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Totale rust 
Alle herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd in rust. Hier dieper de rust in lichaam en hoofd, hoe 
effectiever herstel er plaats kan vinden. Door de dag heen kunnen we deze rust ervaren door inactief 
bezig te zijn, bijvoorbeeld wanneer we rustig een tijdschrift doorbladeren. Toch is ons brein dan nog 
actief, we zijn immers aan het lezen en verwerken. Maar gelukkig hebben we een behoefte die we 
allemaal hebben en die deze stand verzadigt: slapen.  

Jouw zenuwstelsel kent in de basis maar twee standen: vecht en vlucht of rust en herstel. De eerste 
stand is de overlevingsstand en deze gebruiken we een aantal keer per dag. De een wat meer dan de 
ander en afhankelijk van de stressfactoren. Daarnaast hebben we de ontspanningsstand waarin alle 
onderhoudswerkzaamheden en de grote schoonmaak plaatsvindt. Deze stand gebruiken we overdag 
een heel stuk minder tot bijna niet. Echte diepe rust, voor zowel het lichaam als de hersenen, vindt 
plaats wanneer we slapen. 

Fases 
Slaap is meer dan liggen en je ogen dicht doen. Een gezonde nachtrust bestaat uit 4 fases: 

1. Sluimerfase - in slaap vallen 
2. De lichte slaap - dieper ademhalen, onbewustheid stijgt 
3. De diepe slaap - echte slaap, diepe ademhalingen, herstel van het lichaam 
4. De REM slaap - droomslaap, mentale verwerking 

De eerste twee fases brengen het lichaam in slaap wanneer je in je bed stapt. Je wordt nog snel wakker 
van geluiden en kunt nog wat bewegen. Deze fases gaan over in de diepe slaap en de REM slaap, 
waarin de hartslag daalt en spieren ontspannen. Deze twee zijn de herstelfases voor het lichaam.  

Organen en spieren hebben de diepe slaap nodig om dode weefsels te verwijderen, afvalstoffen af te 
voeren, het bloed te reinigen en nieuwe weefsels op te bouwen. Dat laatste gebeurt onder invloed van 
het groeihormoon. Je galblaas en lever zijn hierbij actief bezig met opruimen. Daarom is alcohol 
drinken voor het slapen erg belastend, zal de slaapkwaliteit afnemen en de herstelkwaliteit 
verminderen. Ook Je brein begint in deze fase met het opruimen en verwerken. Je hersens krimpen 
zelfs een beetje waardoor meer vloeistof binnen kan stromen. Deze vloeistof werkt net als het 
lymfevocht en ruimt alle afvalstoffen in je hoofd op. Zie deze twee fases dus als een volledige wasbeurt 
van je binnenkant! 

Fase 2 t/m 4 komen ongeveer twee keer langs in de eerste vier uur slaap. Deze uren zijn dan ook mega 
belangrijk voor het herstellen van het lichaam en het aanmaken van energie. Daarna neemt de diepe 
slaap geleidelijk af en zal er vooral lichte slaap zijn, afgewisseld met de sluimerfase. Je wordt wakker. 

Slaapgebrek 
Iedere nacht heeft het lichaam tussen de 7 en 9 uur slaap nodig om alle werkzaamheden uit te voeren. 
Gemiddeld 8 uur dus. Kom je hier niet aan door welke reden dan ook? Dan heeft dit altijd effect op de 
volgende dag. Zelfs als je denkt dat je minder slaap nodig hebt. Dit is uitgebreid onderzocht en 
bewezen. Maar 8% van de mensen kan met iets minder dan 7 uur slaap toe. Bij 6 tot 7 uur slaap treedt 
er lichte concentratievermindering, prikkelbaarheid, vermoeidheid en een verslechterd geheugen op. Is 
de slaap minder dan 6 uur? Dan zakken de cognitieve prestaties (geheugen en concentratie) de 
volgende dag tot zo’n 400%. Ook bij jou. Best wel wat he! 

