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We slapen ongeveer een derde van ons leven. Het lijkt de meest natuurlijke zaak van de 
wereld. Toch is dit niet voor iedereen het geval. Maar liefst een derde van de Belgische 
bevolking heeft last van slaapproblemen, zoals slapeloosheid, snurken en slaapapneu. 
Slapeloze nachten leiden tot vermoeidheid overdag en een slecht humeur.

’s Morgens uitgerust wakker worden en de dag vol energie beginnen, het hoeft helemaal 
geen droom te zijn. Een goede leefstijl kan slaapproblemen voor een stuk verhelpen. 

Leren slapen kan je niet maar je kan je wel leren ontspannen. En daar gaat het juist om, 
want slapen is een diepere vorm van rust die spontaan op ontspanning volgt.

Ben jij een slechte slaper? Deze brochure geeft je informatie en tips om je slaapkwaliteit te 
verbeteren. Wij wensen je alvast een verkwikkende nachtrust toe!

Inleiding
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Hoe belangrijk is een 
goede nachtrust?

Iedereen heeft wel eens een slecht humeur 
door te weinig slaap. Maar als slaap-
problemen blijven aanhouden, kunnen 
deze op lange termijn negatieve gevolgen 
hebben: je bent sneller uitgeput na een 
lichamelijke inspanning, je geheugen laat je 
vaker in de steek, je wordt gevoeliger voor 
lichamelijke en psychische  aandoeningen, 
enz. Logisch, want slapen zorgt voor 
 lichamelijk en geestelijk herstel van de 
activiteiten van de voorbije dag en geeft je 
opnieuw energie voor de volgende.

Slapen beïnvloedt de lichaamstemperatuur, 
het hart- en ademhalingsritme, de bloed-
druk, de spierspanning en hormoonafschei-
ding. Ook je afweersysteem heeft slaap 
nodig. Slaaptekort onderdrukt je immuun-
functies en maakt je kwetsbaarder.

Wat is een normaal 
slaappatroon?

Een normaal slaappatroon bestaat uit twee 
soorten slaap die elkaar continu afwisselen: 
de non-remslaap en de remslaap. 

Het eerste stadium is de non-remslaap 
waarin diepe slaap en lichte slaap elkaar 
afwisselen. Tijdens de overgang van een 
diepe naar een lichte slaap kun je soms 
kortstondig wakker worden, een micro-
slaaponderbreking. Vaak duurt dat maar 
enkele seconden en ben je je daar niet 
bewust van. Slechte slapers kunnen een 
overgevoeligheid voor deze microslaap-
onderbreking ontwikkelen, waardoor ze op 
korte tijd klaarwakker worden.

De slaap van dichterbij 
bekeken
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Na een fase van non-remslaap volgt de rem-
slaap of droomslaap. Rem staat voor rapid 
eye movement omdat de ogen tijdens deze 
fase heel snel heen en weer bewegen achter 
de gesloten oogleden. De hersenen zijn 
zeer actief, alsof ze een grote schoonmaak 
houden in het hoofd.

!!
Tellen	de	uren	voor	middernacht	
dubbel?

Vooral de eerste vier uur zijn van 
belang, omdat je je dan in een diepe 
slaap van hoge kwaliteit bevindt. Op 
het einde van de slaap komen vooral 
lichte slaap en remslaap van lagere 
kwaliteit voor.

Mijn slaapbehoefte
De slaapbehoefte is persoonsafhankelijk en 
hangt af van je lichamelijke activiteit over-
dag. Volwassenen slapen gemiddeld 7,5 uur 
per nacht. Kortslapers hebben genoeg aan 
6 uur terwijl langslapers 9 tot 10 uur slaap 
nodig hebben.

