


Slaap



Slaapervaringen

• Wie…
–gaat later naar bed dan eigenlijk zou moeten?
–heeft wel eens problemen om in slaap te 

komen?komen?
–heeft vaker slaapproblemen voor wedstrijden?
–maakt zich wel eens zorgen na een minder 

goede nachtrust?



Slaap: belangrijk? 

• Slaap een van de twee belangrijkste methoden is voor herstel: 
Talenten/atleten gedragen zich niet altijd alsof ze dit realiseren

• Meer dan alleen een rustende toestand

• Belangrijk voor mentaal, emotioneel en fysiek herstel en 
immuunsysteem

• Adolescenten en jonge volwassenen zijn risico groep slaap 
problemen



Wat is goede slaap eigenlijk?

• In slaap vallen binnen 30 minuten

• De nacht doorslapen met korte
periodes van wakker wordenperiodes van wakker worden

• Uitgerust zijn binnen 1 uur dat je 
wakker bent 5-7 dagen per week



Slaapcycli

• In slaap vallen: Melatonine 

• 4 a 6 slaapcycli van ong. 
90 minuten

• Fases
1. Lichte slaap
2. Diepe slaap: fysiek herstel, 

immuunsysteem
3. REM slaap: emotioneel 

herstel, geheugen, (motorisch) 
leren?



Slaap lengte en prestatie

• Individuele verschillen

• 9 a 10 uur slaap voor jonge atleten ?

• Langer slapen kan effectief zijn• Langer slapen kan effectief zijn
– Hangt af van baseline
– Powernap kan effectief alternatief zijn



Slaap timing en prestatie

• Biologische klok laat marge toe van 15-30 minuten
• Soms andere bedtijden is ok
• Geen intensieve training tenminste twee uur voor slaap, 

• Jonge atleten (16-20 jr) 
– meer slaap nodig
– melatonine release later (ruimte uitslapen)
– afhankelijk van chronotype, geslacht en dagelijkse activiteit



Powernapping

• Beste zelfde omgeving als slaap, is aan te leren
• Duur 20 tot 30 minuten

– Langer kan 
– rond 13.30 uur

• Effect: 
– geheugen en cognitieve prestatie
– Alertheid 1e uur na nap kan minder zijn

• LET OP: Late powernap (of te lang) kan negatief effect hebben
op slaapkwaliteit s’avonds



Slaap tekort: wat zijn de gevolgen

In eerste instantie
• geen effect op fysieke prestatie !!!
• Stemming (prikkelbaar) 
• reactietijd kan minder zijn.

groter tekort: verslechtering van 
• herstel/adaptatie
• Concentratie, geheugen, probleem oplossen
• Leervermogen
• Immuunsysteem



Waarom slapen atleten slecht?

• Stress, vermoeidheid, 
spierpijn, blessures, 
gespannen zijn
• delen van slaapkamer

• Geen routine • Geen routine 

Slechte slaap hygiene:

• Voeding: Caffeine
• Computers, telefoons in 

bed (FOMO)
• Huiswerk maken in bed



Slaaphygiene: waar moet je op letten

• Regelmaat: ga op een vast tijdstip slapen 
• Vaste slaaproutine
• Gebruik bed alleen voor slaap

• Vermijden van: • Vermijden van: 
– Psychologische stressoren
– Intensief werk/beeldscherm/licht/spannende film
– Cafeïne na lunch, (te) veel drinken,

zware maaltijden.

• Omgeving: 
– donker, stil, koele omgeving (14-17 gr)



Slaap verbetering (1): de omgeving 

• Bedtemperatuur is belangrijker dan 
kamertemperatuur (16-21 gr)

• Type matras 
– Temperatuurregulatie
– makkelijk kunnen draaien– makkelijk kunnen draaien

• Mee op reis
– zelf kussen (dekbed?)
– oordopjes
– oogmasker 

• Ga ontspannen met slaap om: een nacht 
minder slapen is geen probleem ! 



Slaap verbetering (2)

• Angst en stress hantering
– Relaxatie is het doel, niet slaap
– Muziek kan helpen om rustgevende omgeving te creëren
– Schrijf de zaken waarover je piekert op 



Quiz !

• Slaap en immuunsysteem hebben niets met elkaar te maken
• Het is normaal als je een paar keer kort wakker wordt
• Veel licht voor het slapen gaan belemmerd snel in slaap 

vallenvallen
• Powernaps hebben negatieve invloed op slaap s’nachts
• Routines en regelmaat zijn belangrijk voor goed slapen
• Na een mindere nacht moet je vrezen voor je prestatie !