Niet alleen de cognitieve functies gaan achteruit. Minder dan 6 uur slaap per nacht verhoogt de kans 
op hartfalen, hoge bloeddruk en een beroerte aanzienlijk. Daarnaast heeft het veel effect op de 
hormonen, de algehele emotionele gesteldheid en neemt het risico op overgewicht toe. Slaapgebrek 
zorgt namelijk voor meer van het honger-hormoon ghreline, en remt de aanmaak van het honger-
stillend hormoon leptine. Je ervaart dus meer honger/trek gedurende de dag. Zelfs als je maar één 
nacht één uurtje minder slaapt zie je al een gemiddelde innamestijging van 145 kcal de volgende dag! 
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Slecht slapen 
Volgens de Nederlandse Hersenstichting slaapt 63% van de Nederlanders niet goed. Terwijl slaap zo 
ontzettend belangrijk is! Slaapgebrek wordt dan ook wel eens het nieuwe roken genoemd. En dit is 
geen hele gekke vergelijking. Te weinig kwalitatieve slaap verhoogt het risico op beroertes en 
hartfalen, net zoals bij roken. Door een slechte nachtrust of langdurig erg weinig slaap krijgt het 
lichaam niet voldoende rust om toxines op te ruimen. Toxines door voeding, sporten, hormonen en 
emoties bijvoorbeeld. De toxines bouwen op, net zoals dat bij roken gebeurt. Hierdoor kan het 
herstelsysteem niet optimaal zijn werk doen waardoor cel schade een chronische vorm kan aannemen. 

Slaap jij goed? 
Na een goede nachtrust voel je jezelf uitgerust, fit, energiek en scherp. Je wordt gemakkelijk wakker 
zonder wekker. Ben jij de eeuwige snoozer omdat je er écht niet uit kunt? Dan is de kans groot dat je 
‘slaapschuld’ hebt. Deze bouw je op door meerdere dagen in de week onvoldoende te slapen. Deze 
schuld is niet meer bij te slapen in het weekend aangezien iedere nacht weer nieuw onderhoud zich 
aanbiedt. Wat je kwijt bent, ben je kwijt. Wel kan ‘bijslapen’ je humeur en energie verbeteren (net zoals 
iedere nachtrust dat kan) waardoor je het gevoel krijgt dat je het ingehaald hebt. Maar blijvende 
energie begint bij iedere nacht voldoende slapen! 

Uitingen van slaapgebrek: 
• Vermoeid, geen zin om ergens moeite in te stoppen, valt snel in slaap op de bank 

• Veel zin in snacken en eten gedurende de dag 

• Vergeetachtigheid 

• Moeite met concentreren 

• Humeurig, prikkelbaar of emotioneel 

• Vatbaar voor virussen en bacteriën 
• Moeite met veranderen of aanpassen 

• Moeite met beslissingen maken of gevolgen inschatten 

• Lichamelijke klachten: spierpijn, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, trillerig. 

Oorzaken  
De slaapbehoefte wordt geregeld met de biologische klok, een stukje in de hersenen. Deze regelt de 
hormonen, en de hormonen regelen de klok. Een gezonde klok begint dus niet in de avond, maar met 
de gehele leefstijl. Alles is met elkaar verbonden! Slecht inslapen als probleem begint bij dit klokje. 
Maar dit klokje is dus zelden de oorzaak. Slecht slapen kent namelijk heel veel oorzaken. 
Hormoonbalans, kopzorgen, omgeving, temperatuur, mate van stress, voeding, lichaamsgewicht, vocht 
en de bezigheden en gebeurtenissen van de dag hebben hier allemaal invloed op. Er is dus zelden één 
enkele oorzaak voor je slaapprobleem. Zoals er ook niet één enkele oplossing bestaat. 

Jouw klokje tikt wel het beste met een vaste routine. Dagelijks rond dezelfde tijd gaan slapen en 
opstaan werkt het effectiefst tegen slapeloosheid. Rond 22.00 uur naar bed gaan en rond 06.00 uur 
opstaan (wintertijd) het natuurlijke ritme. Je interne klok kan zich dan afstemmen op het ritme van de 
natuur. Dit is even wennen, maar zodra je dit aanwent voelt het super natuurlijk aan. 

