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Waarom slapen?  
Onderzoek wisselt, maar met de 
zelfde strekking: we slapen om 
in leven te blijven. 
 
Het idee dat ons lichaam en brein ’s nachts op stand 
uit gaat is ver van de werkelijkheid. Slapen is 
namelijk hard werken. Wat is het doel van dat we 
een derde van ons leven slapenend door brengen? 
Slaap heeft vele functies en de wetenschap is er nog 
lang niet op uitgekeken. Twee belangrijke 
onderwerpen zijn: 

Slaap is nodig voor de ontwikkeling en de 
onderhoud van het brein. Het is een belangrijk 
onderdeel van de plasticiteit van het brein. Denk 
hierbij aan het geheugen, de mogelijkheid om te 
leren, te ontwikkelen en herstellen. Het lymfe 
systeem in het brein is 60% activer als we slapen.  

Slaap draagt voor een belangrijk deel bij aan het 
lichamelijk herstel. Slechte slaap wordt onder andere 
in verband gebracht met obesitas, hart en vaatziekte, 
kanker en een verzwakt immuunsysteem.  
Na een slechte nacht van 4 uur daalt de insuline 
gevoeligheid met 25%. Dit is een van de redenen dat 
slechte slaap een oorzaak is van overgewicht. 

Slaaptip  
ritme  
Probeer voor een goede nachtrust elke dag dezelfde 
tijden aan te houden van gaan slapen en opstaan. 
Het lichaam houdt van ritme. Probeer dit ook in het 
weekend vol te houden. Niet iedereen heeft altijd 
even veel slaap nodig, maar een richtlijn is 7:30 uur.  

 

 

 

Sleep pressure: hoe langer we wakker zijn, hoe slaperiger we worden. Hoe langer we slapen, hoe waarschijnlijker het is 
dat we wakker worden  

Slaaptips 
Voeding en meer ritme  

Ons circadiaans ritme ( het dag en nacht ritme ) wordt 
geregeld door de pijnappelklier. Deze laat zich leiden 
door licht (natuurlijk licht) gemeten door de nucleus 
suprachiasmaticus.  

Licht betekent actie! In de natuur wordt licht en 
donker geregeld door de zon. Zo gaat licht en donker 
mee in een dagelijks ritme. Dit komt ons niet altijd 
even goed uit. Met kunstlicht kunnen we de dagen 
flink wat langer maken en meer ‘belangrijk’ werk 
doen. Dit gaat helaas wel te koste van onze 
ontspanning en slapende uren. (Kunst)licht remt de 
aanmaak van melatonine. Melatonine is het ‘slaap 
hormoon’. Vanaf de schemering begint de 
pijnappelklier melatonine aan te maken. Bij 
schemering begint vooral het blauwe spectrum van het 
licht weg te vallen. Schermpjes van tablets, telefoons 
enzovoorts en ons nieuwe led licht hebben een 
bijzonder hoge concentratie aan blauw licht. Hierdoor 
is het voor de pijnappelklier net als of het ochtend is 
in plaats van avond. De pijnappelklier zal geen 
melatonine aanmaken. Beperk het gebruik van 
blauwlicht producerende apparaten in de avond tot 
een minimum. ( eigenlijk helemaal niet ) 

Dus blauw licht verstoort de aanmaak van 
melatonine en heeft een negatief effect op je slaap. 
Dit hormoon wordt gemaakt door de omzetting van 
serotonine. Er moet dus wel voldoende serotonine 
zijn om melatonine te kunnen maken. Een 
bouwteen van serotonine is tryptofaan. Je vindt dit 
onder andere in kip, vis, walnoten, cashewnoten en 
banaan. Een andere belangrijke bouwsteen is 
magnesium. Groene bladgroente zijn een goede 
bron van magnesium. Als jij een van die 
Nederlanders bent die nog steeds te weinig groente 
eet, dan weet je wat je te doen staat. Het 
voedingcentrum adviseert 250 gram per dag, dat is al 
niet veel. Helaas haalt slechts 25% van de 
Nederlanders dit al krappe advies.  
Sommige mensen drinken speciaal voor het kunnen 
inslapen een (paar) glaasjes (alcohol). Mischien helpt 
dat om in te slapen, al is dat meer gedrag en 
gewoonte, maar alcohol verstoort de rest van de 
slaapcyclus. Wanneer je vervolgens wakker wordt 
zul je merken dat inslapen juist moeilijker gaat en je 
onrustiger bent. 

 

 

 

De slaap cyclus bestaat uit 4 fase. De inslaap fase 
natuurlijk als eerste. Daarna volgen lichte slaap, diepe 
slaap, weer lichte slaap en dan rem slaap. Een cyclus duurt 
ongeveer 90 minuten. 

 

 

No brainer 1 
Koffie 

No brainer 2 
De slaapkamer 

No brainer 3 

Temperatuur 

GEEN koffie na 14:00! Is voor slapen en seks Zorg voor een koele slaapkamer 

Er is niets mis met koffie, tenzij in overmatige 
hoeveelheid geconsumeerd, maar koffie 
stimuleerd wel de aan maak van cortisol. En remt 
op die manier de aanmaak van melatonine  
 

Zorg voor een rustige en ontspannen 
slaapkamer. Zonder bureau waar je aan werk of 
televisie of tablet voor in bed. De slaapkamer is 
om te slapen ( en seks ) 
 

In de natuur koelt de omgeving af als het avond 
en nacht wordt. Het lichaam reageert hierop. 
Een koele slaapkamer heeft een gusntig effect op 
de slaapkwaliteit.   
 

 
 

 

  
 