De	gemiddelde	slaapbehoefte	per	leeftijd
14-17 jaar 8-10 uur
18-25 jaar 7-9 uur
26-64 jaar 7-9 uur
65+  7-8 uur

Verandert mijn 
 slaap patroon als ik 
 ouder word?
Met het ouder worden verandert er niet veel 
aan de slaapduur, maar door een vermin-
derde activiteit neemt de slaapbehoefte af. 
Daarnaast verandert het slaappatroon: het 
duurt langer voor je slaap vat, de hoeveel-
heid diepe slaap vermindert en je wordt 
vroeger wakker. Tot slot nemen oudere 
mensen vaak verschillende geneesmiddelen 
in die ook een invloed kunnen uitoefenen 
op hun slaappatroon.
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Slapeloosheid,  
slaperigheid  

en slaapschuld

Wat is slapeloosheid?
Bij slapeloosheid of insomnia is je slaap 
verstoord. Je ondervindt hier ook overdag 
hinder van, zoals moeheid, slaperigheid, 
prikkelbaarheid, draaierigheid en een ver-
minderde concentratie.

Je slaapt slecht in (je hebt meer dan  
30 minuten nodig om in te slapen),  
je slaapt slecht door (je wordt vaak wakker 

’s nachts) of je wordt ’s ochtends vroeg 
wakker en kan niet meer inslapen.

!!Slapeloosheid is geen ziekte  
maar een symptoom. Ga daarom  
op zoek naar de oorzaak!
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Aangeleerde	slapeloosheid		
of	conditionering
Stel, je gaat naar bed met de angst dat je 
(weeral) niet zal kunnen slapen. Hierdoor 
ben je gespannen en zal het inslapen inder-
daad minder goed lukken. Zo kom je al snel 
in een vicieuze cirkel terecht.

Aangeleerde slapeloosheid treedt op na 
ongeveer drie weken slecht slapen. Je asso-
cieert je bed met die plaats waar je steeds 
wakker ligt. Ook bedactiviteiten, zoals een 
boek lezen, tv-kijken en de planning van 
de volgende dag overlopen kunnen de aan-
leiding zijn.

Om dat negatieve verwachtingspatroon 
te doorbreken moet je je opnieuw leren 
ontspannen en je gedachten richten op 
een gevoel van plezier en rust. Het is niet 
toevallig dat je vaak tegen de ochtend in-
slaapt. Je hebt het gevoel dat je nacht toch 
al is verknoeid en je staakt de strijd. Op dat 
moment kom je tot rust en val je in slaap.

Wat is slaperigheid?
Slaperigheid is een normaal gevoel op het 
einde van de dag, zeker als je langer wak-
ker blijft dan gewoonlijk. Ernstige slaperig-
heid komt voor op ongepaste momenten, 
zoals tijdens het werk, achter het stuur of 
tijdens sociale activiteiten. Wanneer  
ernstige slaperigheid niet verbetert door   
’s nachts bij te slapen, wijst dit meestal op 
een slaap-waakstoornis. Dat laat je best 
onderzoeken.

Wat is slaapschuld?
Onze hersenen houden precies bij hoeveel 
je geslapen hebt en hoeveel slaap er nog 
moet ingehaald worden. Het slaaptekort van 
een nacht wordt opgeteld bij het slaaptekort 
van de vorige nacht. Onze hersenen kunnen 
onze slaapschuld doen verdwijnen door de 
duur van de diepe slaap te verlengen, maar 
slechts in beperkte mate. De kwaliteit van 
je slaap is dus belangrijk, niet het vermeer-
deren van het totale aantal uren slaap.

Door regelmatig wat extra te slapen, kun 
je een gevaarlijk hoge slaapschuld vermij-
den. Wie zijn slaapschuld aflost, voelt zich 
vitaler, gelukkiger, de geestelijke vermogens 
verbeteren, enz.

Voel je dikwijls het verlangen opkomen om 
je ogen te sluiten en een dutje te doen, zit 
je voortdurend te gapen, verlang je naar het 
einde van de dag om naar bed te kunnen 
gaan of heb je de behoefte om dikwijls kof-
fie te drinken? Dit zijn allemaal kenmerken 
van slaapschuld. Negeer ze niet.
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Slapeloosheid

De oorzaken van  
slapeloosheid

Psychosociale	problemen
Psychosociale problemen (rouw, relatie-
conflicten, stress, overmatige opwinding, 
enz.) veroorzaken vaak slaapproblemen. 
Hierdoor ga je piekeren, kan je je niet 
 ontspannen en val je moeilijker in slaap.

