezierige sensatie van eten is van 

zeer korte duur en je ontleent eenvoudigweg niet zoveel biochemische beloning aan eten 

in vergelijking met belangrijke levensgebeurtenissen, dus het consumeren van voedsel 

doet weinig tegen chronische stress. Bovendien blijkt ongezonde voeding niet effectiever 

te zijn dan gezonde voeding om stress te verminderen [2, 3].  

 

Mensen verschillen aanzienlijk in hoe vatbaar ze zijn voor zelfmedicatie middels voeding, 

gebaseerd op hoeveel cortisol ze afscheiden. Vrouwen zijn doorgaans meer afhankelijk 

van comfortfood om stress en verdriet te bestrijden, dan mannen [2, 3].  

 

Naast dat chronische stress energie-inname stimuleert, kan het ook het energieverbruik 

verlagen. Kiecolt-Glaser et al. (2015) bevonden dat zelfs één enkele stressvolle 

levensgebeurtenis, de dag voorafgaande aan een testmaaltijd van 930 kcal, de TEF 

verlaagde met 104 kcal. Zoals verwacht wordt de insuline-afgifte ook verhoogd. Insuline 

en cortisol werken onvoordelig samen waarbij ze vetopslag veroorzaken, met name in de 

buikstreek. Zoals verwacht was in deze studie de vetoxidatie dus aangetast. 

 

    

https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.106140
https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.106140
https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.106140
https://doi.org/10.1002/9781118900772.etrds0324
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25133833/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503270900439X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503270900439X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953612004807
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938418309090
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223%2814%2900385-0/abstract
http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223%2814%2900385-0/abstract
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Slaap 

Om slaap nauwkeurig te omschrijven, moeten we eerst onderscheid maken tussen een 

staat van ‘slapen’ en ‘waken’. Als je ooit iemand hebt zien slaapwandelen, dan weet je dat 

het niet zo simpel is als je ogen open of dicht hebben. Slaapwandelende mensen lopen 

niet altijd simpelweg rond als een zombie. Ze kunnen veel dingen doen waarvoor je 

normaliter wakker moet zijn; soms voeren ze zelfs volledige gesprekken...  

 

Dit is gedeeltelijk waarom we ons baseren op enkele objectieve metingen (hersengolven, 

oogbeweging, et cetera) om te bepalen of iemand daadwerkelijk slaapt: ze geven aan 

wanneer iemand in een staat van slapen verkeert en in welk uniek stadium van slaap 

iemand dan is.  

 

De definitie van waakzaamheid is ‘de dagelijks terugkerende staat waarin een bepaald 

organisme coherente cognitieve en gedragsmatige reacties op de externe wereld 

vertoont’. Onderzoekers definiëren slaap onder normale omstandigheden als “een 

omkeerbare gedragsstaat van perceptuele ontkoppeling van en apathie voor een 

omgeving.”  

 

 

  

http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
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Waarom slapen we?   

Dit is in de wetenschap nog steeds een onderwerp van uitgebreide discussie.   

  

Er zijn diverse aannemelijke theorieën. Het idee dat slaap simpelweg ‘downtime’ is, is net 

zo gedateerd als het idee dat de aarde plat is. In plaats daarvan lijkt slaap een 

‘veranderde staat van zijn’ die voor de meeste zoogdieren noodzakelijk is om te 

overleven.   

 

Veiligheid  

Aangezien de nacht ‘dark and full of terrors’ is zou de noodzaak om een veilig plekje te 

zoeken waar je kunt slapen, onze overlevingskansen kunnen hebben verbeterd ten 

opzichte van ‘s nachts rondzwerven met het gevaar dat je iets tegenkomt met beter 

nachtelijk zicht en grotere klauwen.  

 

Als slaap alleen voor herstel was, dan zou je verwachten dat we op elk moment even 

goed zouden kunnen slapen. In plaats daarvan slapen we het diepst en het makkelijkst 

op gezette tijden wanneer het donker is. Daarbij is het overdag relatief moeilijk om in 

slaap te vallen. Toch kan deze benadering niet verklaren waarom we (bijna) volledig 

ons bewustzijn verliezen gedurende slaap, wat ons bijzonder kwetsbaar achterlaat. 

Bovendien weten we dat slaap niet simpelweg een passieve staat van ‘verwijdering’ van 

de omgeving is, maar dat het een basis gedragsbehoefte waar we actief in willen 

voorzien (net zoals honger en seks).  

 

Thermoregulatie  

Ergens op een warme plek slapen, terwijl we fysiek inactief zijn, dat bespaart      

energie. Aangezien mensen ’s nachts toch niet veel nuttige dingen kunnen doen, 

althans niet konden doen voordat we leerden hoe je vuur en kunstmatig licht creëert, is 

het evolutionair gezien voordeliger om ’s nachts in ‘winterslaap’ te gaan, dan om wakker 

te blijven.   

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2519586/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2519586/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2519586/
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Fysiek herstel 

Slaap lijkt nauw gelinkt te zijn met het functioneren van ons immuunsysteem. Slaap is 

inderdaad een belangrijke stimulator      van de endocriene functie (inclusief 

hormoonproductie). Fase N3 (slow-wave sleep, ofwel diepe slaap), wordt geassocieerd 

met een toename van groeihormoonproductie. Atleten brengen een groter deel van hun 

totale slaap door in een slow-wave staat, terwijl oudere mensen juist minder tijd 

doorbrengen in die slow-wave staat, wat overeenkomt met hun fysieke hersteleisen. 

 

Vroege hersenontwikkeling  

Slaap is mogelijk belangrijk voor vroege hersenontwikkeling. Pasgeborenen slapen 

aanzienlijk      meer uren dan volwassenen: studies laten zien dat ongeveer 50% van de 

tijd die na de geboorte slapend wordt doorgebracht, in REM-slaapfasen is (later 

toegelicht). Over de betekenis hiervan wordt      nog gediscussieerd, aangezien er geen 

significante relatie is tussen REM-slaap en relatief neonatale (bij pasgeborenen) 

hersenmassa. Hoewel REM-slaap waarschijnlijk niet gerelateerd is aan ontwikkeling 

van hersenmassa, kan het misschien wel een rol spelen in de neurale ontwikkeling van 

verschillende hersenstructuren gedurende deze levensfase, zoals het visuele systeem.   

