
Slaap als een atleet! 



Intentie
Beoordeel je huidige slaap

Grootste uitdaging

Wat wil je uit deze sessie halen



Slaap, wat is dat? 

• 1/3e van je leven 

• Neurologisch proces 

• Herhaalde en relatief makkelijk omkeerbare staat van lager bewustzijn 

• Zintuigen nog steeds actief 

• Gedrag   



, of 

• Evolutionair oogpunt

• Herstellen (en groeien) 

• Ontgiften   

• Informatie & prikkels verwerken 

• Essentieel voor goede levenskwaliteit

Zonde van de tijd essentieel voor gezondheid?



Hoe ziet een nacht eruit?

• Duur

• Slaapcycli

• Kwaliteit vs. Duur 

• Slaapfasen

• Kernslaap



Diepe slaap / Delta slaap 

• 15-25% 

• Fysiek herstel
• Herstel weefsel & optimalisatie organen (HGH) 

• Hormoon balans (ghreline, leptine, insuline) 

• Boost immuunsysteem (T-cells) 

• Carwash cardiovasculair systeem 

• Ontgiften (lymfatisch & glymfatisch stelsel)



REM slaap

• 20-25% 

• Dromen 

• Boost het geheugen, 
cognitieve vaardigheden & creativiteit

• Emotioneel herstel



Circadiaans ritme



Cortisol vs. Melatonine 



Melatonine

Noten
Cacao
Eieren

Kalkoen
Mozzarella

Tryptofaan
(voedingsstof) 

5 HTP Serotonine Melatonine

Beweging en daglicht

(slaaphormoon)(gelukshormoon)

Donker



Slaapdruk             Adenosine

Powernap? 



Arousal level 



Stress (sympatisch) – fight, flight or freeze

Relax (parasympatisch) – rest & digest

Autonoom Zenuwstelsel



Gebeurtenis / Ervaring van stress 

Activeren sympathicus 

Toename cortisol & adrenaline

Verhoogde hartslag, ademhaling 
temperatuur & spierspanning 

Zorgen/Piekeren 

Slechter slapen

Vermoeidheid





Slaaphygiëne

“The night mirrors the day”

Slaap = gedrag

Welke keuzes maak jij? 



Morning routine
Schrijf op – welke keuzes maak jij die jouw slaap beïnvloeden? 



Fresh start of the day

• You snooze, you lose! 

• Skip je telefoon (en andere schermen) 

• Maak je bed op en lucht je kamer

• Water drinken

• Koude training

• Eerste maaltijd? Tryptofaan! 



Daglicht

• Binnen 60 minuten na ontwaken

• Circadiaans ritme – zeitgeber 

• Daglicht vóór schermen 

• Serotonine 



Move your body! 
• Zeitgeber 

• Verhoogd lichaamstemperatuur 

• Sporten – extra opbouw adenosine

• Bewegen – afbraak stresshormonen + aanmaak gelukshormonen (serotonine) 

• Meer energie gedurende je dag! 



Cafeïne

• Halfwaarde tijd 6-12 uur 

• Verhoogde bloeddruk & hartslag 

• Cortisol & (Nor)adrenaline (stress mode) 

• Cafeïne vs. Adenosine

• Max. 2 kopjes & stop met cafeïne na 13:00 uur 



Voeding 

• Blije darmen = goede nachtrust! 

• Productie hormonen

• Probiotische voeding 

• Vermijd suikers & gluten 

• Focus op onbewerkte voeding (vetten, eiwitten en vezels)



Avond routine
Schrijf op –

Welke keuzes maak jij die jouw slaap beïnvloeden? 



Voorbereiding op een goede nachtrust 

• Vermijd cafeïne, nicotine en alcohol 

• 3 uren voor bedtijd – laatste maaltijd 

• Zon onder? 
• Dim kunstlicht 

• Blauw licht filter bril op 

• 2 uren voor bedtijd – schermen uit 

• Reflecteer op je dag 

• Neusademhaling

Relax! 
Luister naar muziek, wandelen, lezen, yoga, meditatie, seks, warme douche, ademhalingsoefeningen, beoefen dankbaarheid



• Stop met snoozen 

• Daglicht zien (zo snel mogelijk na ontwaken) 

• Tryptofaan eten 

• Vaker bewegen

• Nog meer daglicht zien

• Wees je bewust van de effecten van cafeïne

• Focus op onbewerkte voeding

• Na werk – arousal niveau omlaag (ademhalingsoefeningen) 

• Zon onder – kunstlicht dimmen (blauw licht filter bril op) 

Recap



Marginale gains 
Change a little, change a lot every day 



SPORT

Let’s make a deal! 

66 dagen – reflecteren – bijsturen

Hoe ga jij je slaap optimaliseren?



@keanu_chin
@werkatleet

Stay posted! 

www.werkatleet.nl

Keanu Chin 
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