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Inleiding & aanleiding
Elk persoon heeft tot op een zekere hoogte
wel eens last gehad van moeilijk kunnen
slapen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat zo’n
20% van de Nederlanders in 2017 last had van
slaapproblemen. (CBS, 2018) Hierdoor kun je
je vermoeid of lusteloos gaan voelen. Kan jij je
voorstellen hoe het is om hier maandenlang
of zelfs jarenlang last van te hebben? Op zo’n
moment wordt er gesproken van insomnia, of
slapeloosheid. Doordat Insomnia een groot
spectrum aan negatieve gevolgen heeft,
van vermoeidheid tot depressie, wordt er
gezocht naar mogelijke behandelingen voor
insomniapatiënten zodat zij kunnen leren omgaan
met deze ernstige stoornis en de kwaliteit van
hun nachtrust kunnen verbeteren. Wat als deze
mensen in hun eigen woonomgeving beter
ontspanning kunnen ervaren waardoor de
kwalitatieve nachtrust verbeterd wordt?

De interesse naar slapeloosheid komt voort uit
eigen ervaring. Mijn moeder heeft namelijk al
jarenlang last van ernstige insomnia en hier zie
ik dus uit eerste hand de gevolgen van. Ik wil
daarom graag mijn ontwerp skills inzetten om
haar (en andere mensen die met dit probleem
kampen) te helpen. Bovendien wil ik dit probleem
combineren met een onderwerp waar ik mijn
hele leven al een passie voor heb, namelijk
interieur design. De liefde voor dit thema en
hoe ik hiermee de levenskwaliteit van mensen
kan optimaliseren is iets waar ik mij al jaren in
verdiep. Als afstudeeropdracht combineer ik
dus mijn interesses, ervaring en passie tot één
onderwerp. Er zal met een “human approach”
gekeken worden naar dit thema.

1

Positionering als ontwerper
Al voor zo lang ik mij kan herinneren heb ik een enorme passie voor
interieur design. Als kind struinde ik marktplaats af voor oude edities
van Woonmagazines (want voor de nieuwe had ik niet genoeg zakgeld)
en in mijn vrije tijd was ik bezig met het maken van moodboards en het
bouwen van huizen in The Sims. Als ontwerper met een passie voor
interieur design wil ik een positieve invloed uitoefenen op het leven van
mensen door middel van hun woonomgeving.
Ik bezie mezelf echt als een mensgerichte ontwerper. Mensen
fascineren mij en ik vind het leuk om onder de huid van een doelgroep
te kruipen om mij optimaal te kunnen inleven. Hier blijft het echter niet
bij. Ik wil mijn sterke empathisch inlevingsvermogen graag omzetten
in een betekenisvol ontwerp waarmee ik een positieve invloed kan
uitoefenen op het fysieke en mentale welzijn van de mens. Hierdoor
trekt residentieel interieur design mij het meest. De woonomgeving van
personen heeft namelijk direct invloed op hun gemoedstoestand en
welzijn. Ik geloof dat hier een hele grote kracht ligt en dat je hier veel
mee kunt bereiken als ontwerper.
Ik heb bij mijn moeder uit eerste hand gezien wat voor nadelige gevolgen
insomnia heeft en daarom vind ik het belangrijk om als ontwerper
oplossingsgericht over dit probleem na te denken. Door middel van mijn
kennis en creativiteit als mensgerichte ontwerper en mijn passie voor
het interieur wil ik mensen met insomnia in de woonomgeving helpen
om een betere nachtrust te krijgen.
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Hoofdstuk 1: Samenvatting

Samenvatting
Tijdens dit project is er onderzoek gedaan
naar slapeloosheid (insomnia) en hoe
insomnia patiënten geholpen kunnen worden
met ontspannen in de avond. Hiervoor is
deskresearch verricht, zijn er interviews
afgenomen en prototypes gecreëerd en getest.
Uit al deze data is uiteindelijk een proof of
concept ontworpen.
Insomnia is ontevredenheid over de kwantiteit
of kwaliteit van de slaap en het slecht
kunnen slapen. Het slaaptekort zorgt voor
beperkingen in het dagelijks functioneren.
Insomnia heeft een tal aan oorzaken, zo kan
het bijvoorbeeld erfelijk zijn, voorkomen uit
andere aandoeningen of stoornissen, of het
gevolg zijn van stress. Slapeloosheid kan
onder andere negatieve gevolgen hebben voor
het lichamelijk functioneren, de vitaliteit en de
geestelijke gezondheid.

