
Gezonde slaap 
CVNP zet je op weg 
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Stel je jezelf 
momenteel ook 
zoveel vragen? 



Laten we eens naar deze vragen kijken… 
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• Is het normaal dat ik nu ten tijde 
van corona minder goed slaap? 

• Ik heb geen controle over wat 
mij nu allemaal overkomt. Heb ik 
controle over mijn slaap? 

• Wat doe ik best wanneer ik 
wakker lig in bed? 

• Kan ik overdag iets doen om 
mijn slaap te bevorderen? 

• Heb ik de neiging tot piekeren en 
zo ja, hoe ga ik hier mee om? 

• Zet ik voldoende in op goede 
slaaphygiëne? 

www.cvnp.be 



Is het normaal dat ik nu ten 
tijde van corona minder goed 

slaap? 

Ja, eigenlijk wel…  
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Is het normaal dat ik nu ten tijde van corona 
minder goed slaap?  
JA. Acute stress kan leiden tot acute slapeloosheid. Minder goed slapen is dus zeker niet 
abnormaal in huidige omstandigheden.  

 

⌲ Als je je zorgen maakt omtrent het risico op besmetting met corona, familieleden of 
vrienden die ziek worden, je deze tijd opgesloten en alleen voelt; dan nemen we die 
zorgen mee de nacht in. 

⌲ Zorgen maken betekent dat ons stress-systeem (fight/flight/freeze) in werking treedt. 

⌲ Ons stress-systeem stelt ons in staat snel en efficiënt te reageren op (levens)gevaar. Dit is 
goed! 

⌲ Maar: een geactiveerd stress-systeem leidt tot activatie van ons waak-systeem. D.w.z. 
dat ons lichaam ervoor zorgt dat we wakker blijven, opdat we zouden kunnen reageren 
op gevaar. 

⌲ Een geactiveerd waak-systeem impliceert automatisch een gedeactiveerd slaap-systeem 
(we mogen niet in slaap vallen), waardoor in- en/of doorslapen bemoeilijkt wordt. 
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Wat er gebeurt als ons stress-systeem 
geactiveerd wordt… 

Stress: verhoogde hartslag en bloeddruk, versnelde ademhaling, gespannen 
spieren etc.  
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Dit is normaal en meestal productief… 

Maar:  

• Dit willen we niet wanneer we naar bed gaan. 

• We weten dat slaap zich herstelt wanneer de stress 
afneemt/verdwijnt.  

• Het zal dus belangrijk zijn om de stress zoveel mogelijk te doen dalen! 
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Maar ook andere factoren, naast stress, hebben een invloed: 

⌲ Quarantaine-tijden zorgen er vaak voor dat 
we  mentaal en/of fysiek minder 
inspanningen doen. 

 

⌲ Ons brein en ons lichaam zijn daarom 
minder moe op het einde van de dag. 

 

⌲ Het is dus zeer belangrijk om je brein en je 
lichaam voldoende uit te putten overdag 
alsook jezelf zo fit mogelijk te houden. 

 

⌲ Bovendien werkt lichamelijke inspanning 
vaak stress-reducerend!  
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Ik heb geen controle over wat 
mij nu allemaal overkomt. Heb 

ik controle over mijn slaap? 

Toch wel… 
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Ik heb geen controle over wat mij nu allemaal 
overkomt. Heb ik controle over mijn slaap? 
Toch wel. Hoewel slaap iets is dat je overkomt (het gebeurt niet op 
commando), hebben we wel controle over wat we overdag doen. Dit 
heeft namelijk een grote invloed op de kwaliteit van onze nachtrust. 

⌲ Voldoende ontspannen/rusten/de-stressen 

⌲ Voldoende bewegen 

⌲ Vermijden van 

• Caffeïne (koffie, zwarte thee, cola, chocolade…) na 17u 

• Blauw licht (GSM, tablet, PC) min. 2u voor het slapengaan 
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Wat doe ik best wanneer ik 
wakker lig in bed? 
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Wat doe ik best wanneer ik wakker lig in bed? 

Sta eens even stil… 

• Wat gebeurt er wanneer je wakker ligt in bed? 
• Waar gaan mijn gedachten naartoe? 