Ben je een late slaper? Maak dan kleine stapjes van telkens 15 min eerder naar bed om deze 
verandering te laten wennen. Hier mag je heel lang over doen! Al doe je er jaren over. Is een nieuwe 
tijd helemaal gewend, dan kun je het patroon weer met 15 min verplaatsen. Ben je bang dat je wat gaat 
missen als je eerder naar bed gaat? Vraag jezelf dan af hoeveel energie je gemiddeld hebt en hoeveel 
tijd van de dag je effectief besteedt. Hoeveel van de avond maak je nog actief mee? Voldoende slapen 
betekent meer energie gedurende de dag. Ook de laatste uurtjes van de dag nog. Je hebt misschien 
werkelijk een uurtje minder, maar door een verhoogde productiviteit ervaar je veel meer tijd! 
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Tips voor een goede nachtrust 

1. Maak van de slaapkamer een slaaptempel. Dit betekent geen werk, geen conflicten en geen 
andere zaken mee de slaapkamer in (op een eventuele partner na natuurlijk!). Zo blijft de 
kamer rustig en opgeruimd en associeer jij deze volledig met slapen en ontspannen. Zorg voor 
warmgekleurde lampen, een fijn bed, een wollen deken en beddengoed (ventileert het beste) en 
een ergonomisch kussen. Een geurkaars met een kalmerende geur kan een uur voor het slapen 
even worden aangestoken. Dit kan het inslapen bevorderen. 
 
Sta je open voor edelstenen? Leg dan een rozenkwarts, amethist en bergkristal bij elkaar naast 
je bed. Deze zorgen voor rust, ontspanning en opruiming van de ‘bad vibes’. 
 

2. Maak een patroon. Ga iedere dag op een vaste tijd slapen en sta op een vaste tijd op. Altijd 
dezelfde tijden, wat er ook gebeurt. Dus ook in het weekend. In het weekend kun je 30 min 
langer blijven liggen als je denkt dit nodig te hebben, maar vraag je dan ook af of je om 
dezelfde tijd naar bed bent gegaan. Zelfs in het weekend is jouw routine belangrijk!  
 

3. Zet een uur voor je bedtijd alle schermen uit en je telefoon op vliegtuigstand (ja, de wekker zal 
nog steeds afgaan). Dopamine werkt oppeppend en wordt al aangemaakt wanneer jij naar je 
nieuwe likes kijkt. Merk je weerstand om dit te doen? Dan is het voor jou extra belangrijk. 
Wanneer je ‘bang’ bent dat je iets mist is er een verhoogde alertheid in je lijf. En deze 
alertheid gaat jou tegenhouden van lekker inslapen. Houd je jouw telefoon aan en leg je deze 
naast je bed, dan blijven je hersenen onbewust langer alert op nog een mogelijke melding. 
Trainen met uitzetten dus! 10 minuten is al winst. Zet je telefoon op vliegtuigmodus en leg deze 
weg van je bed. Onderzoek: hoe vaak denk je aan je telefoon? Hoe vaak pak je deze nog 
onbewust op? Waarom doe je dit? Waar ben je bang voor dat je mist? 
 

4. Ga daarna iets voor jezelf doen. Heb je veel zorgen, prikkelt die telefoon of heb je een volle 
agenda? Schrijf het dan van je af voor je in bed stapt. Het maakt niet uit wat je schrijft, laat het 
gaan. Een boekje lezen, je make-up afhalen, een maskertje nemen, rustige muziek luisteren, 
langzame beweging, een warme douche of wat knutselen is een goed alternatief.  
 

5. Maak de slaapkamer koel. Zet een raam een klein stukje open. Frisse lucht en een temperatuur 
tussen de 15 en 19 graden helpt het lichaam af te koelen. Deze temperatuurdaling is nodig voor 
diep inslapen en goed doorslapen. Te warm of te koud verstoort de slaap. Wollen beddengoed 
geeft warmte zonder dat het plakkerig wordt of gaat zweten. Hierdoor slaap je vaak beter door. 
 