Er is daarnaast onderzoek gedaan naar relatie
tussen de verschillende designelementen van
een ruimte en slaap en is er gekeken naar
de invloed die de zintuigen hierop hebben.
Hieruit is gebleken dat comfortabele texturen,
pasteltinten, rood licht, de geur van lavendel of
jasmijn, rustgevende geluiden en warmte een
ontspannende werking hebben.
Vervolgens is er een test uitgevoerd waarbij er
een driedimensionale woning is ontworpen die
alle bovenstaande designelementen bezit. Uit
deze test bleek dat mensen liever iets zoeken
dat binnen hun eigen interieur past en dat
persoonlijke stijl een belangrijke factor is die
niet over het hoofd gezien moet worden.
Ook zijn er interviews afgenomen met
insomnia patiënten. Hierin kwam naar voren
dat zij elk op hun eigen manier op zoek zijn
naar ontspanning in de avond. Sommigen
gaven aan graag stimulatie en hulp willen
ontvangen bij het verbeteren van hun
slaappatroon. Ook tijdens het expertinterview
werd het belang van ontspannen voor
het slapengaan duidelijk. Daarnaast is de
conditionering besproken die zich voordoet
voor het slapen, waarbij de insomnia patiënt
negatieve associaties krijgt bij slapen en de
slaapkamer. Er moet dus een omgekeerde
conditionering ontstaan, waarbij de patiënt het
slapen weer als iets positiefs en ontspannen
gaat bezien.
Tot slot is er onderzoek gedaan naar het
“doorway effect”, wat als basis dient voor de
prototypes en de uiteindelijke proof of concept.

The doorway effect is het fenomeen dat zich
voordoet wanneer men een ruimte binnenloopt
en vergeet wat hij/zij ook alweer wilde doen.
Dit wordt veroorzaakt door het “encoding
principle”; het proces in de hersenen dat ervoor
zorgt dat een herinnering wordt opgeslagen,
waarbij de gehele context aan de herinnering
gekoppeld wordt. Wanneer men zich in een
andere context begeeft, missen delen van die
gecodeerde herinnering en is het moeilijker om
deze terug te halen.
Tijdens de prototypes is het doorway effect als
fundament gebuikt om de dagelijkse zorgen
te vergeten met behulp van verandering van
context. Een van de prototypes bestond uit 2
dozen die bij de testpersonen over hun hoofd
werd gezet, waarvan de eerste doos druk
en overprikkeld was en de tweede juist erg
ontspannend. Er werd hierbij gebruik gemaakt
van audio, licht, kleur, materiaal en geur. Uit
de testresultaten werd geconcludeerd dat
het sterke contrast van de eerste doos het
ontspannende effect van de tweede doos niet
versterkte, waardoor deze eigenlijk overbodig
was. De elementen uit de tweede doos
werkten ontspannend, alleen de vorm was niet
erg comfortabel en het element warmte miste.
Deze resultaten zijn meegenomen naar het
volgende prototype.
Het volgende prototype bestond uit een
ontspanningsruimte waarin de testpersonen
konden gaan zitten. Dit was een donkere
ruimte en de testpersonen kregen een
koptelefoon op met rustgevende audio.
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Vervolgens werd er steeds een ontspannend
element aan de ruimte toegevoegd: rood
licht, warmte, lichtroze kleur, zachte textuur,
rustgevende geur en iets om vast te houden.
Zoals gedacht versterkten deze elementen
elkaar om tot een optimale ontspannende
ervaring te komen. Toch miste het mentale
stukje: na enige tijd gingen de testpersonen
weer terug in het patroon van piekeren.
Hiermee werd aangetoond dat het doorway
effect tijdelijk is. Het was dus van belang dat
het brein een afleiding zou moeten krijgen van
de negatieve gedachtes.
Hier is tijdens het volgende prototype verder
op ingegaan. Er zijn een aantal kaartjes
gemaakt met vragen die positieve mindfulness
gedachten oproepen. Deze kaartjes zijn
aan de testpersonen meegegeven om te
testen of ze het brein konden afleiden om, na
verandering van context, niet terug te vallen in
die negatieve gedachtes en dat doorway effect
vast te houden. Uit de testen bleek dat de
kaartjes inderdaad ontspannend en afleidend
werkten. Er werd wel geconcludeerd dat de
vragen meer moeten focussen op fantasie
en minder op zelfreflectie om te voorkomen
dat er terug wordt gevallen in het patroon van
piekeren. Ook moet de tijdsduur en het aantal
kaartjes flexibel zijn, omdat elk persoon elke
avond weer verschillende behoeftes heeft.

