MAX actueel
ONDERZOEK MAX-PANEL: DRIEKWART OUDEREN LIGT ’S NACHTS WAKKER
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Heerlijk wegzakken in je
bed, vertrekken naar
dromenland en ’s ochtends
fit en energiek opstaan. Wat
is er lekkerder dan slapen?
Helaas is de praktijk een
stuk weerbarstiger.
Onderzoek van het MAX
Opiniepanel laat zien dat
driekwart van de ouderen
’s nachts wel eens wakker
wordt en dan niet verder
kan slapen.

B

ij een gezonde slaap ben
je binnen vijf minuten
vertrokken. Voor slecht 22
procent van de 2.300 deelnemers
aan het MAX Opiniepanel is dat
het geval. Veertig procent doet
er tot een kwartier over om in
slaap te vallen. Tien procent gaat
richting het uur en acht procent
slaapt na een uur in bed liggen nog
steeds niet.
Naast moeilijk in slaap vallen is
midden in de nacht wakker worden
een vervelend probleem. Ongeveer
driekwart wordt ’s nachts wakker
en heeft dan moeite weer in slaap
te vallen. De belangrijkste redenen
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van het nachtelijke ontwaken zijn:
moeten plassen (74%), zorgen of
nare dromen (8%) en omgevingsgeluiden (5%).

LANGSLAPERS
Nederlanders zijn echte langslapers. Gemiddeld brengen we
zeven uur en 54 minuten door in
bed. Daarmee zijn we wereldwijd
zo’n beetje koploper. Om zes
minuten voor half twaalf stapt de
gemiddelde Nederlander in bed.
De meerderheid van het MAXpanel stapt eveneens tussen 23.00
en 24.00 uur het bed in. Ongeveer
35 procent van het panel ligt dan

Dutjes meegerekend slapen ouderen vrijwel even lang als andere
volwassenen. De echte langslapers zijn baby’s. Die slapen zestien tot achttien uur per etmaal.
Hoewel geen mens gelijk is, wordt
algemeen aangenomen dat een
kernslaap van vijf tot zes uur voldoende moet zijn om overdag
goed te kunnen functioneren.
Maar je hebt altijd kort- en langslapers. Napoleon en Churchill
hadden genoeg aan vier uur slaap
per nacht. Einstein, toch ook geen
domme jongen, sliep tien uur per
nacht.

IN SLAAP VOOR DE TV
De televisie lijkt een goed slaapmiddel te zijn. Zes op de tien
leden van het MAX-panel geven
aan wel eens voor de tv in slaap
te vallen.
De tv gaat zelfs mee naar de
slaapkamer. Ruim veertig procent
kijkt elke dag tv in bed en nog
eens twintig procent soms. Vijftig
procent leest in bed en veertig
procent gebruikt de laptop, tablet
of mobiel in bed. Radio luisteren
is met dertig procent het minst
populair.

al plat. Een kwart stapt pas na
middernacht tussen de lakens.
Twee derde deel gaat altijd op
dezelfde tijd naar bed.
In bed liggen is natuurlijk niet
hetzelfde als slapen. Bijna een
vijfde deel van het panel slaapt
vijf uur of minder. Dertig procent
is van mening met minder slaap
toe te kunnen dan vroeger. Daar
staat tegenover dat meer dan
de helft aan middagdutjes doet,
variërend van soms tot altijd. De
bank is de favoriete plek voor een
middagdutje (26%), gevolgd door
een comfortabele stoel (21%) en
het bed (14%).
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DIT IS UW SLAAPCYCLUS
Tijdens het slapen doorloopt ons lichaam vijf verschillende fases. Elke
nacht herhaalt deze cyclus zich vier tot vijf keer.
1De inslaapfase duurt slechts een
paar minuten. De lichaamstemperatuur daalt en de spieren ontspannen
zich.
2 In de fase van lichte slaap
worden we nog makkelijk wakker
van licht of geluid. Deze fase duurt
zo’n drie kwartier.
3 De overgangsfase naar diepe
slaap. De ademhaling wordt
regelmatig, het hartritme daalt en
de spieren ontspannen. Dit duurt
gemiddeld vijf minuten.
4 In de fase van diepe slaap
verlopen de ademhaling en hartslag
trager en zijn we maar moeilijk
wakker te krijgen. Deze fase duurt
ruim een kwartier.
5 Tijdens de REM-slaap dromen we.
In deze fase schieten de ogen om
onverklaarbare redenen snel heen
en weer (REM staat voor rapid eye