Psychische	problemen
Psychische problemen zoals depressie, ang-
sten of psychose (waanideeën en hallucina-
ties) kunnen ook aan de basis liggen van 
slapeloosheid.
Je kan moeilijk inslapen, je wordt ’s nachts 
veelvuldig wakker, je wordt te vroeg wakker 
en je bent slaperig overdag.

Slaapapneu
Slaapapneu is een ademhalingstilstand 
tijdens het slapen die wordt veroorzaakt 
door een blokkering van de luchtwegen. 
Het is een gevaarlijke stoornis die voorkomt 
bij ongeveer 5 tot 10 % van de volwassen 
bevolking. Slaapapneu komt meer voor bij 
mannen dan bij vrouwen en bij mensen met 
obesitas.

Een persoon met slaapapneu zal zich 
overdag slaperig en moe voelen, waardoor 
hij het risico loopt om in slaap te vallen 
achter het stuur of tijdens het uitoefenen 

van zijn beroep. Daarnaast worden de hart- 
en bloedvaten aangetast, wat het risico op 
hart- en vaatziekten verhoogt. 

Meestal is het de partner die merkt dat een 
persoon tijdens zijn slaap stopt met ade-
men. De diagnose wordt gesteld tijdens een 
slaaponderzoek in een slaap- en waaklabo-
ratorium. Het kan verholpen worden door 
het dragen van een masker dat extra lucht 
in de neus blaast. 

!!
Wat	is	snurken?

Snurken wordt veroorzaakt door het 
trillen van de zachte weefsels van de 
mond en de keel, het zachte gehe-
melte en de huig. Rokers, ouderen en 
zwaarlijvige mensen snurken meer. 
Het geluidsniveau kan stijgen tot 
95 decibel, wat even luid is als een 
zaagmachine!

Rusteloze	benen		
(restless	legs	syndrome)
Sommige mensen klagen over een trekkend, 
tintelend of kriebelend gevoel in de benen 
als ze zich in een rustige houding bevinden. 
Hierdoor hebben ze een onweerstaanbare 
drang om hun benen te bewegen, waardoor 
het vervelende gevoel tijdelijk verdwijnt.
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Dat vervelende gevoel treedt vooral  
’s nachts op, waardoor op korte termijn een 
groot slaaptekort kan ontstaan. Ernstige 
klachten kunnen met geneesmiddelen 
 verholpen worden. 

Geneesmiddelen	en		
lichamelijke	aandoeningen
Een aantal geneesmiddelen werkt slapeloos-
heid in de hand. Heb je last van slaap-
problemen? Overloop dan je genees-
middelengebruik met je arts.
Ook lichamelijke aandoeningen kunnen 
een invloed hebben op je slaappatroon, 
zoals astma, COPD, hartziekten, een te snel 
werkende schildklier, opvliegers tijdens de 
menopauze, enz.

Andere	oorzaken
- Narcolepsie is een aandoening waarbij 

mensen om het even waar en wanneer 
plots gedurende enkele minuten in 
slaap kunnen vallen. Het gaat gepaard 
met slaapstoornissen ’s nachts en een 
 enorme slaperigheid overdag. 

- Een verstoring van het dag-	en	nacht-
ritme kan een negatieve invloed hebben 
op je slaappatroon, bijvoorbeeld bij 
een jetlag (verandering van tijdzone) en 
werken in shiften (dit kan tot vele jaren 
erna nog een invloed hebben).

- Je biologische	klok kan jou tot ’s avonds 
laat actief houden of ’s morgens te vroeg 
wakker maken. Met lichttherapie kan je pro-
beren de biologische klok terug te zetten.

 

Hoe wordt slapeloosheid 
aangepakt?

Slechte slapers hebben vaak zelf al heel wat 
trucjes geprobeerd voor ze bij hun huisarts 
aankloppen. Deskundige begeleiding kan 
evenwel nodig zijn om de problemen aan 
te pakken die aan de basis liggen van de 
slapeloosheid.

Als er geen duidelijke oorzaken voor de 
slapeloosheid te vinden zijn, wordt een 
niet-medicamenteuze	behandeling gestart:
- informatie over de slaap en de slaap-

cultuur (zie p. 4);
- slaapadvies (zie p. 10);
- relaxatie, cognitieve gedragstherapie of 

een verdere doorverwijzing (zie p. 14).

