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1. Slapen1. Slapen  

Mensen slapen gemiddeld  1/3 deel van hun leven.  
Van elke 24 uur in een etmaal  breng je zo’n acht 
uur slapend door.  
Na 60 jaar heb je maar liefst 20 jaar van je leven 
geslapen. In dit boek over slapen krijg je antwoord 
op de volgende vragen: 
 
 Wat is slapen precies? 
 Waarom slapen mensen? 
 Wat is slaapschuld? 
 Wat is een biologische klok? 
 Wanneer noem je iemand een ochtend- of  

een avondmens? 
 Hoe ziet een nacht slapen er uit? 
 Hoeveel slaap hebben mensen nodig? 
 Hoe kan slapeloosheid ontstaan? 
 Wat is slaapwandelen? 
 Wat is jetlag? 
 Wat is narcolepsie?  
 Wat gebeurt er tijdens een droom? 

 



1. Wat is slapen?1. Wat is slapen?  

Rust 
Slapen kun je omschrijven als een toestand 
waarin je lichaam en je gedachten tot rust 
komen. Die toestand van slaap keert elk 
etmaal terug. 
Tijdens de slaap veranderen er allerlei dingen 
in je lichaam. Zo worden je hartslag en je 
ademhaling trager. Ook verslappen de spieren 
en is er minder activiteit in je hersenen. 
Iemand die slaapt, is afgesloten van de 
buitenwereld.Toch blijft het lichaam nog 
steeds energie gebruiken, maar veel minder 
dan normaal.  
 
Onderzoek 
Wetenschappers doen nog steeds veel onder-
zoek naar het verschijnsel slaap. 
Er wordt vooral veel onderzoek gedaan naar 
wat er met je lichaam gebeurt als je te weinig 
slaapt. 
Daardoor hoopt men nog nauwkeuriger te 
kunnen beschrijven waarom slaap belangrijk 
is. 



3. Waarom slaap je?3. Waarom slaap je?  

Meestal wordt gedacht dat je slaapt om 
je lichaam en geest te laten herstellen.  
Vooral als je kijkt naar wat er met je 
lichaam en geest gebeurt als je 
onvoldoende slaapt. Je merkt dan dat 
slaaptekort vooral invloed heeft op je 
hersenen. Door slaaptekort werkt je 
geheugen (1) veel minder goed.  
Ook kun je je veel minder goed concen-
treren. Bovendien wordt je reactie-
vermogen (2) een stuk minder. 
Ook raak je het besef  van tijd en ruimte 
kwijt en kun je minder goed plannen 
maken. 
Daarnaast zorgt een tekort aan slaap er 
ook voor dat je emoties sneller op hol 
slaan. Mensen en gebeurtenissen gaan 
je veel sneller irriteren dan normaal. 
Bovendien zorgt een slaaptekort er 
voor dat je je lichamelijk lamlendig 
voelt en sneller ziek wordt. Op korte en 
lange termijn kunnen er allerlei 
problemen  (3) ontstaan. 
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4. Slaapschuld4. Slaapschuld  

Als je niet eet, krijg je honger.  
Hoe langer je wacht met eten, des te 
groter  wordt de honger.   
Hetzelfde geldt voor slapen.  
Hoe langer je wakker blijft, hoe meer je 
behoefte aan slaap je krijgt.  
Dat noem je slaapschuld. In je lichaam 
lijkt een soort meter te zitten die 
precies telt hoe lang je wakker bent en 
hoe actief  je bent. Die meter vertelt je  
lijf  wanneer het tijd is om te slapen. 

5. De biologische klok5. De biologische klok  

Mensen leven in een ritme van 24 uur.  
Dat heeft alles te maken met het afwisselen 
van licht en donker buiten.  
Mensen hebben een ingebouwde klok.  
Dit wordt de biologische klok genoemd.  
Als het donker wordt scheiden je hersenen 
een stof  af  die je slaperig maakt.  
Volwassen mensen zijn het meest wakker 
rond  9.00 en 21.00 uur en het minst 
wakker rond 15.00 en 3.00 uur. 
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6. Ochtend6. Ochtend––  en avondmensenen avondmensen  

Niet alle biologische klokken van mensen lopen gelijk. 
Sommige mensen gaan ‘s avonds vroeg naar bed.  
De volgende ochtend staan ze vroeg op en voelen zich 
goed. Dit zijn de “ ochtendmensen”.  
“Avondmensen” gaan laat naar bed, omdat ze zich in de 
avond goed voelen, maar hebben juist moeite om in de 
ochtend op tijd uit bed te komen. 
Het is belangrijk om naar je eigen natuurlijke ritme te 
luisteren. Ga je tegen dat natuurlijke ritme in dan kun je 
slaapproblemen krijgen. 

