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weekend 13 en 14 juni 2015

Trending op Twitter? Elke weet er alles van!
De eindredactrice bij Sambal mag je ook
@SuzieQew noemen — met 6.507 volgers
is ze zélf een tweet-fenomeen.

GETEST

SLAAPAPPS

«Zoveel energieker
voel ik me niet»
Soms sta ik op met het gevoel dat ik niet
geslapen heb, zelfs al heb ik 8 uur liggen
knorren. Slaapapps beloven me rustige
nachten, maar komen ze die na?

SleepCycle
Leuk,maar niet wetenschappelijk
Wat belooft het? Sleepcycle registreert aan de hand van je bewegingen in bed hoe kwalitatief je nachtrust is.Plaats je smartphone
voor het slapengaan onder je kussen,en de app doet de rest.Bang
voor de straling? Geen probleem,Sleepcycle werkt ook met de vliegmodus.De wekker wekt je naar eigen zeggen op het lichtste moment van je slaap,waardoor je met een fris hoofd opstaat.
Mening? Een app die mijn slaap in grafiekjes giet:mijn aandacht heb
je meteen.Maar zelfs al geeft Sleepcycle aan dat ik 93% behaalde
met mijn afgelopen slaap,zo energiek voel ik me niet.Ik heb vragen
bij de wetenschappelijkheid van de app.En ik ben niet de enige:volgens slaapspecialisten is het onmogelijk om slaap te kwalificeren
aan de hand van je gewoel in bed.Wél geestig:de Ingeborg-geluiden
waarmee Sleepcycle me zachtjes wekt.Scheelt meteen wat in ochtendhumeur.Een leuke gimmick.
Android en iOS

€ 1,99

SleepTalk Recorder
Bewijzen dat hij snurkt
Wat belooft het? SleepTalk Recorder neemt de geluiden die je in je
slaap maakt op,zodat je je de dag erna kunt schamen over wat je allemaal uitkraamt ’s nachts — of net verhelderende inzichten krijgt of je
partner al dan niet vreemdgaat.De app neemt énkel geluidsfragmenten op,dus je hoeft achteraf geen opname van 9 uur te doorworstelen.
Mening? Als je niet tot de 5 procent volwassenen behoort die babbelen tijdens hun slaap,is deze app niet echt hilarisch.SleepTalk Recorder komt wél van pas om je lief voor eens en voor altijd te kunnen bewijzen dat hij/zij de sterren van de hemel snurkt.
Android en IOS

€ 0,99

Motion x 24/7
De meest complete
Wat belooft het? Motion is méér dan een slaapapp:het registreert je
gehele levensritme.Het hebbeding beschikt over een slaapmonitor,
een snurkrecorder ,stappenteller en een handige wekker die niet alleen je ideale nachtrust maar ook de perfecte powernap bepaalt.Motion houdt ook bij hoe sportief je overdag bent.Je kan een ‘luiheidsmeter’ instellen:die alarmeert je wanneer je al te lang op je luie kont zit.
Mening? Dit is de meest complete slaapapp,met functionaliteiten als
app 1 en 2.En met nog extra troeven zoals de stappenteller.Nadeel:
Motion is er enkel voor iPhone,en het design doet erg ouderwets aan.
iOS

€ 0,99
Relax Melodies
New Age gepingel

Wat belooft het? Makkelijker in slaap vallen,op de tonen van een
zachte zomerbries,een klaterende regenbui of hemels nachtegalengezang.Het kan ook zotter:kwakende kikkers,ronkende stofzuigers of
monnikenmantra’s… Relax Melodies heeft het allemaal.
Mening? Bij het ontwaken kan ik New Age-gepingel beter appreciëren dan voor het slapengaan,zo blijkt.Eerlijk:ik word er horendol van,
en zeker niet slaperig.Een plaat van Frank Sinatra werkt stukken beter.
Android en iOS