Deze behandeling vergt tijd en geduld. Het 
duurt ongeveer twee tot drie weken om een 
nieuw slaappatroon te ontwikkelen.

Faalt de niet-medicamenteuze aanpak, dan 
kan je arts je in uitzonderlijke gevallen een 
slaapmiddel voorschrijven (zie p. 13).  
Slaapmiddelen mogen slechts gedurende 
een beperkte tijd ingenomen worden. Je arts 
zal je schema langzaamaan afbouwen. 
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Volg onderstaande tips om je leefgewoon-
ten aan te passen en beter te slapen. Weet 
dat mirakeloplossingen niet bestaan: elke 
behandeling en oefening vraagt tijd en 
doorzettingsvermogen.

Slaapgewoonten
Vermijd	gepieker
Als je ’s avonds of ’s nachts wakker ligt, 
denk er dan aan dat je je gevoelens in 
zekere mate zelf kan kiezen. Kies bewust 
voor comfort, geniet van de zachtheid van 
de lakens en van de warme geborgenheid 
in bed. Geniet ervan dat je niets moet doen, 
zelfs al heb je het idee dat je de hele nacht 
wakker gelegen hebt. Sta er niet bij stil en 
weet dat je meer uren geslapen hebt dan je 
denkt.

Plan je piekerpauze overdag in plaats van  
’s nachts. Neem een halfuurtje de tijd om na 
te denken over de problemen van de dag 
en mogelijke oplossingen. Schrijf ze neer 
zodat je hier op een later moment naar kan 
teruggrijpen.

Sta	na	20	minuten	op	en	doe	iets	
ontspannends
Heb je last van langdurige slapeloosheid 
(meer dan 3 weken)? Sta na 20 minuten 
wakker liggen op en doe een half uurtje iets 
ontspannends. Zo doorbreek je de spanning 
als je in bed gaat liggen en maak je plaats 
voor rust en comfort.

Bepaal op voorhand wat de ontspanning in-
houdt. Goede opties zijn: een warm bad of 
luisteren naar rustige muziek met gedimde 
lichten. Niet aan te raden zijn: een span-
nend boek, film of tv kijken. 

Lukt het na 20 minuten nog niet om in te 
slapen, sta dan opnieuw op.

Sta	altijd	op	hetzelfde	tijdstip	op
- Ga slapen als je je slaperig voelt en sta 

altijd rond hetzelfde tijdstip op. 
- Vermijd lang uitslapen op een vrije dag, 

tijdens het weekend of na een slechte 
nacht. Uitslapen is een lichte slaap van 
mindere kwaliteit, waardoor deze extra 
uurtjes geen nut hebben. Langer dan  
2 uur uitslapen maakt je alleen nog suffer.

Slaapadvies
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Vermijd	dutjes	overdag
- Heb je een goede nachtrust? Dan heb je 

soms baat bij een dutje overdag omdat je 
hierdoor een deel van je slaapschuld kan 
inlossen. 

- Heb je slaapproblemen? Dan zijn dutjes 
overdag af te raden of toch zeker te 
beperken tot maximaal een half uurtje per 
dag.

Slaapomgeving
Slaapzone
Gebruik je slaapkamer enkel om te slapen 
of te vrijen. Als je last hebt van slaap-
problemen is het minder goed in bed te 
lezen, tv te kijken, je werkplanning voor de 
volgende dag te overlopen, enz. Je asso-
cieert de slaapkamer dan onbewust met 
deze activiteiten, waardoor je minder snel 
tot rust zal komen en de slaap moeilijker 
zal kunnen vatten.

De	inrichting
- Zorg voor een aangename temperatuur, 

een goede verluchting, voldoende ver-
duistering en een goed bed. 

- Gebruik oordopjes bij geluidsoverlast.