Op basis van het onderzoek is de proof
of concept bedacht: De Cocon. Dit is een
ontspanningsruimte die alle ontspannende
elementen uit het prototype bevat,
gecombineerd met de fantasierijke
vragenkaartjes. De insomnia patiënt zal in
deze ruimte fysiek ontspannen door middel
van de verschillende elementen: rood licht,
lichtroze kleur, zachte texturen, rustgevende
audio, kalmerende geuren en warmte. Mentale
ontspanning treedt op door middel van het
doorway effect. Wanneer de persoon de
nieuwe context ingaat, zal het brein tijdelijk de
piekergedachtes moeilijker terug kunnen halen.
Door middel van de kaartjes met vragen zal
het brein afgeleid worden en op een positief
gedachtespoor gezet worden. Dit zal de patiënt
helpen met ontspannen in de avond waardoor
zij weer een positieve associatie krijgen met
het slapen en de slaapkamer. Onderzoek toont
aan dat deze effecten op de lange termijn
ervoor zorgen dat men minder gestrest zal zijn
en beter kan slapen.
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Hoofdstuk 2: Onderzoek

2.1 onderzoeksvraag
De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt geformuleerd:

Hoe kunnen personen die lijden aan insomnia geholpen worden om te ontspannen
door middel van een verandering van context in de woonomgeving?

2.2 onderzoeksmethoden
De verschillende onderzoeksmethoden
die gebruikt zijn bestaan uit deskresearch,
interviews, prototypen en testen.
Deskresearch
Met behulp van deskresearch zijn een tal van
wetenschappelijke artikelen bestudeerd met
als belangrijkste bron de vijfde editie van de
Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders. De belangrijkste bevindingen uit
dit onderzoek zullen in de volgende paragraaf
beschreven worden.

Interviews
Interviews met de doelgroep
Om onder de huid te kunnen kruipen van
de doelgroep is er gekozen om kwalitatief
onderzoek te doen door middel van interviews.
In paragraaf 2.4 staan deze interviews en de
resultaten ervan beschreven.
Interviews met een expert
Naast interviews met de doelgroep is er
ook een uitgebreid interview afgenomen
met een slaapexpert van het slaapcentrum
Kempenhaeghe. In paragraaf 2.5 staat dit
interview beschreven.

Prototypen en testen
Tot slot zijn er nog een aantal prototypen
opgesteld om deze vervolgens bij de doelgroep
te testen en zo tot een proof of concept te
komen. Deze prototypes zijn in hoofdstuk 3
beschreven. Op basis van de prototypes is
ook steeds de hoofdvraag van dit onderzoek
aangescherpt.
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2.3 Desk reseach
Wat is insomnia?
Het hoofdkenmerk van insomnia is
ontevredenheid over de kwantiteit of kwaliteit
van de slaap en het slecht in slaap kunnen
komen of doorslapen. Om een diagnose te
stellen van wanneer een persoon aan insomnia
lijdt, zijn er een aantal criteria opgesteld:
Ten eerste heeft de patiënt een of meerdere
van de volgende symptomen:
1. Moeite met in slaap komen ‘s avonds
2. Moeite met doorslapen (vaak wakker
worden ’s nachts en dan moeilijk weer in
slaap komen)
3. ’s Ochtens (te) vroeg wakker worden en
dan niet meer in slaap komen
Ten tweede veroorzaakt het slaaptekort
beperkingen in het dagelijks functioneren.
De kwaliteit van het alledaagse leven van de
persoon wordt dus duidelijk negatief beïnvloed
als gevolg van het slaaptekort.
Ten derde komt dit slaaptekort ten minste drie
nachten per week voor en gedurende minstens
drie maanden.
Ten vierde is er sprake van slaaptekort terwijl
de persoon wel voldoende gelegenheid heeft
om te slapen.

