
 

 

“UITGESLAPEN DAMES” IN       

ULVENHOUT!  

 

Interessante lezing over slapeloosheid gegeven door 

Ingrid de Veth uit het Amphia ziekenhuis op 8 febr. 

Met 53 belangstellende Vrouwen van Nu kwamen wij 

naar Jeugdland voor de lezing over “slaapproblemen” Het blijkt een zeer groot 

probleem te zijn! Erna, onze voorzitter, opende de morgen met het aankondigen van 

Ingrid en hoopte dat wij allemaal goed “uitgeslapen” waren!                                                                     

Ingrid werkt op de poli psychiatrie en geeft o.a. de “slaaptherapie” en behandeling 

van mensen met bipolaire stoornis of wel manisch depressief en nog veel meer. Het 

is een therapie van twee maanden en bestaat uit acht sessies.  45 Mensen halen zij 

iedere keer van de wachtlijst af en 85 procent is van zijn/haar slaapprobleem af, een 

zeer hoge score! Deze wordt dan meteen weer aangevuld met weer 45 mensen van 

de  wachtlijst. Er is dus een hele grote vraag naar.                                                                      

Voor “slapen” moet je de hele dag opblijven en dat is niet gering! Wij slapen één 

derde van ons leven. Wanneer je lijdt aan slapeloosheid kun je ook makkelijk wel iets 

“vergeten,” dit klonk goed in onze oren want heeft dus niet altijd met onze “leeftijd” 

te maken! Grote herkenning in de zaal! Zij ging ons vertellen over slaap in het 

algemeen, over slaapfasen, niet de hele nacht ziet er hetzelfde uit, over 

slaapcyclussen, die hebben wij allemaal, over de biologische klok, al is die soms 

verstoord, individuele verschillen, b.v. tussen mannen en vrouwen, wanneer hèb je 

slapeloosheid? Over 

spanning en ontspanning 

en als laatste  

slaapadviezen. De 

slaapbehoefte uit zich 

eigenlijk door de slaapdruk 

net zo als het 

hongergevoel. Hoe langer 

je niet slaapt des te meer 

behoefte krijg je er aan. 

Wanneer je dan slaapt 

daalt die “druk.” Slaap is 

een rustperiode waarin de 

mens herstelt van 

lichamelijke en geestelijke 

inspanning van de dag. 



Wanneer je de “energie” van overdag die je verbruikt hetzelfde is als de energie die 

je s ’nachts weer opdoet is er spraken van een “evenwicht.” SLAPEN IS EEN 24 UURS 

GEBEUREN! Het gaat om de dag èn de nacht. Wij hebben een DIEPE slaap, die duurt 

één vierde van je slaap, een LICHTE slaap, duurt de helft van je slaap en de DROOM 

slaap, ook één vierde van je slaap en is meestal een lichte slaap. Deze wisselen 

elkaar af tijdens de slaap en dit heet een cyclus. De lichte slaap kun je ervaren als 

“wakker liggen,” ook geluiden kun je dan horen, maar je slaapt wel! Iemand die 

denkt maar 4 uur geslapen te hebben, heeft misschien wel 6 of 8 uur geslapen, deze 

mensen zeggen soms iedere dag:,, Ik slaap maar 4 uur!” en gaan er zelf in geloven 

en voelen zich dan ook moe. Je kunt het ook ombuigen en zeggen:,, Ik slaap 4 uur,” 

klaar! Deze persoon gaat er dus heel anders mee om.                                                                                                             

Je moet alleen naar bed gaan wanneer je “slaperig” wordt, als je “moe” bent kun je 

uitrusten op de bank b.v. met een boek. Een paar keer per dag rust nemen is heel 

goed voor lichaam en geest. In bed niet langer dan een half uur wakker liggen 

(tobben of angstig zijn,) ga er dan even uit en naar beneden, een rondje om de 

eettafel lopen zoals Ingrid zei, maar ook niet langer dan een half uurtje op blijven èn 

zorg dat je warm blijft, vooral je voeten! Niet langer dan acht uur in bed blijven is 

het advies.  REGELMAAT IS BELANGRIJK! Zelfde tijd naar bed en zelfde tijd opstaan.  

Wakker? UIT BED! Niet maar blijven liggen om je acht uur “vol te maken.”  Slaap 



kun je niet inhalen. Door de tijd die je in bed ligt korter te maken neemt de kwaliteit 

van je slaap toe! Ontspan vóór het slapen gaan, BOUW JE DAG AF! Dat wil zeggen 

een paar uur van te voren geen computer of horrorfilm, iPad en telefoontje, blauw 

lichtstraling, of inspannende activiteiten, óók geen koffie, cafeïne, thee, cola, nicotine 

of chocola en géén “slaapmutsje” vlak voor het slapen! Allemaal slecht voor je 

nachtrust! Want, het bed is dus alleen om te slapen en……voor de seks!!  Om 

ongeveer 21.00 uur scheiden je hersenen (Epifyse of Pijnappelklier) het stofje 

Melatonine af, dit is het slaaphormoon en zorgt ervoor dat je slaperig wordt en ga 

dan pas naar bed. Je darmflora wordt onderdrukt, je bloeddruk daalt, zo ook de 

ademhaling en rond 4.30 uur krijg je het vaak koud vanwege je temperatuurdaling 

en trek je de deken nog eens extra over je heen! Rond 6.45 uur stijgt de bloeddruk 

weer en  rond 7.30 uur stopt de afscheiding van Melatonine. Om 8.30 uur komt de 

darmactiviteit weer op gang en om 10 uur ben je het meest alert. Om 14.30 uur heb 

je de beste coördinatie en om 15.30 uur je snelste reactietijd. Om 17.00 uur de 

meeste spierkracht. Om 18.30 uur de hoogste bloeddruk en om 19.00 uur de 

hoogste temperatuur en zo is ons klokje weer rond want om 21 uur komt de 

Melatonine weer om de hoek kijken! Zo zit dus ongeveer ons BIORITME in elkaar 

maar kan door veel oorzaken “ verstoord” worden, zoals b.v. ziekten, ook psychische 

ziekten,  medicijngebruik en 

stress! Ook sociale 

omstandigheden kunnen een 

negatieve werking hebben 

zoals b.v. burenruzie.                                                                                                

Eet één of twee uur vóór je 

naar bed gaat een BANAAN! 

Want……..een banaan zet zijn 

suikers  uiteindelijk om 

in….MELATONINE!  Dus gáán 

met die banaan! Een héérlijk 

advies Ingrid! Er zat veel 

“humor” in jouw leerzame 

presentatie!                                                                                                       

Erna bedankte haar met bloemen en ze kreeg uit de zaal een daverend applaus!    

En voor iedereen……. 

OOGJES DICHT EN SNAVELTJES TOE...... SLAAP LEKKER!!        

Marijke.                                                                                                                                                              

 