  

Leren en geheugen  

Taken en vaardigheden worden beter geleerd en onthouden als de leersessies worden 

afgewisseld met slaap. Het is daarom geen verrassing dat slaap een belangrijk 

onderdeel is van geheugenverwerking. We kunnen zelfs zien dat de patronen van 

hersenactiviteit, die samenhangen met geoefende bewegingen, ’s nachts worden 

herhaald. Na een squattraining, is je brein ’s nachts dus weer bezig met het oefenen 

van de squat.   

 

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.2009.05300.x/full
http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/192981
http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/192981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8627466
http://joe.endocrinology-journals.org/content/62/3/473.short
http://joe.endocrinology-journals.org/content/62/3/473.short
http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2674385/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2674385/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2674385/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7546299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7546299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7546299
http://www.nature.com/nature/journal/v437/n7063/abs/nature04286.html
http://www.nature.com/nature/journal/v437/n7063/abs/nature04286.html
http://www.nature.com/nature/journal/v437/n7063/abs/nature04286.html


15 

 

 

Synaptische homeostase  

Een van de meest heersende theorieën, welke ook consistent is met meerdere empirische 

bevindingen, suggereert dat slaap onze hersenen in staat stelt om synaptische en 

cellulaire homeostase te herstellen. Synapsen zijn de connecties tussen onze 

zenuwcellen. Wanneer we in een waakzame staat zijn gedurende de dag, wordt ons brein 

uitgedaagd door plastische veranderingen, die moeten plaatsvinden om alle informatie die 

we verkrijgen via onze zintuigen te verwerken. 

 

Volgens de theorie is er een netto toename van synaptische kracht gedurende deze tijd. 

Deze ‘wakker plasticiteit’ kost veel energie en het verzadigt onze leercapaciteit. 

Gedurende de slaap wordt synaptische kracht teruggeschaald om homeostase te 

behouden (zie de afbeelding hieronder). 

 

 

Bron 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3921176/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3921176/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3921176/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079205000420
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De effecten van slaaptekort  

Ongeacht de reden waarom we slapen, is het belang van slaap door onderzoek erg stevig 

gevestigd. Slaaptekort is misschien nog wel een grotere hindernis voor je krachttraining 

dan chronische stress. Het maakt je namelijk vatbaarder voor stress en het heeft 

daarbovenop ook nog een boel negatieve effecten op vrijwel elk systeem in je lichaam.  

 

Simplistisch als het is, is de gelijkenis      van het opnieuw opladen van je batterij, of het in 

herstelmodus zijn, toepasselijk wat betreft je lichaamssamenstelling en krachttraining. 

Zonder honderden woorden vuil te maken aan waarom je genoeg slaap moet krijgen, is 

hier een samenvatting van de negatieve effecten van slaaptekort:    

 

1. Enorm nadelige veranderingen in nutriëntpartitionering.  

 

Slaaptekort vermindert op directe wijze de mate van (myofibrillaire) eiwitsynthese [2] met 

mogelijk grote gevolgen voor onze lichaamssamenstelling. 

 

In een cross-over RCT door Nedeltcheva et al. (2010) verminderde ~5 uur slaap per dag 

vergeleken met ~7,5 uur slaap per dag het aandeel gewichtsverlies als vet met 55%. 

Daarbij verhoogde dit het verlies van vetvrije massa met 60%(!) Slaaptekort verminderde 

het vetverlies van 1,4 kg tot 0,6 kg en het verhoogde het verlies van vetvrije massa van 

1,5 kg tot 2,4 kg. 

 

Jabekk et al. (2020) vergeleken lichaamssamenstellingsveranderingen bij een groep die 

tweemaal per week krachttraining deed zonder hun slaapgewoonten te veranderen, met 

een groep die trainde en die ook hun slaapkwaliteit optimaliseerde. In 10 weken verloor 

de slaap-geoptimaliseerde groep 1,8 kg vet vergeleken met een 0,8 kg toename in de 

gewone trainingsgroep. Ondanks het feit dat ze een energietekort hadden in plaats van 

een overschot, won de slaap-geoptimaliseerde groep ook 1,7 kg vetvrije lichaamsmassa 

in plaats van 1,3 kg. Het verschil in spiergroei bereikte echter geen formele statistische 

https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/JP278828
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.14660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20921542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32141273
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significantie. 

 

Een RCT van Wang et al. (2018) bevond een nog ernstiger effect van slaaptekort tijdens 

een 8 weken durend gewichtsverliesdieet. 40 minuten minder slapen per nacht zorgde 

voor een verschuiving van de ratio van verlies van vetvrije- tot vetmassa van een magere 

20% verlies van vetvrije massa, naar 80% verlies van vetvrije massa! Het totale 

gewichtsverlies bleef gemiddeld hetzelfde. De auteurs vertelden ons dat dit komt door het 

verschil tussen de doorsnee ratio en de ratio van de gemiddelden, maar we hebben deze 

berekeningen niet kunnen herhalen     . 

 

In ieder geval tonen alle 3 de studies aan dat normale niveaus van slaaptekort onze gains      

aanzienlijk kunnen verminderen. Erger nog, de vettoename tijdens een slaaptekort gaat bij 

voorkeur naar de buikstreek, wat een ongezondere verdeling van lichaamsvet bevordert. 

 

In lijn met het bovenstaande onderzoek zorgt het simpelweg verbeteren van je slaap in 

een jaar voor de winst van kilo’s spiermassa en verlies van kilo’s vet, zonder te trainen of 

te diëten. 

 

2. Verhoogde eetlust [2, 3, 4]. Zo’n ~6 uur per nacht slapen gedurende 4 dagen, in plaats 

van 8 uur per nacht, kan je ad libitum energie-inname met 20% verhogen. Omgekeerd 

kan het inhalen van je slaapschuld gedurende 2 weken je ad libitum energie-inname 

met enkele honderden calorieën verminderen. 

 

3. Een met 2-8% verlaagd basaal rustmetabolisme met vaak geen verandering in totaal 

energieverbruik, ondanks een over het algemeen hoger activiteitenniveau [2, 3, 4].  