6. Houd schermen een uur na het opstaan uit. Begin de dag met hele lichaamsbeweging in plaats 
van scrollen met een duim. Een rondje wandelen, rennen of wat oefeningen in bed doen is 
prima. 5 minuten is al voldoende. In de ochtend bewegen brengt de hormonen veel 
gemakkelijker in balans, het lichaam is hier namelijk op gebouwd! 
 

7. Ben actief gedurende de dag. Vooral als je moeite hebt met inslapen is het goed om dagelijks 
wat extra te bewegen. 20 min de hartslag omhoog kan al veel verschil maken. Neem dan ook 
geen dutjes door de dag, dit verlaagt de slaapbehoefte waardoor inslapen wordt bemoeilijkt. 
Beweging zorgt voor meer balans in de hormonen. Mede omdat het de bloedsuiker in balans 
houdt. Eet daarom ook niet te veel zoet het uur voor het slapen gaan.  
 

8. Drink na 15:00 ‘s middags geen cafeïne meer uit cola, koffie, zwarte thee en ijsthee. Deze 
oppeppende stof kan tot 7 uur in je bloed aan het werk blijven en onderdrukt de 
slaaphormonen. Terwijl onze productie van melatonine al vanaf 17 uur begint. Drink je na het 
eten nog een of twee kopjes koffie, dan kunnen deze de kwaliteit van inslapen flink benadelen. 
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Hulpmiddeltjes nodig? 
Er zijn maar weinig externe hulpmiddelen die jou gaan helpen met beter slapen. Natuurlijk is een 
gezond eet- en leefpatroon onderdeel van een gezonde hormoonbalans. Gezond eten kan dus helpen.  

Langzame koolhydraten, essentiële vetten, essentiële eiwitten, weinig zout en simpele combinaties 
houden de hormonen in balans. Zo ook de ontspanningshormonen die nodig zijn bij de slaap. En 
aangezien deze slaaphormonen worden opgebouwd uit deze voedingsstoffen (voornamelijk eiwitten) 
samen met de micronutriënten, is een volwaardige voeding een belangrijke basis voor een goede 
nachtrust. De kruiden valeriaan, hop, citroenmelisse en passiebloem staan bekend om hun positieve 
werking bij een verminderde nachtrust 

En hoe zit het dan met de melatonine pilletjes? Melatonie wordt aangemaakt onder invloed van licht. Of 
eigenlijk donkerte, want bij daglicht wordt het niet aangemaakt. Melatonine is niet echt een 
‘slaaphormoon’. Dat zou namelijk betekenen dat we nooit kunnen slapen terwijl het licht is, en dat kan 
wel. Melatonine vertelt het lichaam enkel wanneer het de optimale tijd is om te gaan slapen doormiddel 
van je biologische klok, en zet processen in gang om de slaap aan te wakkeren.  

Wanneer hier niet op ingegaan wordt ontregelt het lichaam en is de kwaliteit van de slaap veel minder 
goed. Je slaapt dan in principe op ‘de verkeerde tijd’ van je biologische klok. Zomaar melatonine 
pilletjes slikken verstoord de balans binnen je natuurlijke klok en kan problemen juist verergeren! 

Power napping  
Heb jij het gevoel dat je écht een dutje nodig hebt tussen de middag? Dan kun je deze nemen. Een 
dutje tot 20 minuten brengt je enkel in de lichte slaap wat je wat kan opfrissen zonder dat je als een 
zombie wakker wordt. Heb je ’s avonds moeite met inslapen? Dan is het juist beter om even door te 
pakken en niet te gaan dutten. Je brengt met het dutje de opgebouwde slaapbehoefte weer naar 
beneden waardoor je in de avond moeilijker inslaapt.  

Ga dan juist even naar buiten om nieuwe energie te krijgen en drink twee grote glazen water. Door de 
frisse lucht, de aanmaak van vitamine D, de bloedsomloop die weer opgang komt en de lymfe 
stimulering voel je jezelf snel weer wakker en fris. Ga daarnaast vroeger naar bed zodat je zeker 
voldoende nachtrust hebt.  