Zet	de	klok	uit	het	zicht
Zo doorbreek je de vicieuze cirkel waarbij 
je regelmatig naar de klok kijkt om te zien 
hoe lang je al wakker ligt. Je bouwt er nog 
meer spanning mee op. Het begrip tijd moet 
’s nachts volledig onbelangrijk worden. Het 
maakt niet uit hoe lang je al wakker ligt: 
het enige dat telt, is het comfort en de 
geborgenheid van je bed.
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Eten en drinken
Een	slaapmutsje	bevordert	je	slaap	
niet
Een glaasje alcohol als slaapmutsje is bij 
velen een ritueel. Op korte termijn kan alco-
hol je beter doen inslapen, maar er treedt 
al snel gewenning op. Hierdoor zijn steeds 
grotere hoeveelheden nodig om hetzelfde 
effect te bereiken. Bovendien heeft alcohol 
een negatieve invloed op je slaapkwaliteit 
en die gaat vooral ten koste van de diepe 
slaap.

Beperk	koffie,	cola,	zwarte	thee	en	
nicotine
Cafeïne uit koffie en cola heeft een sterk op-
wekkend effect en is niet bevorderlijk voor 
een goede nachtrust. Zwarte thee bevat 
theïne, wat chemisch verwant is met cafeïne 
en hetzelfde effect heeft. Het duurt gemid-
deld vijf uur tot de hoeveelheid cafeïne in 
je bloed tot de helft gereduceerd is. Ook 
cacao- of chocoladedranken stimuleren het 
zenuwstelsel en zijn daarom af te raden. 

Ook nicotine werkt stimulerend voor de her-
senen. Roken tijdens de laatste uren voor 
het slapengaan is dan ook te vermijden. 

Geen	zware	maaltijden	kort	voor	het	
slapengaan
Een zware maaltijd kort voor het slapengaan 
kan de nachtrust verstoren. Maar ga ook 
nooit met honger slapen. Een lichte snack 
bij het slapengaan kan de slaap zelfs be-
vorderen. Melk en melkproducten bevatten 

Inspanning en  
ontspanning

Beweging	overdag	is	een	absolute	
must
Je slaapkwaliteit is in zekere zin evenredig 
met de intensiteit van je dag. Een actieve 
dag geeft je dus meer kans op een diepere 
en betere slaap.

Doe	geen	inspannende	activiteiten	
enkele	uren	voor	het	slapengaan
Bij intensieve sporten produceert het 
lichaam heel wat adrenaline. Dat stelt je in 
staat om te presteren. Het energieopwek-
kende effect van adrenaline blijft drie tot 
vier uur werken. Kies daarom voor lichte 
vormen van beweging voor het slapengaan, 
zoals een korte wandeling, rekoefeningen 
en yoga.

Een	bedritueel	voor	het	slapengaan
Probeer tot rust te komen het laatste 
halfuurtje voor het slapengaan. Maak een 
wandelingetje, praat gezellig met je partner, 
luister naar rustige muziek, drink een glas 
warme melk of kruidenthee, neem een 
warm bad, doe ontspanningsoefeningen of 
yoga, poets je tanden, enz. Maak er een 
vast bedritueel van. Zo kan je lichaam zich 
voorbereiden op de nachtrust.
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Slaapmiddelen
Slechts bij ernstige en recentelijk ontstane 
slapeloosheid of als je onder extreme druk 
staat, kan het gebruik van slaapmiddelen 
overwogen worden. Neem	contact	op	met	
je	huisarts! De inname van slaapmiddelen 
gebeurt steeds onder strikte voorwaarden: 
beperkt	in	tijd	(liefst	niet	langer	dan	1	
week)	en	in	een	minimaal	effectieve	dosis.

- België behoort tot de koplopers wat het 
gebruik van slaap- en kalmeermiddelen 
betreft. Toch is voorzichtigheid geboden. 
Slaapmiddelen	lossen	de	oorzaak	van	je	
slaapprobleem	helemaal	niet	op en zor-
gen al na enkele weken voor gewenning, 
waardoor steeds een hogere dosis nodig 
is om hetzelfde effect te verkrijgen. 

- Uit onderzoek blijkt dat de meest ge-
bruikte slaapmiddelen (benzodiazepines) 
de slaaparchitectuur verstoren. Inslapen 
gaat makkelijker, maar de kwaliteit	van	
de	slaap	is	minder	goed	(meer lichte 
slaap in plaats van diepe slaap). Daar-
naast kan het effect van deze slaap-
middelen overdag nog verder blijven 
werken, waardoor je je suf voelt, last 
hebt van hoofdpijn, je je minder goed 
kan concentreren, enz. 