 

4. Verlaagde hormoonproductie. 5 uur per nacht slapen kan de testosteronproductie met 

~13% verlagen en een nacht zonder slaap kan de testosteronproductie met 24% 

onderdrukken. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29438540
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735109722003102
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735109722003102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26352863
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26352863
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972835
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079218301941
https://www.nutricionhospitalaria.org/articles/03108/show
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735109722003102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20054188
https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.8098
https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.8098
https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.8098
https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.8098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22496545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972835
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26538305
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735109722003102
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.14660
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.14660
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De groeihormoonproductie kan ook afnemen bij extreem slaaptekort, maar bij een mild 

slaaptekort compenseert het lichaam het gebrek aan nachtelijke groeihormoonproductie 

met een verhoogde productie overdag. 

 

De cortisolproductie blijft meestal ruwweg gelijk, hoewel het variabeler kan worden: 

bepaald onderzoek bevindt verlaagde serum cortisolwaarden, terwijl ander onderzoek [2] 

verhoogde pieken vindt. De verschillen zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan de 

verschillende meetmomenten. Slaapgebrek verstoort namelijk het bioritme van cortisol. 

 

5. Verhoogde insulineresistentie, zowel chronisch als acuut. Als gevolg daarvan verhoogt 

slaaptekort de systemische ontstekingsniveaus. 

 

6. Verlaagd welzijn.  

 

7. Verlaagd cognitief functioneren, inclusief verlaagde zelfcontrole [2, 3] (‘intelligentie’). 

Bijna alles wat je hersenen kunnen doen, doen ze slechter als je niet goed geslapen 

hebt. 

 

8. Verminderde trainingsprestaties. Het grootste deel van het effect lijkt voort te komen 

uit onvoldoende herstel en verminderde wilskracht en motivatie na slaaptekort, niet uit 

een verminderde contractiele werking, want pure krachtprestaties lijken niet veel acuut 

effect te ondervinden van slaaptekort op zich. Uit een onderzoek bleek bijvoorbeeld 

dat Olympische gewichtheffers op nationaal niveau geen vermindering van hun 

prestaties ondervonden na 24 uur slaaptekort, hoewel ze zich duidelijk veel slechter 

voelden, terwijl uit een ander onderzoek bleek dat de gewichthefprestaties van 

recreatieve gewichtheffers negatief werden beïnvloed door slaaptekort. Vermoeidheid 

kun je dus voor een groot deel compenseren met wilskracht en motivatie, hoewel 

herstel achteraf een probleem kan zijn. Het kan ook helpen om na een slaaptekort wat 

vroeger dan normaal te trainen, want de verslechtering van de sportprestaties neemt 

toe naarmate je langer wakker bent. 

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)74304-X/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18761394/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9415946
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.14660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20371664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20371664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3548567/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3548567/
http://psycnet.apa.org/record/2010-13439-002
http://psycnet.apa.org/record/2010-13439-002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/
http://psycnet.apa.org/record/2010-13439-002
http://psycnet.apa.org/record/2010-13439-002
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079218301941
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35708888/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18076267/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18076267/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18076267/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8112265/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8112265/
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Hieronder is een systematisch overzicht van de effecten van slaapkwaliteit op het 

menselijk lichaam (uit de scriptie van Gonnissen uit 2013).  

 

 

 

In lijn met alle negatieve effecten van slaaptekort, krijgen mensen een betere controle 

over hun dieet wanneer ze beter slapen. Vrijwel elke leefstijlinterventie om slaapkwaliteit 

te verbeteren, waaronder dutjes     , verbetert de atletische prestatie en het herstel. 

Desondanks werkt het niet zo goed als simpelweg meer slapen per nacht.  

  

  

https://academic.oup.com/ajcn/article/107/1/43/4794751
https://academic.oup.com/ajcn/article/107/1/43/4794751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29352373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29352373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29352373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29352373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29352373
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Conclusie: slaap is enorm belangrijk. Veel mensen onderschatten de invloed van slaap, 

aangezien slaaptekort niet veel negatief effect heeft op acute krachtniveaus [2]. 

Desondanks beginnen de fysieke prestaties van sporters te verslechteren na enkele 

dagen van onvoldoende slaap. De langetermijneffecten van je slaapduur zijn belangrijker 

dan veel aspecten van het ontwerp van je trainings- en voedingsprogramma. Slaap staat 

bovenaan in de hiërarchie van belangrijkheid voor onze lichaamsbouw, gezondheid en 

prestaties. 

 

Dus hoeveel slaap hebben we nodig? 

De voordelen van voldoende en goede kwaliteit slaap zijn dus duidelijk. Wat is 

voldoende? Gemiddelde slaapduur varieert drastisch tussen zoogdieren; olifanten slapen 

maar 3-4 uur, terwijl de dagelijkse slaaptijd van vleermuizen tot 20 uur kan duren. 

Slaapaanbevelingen voor menselijke volwassenen van 18-60 jaar is gemiddeld 7+ uur per 

nacht. Minder dan 7 uur per nacht slapen wordt geassocieerd met veel van de negatieve 

gezondheidsgevolgen die hierboven zijn genoemd.  

 

Aan de andere kant wordt het consistent slapen van >9 uur (tenzij je een slaapschuld hebt 

of minderjarig bent) mogelijk ook geassocieerd met gezondheidsrisico’s, maar dit hangt 

wellicht simpelweg samen met de associatie met depressie en verveling. Mensen die 10+ 

uur per dag slapen hebben blijkbaar niet veel wat hen bezighoudt in het leven. Het is 

fysiologisch gezien niet aannemelijk      dat slaap zelf op directe wijze je gezondheid op 

enige wijze verslechterd.    

  

Om de voordelige effecten van slaap als krachtsporter te maximaliseren, is het aan te 

raden om je te richten op 9 uur slaap per nacht, nadat je gecorrigeerd hebt voor je 

slaaptekort (wat zelfs nog meer slaap kan vergen gedurende een periode).  