Trainen  
Goed slapen is te trainen. Slaap is gedrag en gedrag kun je aanleren. Maar gedrag veranderd niet 
zomaar. Dit lukt enkel door het herhaaldelijk te blijven doen. Net zoals met gezond eten en bewegen 
zijn hele kleine stapjes blijven herhalen de enige weg naar blijvende verandering! Bij echte verandering 
komt mindset en bewustheid kijken en een passende aanpak. Begin daarom ook hier weer zo klein 
mogelijk. Zet een eerste stap zoals ‘iedere ochtend dezelfde tijd het bed uit’ en werk vanuit daar 
verder. Lukt dit niet? Maak de stap dan nog kleiner. Bijvoorbeeld iedere ochtend dezelfde tijd de 
wekker, maar niet direct uit bed. Waar ligt jouw comfortabele grens? 

Rituelen helpen goed bij het ontwikkelen van nieuw gedrag. Een avondritueel kan jou gaan helpen. 
Denk maar eens aan kinderen die je een pyjamaatje aantrekt, de tanden gaat poetsen, die je instopt en 
dan nog een klein verhaaltje voorleest. Voor ons is dat nog altijd net zo belangrijk. Wanneer je een 
ritueel gewend bent, ga je dit missen wanneer het ontbreekt. Daarom heb ik op de volgende pagina een 
voorbeeld ritueel uitgeschreven voor je. Dit kun je gebruiken om te ontdekken wat voor jou een fijn 
avondritueel is.  

Geef dit niet na 1 poging op omdat je niet direct lekker inslaapt. Je lichaam moet ook wennen aan 
nieuwe tijden en nieuwe handelingen. Dit heeft tijd nodig. Zo’n 30 tot 60 dagen. Je kunt dus pas na een 
maand zeggen of iets wel of niet voor je werkt! 
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Avondritueel 
Een avondritueel is iets heel persoonlijks. Jij weet het beste wat je hoofd en lichaam nodig hebben om 
rustig en fijn in te slapen. Dit is een voorbeeldje om je te inspireren. Met fijne oefeningen die het 
lichaam ondersteunen in het aanmaken van slaaphormonen. 

 

• Zet om 21:00 alle schermen uit of haal jezelf uit de ruimtes waar schermen hangen wanneer je 
met meer mensen woont. Haal ook schermen met een nachtfilter uit je zicht. Zo komt het 
slaaphormoon melatonine beter in het lichaam en voel jij je automatisch rustiger. Zet je 
telefoon op vliegtuigstand en stel een wekker in. 
 

• Neem even de tijd voor jezelf. Een minuutje of 10. Steek kaarsjes aan, misschien een wierrook 
stokje, en trek jezelf terug. Bijvoorbeeld in je slaapkamer of een andere kamer waar jij je rust 
kunt vinden. Neem eventueel een kopje thee mee. Doe wat langzame bewegingen, lees 10 
bladzijdes van een boek of schrijf de dag even van je af. Schrijven kan erg rustgevend werken 
en veel verlichting geven van zware gevoelens en stress. Oordeel niet over wat je schrijft.  
 

• Blaas alle kaarsjes uit, zet je ramen wijd open zodat er frisse lucht in je slaapkamer komt en 
leg het bed open.  
 

• Ga naar de badkamer. Was hier je gezicht, handen en voeten met water. Poets je tanden goed 
voor het slapen gaan. Probeer je focus bij iedere tand vast te houden. Poets iedere tand met 
veel zorg en aandacht rondom. Dit is een simpele mindfull oefening die je dagelijks kunt doen. 

• Laat je raam op een kiertje staan of sluit deze indien nodig. Ga op de rand van je bed zitten. 
Neem je dag door op chronologische volgorde. Begin bij het opstaan. Hoe voelde je je? Wat 
heb je ontbeten? Wat heb je na het ontbijt gedaan? Ga zo door. Wanneer je merkt dat je een 
stuk vergeet, ga dan gewoon verder en keer niet terug in de tijd. Je hoeft nergens iets van te 
vinden. Puur de feiten. Luister alsof iemand zijn dag tegen je vertelt. Met deze 
oefening verwerk je bewust de dag en hoef je dit minder in je slaap te doen. Daardoor slaap je 
dieper en ontstaat er mee ruimte voor het verwerken van emoties en het herstellen van het 
lichaam. 
  

