
Minder slapen: ja, slechter slapen: nee 

Wie ouder wordt, slaapt minder lang aan een stuk door. Maar slaapt u ook slechter? 
Dat is niet de bedoeling. Een goede nachtrust is namelijk belangrijk om u goed te 
voelen. Ouderen hebben vaker last van een slaap-stoornis. Gelukkig heeft u zelf 
veel invloed op uw eigen slaapgedrag. Start dus vandaag nog met beter slapen.  
  
U wordt wakker om 6.30 en vraagt zich af hoelang u werkelijk heeft geslapen. Een 
paar uurtjes? U woelde vooral veel. Leeslampje aan, leeslampje uit. De laatste 
weken heeft u al een paar boeken uitgelezen en puzzels gedaan, maar eigenlijk 
had u moeten slapen. Een goede nachtrust is namelijk ook voor u belangrijk. Slaap is 
net als voeding een eerste levensbehoefte. Als u niet goed slaapt, bent u morgen 
misschien moe, sloom of chagrijnig. Juist omdat u minder slaap nodig heeft, moet u 
lekker slapen. Kortom, sluit uw ogen niet voor een slechte nachtrust. 
  
Hoe lang heeft u al in totaal geslapen? Een mens slaapt in elk geval gemiddeld een 
derde van zijn leven! Niet voor niets: slaap houdt ons in leven. Maar dat betekent 
niet dat u per se 8 uur slaap nodig heeft per dag. Iedereen is anders. Misschien 
slaapt u wel minder lang dan jongeren. Of minder diep. Ouderen worden ook vaker 
tussendoor wakker. Dat is volkomen natuurlijk. Hoeveel slaap u nodig heeft, wordt 
onder andere geregeld door uw biologische klok.  Deze bepaalt eigenlijk wanneer u 
moe wordt en wanneer u ontwaakt. Dat heeft een groot voordeel: u heeft invloed 
op uw eigen biologische klok. Door elke dag zoveel mogelijk rond dezelfde tijd te 
gaan slapen en weer op te staan, programmeert u uzelf als het ware. Zo blijft u 
overdag langer fit. Die fitheid kunt u gebruiken om te doen wat u leuk vindt, 
waardoor u weer genoeg brandstof voor de slaap opbouwt. Slapen is bijna een 
vicieuze cirkel: wie goed slaapt, voelt zich beter, 
en wie zich goed voelt, slaapt beter.  

Stop met piekeren 
Slaapmiddelen? Liever niet, want deze brengen vaak risico’s met zich mee, zeker bij 
ouderen. Van verslaving tot bijwerkingen of een vervelende reactie op of door 
andere medicijnen. Waar u ook beter niet aan kunt beginnen: piekeren. Had ik dit 
beter niet tegen mijn kleinkind kunnen zeggen? Ik moet morgen niet vergeten om 
mijn vriendin te bellen. Heb ik het gas wel uitgedraaid? Wat had ik gedaan als mijn 
partner er nog was? Is de boter op? Waarom kan ik niet slapen? Nou, omdat 
piekeren het inslapen bemoeilijkt. Van piekeren wordt u onrustig. Soms lijkt het bijna 
onmogelijk om ermee te stoppen. Helemaal wanneer de piekermodus aanstaat. 
Gelukkig is er een goede manier om toch in slaap te komen: draai het gepieker om. 
Waar wordt u rustig van? Denk bijvoorbeeld aan die fijne groepsvakantie en niet 
aan moeilijke momenten. Of schrijf alles waar u over piekert op een papiertje. Dan is 
het uit uw systeem.  
Ook ontspannen kunt u oefenen. Probeer te concentreren op uw diepe 
ademhaling, waarbij uw buik op en neer gaat, of ontspan 1 voor 1 uw spieren.  



Ook iets waar u rustig van wordt: lees een boek voor het slapen gaan. Kijk in elk 
geval geen televisie meer en laat u niet afleiden door een iPad of mobiele telefoon. 
Schermpjes stralen namelijk licht uit. En daar wordt u juist actief van. Geen televisie in 
de slaapkamer dus! Zo komt u ook niet in de verleiding om de tv aan te zetten als u 
niet kunt slapen. 