• Ervaar ik stress (in mijn lichaam)? 
• Bv. verhoogde hartslag, versnelde ademhaling, gespannen spieren,… 

• Heb je het gevoel (zonder op de wekker te kijken) dat je daar al even 
ligt en dat het niet meteen zal lukken om in- of verder te slapen? 
• Sta dan even op  

• Lees, luister muziek of kijk TV (vermijd PC, tablet/smartphone) 

 

www.cvnp.be 



Kan ik overdag iets doen om 
mijn slaap ‘s nachts te 

bevorderen? 

JA! 
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Kan ik overdag iets doen om mijn slaap  
‘s nachts te bevorderen? 
Het antwoord is dus JA! 

• Onze slaap valt moeilijk te ‘controleren’. We kunnen deze niet 
afdwingen en zelfs, hoe harder we proberen om in slaap te geraken, 
hoe moeilijker dat lijkt te lukken… 

• We hebben WEL controle over wat we overdag doen. En dit is OH ZO 
BELANGRIJK… 

 

www.cvnp.be 



Weet jij nog wat je overdag kan doen om je 
slaap positief te beïnvloeden? 
Toch wel, wat we overdag doen heeft namelijk een grote invloed op de 
kwaliteit van onze nachtrust. 
Waar je wél controle over hebt: 

⌲ Voldoende ontspannen/rusten/de-stressen 

⌲ Voldoende bewegen 

⌲ Vermijden van 

• Caffeïne (koffie, zwarte thee, cola (light & zero), …) na 17u 

• Blauw licht (GSM, tablet, PC) min. 2u voor het slapengaan 
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Maar ook de volgende tips zijn zeker van 
toepassing:  
⌲ Bouw je dag goed af: plan min. 2u voor het slapengaan geen 

activerende, spannende, stresserende activiteiten (nakijken van 
mails, moeilijke gesprekken, stand van zaken rond Corona nalezen,…).  

⌲ Probeer zoveel mogelijk routine en structuur in je dag te plannen. 
Creëer een ontspannen ochtend- en avondritueel. 

⌲ Kies steeds voor gezonde voeding. 

⌲ Plan iedere dag op hetzelfde moment op te staan (ook in het 
weekend). Regelmaat in het moment van opstaan, draagt bij aan 
een gevoel van rust en zorgt er bovendien voor dat je ‘s avonds 
telkens rond hetzelfde moment slaperig wordt. Dit gevoel van 
slaperigheid kan je gebruiken als indicatie om naar bed te gaan. (Let 
op! Dit is geen vermoeidheid.) 
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⌲ Probeer steeds dutjes te vermijden. Dutjes zorgen ervoor dat je je ‘s 
avonds onvoldoende slaperig kan voelen om goed te kunnen in- 
en/of doorslapen. Wanneer je je vermoeid voelt, plan je best een 
rustmoment. Wanneer je je slaperig voelt, doe je best iets actiever 
(bv. een wandeling). 

⌲ Zorg ervoor dat je voldoende natuurlijk daglicht binnenkrijgt via je 
ogen.  Ga dus naar buiten (ook als het bewolkt is) of zet je aan het 
raam. Dit daglicht geeft een signaal aan je brein dat het tijd is om 
wakker te zijn. 

⌲ Ga niet té vroeg naar bed en zorg ervoor dat je niet in slaap valt voor 
TV. 
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Heb ik de neiging tot 
piekeren?  

Zo ja, hoe ga ik hier mee om? 
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Heb ik de neiging tot piekeren en zo ja, hoe ga 
ik hier mee om? 
Piekeren kan je vergelijken met gedachten die telkens terugkeren. 
Piekeren is niet oplossingsgericht. 

⌲ Als je last hebt van piekergedachten wanneer je in bed ligt, start dan 
met het bijhouden van een piekerdagboek. 

⌲ Plan een piekermoment (bv. na het avondeten), waarin je jezelf de 
tijd geeft om te piekeren. Schrijf deze piekergedachten op. 

⌲ Wanneer je in bed ligt en begint te piekeren, schrijf je enkel de 
piekergedachten op en zeg je tegen jezelf: ‘dit is voor mijn volgend 
piekermoment’.  
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Zet ik voldoende in op 
goede slaaphygiëne? 

Pas ik de adviezen zoals daarnet opgesomd al zo goed mogelijk toe? 
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Elk opgevolgd advies is een stapje dichter bij een 
betere nachtrust! 

Juchtmans Chloë 
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