• Ga lekker liggen en dek jezelf toe. Neem in bed nog eens 5 tot 10 rustige buik ademhalingen 
(of meer) om het lichaam tot rust te brengen. Geef je dan over aan de slaap.  
Merk je dat je blijft woelen? Pak er dan een schriftje bij en begin te schrijven over wat je 
wakker houdt. Welke gedachtes spelen er mee? Ga daarna weer terug liggen en neem 30 diepe 
ademhalingen. Tel af van 30 naar 0 en blijf met je focus volledig bij je ademhaling. Probeer je 
bij iedere uitademing meer spanning los te laten. Dieper in het bed weg te zakken. Geef je bij 
0 helemaal over aan de slaap.  
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Ochtendritueel 
 

• Zet de wekker iedere dag op dezelfde tijd. Ook in het weekend. Probeer niet te snoozen, dit 
brengt de hormonen uit balans.  
 

• Ga direct rechtop zitten. Neem 5 diepe buikademhalingen. Herhaal bij iedere ademhaling een 
mantra zoals “alles is goed zoals het is”, “ik sta open voor wat de dag mij gaat brengen”, “mijn 
immuunsysteem is sterk”, “ik kan deze dag aan”.  
 

• Je kunt voor of na de ademhalingen wat stretchoefeningen doen om het lichaam waker te 
maken. 
 

• Stap uit bed en ga naar de badkamer. Schraap je tong. Dit kan met een tongschraper, maar 
wanneer je deze niet in huis hebt kan het randje van een lepel ook werken. Plaats de holle kant 
richting de tong en schraap zachtjes van achter naar voren.  
 
Poets je tanden en tong met een zachte tandenborstel en fluorvrije tandpasta. Was je gezicht 
met koud water om wakker te worden en de huid te reinigen. Droog zachtjes af door te deppen 
met een schone handdoek. 
  

• Drink 1 tot 2 grote glazen lauwwarm water achter elkaar. Gekookt water met koud water 
aanvullen is het smakelijkste. Lauwwarm water stimuleert de afvoer van afvalstoffen, activeert 
het spijsverteringsvuur, hydrateert het lichaam en ondersteunt je immuunsysteem. Je kunt ook 
1 glas lauwwarm water snel drinken en vervolgens een kop kruiden thee zetten die je wat 
rustiger opdrinkt.  
 

• Probeer alle schermen het eerste uur zo veel mogelijk te vermijden. Ga naar buiten en loop of 
ren een klein rondje. Bewegen vóór het eten stimuleert het groeihormoon en daarmee het 
herstelvermogen. Neem hierna een gezond ontbijt in stilte. Maak een planning voor de dag, 
lees een stukje uit de krant of stop wat extra aandacht in je uiterlijk!  
 
Zet na je ochtendritueel pas je telefoon van vliegtuigmodus af. Heb je een belangrijk bericht 
van je baas gemist? Vraag hem dan of hij je in het vervolg eerder op de hoogte wil brengen, 
omdat je jouw telefoon pas later aanzet. Zo weet ook hij waar hij aan toe is en kan hij hier 
eventueel rekening mee houden. Dit is niet egoïstisch. Dit is grenzen stellen voor je eigen 
gezondheid. 
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Wanneer naar de dokter? 
Heb je alles al geprobeerd en is de wanhoop nabij? Neem je voldoende rust voordat je naar bed gaat, 
heb je een gezond eet en leefpatroon maar lukt het nog niet om te slapen? Of ben je nog altijd enorm 
moe overdag terwijl je genoeg slaapt? Dan ben je absoluut niet de enige. Een groot deel van Nederland 
heeft hier last van.  

We spreken van een slaapprobleem als je drie nachten per week, gedurende minimaal een maand of 
langer, problemen ondervindt bij het inslapen, doorslapen of erg vroeg wakker wordt. Daarnaast zijn er 
klachten die overdag erg storend zijn voor het normaal functioneren, zoals ernstige vermoeidheid en 
concentratieproblemen. Wanneer je dit ervaart is het altijd slim om een huisarts te raadplegen.  