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244018300306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18076267
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31246714/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31246714/
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1816/20151853
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1816/20151853
http://www.aasmnet.org/resources/pdf/pressroom/Adult-sleep-duration-consensus.pdf
http://www.aasmnet.org/resources/pdf/pressroom/Adult-sleep-duration-consensus.pdf
http://www.aasmnet.org/resources/pdf/pressroom/Adult-sleep-duration-consensus.pdf
http://www.aasmnet.org/resources/pdf/pressroom/Adult-sleep-duration-consensus.pdf
http://www.aasmnet.org/resources/pdf/pressroom/Adult-sleep-duration-consensus.pdf
http://www.aasmnet.org/resources/pdf/pressroom/Adult-sleep-duration-consensus.pdf


21 

 

 

De overeenstemming binnen het onderzoek is dat 7,5-8 uur voldoende is, maar dit is 

voornamelijk voor sedentaire mensen. Aangezien het gros van bovenstaande systemen 

wordt beïnvloed door krachttraining, is het aannemelijk dat slaapbehoeften toenemen als 

een resultaat van intense training. Meta-analytisch onderzoek bevestigt inderdaad dat 

slaapduur toeneemt na training, maar het effect is gemiddeld slechts 10 minuten.    

 

Anekdotisch lijkt het ook zo dat slaapbehoeften toenemen naarmate je 

lichaamsvetpercentage afneemt. Mogelijk heeft dit eerder te maken met een algemeen 

lagere stresstolerantie, dan dat het per se te maken heeft met een lichamelijk 

verhoogde behoefte aan meer slaap. 

 

Daarentegen verbetert krachttraining de slaapkwaliteit [2, 3, 4, 5, 6]. Het idee dat 

intense krachttraining de slaapkwaliteit verstoort, lijkt volledig een nocebo-effect te zijn 

of het effect van pre-workout cafeïne. Er is namelijk geen relatie is tussen slaapkwaliteit 

en de intensiteit van een training bij elite atleten [2]. Zelfs trainingen laat ’s avonds 

verbeteren eerder de slaapkwaliteit dan dat dit het schaadt, volgens een meta-analyse 

uit 2019 [2]. Intense training letterlijk vlak voor het slapengaan kan de slaapefficiëntie 

echter verminderen en het kan het inslapen wat moeilijker maken. 

 

Bovendien kunnen trainingen in de namiddag daadwerkelijk de slaapduur verbeteren in 

vergelijking met ochtendtrainingen. Ander onderzoek bevindt echter dat de timing van 

training nietszeggend is voor de slaapkwaliteit. 

 

Krachttraining is een effectieve behandeling voor een uitgebreid scala aan 

slaapproblemen. 8 uur aan kwalitatieve slaap kan dus nog steeds voldoende zijn. Als je 

natuurlijk en opgewekt wakker wordt, dan is er geen reden om jezelf te forceren langer 

te slapen. In algemenere zin, als je dagelijks van nature op hetzelfde moment wakker 

wordt en je volledig fris voelt, dan heb je waarschijnlijk genoeg geslapen; ongeacht de 

duur. Sommige mensen, met name ouderen, kunnen wegkomen met minder dan 8 uur 

slaap.  

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079200901102
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079200901102
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28276627
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278591904001395
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278591904001395
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1836955312701066
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1836955312701066
https://www.hindawi.com/journals/apm/2017/1364387/
https://www.hindawi.com/journals/apm/2017/1364387/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22045416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22045416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22045416
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34284064/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22045416
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244017309441?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&dgcid=raven_sd_via_email
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244017309441?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&dgcid=raven_sd_via_email
https://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2019/03000/Sleep_Profiles_of_Elite_Swimmers_During_Different.24.aspx
https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-018-1015-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-018-1015-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-018-1015-0
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00421-019-04280-w
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28277424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28277424
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666321005079
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666321005079
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666321005079
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666321005079
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Let erop dat doorlopende slaap betekent dat je niet voor langdurige perioden wakker 

wordt, buiten toiletbezoek om, in een semi-comateuze staat. 

 

Als je slaaptekort hebt, dan zijn dutjes ook heel effectief om zowel lichamelijke als 

geestelijke vermoeidheid acuut tegen te gaan. Desondanks kom je niet in een diepe 

slaap, tenzij je een dutje doet voor een volledige slaapcyclus van ~90 minuten. Dutjes 

zijn dus geen vervanging voor nachtelijke slaap. Dutjes zijn in wezen pitstops voor een 

snelle oplapbeurt, niet voor volledig herstel. Dutjes kunnen ook de slaapkwaliteit 

verminderen, vooral als je later op de dag dut. Het is dus over het algemeen het beste 

om je dutjes tot de late ochtend of vroege middag te beperken. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31491444
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31491444
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Het meten van slaapkwaliteit  

Ondanks dat het tegenstrijdig klinkt, is ons brein erg actief gedurende de slaap. Terwijl er 

formeel gezien 4 fasen van slaap zijn, wordt deze nu doorgaans ingedeeld in 3 fasen (N1-

N3) van Non-Rapid Eye Movement (NREM) slaap, naast de REM-slaap. Tijdens een 

volledige nachtrust doorlopen we over het algemeen 5 cycli van de 3 slaapfases, die elk 

eindigen in een REM-fase. Iedereen ouder dan 2 jaar heeft doorgaans 4-6 REM-fasen per 

nacht. Naarmate je ouder wordt, neemt de hoeveelheid tijd in fase N3 (diepe slaap) 

doorgaans af.  

 

 

Verschillende slaapfasen 101. 

 

http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
http://apsychoserver.psych.arizona.edu/jjbareprints/psyc501a/readings/Carskadon%20Dement%202011.pdf
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Prototypische weergave van een nacht slaap, bestaande uit 5 slaapcycli, elke ongeveer 

90 minuten lang. 

 

Voor volwassenen start slaap normaliter op een ‘oppervlakkige diepte’ (N1), welke dieper 

wordt na verloop van tijd en welke uiteindelijk leidt tot slow-wave slaap (diepe slaap, N3). 

De meeste lichaamsfuncties worden verlaagd gedurende deze fase; zowel je hartslag als 

je ademhaling worden verlaagd en je pupillen vernauwen, wat een meer parasympatische 

toon signaleert.    

 

Tijdens REM-slaap is er iets anders aan de hand. Ondanks dat spiertonus 

(spierspanning) praktisch wordt verlaagd tot 0, stijgen je hartslag, ademhaling, 

bloeddruk en bloedtoevoer naar de hersenen juist allemaal.   

