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gezondheid

Vermijd de slaappillen

Tips voor een betere slaap
䢇 Houd vaste slaaptijden aan

Ga elke dag op dezelfde tijd naar bed en sta
op dezelfde tijd op. Vooral het laatste is belangrijk.
䢇 Leg een dagboek naast je bed

Vaak zijn het onze gedachten die ons uit onze
slaap houden. Als dat gebeurt, doe dan een
gedimd licht aan en schrijf je zorgen op. Door
zaken op een rij te zetten, stopt het ‘malen’
in je hoofd eerder en is de kans groter dat
het weer lukt in slaap te vallen.
䢇 Geen koffie ’s avonds

Als je behoefte hebt aan cafeïne, beperk die
dan tot de ochtend. Drink daarna geen koffie,
chocolademelk of thee meer. Ook geen cola
of energiedrankjes als Red Bull.
䢇 Probeer niet te stressen als de slaap niet

wil komen
Op die manier wordt het probleem alleen
maar groter. Houd jezelf voor ogen dat je uiteindelijk echt wel weer in slaap valt.
䢇 Geen sport vlak voor het slapengaan

’s Middags of aan het begin van de avond
sporten, helpt je ’s nachts aan een betere
slaap. Maar dat geldt niet voor sporten vlak
voordat je naar bed moet. De grens ligt op
ongeveer drie uur voor het slapengaan.
䢇 Dim het licht ’s avonds

Het vermijden van fel licht een paar uur voor
het slapengaan helpt bij het aanmaken van
het ‘slaaphormoon’ melatonine. Kijk dus ook
geen tv ’s avonds laat en klap de laptop dicht.
䢇 Zorg voor goede gordijnen

Verduistering is belangrijk; zelfs al het kleine
beetje licht van een nachtlampje kan je slaap
storen.
䢇 Kijk ’s nachts niet naar de klok

Doe je dat wel, dan kun je je druk gaan maken en dat is niet goed voor de slaap. Omdat
de meesten het moeilijk zullen vinden niet te
kijken, als ze niet kunnen slapen of als ze
’s nachts wakker worden, verdient het aanbeveling de wekker voor het slapengaan weg te
draaien. Dan is de kans groter dat je het te
veel moeite vindt om de tijd te checken en
val je eerder weer in slaap.
䢇 Sla het ‘slaapmutsje’ over

Alcohol kan ervoor zorgen dat je eerder in
slaap valt, maar je betaalt een prijs: ’s nachts
word je vaker wakker. Bovendien ga je er eerder van snurken. En dat kan er weer voor zorgen dat je partner minder goed slaapt.

dat haar door een vriendin was aangeraden.
Udink was beter gaan slapen door het slikken van antidepressiva. „Ik heb dat voorgelegd aan mijn huisarts en die vond het
meteen een goed idee om te proberen. Nou,
die zomer zal ik nooit meer vergeten. Mijn
leven zag er opeens totaal anders uit. Ik

sliep goed en voelde me onvergelijkbaar
prettiger, evenwichtiger en energieker.”
„Ik slik tot op de dag van vandaag nog
steeds antidepressiva. In de loop van de jaren is de werking helaas verminderd. Maar
ik heb inmiddels veel geleerd. Als ik nu
’s nachts wakker word, ga ik daar meer ont-

spannen mee om. Ik zeg niet meer tegen
mezelf dat ik moet slapen, want dat is het
slechtste wat je kunt doen.”
reageren?
gezondheid@depersdienst.nl

䢇 Sta desnoods even op

Als het echt niet lukt te slapen, sta dan tussendoor even op en doe iets monotoons
waar je slaperig van wordt. Opnieuw: gebruik
hierbij gedimd licht.
Bron: sleepnet.com

Beleef Atletiek in Apeldoorn

Ê

Dit weekend komt de top van de Nederlandse atletiek
naar Apeldoorn voor de AA-Drink NK Indoor Senioren.
Kom genieten!
Lever deze bon in aan de kassa van Omnisport Apeldoorn en ontvang

€2,50

korting

een korting van € 2,50 op de geldende toegangsprijs van € 7,50.
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Bezoek voor meer informatie onze website:
www.nkindoor.nl
@atletiekunie, #NKindoor
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