In sommige gevallen is slaapapneu een onderliggende oorzaak van extreme vermoeidheid. Je stopt dan 
gedurende de nacht veelvuldig korte momenten met ademhalen. Dit kost erg veel energie en hierdoor 
slaap je niet diep. Er blijft weinig energie over voor de dag. Het is voor je gezondheid belangrijk dat 
aanhoudende vermoeidheid en slaapproblemen onderzocht worden. Dit kan met een slaaponderzoek. 

Wat als niets helpt? 
Maar, weten slaaponderzoekers het ook niet meer, dan is er nog een groot veld dat voor heel veel 
lichamelijke klachten zorgt en waar we weinig vat op hebben. De bescherming vanuit ons brein: het 
ego en daaruit komende chronische stress. 

Als je nu denkt dat je niet heel veel stress hebt, bedenk je dan dat stress niet altijd herkenbaar 
aanwezig is. Onbewuste stress die zich vermomt als je gemoedstoestand, hormonale schommelingen, 
werkdruk, zorgen over je ouders of kinderen. Deze ‘vermomde stress’ kan zich uiten op twee manieren: 

• Fysieke stress: te veel en te intensief sporten, nutritioneel tekort, allergieën, ontstekingen, 
lichamelijke pijnen, zware metalen, toxines, bacteriën, schimmels, parasieten, etc. 

• Mentale stress: ongezonde relaties, ontevredenheid, onzekerheid, angst, depressie, trauma 
kopzorgen, piekeren, werkdruk, laag zelfbeeld, etc. 

Door al deze factoren maakt het lichaam cortisol aan. Cortisol is hét stresshormoon wat het gaspedaal 
regelt: de vecht en vluchtmodus. Door langdurige aanwezigheid van deze stress gevers kunnen 
cortisolspiegels niet uitgebalanceerd worden. Hierdoor blijven deze pieken gedurende de dag en te 
hoog in de avond. Er is geen ruimte voor rust en herstel. 

Cortisol krijgt altijd voorrang in de aanmaak op andere hormonen. We willen immers overleven. Je 
lichaam kan nu minder tot geen melatonine aanmaken. Je voelt je letterlijk te alert om in slaap te 
kunnen vallen. Bijkomend nadeel is dat je cortisol niveau in de ochtend weer te laag is waardoor je 
opstartproblemen ervaart en je je bed maar moeilijk uitkomt. Heb je last van slapeloosheid en opstart 
problemen? Dan is het goed om je dagelijkse stress te gaan onderzoeken. Deze kan namelijk heel 
onbewust een grote rol spelen bij jouw problemen.  

Anders kijken 
Stel: je slaapt slecht en er is geen medische oorzaak te vinden. Je bent overdag moe omdat je slecht 
slaapt en wil niets liever dan dat je gewoon in slaap zou vallen. Al voordat je naar bed gaat ben je er 
(onbewust) mee bezig. “Kan ik vanavond wel slapen?” “Dadelijk lig ik weer de hele nacht wakker”. 
Eenmaal in bed begin je te draaien: “ja, daar gaan we weer, ik slaap nog niet” “hoe laat is het 
ondertussen al?” “Pff, Ik heb nog maar 4 uur slaap” “morgen ben ik weer de hele dag moe”. 

Je wilt de slaap zo graag te pakken krijgen, dat slapen een onbewuste activatie wordt voor het brein. 
De focus op het slapen en de gedachtes eromheen verhogen de alertheid in het lichaam. Hierdoor 
verhoogt het cortisolniveau, waardoor inslapen en doorslapen juist niet lukt.  
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Emotionele reacties 
Wanneer het verlangen heel groot is, dan neemt het risico op kwetsing ook toe: als je heel graag wilt 
slapen, dan is het des te pijnlijker wanneer het (weer) niet lukt. Om die pijn van kwetsing of falen niet 
te hoeven voelen hebben we een succesvolle strategie: we geven op aan ons verlangen. “Ach laat ook 
maar, het heeft toch geen zin, het gaat toch nooit lukken”. Opgeven is een coping strategie; een manier 
van het ego om emotionele pijn niet te voelen. 