  

REM-slaap is ook de fase waarin dromen uitkomen plaatsvinden. Zenuwcelactiviteit kan 

een wakkere staat overstijgen en je ogen bewegen op een sneller tempo (vandaar de 

naam) onder je oogleden, overeenkomend met de inhoud van je droom.  
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Polysomnografie 

Polysomnografie (‘meerdere slaapgrafieken’) is de meest betrouwbare manier om 

slaapfasen vast te stellen. Deze methode gebruikt sensoren op verschillende plekken 

van het lichaam om kleine elektrische pulsen, afgegeven door alle zoogdieren en 

vogels, te meten. Vier markers worden opvolgend geanalyseerd , waarbij elke fase 

correspondeert met een verschillende mate van activiteit voor elke meting:   

 

❖ Hersengolfopnamen, medisch bestempeld als electro-encephalogram (EEG)  

❖ Oogbewegingsopnamen, medisch bestempeld als electro-oculogram (EOG)  

❖ Spierspanningsopnamen, medisch bestempeld als electromyogram (EMG)  

❖ Hartslagopnamen, medisch bestempeld als electrocardiogram (ECG)  

 

Een polysomnogram geeft golven in meerdere kolommen weer, waarbij elke te 

onderscheiden golf correspondeert met een van de bovengenoemde markers.   

 

 

 

Polysomnografie van stage N3 slaap (bron).  

 

http://emedicine.medscape.com/article/1188764-overview#a2
https://en.wikipedia.org/wiki/Polysomnography
https://en.wikipedia.org/wiki/Polysomnography
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In het diagram hieronder kun je zien hoe elke fase van slaap correspondeert met een 

andere EEG-lezing. Elke fase van slaap zendt een andere frequentie en intensiteit EEG-

golven uit, welke helpen om de fasen van elkaar te onderscheiden. 

  

  

 

EEG Data: dominante hersengolven gedurende de verschillende slaapfasen (     bron).  

  

Aangezien de meeste mensen geen toegang hebben tot polysomnografie, moeten we de 

slaapkwaliteit met tools meten die wat simpeler zijn.   

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2824445/figure/F2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2824445/figure/F2/
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Subjectieve slaapkwaliteit en slaaptekort 

Een simpele en praktische optie is afgaan op subjectieve slaapkwaliteit. We hebben enig 

idee van hoe goed we hebben geslapen, wat correleert met objectieve slaapkwaliteit. 

Subjectieve slaapkwaliteit correleert doorgaans erg goed met objectieve slaapkwaliteit. 

Als je flink de details wilt induiken, dan kun je gebruik maken van de Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI; zie de vragenlijst aan het einde).  

 

Er zijn desondanks een paar dingen waar je voor moet oppassen. Ten eerste 

overschatten we onze slaapduur gewoonlijk met ongeveer een half uur per dag. 

 

Ten tweede associëren veel mensen dromen ook met diepe slaap. Het kunnen herinneren 

van je dromen is echter geen teken van goede slaapkwaliteit. Hoewel sommige mensen 

van nature hun dromen effectiever onthouden dan anderen, suggereert het kunnen 

herinneren van je dromen dat je een relatief grote hoeveelheid tijd in REM-slaap 

doorbrengt in plaats van in diepe slaap. Nog belangrijker; het suggereert dat je voldoende 

bij bewustzijn was om de dromen te verwerken en op te slaan in je geheugen. Na een 

nacht perfecte slaap zou je in theorie moeten opstaan zonder enig idee te hebben van wat 

er de afgelopen ~8 uur is gebeurd.  

 

Ten derde komt subjectieve slaapkwaliteit nauwelijks overeen met objectieve 

slaapkwaliteit wanneer je veel slaaptekort hebt. Onderzoekers onderscheiden doorgaans 

acuut slaaptekort (een enkele verlengde periode van waakzaamheid) en chronisch 

slaaptekort (onvoldoende slaap gedurende meerdere dagen). Acuut slaaptekort lijkt alleen 

de metingen van aandacht of waakzaamheid te beïnvloeden, wat complexere mentale 

taken onaangetast laat.  

 

Dat verandert wanneer slaaptekort chronisch wordt en de nadelige effecten, die we eerder 

bespraken, gaan optreden. In een paar experimenten, door dezelfde onderzoeksgroep, 

werden proefpersonen deels beperkt tot ofwel 6 uur of minder slaap per nacht gedurende 

14 dagen of ze werden volledig beperkt qua slaap tot zo’n 3 opeenvolgende nachten.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26372692
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26372692
https://drive.google.com/file/d/1-kuBLqRWVPb3AKHRr9tNawkF9Zq4Exho/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-kuBLqRWVPb3AKHRr9tNawkF9Zq4Exho/view?usp=sharing
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29087784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20438143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20438143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20438143
https://pdfs.semanticscholar.org/de9b/cf9e49b3f938197cef1be43b20122c299d41.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/de9b/cf9e49b3f938197cef1be43b20122c299d41.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/de9b/cf9e49b3f938197cef1be43b20122c299d41.pdf
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In beide scenario’s was chronisch en ‘volledig’ slaaptekort nadelig voor cognitieve 

prestatie bij meerdere maatstaven. 

 

In principe werden de proefpersonen steeds dommer naarmate het slaaptekort groter 

werd. Er was een vrijwel lineaire dosis-responsrelatie tussen de extra tijd van 

waakzaamheid en verlaagd cognitief functioneren: elk uur extra slaaptekort bleef het 

functioneren van het brein net zoveel verlagen, als het uur ervoor. Toen het slaaptekort 

van beide groepen op dezelfde hoeveelheid zat, liet de groep die chronisch 6 uur of 

minder per nacht sliep gelijkwaardige prestatieafnames zien als de groep die al 2 nachten 

aan één stuk wakker was (!).   

 

Wanneer je een chronisch slaaptekort hebt, dan merk je niet meer hoe heftig de effecten 

daadwerkelijk zijn. Onze hersenen zijn erg gevoelig voor veranderingen, maar niet zo zeer 

voor absolute hoeveelheden. Hierdoor raken we gewend aan een subtiele vorm van 

chronisch slaaptekort en voelen we het voornamelijk wanneer er een acuut slaaptekort is, 

ondanks dat de daadwerkelijke nadelige effecten qua hevigheid het tegenovergestelde 

zijn van hoe wij het ervaren.  