7. Slapen in fasen7. Slapen in fasen  

Als je ‘s avonds naar bed gaat en ‘s ochtends 
weer wakker wordt, lijkt het of  je de hele nacht in 
een diepe slaap geweest bent.  
Dat is niet helemaal waar, want je slaapt volgens 
een bepaald patroon. Het patroon van zo’n slaap 
duurt ongeveer 90 tot 120 minuten.  
Je noemt het een slaapcyclus (1). In een enkele 
nacht  heb je 4 tot 5 van die cycli. 
En elke cyclus bestaat uit 5 fasen. 

fase 5 
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Fase 1 (1-3 minuten) 
Als je gaat slapen, worden je ogen langzaam 
zwaarder. Je hebt moeite je ogen open te 
houden. De beweging van je ogen wordt 
steeds langzamer.  
 

Fase 2 (42-54 minuten) 
Nu begint je echte slaap, al is die nog wel 
heel licht. Je wordt niet meer van elk geluid 
wakker. Als je wel wakker wordt , heb je niet 
echt het gevoel dat je al geslapen hebt.  
 

Fase 3 (3 –8 minuten) 

Dit is de overgang naar de diepe slaap.  
Je ademhaling wordt regelmatig en je hart 
maakt minder slagen per minuut.  
Je  spieren raken ontspannen.  
 

Fase 4: de diepe slaap (15-18 minuten) 
Nu ben je echt diep in slaap. Je ademhaling 
en je hartritme zijn op hun laagst.  
Je lichaam herstelt zich van alle inspannin-
gen van de dag.  



Fase 5, de droomslaap (18-24 min.) 

Deze periode wordt de droomslaap 
genoemd.  
De kenmerken van deze droomslaap 
zijn: 
 De ogen maken snelle bewegingen. 

Je hersenen zijn heel druk in de weer 
met dromen (1). Alle dingen die je die 
dag gedaan en geleerd hebt, worden 
verwerkt. Alle informatie wordt 
opgeslagen.  

 Je spieren lijken verlamd, maar je 
hartslag is onregelmatig.  

 De droomslaap kost veel energie in 
vergelijking met de andere 4 fasen.  

 
Na de droomslaap ontwaak je heel kort. 
Vaak heb je dat niet eens in de gaten. 
Daarna beginnen de fasen 1 tot en met 
5 weer helemaal opnieuw.  
Dit gebeurt ongeveer 4 tot 5 keer per 
nacht. Tijdens de diepe slaap herstelt je 
lichaam vooral.  
Tijdens de droomslaap wordt juist je 
geest opgefrist. 
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NACHT OVER MIJN SLAPENACHT OVER MIJN SLAPE--
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8. De hoeveelheid slaap8. De hoeveelheid slaap  

Mensen slapen gemiddeld 8 uur per nacht.  
Er zijn tussen mensen wel grote verschillen. 
Eigenlijk kun je zelf  heel goed bepalen of  je 
voldoende geslapen hebt.  
Je kijkt de dag erna hoe je je voelt. 
Voel je je lamlendig en moe?  
Dan heb je duidelijk te kort geslapen.  
Baby’s slapen veel meer dan een volwassen 
persoon. In de tabel hiernaast kun je zien 
hoeveel slaap je op welke leeftijd nodig hebt. 
Mensen boven de 60 slapen in de nacht 
minder, maar doen vaker een dutje overdag. 

0-2 mnd 3-12 mnd 1-3 jr 3-15 jr 5-12 jr 12-18 jr 18+ jr 
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8,5 
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7 
tot 

9 uur 



9. Inspanning en ontspanning9. Inspanning en ontspanning  

Het leven van mensen bestaat voor een 
groot deel uit presteren.  We moeten dit 
en we moeten dat.  
Je wordt beloond voor een inspanning, 
nooit voor ontspanning.  
De hersenen van alle hardwerkende 
mensen zijn de tijdens de dag druk 
bezig. Zeker als je ook tot ‘s avonds laat 
doorgaat, blijven de hersenen actief. 
Daarom is het goed om overdag pauzes 
te nemen en tijd in te ruimen voor 
ontspanning. Zo krijgen de hersenen 
ook hun rustmomenten.  
Zeker voor het slapen gaan, moet je 
geen inspannende dingen meer doen 
anders kun je problemen krijgen met 
inslapen en doorslapen. 
Vaak zijn zorgen en spanningen er de 
oorzaak van dat mensen niet kunnen 
slapen. De nacht voor een spreekbeurt 
slaap je minder goed door de spanning. 