Je kunt dus heel hard willen en forceren of je kunt het opgeven. Maar er is nog een mogelijkheid: je 
kunt er tussenin gaan zitten. Jezelf overgeven. Bij opgeven duw je het verlangen van je af en heb je er 
geen contact meer mee. Bij overgave kan je ernaar verlangen, maar besef je dat het niet daadwerkelijk 
zo hoeft te gaan. Je accepteert de situatie zoals hij is. 

“Het verlangen is om goed te kunnen slapen, maar het hoeft niet zo te gaan.” 

Je hoeft niet per se te slapen als het er niet is. “Maar ik moet toch de volgende ochtend …?’ Nou, nee. 
Moeten zegt eigenlijk dat iets of iemand anders voor jou bepaalt of je iets wel of niet moet doen. 
Niemand zegt dat je dat móet doen: je kiest ervoor. Je kiest ervoor om boodschappen te doen of om 
naar het werk te gaan. En op het moment dat jij ervoor kiest om dat te doen, dan schep je voor jezelf 
direct de ruimte om ook te kunnen zeggen: ik kies ervoor om het niet te doen. Voel je de ruimte? Op 
het moment dat jij ervoor kiest, sta jij aan het roer van je eigen leven. En dat is heel erg waardevol. 

Zelfzorg verlaagt stress 
Klinkt dit egoïstisch? Dan is er een grote kans dat je bent opgegroeid met een gevoel voor 
verantwoordelijkheid. Misschien moest je voor iemand anders zorgen zoals je broer/zus of je ouders. 
Het kan ook zijn dat je moest gehoorzamen naar de wensen van een ander, zonder naar je eigen 
wensen te mogen of kunnen kijken. Dan is het heel erg logisch dat je deze verantwoordelijkheid nog 
altijd in je meedraagt. Maar, als je altijd zorgt voor en rekening houdt met een ander, leef je het leven 
van een ander. Dan draag je (naast je eigen zorgen) ook de zorgen van een ander. Je draagt meer dan 
waar je voor gemaakt bent. En dat gaat jouw slaap niet bevorderen. 

Sluit eens je ogen en vraag jezelf dan: welke gevoelens horen hierbij? 

Heb je deze gevoelens ooit mogen of kunnen uiten? 

Als je deze emoties nu nog voelt, zitten deze nog in je. Misschien heb je deze gevoelens in je jeugd niet 
kunnen of mogen uiten, en doe je dit waarschijnlijk met huidige situaties ook niet makkelijk. Wanneer 
deze energie niet naar buiten kan en niet tot expressie kan komen, gaat deze energie naar binnen. Als 
deze enorme energie binnen in jou blijft opgeslagen en je blijft dat onderdrukken, dan houdt dit je 
onbewust wakker.  

Zelfzorg is het is het tegenovergestelde van egoïsme. Door naar je eigen behoefte te luisteren geef je 
de ander een groot cadeau, en zeg je namelijk: ik zorg voor mezelf, dus hoef jij het niet voor mij te 
doen! Andersom werkt het onbewust dus ook. Wanneer je koste wat kost voor een ander zorgt zeg je 
eigenlijk: ik zorg voor jouw geluk, want jij kan het zelf niet. Ik draag jouw leven, jouw geluk en jouw 
zorgen. Dat voelt als een grote verantwoordelijkheid, niet? 

Jezelf op een eerste plaats zetten is dus een belangrijk onderdeel voor een goede nachtrust. Aan het 
roer van je eigen leven kun je beter sturen naar je eigen wensen, waaronder een goede nachtrust. 
Loop je tegen dergelijke emoties aan, zoals boosheid, frustratie, verdriet of machteloosheid? Laat 
deze dan niet zitten. Uit ze. Laat het los. Zoek iemand die je vertrouwt waarbij je dit veilig kunt 
uiten. Vraag specifiek aan de ander om geen mening te geven, zodat je zonder schuld of schaamte 
jezelf kunt uiten. Een psychologisch of holistisch coach kan je hier ook bij begeleiden.  