 

Mensen die 6 uur of minder per nacht mochten slapen rapporteerden in het begin meer 

subjectieve slaperigheid, zoals verwacht. Desondanks zorgde extra slaaprestrictie voor 

een nietszeggende toename van die ervaren slaperigheid, waarna het uiteindelijk een 

maximum bereikte. Tegengesteld hieraan rapporteerden mensen die helemaal niet 

mochten slapen aanzienlijk meer slaperigheid, zonder dat hierbij iets van gewenning leek 

op te treden.  

 

Dit suggereert dat er een mentaal plateau lijkt te zijn voor hoe slecht je je voelt tijdens 

chronisch gedeeltelijk slaaptekort (zoals 5 uur slapen per nacht), terwijl de objectieve 

metingen van mentale prestatie vrijwel lineair blijven afnemen en niet gecompenseerd 

worden.  
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Waar het op neer komt: als je eenmaal in de 'zombiemodus' bent beland en denkt dat je 

cognitief de bodem hebt bereikt in termen van hoe moe je bent, dan heb je het mis. Het 

blijft bergafwaarts gaan zolang je de hoeveelheid slaap die je krijgt niet verhoogt. Hoewel 

je je misschien 'normaal' voelt of het gevoel hebt dat je gewend bent aan het chronisch 

minder uren slapen per nacht, zak je steeds dieper weg in een cognitief gat. Een 

chronisch slaaptekort kan op den duur leiden tot blijvende hersenschade. In 

dieronderzoek zien we dat er een bepaalde mate van slaapschuld is waarvan je niet kunt 

herstellen. Zelfs na het inhalen van de slaap blijft het levenslange risico op aandoeningen 

van het zenuwstelsel en geheugenstoornissen bestaan. 

 

Met de bovenstaande 3 kanttekeningen in het achterhoofd is subjectieve slaapkwaliteit 

voor de meeste mensen alles wat ze hoeven na te gaan, maar commerciële beschikbare 

slaaptrackers worden steeds geavanceerder. 

 

Activiteitentrackers 

Er zijn verschillende commerciële apparaten die slaapkwaliteit meten, zoals de Fitbit en 

mobiele apps. Veel van deze typen software zijn nog niet gevalideerd binnen het 

wetenschappelijke onderzoek. De producten waarvan dat wel het geval is, scoren meestal 

niet zo goed als laboratoriumkwaliteit polysomnografie.    

 

De Totale Slaap Tijd (TST: Total Sleep Time) kan redelijk goed worden geschat door de 

meeste activiteitentrackers, maar op sommige dagen zijn er foutmarges van meer dan 

50%. Dat wil dus zeggen dat het apparaat kan claimen dat je 12 uur hebt geslapen, terwijl 

je daadwerkelijk maar 8 uur hebt geslapen [2, 3].      Met name      activiteitentrackers voor 

consumenten hebben de neiging de slaapkwaliteit en de slaaptijd te overschatten. 

 

Het probleem met praktisch alle mobiele, draagbare en betaalbare slaaptrackers is dat ze 

geen hersenactiviteit meten, maar dat ze de slaapkwaliteit proberen af te leiden van 

andere lichamelijke metingen, zoals polsbewegingen. Door hun ontwerp kunnen 

dergelijke toestellen dus nooit opboksen met polysomnografie. Het afleiden van 

  

https://doi.org/10.1016/j.tins.2022.05.007
https://doi.org/10.1016/j.tins.2022.05.007
http://www.mdpi.com/1424-8220/16/5/646/htm
http://www.mdpi.com/1424-8220/16/5/646/htm
http://www.mdpi.com/1424-8220/16/5/646/htm
http://www.mdpi.com/1424-8220/16/5/646/htm
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00743/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079216301496
https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-015-0314-1
https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-015-0314-1
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slaapkwaliteit uit lichamelijke metingen vereist ook dat de algoritmen gebaseerd zijn op 

bevolkingsgemiddelden. Dit betekent dat personen met slaapstoornissen, die doorgaans 

geen doorsnee slaapbiologie hebben, de minste kans hebben om nauwkeurige metingen 

van de slaapkwaliteit te registreren. Mobiele slaaptrackers voor consumenten zijn 

inderdaad minder nauwkeurig bij klinische dan bij gezonde populaties. 

 

Klik hier voor een uitgebreide lijst van specifieke merken, met daarbij of ze ondersteuning 

krijgen vanuit onderzoek volgens een review 2018 door Peake et al. Zie hoe er geen 

enkel product bij zat dat zowel gevalideerd was, als dat het was getest op 

betrouwbaarheid en we kennen er nog steeds geen een die dat wel is. 

 

Zelfs als je aan een apparaat kunt komen dat praktisch en nauwkeurig je slaapkwaliteit 

meet, wat dan? De meeste mensen weten al dat ze meer slaap nodig hebben en iedereen 

zou moeten proberen zijn slaapkwaliteit te optimaliseren, ongeacht wat hun ActiWatch 

zegt. Anekdotisch gezien creëert het objectief proberen te meten van de slaapkwaliteit 

voor veel mensen meer problemen dan dat het oplost. Nadenken over je slaapkwaliteit is 

een van de slechtste dingen die je kunt doen om in slaap te vallen. Het is net zoiets als 

tegen iemand zeggen: "Denk niet aan de roze olifant!" Raad eens wat het eerste is dat 

zojuist in je gedachten opkomt? 

 

 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079216301496
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079216301496
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079216301496
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079216301496
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079216301496
https://www.frontiersin.org/files/Articles/329783/fphys-09-00743-HTML-r1/image_m/fphys-09-00743-t004.jpg
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00743/full
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Al met al is het voor het gros van de mensen de investering simpelweg niet waard. 

Iedereen zou moeten proberen zijn slaapkwaliteit te optimaliseren met de low-effort 

strategieën uit deze cursus, ongeacht wat een slaaptracker aangeeft. De gouden regel 

van slaapkwaliteit is doorgaans het enige wat je in de praktijk nodig hebt: word je elke 

dag, zonder alarm, rond dezelfde tijd wakker en voel je je volledig uitgerust? Top, dan 

hoef je je totaal niet druk te maken over je slaapkwaliteit. Zo niet, dan is het aan te raden 

om meer te slapen of om je slaapkwaliteit te verbeteren.    

  

Slaapoptimalisatie   

Gezien het belang van slaap is hier een gids om je slaapkwaliteit te verbeteren. Voel je vrij 

om deze gids te sturen naar je betalende klanten     .   