 



10. Slaapstoornissen10. Slaapstoornissen  

Slaapwandelen 
Slaapwandelen is het wandelen tijdens je slaap. 
Je omgeving denkt dat je wakker bent.   
Eigenlijk is de wandelaar half  wakker en half  in 
slaap.  Een wandeling duurt tussen de 5 en 15 
minuten en begint meestal 1 tot 3 uur na het 
inslapen. De ogen van de wandelaar kunnen 
gewoon open zijn, maar de bewegingen zijn niet 
helemaal onder controle. Daardoor kan 
slaapwandelen wel gevaar opleveren. 
Slaapwandelen is meestal erfelijk en heeft niets 
met problemen te maken 
Tandenknarsen 
Sommige mensen schuiven zonder dat ze dat 
zelf  weten hun tanden en kiezen over elkaar 
tijdens de slaap. Dat maakt een knarsend geluid. 
Tandenknarsen wordt meestal veroorzaakt als 
mensen het druk hebben op het werk of  op 
school.  De volgende ochtend kun je opstaan 
met kaak– en hoofdpijn. Ook kan je gebit 
beschadigen door het tandenknarsen.  
Om dat te voorkomen, bestaan er speciale 
gebitten (1) die je tanden beschermen. 

IK MAAK HEM MAAR NIET WAKKER.IK MAAK HEM MAAR NIET WAKKER.  
HIJ HEEFT ZIJN BEWEGING HARD NODIG.HIJ HEEFT ZIJN BEWEGING HARD NODIG.  
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JE GEKNARS .JE GEKNARS .  



Jetlag 
Als je last van een jetlag hebt, heb je moeite 
om in slaap te komen. Ook kun je opeens 
overdag heel erg slaap krijgen. Jetlag wordt 
veroorzaakt door reizen met een vliegtuig.  
De reis moet lang zijn en er moet ook een 
flink tijdverschil zijn van uren tussen de 
vertrekplaats en de aankomstplaats.  
Door het verschil in tijd is je biologische klok 
in de war geraakt. 
 “Jet” betekent “straalvliegtuig” en “lag” is 
het Engelse woord voor “achterop raken”. 
Vooral het reizen in oostelijke richting levert 
de meeste problemen op. 
 
Narcolepsie 
Mensen met narcolepsie vallen overdag 
plotseling in een diepe droomslaap.  
Het is een zeldzame stoornis. 
Een slaapaanval kan ontstaan na een heftige 
emotie, zoals woede of  schrik.  
De spieren verslappen in het lichaam en een 
diepe slaap volgt met soms angstige dromen. 
Mensen die lijden aan narcolepsie krijgen 
medicijnen om de stoornis onder controle te 
krijgen. 

zz  zz  zz  

zz  
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11. Dromen11. Dromen  

Dromen doe je tijdens je slaap in de 5e 
fase van elke slaapcyclus, de droomfase. 
De beelden, geluiden, gedachten en 
gevoelens in je droom ervaar je als echt, 
ook al gebeuren in dromen soms dingen 
die in de werkelijkheid niet kunnen. 
Vaak dromen mensen over dingen die ze 
tijdens de dag hebben meegemaakt.  
Men denkt dat daarom dromen helpen om 
die gebeurtenissen te verwerken in ons 
brein. 
Een droom met een bijzondere sterkte 
waarvan de inhoud erg beangstigend is 
noemen we een nachtmerrie. 
 
Vroeger dacht men dat dromen bood-
schappen van de goden waren. 
Dromen konden iets voorspellen voor de 
toekomst. 
Schrijvers en schilders maken dankbaar 
gebruik van hun dromen.  
Het kan  kunstenaars een idee geven om 
een nieuw kunstwerk te scheppen (1). 
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12. Slaaptips12. Slaaptips  

SLAPELOOSHEID IS NIET ONGEWOON. SLAPELOOSHEID IS NIET ONGEWOON.   
IK ZOU ER NIET TEVEEL VAN WAKKER LIGGEN.IK ZOU ER NIET TEVEEL VAN WAKKER LIGGEN.  

1. Een goed slaapritme. 
Ga op dezelfde tijd naar bed. Sta in de ochtend ook 
steeds dezelfde tijd op. Je lichaam went aan dit ritme. 

2. Luister naar je lichaam. 
Voel je je overdag moe? Dan weet je dat je tekort 
slaapt. Het is een sein van je lichaam. Je moet dus 
langer (meestal eerder) gaan slapen. Zo raak je je 
slaapschuld kwijt. 

3. Ontspan je voor je gaat slapen. 
Doe een uur voor het slapen geen inspannende din-
gen. Dus niet meer leren, maar luister naar rustige 
muziek of  lees een boek. 

4. Vermijd fel licht. 
Doe een uur voor het slapen gaan geen felle lichten, 
maar een schemerlamp aan. Het licht van een mobiele 
telefoon houd je vlak bij je oog. Je hersenen maken zo 
het slaapverwekkende stofje niet aan. 

5. De slaapkamer is  
 niet te warm of  te koud. 
 goed geventileerd. 
 stralingsvrij van tablets, telefoons en laptops. 
 

  



13. Filmpje13. Filmpje  

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-

slapen/#q=slapen 

Het Klokhuis: slapen 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-slapen/#q=slapen
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-slapen/#q=slapen






BronnenBronnen  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slaap_(rust) 

http://www.teleac.nl/beterslapen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep 



Colofon en voorwaardenColofon en voorwaarden  
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