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DOE IETS AAN JE LEVENSSTIJL EN...

dat er minder energie gaat naar de
slaapcylus. Bij slaapproblemen eet
je ’s avonds lichte groenten met vis
of kalkoen (met tryptofaan, een natuurlijk slaapmiddel), een banaan
(met de spierontspanners magnesium en kalium) en soja- of havermelk (tryptofaan).

• OLIE VOOR DE HERSENEN.

20 % van onze grijze hersenmassa
bestaat uit omega 3-vetzuren. Te

32 %
voelt zich
overdag niet ﬁt

ben jij?
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• SLAAPMUTSJE OF TWEE.

Eén glas rode wijn is gezond, als je er
tegen kan. En ja, het werkt ontspannend zodat je makkelijker in slaap
valt. Maar een paar uur later, als het
drankje in je metabolisme is opgenomen, haalt dat je weer uit je slaap.
Hou het bij één glas bij het eten.

42%

van de
Vlamingen is
ontevreden over
zijn nachtrust
alertheid bereikt, zal ’s avonds minder de behoefte voelen uit te rusten.

• PIJNSTILLERS. In veel mid-

delen zonder voorschrift zitten wakkerhoudende stoffen als cafeïne. Zo
bevat Excedryn 65 mg cafeïne.

• SCHERMPJES. Tien minuten
voor een scherm is gelijk aan twee
uur wandelen in vol zonlicht. Logisch dat je niet meteen kan slapen
als je net naar je scherm hebt getuurd. En toch zit 43% in zijn laatste
wakkere uur nog op sociale media!

• DIE SCHILDKLIER WEER!

• EEN VASTE BEDTIJD. Ben je

Een overactieve schildklier zet je lichaam onder hoogspanning en kan
voor een rusteloos gevoel zorgen.
Maar ook een schildklier die te traag
werkt, veroorzaakt problemen.
Want wie overdag nooit pieken van

moe, dan moet je je bed in. Ben je het
niet, dan moet je het bed uit. Wie op
een vast tijdstip naar bed wil en zich
moet dwingen om in slaap te vallen,
oogst een averechts effect. Je associeert je bed dan met wakker liggen.
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Bij een score van 10 of meer is er iets met de slaap
of de slaaptijd.Zoek daarvoor dan professionele hulp.

normaal

9-12

milde slaperigheid

13-16

matige slaperigheid

17-24

ernstige slaperigheid

Compleetverlamdinje
diepeslaap.Gelukkigmaar!

Als je gaat slapen,stopt je brein niet met werken.Het is eigenlijk druk aan het
werk.Tijdens je slaap worden herinneringen in je hersenen opgeslagen of net opgeruimd.Zeker tijdens de REM-slaap (Rapid Eye Movement) draaien je hersenen
op volle toeren, terwijl je lichaam praktisch verlamd is.Alleen de ogen bewegen
af en toe snel heen en weer.Tijdens deze fase van de slaap dromen we en onze
hersenen verwerken psychische indrukken van de afgelopen dagen.
Die tijdelijke ’verlamming’ is erg nuttig,anders zouden we alles wat we in
onze dromen meemaken ook echt uitvoeren.Met de armen open in de lucht
vliegen,bandieten wegmeppen:je bedpartner zou er de dupe van worden...

Oogjesdichten jebrein
kangaan‘blokken’

De REM-slaap is maar één van de slaapstadia.Per nacht hebben de meeste mensen vier of meer cycli.Kort na het doven
van het licht kom je terecht in de inslaapfase,waarna de lichte slaap en de diepe slaap volgen.Hoe vroeger je in bed ligt,hoe meer
diepe slaap je hebt.Dan kan je lichaam zich volledig ontspannen,je hersenen komen tot rust en de batterijen worden weer opgeladen.Precies tijdens die diepe
slaap vindt het leerproces plaats en wordt de leerstof verwerkt.Vroeg onder
de wol met een boek onder je kussen werkt dus echt als je in de blok zit.

Mijn top3 van
natuurlijke slaapmiddelen

Veel slechte slapers nemen uit pure wanhoop slaapmiddelen (benzodiazepines).
Probleem:ze helpen je om kort in slaap te vallen,maar houden de diepe slaap tegen zodat je niet echt helemaal uitrust.Ik zweer bij deze top drie aan natuurlijke
middelen.
1.Tryptofaan:Voor mij het middel nummer 1 bij slaapproblemen! Een aminozuur dat we zelf aanmaken om rustiger te worden.Komt ook voor in kalkoen,melk
en kaas.Ik schrijf het voor in supplementvorm:bijvoorbeeldTryptofaan van Natural Energy (2 ’s avonds in te nemen).
2.Melatonine: Een hormoon dat het slaap-waaksysteem in onze hersenen reguleert en dat ook als supplement wordt geproduceerd.In deVS is dit zelfs het
meest populaire middel tegen slapeloosheid.Aangeraden wordt minimum 3 milligram te nemen (ik geef zelfs tot 3 x 3 milligram) 30 minuten voor het naar bed
gaan.Je valt vlugger in slaap,je slaapt langer en het geeft een boost overdag.Enkel op voorschrift te verkrijgen bij de apotheek:bijvoorbeeld Circadin.
3.Valeriaan: Dit kruid stimuleert de hersenen om de rustgevende stof — hele
mond vol — gamma-aminobutyric zuur aan te maken,normaliseert zenuwimpulsen en helpt lichaam en geest relaxen.Het kan tot één maand duren voor je resultaat ondervindt.Maar het voordeel is dat het weinig neveneffecten heeft,je er
niet verslaafd aan kan geraken en je ’s morgens ook geen duf gevoel hebt.Innemen in thee- of supplementenvorm (400 mg,1 uur voor het slapengaan).

(cijfers CM, 2015)

Als je een chronisch
slaaptekort hebt, overvalt
je tijdens de dag soms
een ‘microslaap’.
Levensgevaarlijk als je
net met de auto rijdt

weinig omega 3 in je bloed zorgt ervoor dat de neurotransmitters niet
goed meer werken, de stoffen die
alle delen van de hersenen goed met
elkaar verbinden en signalen naar
elkaar laten sturen. De belangrijkste
van die neurotransmitters — zoals
serotonine, dopamine, norepinephrine en acetylcholine — controleren ook het slaap-waakritme.
Omega 3 haal je uit vette vis, vlaszaadolie en walnoten. Ik eet gezond,
maar aan mijn dagelijkse hoeveelheid omega 3 geraak ik enkel met
een extra visoliecapsule. De beste:
WHC Unocardio 1000 van Nutrogenics (www.nutrogenics.org).

Foto Pieter-Jan Vanstockstraeten

Klassiek geschoolde huisarts, gezonde interesse in natuurlijke alternatieven en
gespecialiseerd in beschavingsziekten zoals burn-out: met dokter Jutta zit je safe.
Zelfs op een schraal eiland trekt deze ex-winnares van ‘Expeditie Robinson’ haar plan.