 

PT-toolkit 

Slaapoptimalisatie gids 

 

Om een beeld te krijgen van hoe enorm de effecten van leefstijlverbetering kunnen zijn, 

volgen hieronder 2 casussen die je kunt bekijken. Let erop dat dit geen gemiddelde 

resultaten zijn. Veel ‘armchair experts’ (mensen zonder praktijkervaring) zullen roepen dat 

deze bevindingen onmogelijk zijn, maar veel topcoaches die we gesproken hebben, 

hebben vergelijkbare gevallen gezien. Zoals een burn-out al zo duidelijk laat zien, kan 

stress schadelijk zijn op manieren die we nog niet eens volledig begrijpen. Als je dus een 

klant      hebt die chronisch slaaptekort heeft en die erg gestresst is, dan is een 

leefstijlreset met vermindering van training- en dieetstress doorgaans aan te raden. 

 

Casus [optioneel] 

Het belang van leefstijlfactoren 

Casus David   

https://drive.google.com/open?id=0Bz0wuzhRpa15QnVXeEo3dlBLNWc
https://drive.google.com/file/d/1GEiJElR5Ub2KFa3EhOq13KuLdOiFIryW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KG55Exexqk0D16Wzf8D1h7FQQzdI8bz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/105HHh4Vh6zZYNPUgY0cWHievDHEYGfY3/view?usp=sharing
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Activiteitenniveau   

Het probleem met gewichtsverliesdiëten komt in fysieke termen neer op de moeite om een 

duurzaam energietekort te creëren. We hebben de energie-inname kant van de 

vergelijking tot in detail besproken. Laten we nu eens kijken naar de kant van 

energieverbruik.    

 

Buiten je formele trainingsprogramma heeft je algehele activiteitenniveau een enorm 

effect op je energieverbruik. Dit heeft geleid tot de tot vervelens toe herhaalde boodschap      

van ‘eet minder, beweeg meer’. Het algemene advies is om de trap te nemen in plaats 

van de lift. Of om je auto wat verder weg te parkeren, zodat je verder moet lopen. 

Desondanks zijn de voordelen van dit soort dingen vaak nietszeggend     .    

 

• Je verbrandt 19,7 calorieën wanneer je 11 verdiepingen traploopt. Dat betekent dat 

je een kleine appel aan extra energie verbruikt wanneer je dagelijks 29 

verdiepingen traploopt. Het energieverbruik van de trap aflopen is minder dan de 

helft hiervan.   

• Wanneer je je auto zo’n 1,6 km van je werk parkeert, verbrand je 80 calorieën met 

het wandelen naar je werk. Dit is minder dan een kleine banaan.   

 

  

http://journals.lww.com/acsm-msse/pages/articleviewer.aspx?year=2002&issue=04000&article=00021&type=abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15570150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15570150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15570150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15570150
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Gewoonten   

In plaats van je dagen te spenderen met het maken van nietszeggende beslissingen over 

of je wel of niet de trap moet nemen, is de sleutel tot het succesvol verhogen van je 

energieniveau om leefstijlkeuzes te maken, niet keuzes van dag-tot-dag. Kun je de fiets 

nemen naar je werk? Maak er een gewoonte van. Neem het besluit dat je elke dag naar 

het werk gaat met de fiets, zelfs wanneer het regent.   

 

Implementatie intenties   

Uiteraard weerhoudt het leven ons er soms van om altijd iets te doen. Misschien is het 

weer op sommige dagen zo slecht dat je de fiets echt niet kunt nemen. Psychologen 

hebben bevonden dat je in dat geval alle voordelen van gewoonten kunt krijgen, zonder 

de daadwerkelijke gewoonte te vormen, door implementatie intenties te vormen. 

Implementatie intenties zijn duidelijke, concrete, als-dan-regels voor je leven. “Als het 

regent, dan ga ik naar het werk met de auto. Anders ga ik naar het werk met de fiets.”  

Implementatie intenties worden ook wel action triggers genoemd. 

 

Zitten versus staan 

Mensen hebben zich niet aangepast aan het zittend doorbrengen van hun leven. Het 

menselijk lichaam is een organisme dat activiteit nodig heeft om in leven te blijven. De 

gelijkenis met ‘waterlichamen’ is bijzonder passend in dit geval, gezien onze lichamen uit 

~60% water bestaan. Wat gebeurt er met een ‘waterlichaam’ wanneer er geen stroom is? 

Het verandert al snel in een smerige beerput. Zelfs wanneer je regelmatig sport is de tijd 

die je zittend doorbrengt nog steeds een onafhankelijke voorspeller van tientallen 

houdings- en gezondheidscomplicaties.    

   

  

https://psycnet.apa.org/record/1999-05760-004
https://psycnet.apa.org/record/1999-05760-004
https://psycnet.apa.org/record/1999-05760-004
https://psycnet.apa.org/record/1999-05760-004
http://ajcn.nutrition.org/content/33/1/27.abstract
http://ajcn.nutrition.org/content/33/1/27.abstract
http://ajcn.nutrition.org/content/33/1/27.abstract
http://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227%2812%2900208-2/abstract
http://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227%2812%2900208-2/abstract
http://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227%2812%2900208-2/abstract
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Als je begrepen hebt waarom ‘Meer bewegen!’ een recept tot falen is, dan begrijp je ook 

dat het simpelweg opstaan en rondlopen op willekeurige tijden over het algemeen niet 

effectief is. In plaats daarvan hebben we hier 2 concrete tips om je activiteitenniveau te 

verhogen wanneer je veel tijd doorbrengt achter een bureau of werkt vanaf je computer.    

   

Ten eerste: maak er een gewoonte van om veel te drinken wanneer je achter een bureau 

werkt. Het voorkomt automatisch een langdurige sedentaire houding, het helpt je honger 

te onderdrukken – kruidenthee en cafeïnevrije koffie hebben met name dit effect – en het 

verhoogt lichtelijk je metabolisme. Het helpt om een grote fles gevuld met water (of je 

favoriete lightdrank) op je bureau te hebben. Zorg dat deze leeg is op bepaalde tijden van 

de dag, zoals voorafgaand aan een maaltijd of voordat je naar de sportschool gaat.   