Mensen die aan een waterval denken, vallen twintig
minuten eerder in slaap
dan schaapjestellers.
movement, snelle oogbeweging). De
hersenen zijn volop actief.
Ademhaling en hartslag zijn
onregelmatig en de bloeddruk stijgt.
De REM-fase duurt een minuut of
twintig.
Vanaf je veertigste wordt de fase
van diepe slaap korter. Bij ouderen
is er amper nog sprake van deze
fase. Ook de REM-fase neemt af bij
het ouder worden.

WAT IS SLAAP?

Slaap is een situatie van lichamelijke rust waarbij de spieren
zich ontspannen en de hersenen
prikkels uit de omgeving grotendeels blokkeren. Slapen bevordert
het lichamelijk herstel en door slaap
kunnen we beter onthouden wat we
overdag geleerd hebben. Tijdens de
slaap worden de hersenen als het
ware gewassen. De hersencellen
krimpen en voeren zo afvalstoffen
af. Volgens sommige deskundigen
is dit zelfs de belangrijkste reden
waarom we slapen.

Al slapend draaien
we ons elke tien tot
vijftien minuten om
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e e n oas e va n Rust

DE IDEALE SLAAPKAMER

Een kwart van ons leven brengen we in de slaapkamer door. Slaapexpert Pons Jan Vermeer geeft tips voor een gezonde
slaapkamer. Misschien wel de belangrijkste: “De slaapkamer is om te slapen.”

Je hebt ruimtes in huis waar je wakker en actief
bent. De slaapkamer moet een ruimte van rust
zijn; herstellen van een drukke dag en uitgerust
wakker worden. Een goede slaapkamer heeft weinig
prikkels. Alles wat kan bijdragen aan een goede
nachtrust is hier
aanwezig.
De muren hebben rustige en
zachte kleuren.
Lichte varianten
van blauw,
groen, bruin en
oranje hebben
een positief effect op de nachtrust.
Belangrijk ook is dat de kamer stil is en u niet
gestoord wordt door omgevingsgeluiden. Staat uw
huis aan een drukke weg, overweeg dan om aan de
achterkant van het huis te slapen.

DONKERE KAMER, GOEDE VENTILATIE
Een donkere kamer bevordert de productie van
het slaaphormoon melatonine. U slaapt dieper en
wordt minder snel wakker. Bijna alle raambekleding
is tegenwoordig in een verduisterende versie te
verkrijgen. Rolluiken zijn misschien minder mooi,
maar verduisteren de kamer totaal en hebben ook
een geluidswerende functie. Ook een slaapmasker
kan erg effectief zijn!
Zorg ervoor dat uw kamer goed geventileerd kan
worden door een ventilatiesysteem of een te openen
raam. Een slecht geventileerde kamer kan hoofdpijn
veroorzaken. Een goede slaapkamertemperatuur is
17 à 18 graden.
Het belangrijkste element is
natuurlijk het
bed. Een bed
met voldoende
ruimte en lengte. Overweegt u een nieuw bed aan
te schaffen, vergeet dan niet rekening te houden
met de hoogte zodat u naarmate u ouder wordt
makkelijk kunt blijven in- en uitstappen.
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Een goede matras ondersteunt het lichaam. Als u
op de zij ligt, moet de wervelkolom mooi recht en
horizontaal zijn. Hiermee kunt u rugproblemen
voorkomen. Bij een te zacht matras moet het
lichaam hard werken om het horizontaal te houden
terwijl het zou moeten rusten.
Lekker zacht beddengoed dat schoon is, nodigt
uit om te gaan slapen. Zeker ook als de dekens of
dekbedden goed ventileren zodat u niet wakker
wordt van te veel lichaamswarmte.
Een rommelige slaapkamer is een onrustige kamer.
Ruim zoveel mogelijk de kamer op, een nette
kamer bevordert het inslapen. Verwijder onnodige
meubelen.