GRATIS
€ 2,89 voor de volledige versie

Als Merel, mijn dochtertje van vier, me ’s nachts niet uit mijn
slaap houdt, dan is het mijn kat of het warme weer die mijn
nachtrust verstoren. Vervelend als je dan ’s ochtends alert
naar je patiënten wil luisteren en je hoofd bij de zaak moet
houden. De laatste jaren had ik een chronisch slaaptekort,
maar ik heb zo mijn hulpmiddeltjes om

‘recht’ te blijven . Doe de test en kijk hoe moe je bent.
Eén slapeloze nacht wil nog niet
zeggen dat je een slaapstoornis hebt.
Daarvan spreken we pas als je langer
dan drie maanden meer dan drie dagen per week zo slecht slaapt dat je
er overdag ook slechter gaat door
functioneren. Meestal slapen we gewoon te kort. We zijn tot net voor we
slapengaan nog bezig met werk, sociale media of tv-kijken. Eigenlijk
zijn we van nature geprogrammeerd
om wakker te worden zodra het licht
wordt en slaperig te zijn als het begint te schemeren. Zit je ’s avonds
nog volop in het licht, dan verschuif
je je slaapritme naar een later tijdstip, waardoor inslapen lastiger
wordt en je ’s ochtends slecht wakker wordt omdat je te weinig hebt
geslapen. Als je zo’n chronisch
slaaptekort hebt, begin je op de duur
overdag last te krijgen van slaperigheid en dat kan onder monotone
omstandigheden soms een ‘microslaap’ tot gevolg hebben. Je merkt
het niet echt, maar het is er wel: kor-

30%

heeft
slaapproblemen
te momenten van verminderd bewustzijn. Vervelend als je thuis aan
het werk bent, levensgevaarlijk als je
net met de auto rijdt.
Hoeveel slaap je nodig hebt, hangt af
van mens tot mens. Je hoort verhalen van mensen die maar 3 tot 4 uur
hebben, maar dat zijn echt uitzonderingen. Gemiddeld hebben volwassenen zo'n 7,5 uur nodig, maar
dat is echt een gemiddelde. Wil je er
achter komen hoeveel slaap je precies nodig hebt? Ga op vakantie naar
een plek waar geen tv of internet is.
Hou het licht ’s avonds gedimd en ga

naar bed als je je slaperig voelt. Na
een paar dagen ontdek je hoe laat je
moe wordt en wil gaan slapen en
hoe laat je vanzelf wakker wordt.

Sluwe slaap-stelers
Als holistisch arts kijk ik naar het totale plaatje: hoe sta je in het leven?
Hoe eet je, sport je, werk je? Zeker
met zoiets complex als een slaapprobleem moet je naar de levensstijl
kijken om een oplossing te vinden.

• JE LEVER. Als je tussen 1 en 3 u.
wakker wordt, is de kans groot dat je
lever overbelast is.Door verkeerde
voeding (te veel brood, alcohol, chocolade, zuivel, steenvruchten en
witte suiker) of stress overdag.
Drink ’s avonds brandnetelthee en
eet niet te veel van deze zaken.
• DE FITNESS. Natuurlijk werkt

bewegen rustgevend, alleen moet je
niet overdrijven. Een halfuur bewe-

gen 3 à 4 keer per week is perfect. Zet
je je lichaam onder druk, dan gaat
het meer van het stresshormoon
cortisol produceren. Wie laat sport,
kruipt nog vol adrenaline in bed.

• VOLLE MAAG. Ga je te snel na

het eten slapen, dan kan het maagzuur via de slokdarm naar boven komen omdat je plat ligt tijdens de vertering. Bovendien heeft je lichaam
dan te veel energie nodig om te verteren en kan het niet focussen op het
herstel van cellen. Niet later dan drie
uur voor bedtijd dineren.

• KIP MET CURRY. Te gekruid

eten en kip houden je uit je slaap.
Het eerste geeft je metabolisme een
schok, zoals cafeïne. Kip verteert te
traag en je lichaam moet te veel
energie steken in die vertering. Een
curry met kip is dus de slechtst mogelijke avondmaaltijd! Ook bij biefstuk heeft je lichaam het zo druk
met dierlijke proteïnen te verteren

Hoe moe
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