Wanneer er aan al deze criteria voldaan wordt,
is er sprake van de insomniastoornis. (DSM5,
z.d.)
Insomnia in cijfers
Uit bevolkingsonderzoeken blijkt dat gemiddeld
zo’n 30% van de wereldwijde bevolking
insomnia gerelateerde klachten heeft. (Roth,
2007) Volgens deze statistieken zouden dit
meer dan 5 miljoen personen in Nederland
zijn. (CBS, 2022) Wanneer er gekeken wordt
naar de geformuleerde criteria, dan blijkt
uit onderzoek dat 6,8% van de mannen en
9,5% van de vrouwen in Nederland lijdt aan
insomnia. (DSM5, z.d.) Dit zijn zo’n 588.000
mannen en 832.000 vrouwen. (CBS, 2020)
Oorzaken van insomnia
Insomnia kan veel verschillende oorzaken
hebben. In sommige gevallen ontwikkelt
insomnia zich zonder enige aantoonbare
reden. Uit onderzoek blijkt tevens dat
insomnia voor 29% tot 37% erfelijk is. (David A
Kalmbach, 2018)
Slapeloosheid treedt vaak op als gevolg van
andere slaapstoornissen, zoals slaapabneu.
Daarnaast kan slapeloosheid een gevolg zijn
van medicatie of stimulerende middelen,
voortvloeien uit lichamelijke ziektes of
ontstaan door andere aandoeningen, zoals

rugklachten. (Roth, 2007) Insomnia kan ook
samenhangen met ingrijpende gebeurtenissen
(DSM5, z.d.) of een gevolg een psychische
stoornis of ziekte, zoals PTSS. Daarnaast komt
deze aandoening vaker voor bij oudere leeftijd
en bij vrouwen. Hier kunnen bijvoorbeeld
hormonale veranderingen een grote rol spelen.
(Roth, 2007)
Een ander veel voorkomende oorzaak van
insomnia is langdurige stress. Uit onderzoek
blijkt dat stress een directe invloed heeft op
het slaapsysteem. De oorzaak van stress en de
invloed op slapeloosheid verschillen sterk per
persoon, zo spelen omgevingsinvloeden een
grotere rol bij vrouwen dan bij mannen. Toch
zijn de slaapreacties van personen consistent
als het gaat om verschillende tijdstippen en
over verschillende stressvolle prikkels. Deze
stressvolle prikkels en de ontwikkeling van
insomnia die hiervan het gevolg kan zijn heeft
een litteken-effect op het slaapsysteem. (David
A Kalmbach, 2018)
Tot slot zijn er nog externe oorzaken van
insomnia, zoals alcoholgebruik, jetlag of
geluidshinder. (UZLeuven, 2021)
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Gevolgen
Er zijn erg veel korte- en langetermijngevolgen
aan te wijzen die rechtstreeks verband
houden met insomnia. Er zijn acht domeinen
vastgesteld waarbij een verminderde kwaliteit
van leven optreedt: (Roth, 2007) (DSM5, z.d.)
1. Fysiek functioneren (waardoor insomnia
patiënten een verhoogd risico hebben op
ongelukken en ziekteverzuim)
2. Lichamelijke gezondheidsproblemen (zoals
een verhoogd risico op een hoge bloeddruk
en hart- en vaatziekten)
3. Lichamelijke pijn
4. Algemene gezondheidspercepties
5. Vitaliteit
6. Sociaal functioneren (zoals prikkelbaarheid
en eenzaamheid)
7. Emotionele gezondheidsproblemen
8. Geestelijke gezondheid
Nu de ernstige gevolgen die door Insomnia
kunnen optreden besproken zijn, kan er
geconcludeerd worden wat de ernst van de
situatie is en dat dit zeker niet een probleem is
dat gebagatelliseerd kan worden. De gevolgen
laten zien dat slapeloosheid een zeer groot
probleem is en het dus zeer relevant is om
grondig onderzoek te doen naar het verbeteren
van de nachtrust en de levenskwaliteit van
mensen die aan deze stoornis lijden.

