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Slaapcentrum
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In deze folder geeft het Slaapcentrum van Ziekenhuis Rivierenland u adviezen 
om uw slaapproblemen aan te pakken. Een goed dag- nachtritme is belang-
rijk om overdag fit te zijn en ‘s nachts goed te kunnen slapen. Wat kunt u zelf 
doen? 

• Sta elke dag op dezelfde tijd op en ga op dezelfde tijd naar bed. 
In het weekeinde niet langer dan 1,5 uur uitslapen en niet later 
dan 1,5 uur dan het tijdstip van door de week naar bed gaan. 

• Stel een vast bedritueel in. Elke dag voor het naar bed gaan dezelfde dingen 
op dezelfde tijd doen, helpt om u te ontspannen.

• Slaap het aantal uren dat nodig is. Gemiddeld is dit voor mensen 8 uur, 
maar het is voor iedereen verschillend en kan variëren tussen de 6 en 9 uur, 
nooit langer. 

• Zorg een uur voor het slapengaan voor ontspanning (korte wandeling, ont-
spanningsoefeningen, rustige muziek). Bouw de dag bewust af. Hoe ouder u 
bent, hoe belangrijker het is om rustig de dag afbouwen. Stop een uur voor 
het slapengaan ook met kijken naar tv, tablet, computer en smartphone. 
Dim de lichten.

• Heeft u een ‘drukke dag’, neem dan overdag minstens 3 keer een 
echt ontspannende pauze van 5 tot 15 minuten.
• Onderzoek of uw slaapproblemen te maken hebben met bepaal-
de omstandigheden. Moet u bijvoorbeeld vroeg op? Of bent u erg 
druk op het werk of thuis? 

• Zorg dat uw slaapkamer goed geventileerd is, niet te warm, niet te koud, zo 
donker mogelijk en met zo min mogelijk storende geluiden. Het is belangrijk 
dat u zich veilig voelt in bed. Ook een ruim bed, een goed matras en schoon 
beddengoed kunnen het slapen verbeteren. 

• Gebruik de slaapkamer niet als werkkamer, studeerkamer of om tv te kijken. 
Bewaar het bed voor de slaap.

• Een dutje ’s avonds is sterk af te raden; een kort dutje overdag is geen pro-
bleem als u zich er beter bij voelt. Kies voor een dutje van maximaal 15-20 
minuten en zet de wekker zodat u niet doorslaapt overdag. Zet een wekker 
zodat u ontspannen kunt liggen en geen angst heeft om u te verslapen.

• Ligt u ‘s nachts langer dan zo’n 30 minuten wakker? Ga niet in 
bed liggen piekeren en woelen, maar sta op en ga naar een  
andere kamer. Even lezen of iets ontspannends doen (geen tv!) kan 
helpen. Ga daarna terug naar bed om verder te slapen. Vermijd in 
slaap vallen op de bank! 

30 min

30 min
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• Alcohol heeft een negatief effect op slaap, ook een kleine hoeveelheid. Het 
zorgt over het algemeen dat u sneller in slaap kunt komen, maar de slaap 
wordt er meer onderbroken van en de kwaliteit van de slaap neemt af. 

• Neem ‘s avonds geen koffie of andere drank met cafeïne, zoals thee, cola, 
red bull, chocolade(melk). Vermijd roken en gebruik geen zware maaltijden 
laat in de avond. 

• Draai de wekker om zodat u er niet steeds op kunt kijken. Het steeds zien 
van de tijd geeft alleen maar onrust.

• Begin de dag met voldoende licht en beweeg regelmatig overdag.
• Sport overdag (of in de vroege avond), maar niet later dan twee uur voor 

het slapen gaan. 
• Bedenk ’s avonds wat u de volgende ochtend moet doen. Leg uw kleren 

klaar, pak uw werktas en maak eventueel een actielijstje voor de volgende 
dag. 

• Probeer van negatieve gedachten positieve gedachten te maken. 
Een voorbeeld: “Straks moet ik weer gaan slapen en dan lig ik 
weer uren wakker.” Dat kunt u veranderen in: “Heerlijk, straks lig 
ik warm en veilig onder mijn dekbed.” Dat is niet eenvoudig, maar 
de moeite waard. 

• Neem voor het slapen gaan een warme douche of ga een stukje wandelen 
of fietsen. Lezen, naar rustige muziek luisteren of een beker warme melk 
drinken kan u ook helpen ontspannen. 

• Leg pen en papier naast uw bed. Schrijf uw gedachten op als u begint te 
piekeren.

• Probeer eens apart te slapen van uw partner. Vooral als uw partner last 
heeft van uw slaapprobleem, kan dit u beiden rust geven. 

• Doe ontspanningsoefeningen en/of yoga. Deze oefeningen 
helpen om tot rust te komen. Niet alleen ’s avonds, maar ook op 
andere momenten van de dag. Als u overdag regelmatig ontspant, 
kunt u ’s avonds ook makkelijker ontspannen.
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TIPS VOOR KINDEREN MET SLAAPPROBLEMEN
Voor kinderen met slaapproblemen geldt een aantal van de eerder genoemde 
adviezen, zoals een optimale slaapkamer. Daarnaast is het net als bij volwas-
senen erg belangrijk een vast bed ritueel te creëren. Specifieke adviezen voor 
kinderen hierin:
• op dezelfde tijd naar bed
• voorlezen, knuffelen voor het inslapen

• een warm bad of douchen voor het inslapen
• geen spannende films kijken voor het slapengaan
• niet intensief computeren vóór het slapen 
• laat de mobiel in de woonkamer achter

TIPS VOOR NACHT- EN WISSELDIENSTEN
• Zet een zonnebril op bij het naar huis gaan na een nachtdienst, 
zodat u niet teveel licht krijgt.
• Drink geen koffie/cafeïne houdende dranken in de tweede helft 
van de nachtdienst.

• Drink geen alcohol bij thuiskomst.
• Maak goede afspraken met huisgenoten en zorg dat het overdag stil en  

donker is. Denk ook aan verduisterende gordijnen. 
• Een snelle rotatie van diensten heeft de voorkeur, maximaal 3 tot 4 nachten. 

Na vijf dagen begint uw lichaam aan het ritme te wennen en is het  
moeilijker om weer te wennen aan uw oude ritme 

ONTSPANNINGSOEFENINGEN
Deze eenvoudige oefeningen kunnen helpen om beter in slaap te vallen. Op de 
website van Ziekenhuis Rivierenland staan vijf ontspanningsoefeningen die u 
gemakkelijk kunt downloaden en afluisteren via uw telefoon. Kijk op 
https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/medische-psychologie/ont-
spanningsoefeningen
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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