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ZEVEN TOPTIPS 
over slaap en ontspanning 

 

Een goede nachtrust regel je overdag.  
Om snel in slaap te komen, diep in slaap te raken en fit weer wakker te worden, 
moet je fit en ontspannen in bed stappen. Dat betekent: afwisselen in je 
activiteiten overdag, gezond eten, genoeg water drinken en respectvol met 
jezelf omgaan. De hele dag door. Slaap je slecht, dan is dat heel lastig op te 
lossen in de nacht. Overdag dingen stap voor stap verbeteren, werkt veel beter. 

 
Bouw af. 
Om je lichaam en je brein voor te bereiden op slaap, is het goed om 
ongeveer anderhalf uur voor je naar bed gaat te beginnen met het 
afbouwen van prikkels. Geen moeilijke opdrachten of gesprekken meer, 
niet meer sporten, steeds meer lichten uit en vooral: beeldschermen 
uitzetten. Het blauwe licht dat beeldschermen uitstralen én de informatie 
die ze naar je toe sturen, maken je wakker. 

 
Zorg voor afwisseling. 
Om te herstellen tussen je activiteiten door, hoef je niet te niksen. Je moet 
alleen even iets heel anders gaan doen. Dan kunnen de delen van jou die 
zich net hebben ingespannen, tot rust komen. Heb je verschillende soorten 
taken op een dag, dan kan je die dus het beste afwisselen. Je wordt daar 
ook nog productiever van, omdat je steeds weer scherp bent na je wissel. 

 
Doe dingen met aandacht. 
Een computer of smartphone die veel programma’s tegelijk open 
heeft staan, wordt trager. Hetzelfde geldt voor jouw brein. Je kan 
dus beter één ding tegelijk doen en dat bewust afronden voor je 
naar iets anders overstapt. Dat kost minder energie, zorgt voor 
betere resultaten en geeft ook nog meer voldoening. 

 
Doe af en toe een pas op de plaats. 
Er komt tegenwoordig zoveel informatie op ons af, dat het zinvol kan zijn 
om af en toe na te gaan wat er voor jou belangrijk is en wat niet. Dat kan je 
bijvoorbeeld doen door heel even te staan, te zitten of te liggen en precies 
die vraag te stellen: “Wat is er nu belangrijk voor mij?” En dan wacht je af 
welk antwoord er in je opkomt. Je hebt er maar 30 seconden voor nodig. 
 

Houd je eigen ‘lat’ in de gaten. 
Mensen hebben vaak veel normen waaraan ze proberen te voldoen. Je 
kan denken dat die normen ‘de waarheid’ zijn, maar dat is niet zo. Ieder 
mens heeft een andere set normen. Voel je je opgejaagd, kijk dan eens of 
de ‘lat’ die je gelegd hebt voor jezelf, ook inderdaad een mooi en zinvol 
leven oplevert, of dat je je doel voorbij streeft. 