TV VERSTOORT SLAAP
Veel mensen hebben met hun slaapkamer een
andere beleving dan rust. Het is de kamer waar
ze regelmatig lang wakker liggen, piekeren, licht
slapen en vaak wakker worden en niet meer kunnen
doorslapen.
Activiteiten zoals tv-kijken
of met uw tablet of smart
phone bezig zijn, hebben een
negatieve invloed op de kwaliteit van uw slaap. Dit komt
omdat er een backlight in
deze apparaten zit dat blauw
licht produceert. Het blauwe
licht maakt ons brein actief,
ondanks dat veel mensen
zeggen dat tv-kijken hen ontspant en ze daarvan
in slaap vallen. Door het blauwe licht komt u in de
eerste slaapcyclus niet in een diepe slaap. Dat heeft
een negatieve invloed op het lichamelijk herstel en
kan in de ochtend het gevoel geven niet uitgerust te
zijn. Uiteindelijk kan het zelfs een negatieve invloed
hebben op uw natuurlijke weerstandsvermogen.

WEKKER UIT HET ZICHT
Vaak gaan mensen onvoorbereid naar de slaapkamer, de dag is nog niet helemaal afgesloten. Door
de vele prikkels die we tegenwoordig hebben, is het

niet vanzelfsprekend dat we zomaar in slaap
vallen. De hersenen zijn nog actief waardoor
het een tijd duurt voordat je in slaap valt.
Maak uzelf geschikt om te slapen. Ontspan 45
minuten voordat u gaat slapen. Maak een korte
avondwandeling, neem een warme douche,
deel uw dag met uw partner, lees ontspannende lectuur, zet wat dingen klaar voor de
volgende dag, doe lichte opruimwerkzaamheden of luister naar ontspannende muziek.
Dim de lichten in de woonkamer een uur voor
het slapen zodat ons slaaphormoon zijn werk
kan doen. Kaarslicht is ook prima, dit maakt
het nog gezellig ook.

SCHRIJF PROBLEMEN VAN U AF
Schrijf eventueel de dingen waar u sterk aan
moet denken op in een schrift en laat ze los.
Dit helpt om uw problemen niet mee naar bed
te nemen.
Leer of doe een ontspannings- of ademhalingsoefening. Dit helpt straks om goed in te slapen.
Focus eens een tijdje op de ademhaling. Of
voel eens hoe het matras uw lichaam raakt.
Loop in gedachten uw lichaam langs, van uw
voeten tot aan uw hoofd. Beeldt u eens in dat u
straks heerlijk gaat slapen, diep en lang. Zelfs
een keer wakker worden en naar het toilet

De meeste mensen (41%)
slapen in de foetushouding,
opgekruld op de zij

Slaappil: veel gebruikt maar niet ideaal
Een kwart van de deelnemers aan het
MAX-panel gebruikt slaapmiddelen
om in slaap te vallen (6% altijd, 4%
regelmatig, 13% soms).
Vooral reguliere
middelen op doktersrecept zijn populair
(57%).
Zo’n slaappilletje lijkt
een ideale oplossing:
nooit meer wakker
liggen of midden in de
nacht wakker worden… Toch hebben ze
meer nadelen dan
voordelen.
In de eerste plaats pakken de pillen
de oorzaak van de slaapproblemen
niet aan. Daarnaast kennen slaappil-

len veel bijwerkingen. Overdag voelt
u zich suf en heeft u moeite met
concentreren. In het verkeer bent u
een gevaar op de weg
en de kans om te
vallen neemt toe. Tot
slot went het lichaam
snel aan de slaappillen. U heeft er steeds
meer nodig om effect
te bemerken, met als
gevolg dat u binnen
twee weken al
verslaafd kunt zijn.
Nederlandse (huis)
artsen zijn vanwege
de vele nadelen redelijk terughoudend
met het voorschrijven van slaappillen.
Sommige mensen bestellen daarom

via internet slaappillen in het buitenland. Dit brengt grote risico’s met zich
mee. Volgens het ministerie van
Volksgezondheid is vijftig procent van
de ‘internetmedicijnen’ vervalst. U
weet dus niet wat u slikt. Enkele
maanden geleden was er onder
leiding van Interpol een grote internationale actie tegen de handel in
illegale geneesmiddelen. Er werden
ruim vijftigduizend pakketten in
beslag genomen met een totale
waarde van meer dan 71 miljoen
euro. In Nederland werden vooral
erectiepillen, afslankmiddelen en
slaapmiddelen onderschept. Honderd
Nederlandse websites maakten
reclame voor illegale geneesmiddelen
of boden deze te koop aan.