- Plots stoppen met het gebruik van 
slaapmiddelen kan aanleiding geven 
tot ontwenningsverschijnselen, zoals 
zweten, beven, depressieve gevoelens 
of over gevoeligheid voor licht of harde 
geluiden. Je huisarts zal samen met jou 
je schema geleidelijk	aan	afbouwen. 

natuurlijke stoffen die de slaap bevorderen 
en zijn daarom aan te raden.

Drink niet te veel voor het slapengaan. Dat 
verkleint de kans dat je ’s nachts naar het 
toilet moet gaan.

Slaapdagboek
Hou een slaapdagboek bij als je een beter 
beeld wilt krijgen in je slaappatroon. Je 
arts zal je vragen om je slaapgewoonten te 
noteren.
- Wanneer ben je gaan slapen / opgestaan?
- Wanneer ben je in slaap gevallen?
- Ben je tijdens de nacht wakker 

 geworden? Hoe laat?
- Hoe was je slaapkwaliteit?
- Heb je alcohol of koffie gedronken voor 

het slapengaan?
- Heb je geneesmiddelen ingenomen?
- Heb je een middagdutje gedaan?
- Heb je overdag last gehad van concen-

tratiestoornissen, tintelende benen, enz.?
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Gespecialiseerde  
centra

Boek je geen positief resultaat met het 
slaapadvies op de vorige pagina’s? Dan kan 
je arts een behandeling overwegen. 

Relaxatie
Je kan voor relaxatieoefeningen terecht bij 
gespecialiseerde kinesitherapeuten, hypno-
therapeuten en gedragstherapeuten. 

Cognitieve gedrags
therapie – slaaptherapie

Cognitieve gedragstherapie maakt gebruik 
van een combinatie van slaapeducatie, 
slaaphygiëne, stimuluscontrole (de  
20-minuten regel), slaaprestrictie (de tijd in 
bed inkorten tot de werkelijke slaapduur), 
relaxatie en het bijhouden van een slaap-
dagboek. 

Slaapwaakcentrum
Bij een vermoeden van slaapapneu, ruste-
loze benen of nachtelijke spiertrekkingen 
word je doorverwezen naar een slaapkliniek 
voor verder onderzoek. 

Voor een slaaponderzoek is een opname 
vereist. De hersenactiviteit, het hartritme, 
de ademhaling, de oogbewegingen, het 
zuurstofgehalte in het bloed, de lichaams-
houding en de spierspanning worden ge-
controleerd. Ook als je snurkt zal dit verder 
onderzocht worden. 

Op basis van de verzamelde informatie 
wordt de diagnose gesteld en een behande-
ling op maat gestart. 
Waar kan je terecht? Een slaaponderzoek 
kan plaatsvinden in alle universitaire en de 
meeste regionale ziekenhuizen. 
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Meer  
informatie

Wens je meer informatie over andere gezondheidsonderwerpen, zoals gezonde voeding, 
beweging, stoppen met roken en een gezond gewicht? Ga dan langs bij het kantoor van LM 
en vraag	naar	onze	gezondheidsbrochures of download ze gratis op www.lm.be.

!!Vergeet je zeker niet te abonneren op onze tweemaandelijkse  
gezondheidsnieuwsbrief via onze website.

Interessante websites
www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be 
www.slaapproblemen.org
websites universitaire ziekenhuizen slaap-waakcentrum

Deze brochure werd gerealiseerd in samenwerking met dokter Bruno Ariens,  
auteur van het boek ‘Meer energie, nooit meer moe in 4 stappen’.



LM	MUTPLUS.be
Koninginneplein 51-52
1030 Brussel
 02 209 48 11 -  02 219 01 54
 info@mutplus.be 

LM	Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
 09 223 19 76 -  09 224 11 74
 info.ov@lm.be 

LM	Plus
Kalkoven 22
1730 Asse
 0800 17 417
 info@lmplus.be 
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Ontdek LM op  
www.lm.be

Deze en andere brochures zijn te verkrijgen bij je ziekenfonds.