 

Ten tweede: haal een stabureau (standing desk), bij voorkeur zelfs een met een loopband 

of fietsergometer. We weten het, ze hebben een reputatie als ‘raar’ en als ‘gadget voor 

sukkels’, maar rationeel gezien zijn ze geweldig. In tegenstelling tot wat veel mensen 

denken (voordat ze het proberen), verstoort het staand werken of zelfs rustig lopend 

werken, je werkkwaliteit totaal niet [2, 3, 4, 5]. Het vergroot je eetlust niet en het is een 

unieke, effectieve manier waarop je je activiteitenniveau zonder enige moeite aanzienlijk     

kunt verhogen.    

 

⮚ Een namiddag staand bureauwerk doen verbrandde 174 kcal extra vergeleken met 

de tijd zittend doorbrengen bij een groep die voor 80% bestond uit vrouwen. 

Indirecte calorimetrie liet een 11,5% toename in energieverbruik zien wanneer 

bureauwerk staand werd verricht in plaats van zittend en een 7,8% toename 

wanneer er werd afgewisseld tussen staand en zittend.    

⮚ Een loopbandbureau kan het energieverbruik met 100-150 kcal per uur verhogen, 

zelfs bij (lichtere) vrouwen. En een jaar lang durend prospectief experiment bevond 

een 33% toename in activiteitenniveau bij kantoormedewerkers die een 

loopbandbureau gingen gebruiken. Dit werd geassocieerd met significant 

gewichtsverlies, zonder enige dieetmoeite.    

    

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009174351400454X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009174351400454X
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18954813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18954813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17717060
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17717060
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20121/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20121/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20121/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20121/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20121/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24297826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24297826
http://occmed.oxfordjournals.org/content/early/2016/08/10/occmed.kqw115.abstract
http://occmed.oxfordjournals.org/content/early/2016/08/10/occmed.kqw115.abstract
http://occmed.oxfordjournals.org/content/early/2016/08/10/occmed.kqw115.abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20121/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20121/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20121/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20121/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20121/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20121/full
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Daarom kunnen mannen makkelijk hun energieverbruik met een paar honderd calorieën 

per dag verhogen, door simpelweg staand te werken in plaats van zittend.    

 

Helaas bereik je in de praktijk niet zo'n grote toename van je energieverbruik, want we zijn 

intuïtief geneigd onze spontane lichamelijke activiteit te verlagen na perioden van meer 

activiteit. Je kunt je energieverbruik met een stabureau dus maar tot op zekere hoogte 

verhogen. 

 

Van stabureaus is ook bevonden dat ze de bloedsuikerregulering verbeteren, je risico op 

hartziekten verlagen, rugklachten verminderen, je levensverwachting verhogen en je 

gesteldheid verbeteren [2].  

 

In eerste instantie kunnen loopbandbureaus duur zijn, maar het is een legitieme zakelijke 

investering. Als je een werknemer hebt; informeer eens of je er een op naam van de zaak 

kunt krijgen. Als je zzp’er bent, dan kun je het declareren als zakelijke kostenpost om 

belasting te besparen.    

   

Wanneer je voor het eerst begint met meer te staan, zullen je benen vermoeid raken. Dit 

is waar implementatie intenties weer van pas komen. “Ik start altijd staand met werken. 

Als mijn benen vermoeid raken, dan ga ik zitten. Wanneer ik moet opstaan, om wat voor 

reden dan ook, dan ga ik weer terug naar mijn stabureau.” Simpelweg de wekker zetten 

kan      ook zeer nuttig zijn, ondanks dat we de voorkeur geven aan ‘meer natuurlijke 

tekenen’ als gevolg van implementatie intenties.     

 

Een antivermoeidheidsmat, veelal gebruikt bij werk waarbij lange perioden van staan zijn 

vereist, kan het gewrichtsongemak aanzienlijk verminderen [2]. Schoenzolen kunnen net 

zo effectief zijn als je naar je werk geen mat mee kunt nemen. 

 

 

https://journals.lww.com/acsm-msse/Pages/articleviewer.aspx?year=2016&issue=04000&article=00018&type=Fulltext
https://journals.lww.com/acsm-msse/Pages/articleviewer.aspx?year=2016&issue=04000&article=00018&type=Fulltext
https://journals.lww.com/acsm-msse/Pages/articleviewer.aspx?year=2016&issue=04000&article=00018&type=Fulltext
https://www.healthline.com/nutrition/7-benefits-of-a-standing-desk
https://www.healthline.com/nutrition/7-benefits-of-a-standing-desk
https://www.healthline.com/nutrition/7-benefits-of-a-standing-desk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23057991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4591921/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4591921/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4591921/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4591921/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26182929
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Een antivermoeidheidsmat verlaagt het gewrichtsongemak van langere perioden staan. 

   

Als je wel veel moet zitten, zorg er dan voor dat je een optimale werkplek creëert, zoals 

hieronder afgebeeld.   
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Voor het overzicht:  

* Pols in een neutrale houding (recht). 

* Hoofd rechtop en over de schouders. 

* De ogen kijken licht naar beneden (30° vanaf de horizontale gezichtslijn) zonder buiging van de nek. 

* De rug moet worden ondersteund door de rugleuning van de stoel die de natuurlijke kromming van de 

onderrug stimuleert. 

* Ellebogen gebogen op 90°, onderarmen horizontaal. Schouders moeten ontspannen zijn, niet naar voren 

gericht. 

* Dijen horizontaal met een hoek van 90°-110° bij de heup. 

* Voeten volledig ondersteund en plat op de vloer. Als dit niet mogelijk is, moeten de voeten volledig 

ondersteund worden door een voetensteun. 
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Leerdoelen 

Voor het examen zou je het volgende moeten kunnen: 

 

❖ De werkingsmechanismen benoemen waarmee verhoogde stress en verlaagde 

slaapkwaliteit iemands lichaamssamenstellingsdoelen kan beïnvloeden.  

❖ De impact van iemands stressniveau en slaapkwaliteit op hun 

lichaamssamenstellingsveranderingen bekijken.  

❖ Iemand helpen om zijn slaapkwaliteit te optimaliseren. 

❖ Iemand helpen om zijn stressniveaus te verlagen. 

❖ Iemand helpen om zijn activiteitenniveau duurzaam te verhogen. 

 

Klik hier voor voorbeelden van examenvragen 

 

https://www.proprofs.com/quiz-school/ugc/story.php?title=leefstijlfactoren-tussentijdse-toets