11

SLAAP

SPECIAL

gaan is prima, u valt gewoon weer in slaap.
Lukt het niet om in te slapen of wordt u midden in
de nacht wakker en kunt u niet meer verder slapen?
De beste tip is opstaan en naar de woonkamer gaan.
Doe daar geen felle lichten aan en wacht tot u zich
weer slaperig gaat voelen. Ga dan opnieuw naar de
slaapkamer en slaap verder. Hiermee behoudt de
slaapkamer de status van het herstellen van lichaam
en geest.

ZET DE WEKKER UIT HET ZICHT!
Zet de wekker uit het zicht, veel mensen worden
onrustig als ze ’s nachts wakker worden en gaan
denken: ik moet
deze laatste uren
nu echt slapen.
Dat is dan de
oorzaak waardoor ze juist niet
verder kunnen
slapen.
Maak u zich niet
te druk of het slapen wel goed gaat. De tweede helft
van de slaap is van nature lichter en kunt u iets
vaker wakker zijn. Dit hoeft geen invloed te hebben
op de kwaliteit.

GA ERUIT! NIET BLIJVEN LIGGEN
Sta direct op als de wekker gaat, doe het licht aan of
open de gordijnen.
Activeer uw
lichaam en ga lekker douchen.
Mensen die lang
blijven liggen of de
‘snooze’-knop
gebruiken, hebben
veel meer moeite
om goed wakker te
worden en dat
heeft invloed op de
rest van de dag.

GRATIS
MAX MASTERCLASS
‘OPTIMAAL SLAPEN’

Dat goed slapen uiterst belangrijk is om optimale prestaties neer te kunnen zetten was Pons
Jan Vermeer al snel duidelijk. Hij werkt al jarenlang met topsporters die dagelijks trainen. Als
de atleten serieus omgaan met hun slaap, herstelt hun lichaam sneller, kunnen ze zich langer
concentreren en zijn ze emotioneel stabieler.
Pons Jan geeft speciaal voor MAX Magazinelezers een GRATIS masterclass ‘Optimaal slapen
na je vijftigste’. Het is een praktische en interactieve training waarin de deelnemers met het
fenomeen ‘slaap’ aan het werk gaan. Waar liggen
mogelijkheden en wat zijn de bedreigingen van
onze slaap? Welke slaaprituelen kun je ontwikkelen en wat doen ontspanningsoefeningen en
visualisatie voor de slaap? Ook wordt ingegaan
op het fenomeen ‘powernap’. De inzichten en tips
zijn thuis direct toepasbaar.

AANMELDEN
De GRATIS Masterclasses worden in november
gegeven op zaterdagochtend (van 9:30 tot ongeveer 12:00 uur) in het midden van het land. De
actuele data worden bekendgemaakt aan de
hand van de aanmeldingen. Stuur voor 26 oktober onderstaand formulier ingevuld toe aan
MAX Magazine, Masterclass Slapen, Postbus
277, 1200 AG Hilversum. Daarna ontvangt u een
officiële uitnodiging.
Naam (verplicht)
________________________________________
________________________________________
Adres (verplicht)
________________________________________
________________________________________

Pons Jan Vermeer is van oorsprong sportdocent.
Jaren was hij als trainer verantwoordelijk voor
de nationale jeugdselecties tennis. Vermeer zag
als geen ander de relatie tussen ’s nachts goed
slapen en overdag goed presteren. Al meer dan
tien jaar verzorgt Pons Jan Vermeer voor onder
meer topsporters en managers masterclasses en
workshops over slapen.

Postcode (verplicht) ________________________
Woonplaats (verplicht) _____________________
Telefoonnummer (verplicht)
________________________________________
Mobiel __________________________________
E-mailadres ______________________________
Geboortedatum (verplicht) __________________