Lekker liggen 
Heeft u de afgelopen dagen slecht geslapen? Dan helpt een middagdutje. 
Misschien dat u sowieso vaker een middagdutje doet. Dat is ook logisch, juist omdat 
ouderen minder lang achter elkaar slapen. Door een middagdutje compenseert u 
de slaap die u ’s nachts misloopt. Daar knapt u toch van op. Maar niet langer dan 
een uurtje dutten, want het heet niet voor niets een middagdutje: wie het 
krachtslaapje te laat inzet, zal moeite hebben om ’s avonds in te slapen. Het meeste 
slaapwerk doen we in ieder geval in bed. Zorg dus dat u elke avond in een gespreid 
bedje ligt. Een prettig bed betekent vaak een goede nachtrust. Onderzoek wat voor 
u werkt. Sommigen houden van een zacht matras, anderen weer van een iets 
harder matras. Hetzelfde geldt voor een kussen. Soms heeft u simpelweg nieuwe 
spullen nodig. Bespaar nooit op uw slaap! 

Van nachtmerrie naar droom 
Voor een korte periode is slecht slapen vervelend, maar niet erg. Ieder mens slaapt 
wel eens slecht. Maar duurt dit langer of ontstaat 
er een chronisch slaapgebrek? Dan kunt u misschien wel wat hulp gebruiken. Grijp 
dus niet direct naar slaappillen – die kunnen namelijk 
óók overdag versuffend werken en kunnen mogelijk uw andere medicijnen verstoren 
– maar vraag uw huisarts om hulp of maak een afspraak met een zogeheten 
slaapcoach.  

Wist u dat? 
… Niet iedereen 8 uur slaap per dag nodig heeft? Dat is slechts een gemiddelde. 
… Baby’s maar liefst 15 tot 17 uur per dag slapen? 
… 18 graden de beste temperatuur is voor een slaapkamer?  
… 3 op de 10 Nederlanders minder dan 6 uur per dag slapen? 
… Een korte nachtrust zorgt voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, 
stofwisselingsziekten en maag-darmproblemen? 
… De hersens erg actief zijn tijdens de slaap, maar we nog niet precies weten 
waarom en welke functies dit heeft? 
… Een powernap niet langer mag duren dan 25 minuten en als u langer 'dut' juist 
vermoeider wordt?  
… Te weinig slaap  u meer kans geeft op overgewicht? 
… Elk gezicht in uw dromen een gezicht is dat u ooit ergens heeft gezien?  
… Niemand écht als een blok slaapt? Na elke cyclus ontwaakt u kort, maar u heeft 
dat lang niet altijd zelf door. En dat dus 5 keer per nacht.  
... Slaapliedjes overal ter wereld even slaapverwekkend zijn? Bijna in elke cultuur 
bestaan de liedjes uit een schommelende, geruststellende cadans. 
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8 tips om te slapen als een roos 
Heeft u geen invloed op uw slaap? Natuurlijk wel! 
Met deze makkelijke tips duikt u goed voorbereid het bed in. 

1.  Zorg dat u zich lekker voelt in uw bed: kies voor een fijn matras en kussen; 
2. Drink voor u gaat slapen geen koffie of alcohol; daar wordt u actief van; 
3. Eet niet (te veel) voor u gaat slapen, maar ga ook niet met trek naar bed: 
eet dan iets kleins; 
4. Sta elke dag om dezelfde tijd op en ga rond dezelfde tijd slapen; 
5. Zorg dat uw slaapkamer zo donker als mogelijk is: het duister maakt u slaperig; 
6. Kijk een uur voor u gaat slapen niet meer naar schermpjes van uw mobiel of televisie. 
Pak een boek: lezen bevordert de nachtrust; 
7. Blijf overdag actief, dan slaapt u ’s nachts beter;  
8. Slaap in het weekend niet langer dan 1,5 uur uit. 

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis. 