Andere hulpmiddelen en tips (HMC, 2017)
Er zijn ook dingen die insomnia patiënten
zelf kunnen doen om de kans op een betere
nachtrust te vergroten, zoals:
• Een vast slaapritme hebben
• Gebruik de slaapkamer alleen voor
slapen, zodat de slaapomgeving enkel
geassocieerd wordt met slapen.
• Zorg voor een vast, ontspannend
avondritueel die je voorbereid op de nacht.
• Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van
schermen in de avond.
• Zorg voor een comfortabele, donkere en
stille slaapkamer met een aangename
temperatuur.
• Vermijd zo veel mogelijk cafeïne houdende
producten, alcohol en drugs.
• Verberg de klok in de slaapkamer.
• Ga regelmatig naar buiten. Het licht buiten
heeft namelijk een positief effect op je
biologische klok.
• Meditatieoefeningen of
ademhalingsoefeningen kunnen helpen bij
stress.

Cognitieve gedragstherapie
Er bestaan een aantal hulpmiddelen en
behandelingen die een positieve invloed
kunnen hebben op het slaappatroon
van patiënten met insomnia. Cognitieve
gedragstherapie is een verzamelnaam voor
een tal van behandelingen die als doel hebben
om denkfouten op te sporen en te corrigeren.
Deze denkfouten moeten aangepakt worden
omdat ze leiden tot psychische problemen
en afwijkend gedrag. In de therapie wordt
geprobeerd deze foutieve gedachten te
wijzigen met als gevolg dat het probleem
afneemt of verdwijnt. (Nienke Foolen, 2013)
De twee belangrijkste behandelingen op het
gebied van Insomnia zijn slaaprestrictie en
stimuluscontrole. (HMC, 2017)
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Designelementen
De designelementen van interieur design zijn als het ware de bouwstenen
die een interieurontwerp maken. Deze elementen zijn: ruimte, vorm, lijn, kleur,
textuur, patroon en licht. (SDdesigns, 2022) Er is tijdens dit onderzoek gezocht
naar de relatie tussen deze designelementen en slaap. Met de elementen
lijn en vorm is geen verband gevonden als het gaat om slaap. Met de andere
elementen zijn wel verbanden gevonden:

Ruimte
Dit is het volume dat
zich binnen de muren
van een huis bevindt.
(SDdesigns, 2022) Het is
belangrijk dat een ruimte
prettig aanvoelt. Dit is
echter erg persoonlijk.
Er is onderzoek gedaan
naar Feng Shui ruimte
indeling. Dit zijn een aantal
oude principes die hun
oorsprong in China vinden
en een positieve invloed
op de nachtrust hebben.
Uit de wetenschap blijkt
echter dat er geen invloed
is op het slapen. (W.T.
Hong, 2016)

Textuur
Dit is hoe een object op
oppervlakte aanvoelt.
(SDdesigns, 2022)
De textuur heeft geen
direct invloed op de
nachtrust, maar wel op
de lichaamstemperatuur.
Dit heeft vervolgens
weer invloed op de slaap.
Het is persoons- en
seizoensgebonden wat
voor materiaal de voorkeur
heeft. (MasterClass, 2022)

Patroon
Dit is de visuele textuur
van lijnen en voren.
(SDdesigns, 2022) Er
is geen direct verband
gevonden met patronen en
de nachtrust. Wel hebben
de kleuren in een patroon
invloed en moet het
patroon niet te druk zijn.

Kleur
Kleuren beïnvloeden
onze gemoedstoestand
en emoties. Ze hebben
dus ook invloed op onze
slaap. De kleuren die
een positieve invloed
hebben op onze nachtrust
zijn vooral neutrale- en
pasteltinten. De kleuren
blauw, groen, (zacht) roze,
(matte) zilver en (zacht)
geel zijn allemaal nietstimulerende kleuren die
voor en rustige en kalme
gemoedstoestand zorgen.
(McKinnen, 2022)

Licht
Dit is de belangrijkste
factor als het gaat om
slaap. Hier zal in de
volgende paragraaf dieper
op worden ingegaan.
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Test
Op basis van de onderzochte designelementen is er een moodboard
(afbeelding 1) en driedimensionaal voorbeeld van een woning (afbeelding 2,
zie vergrootte afbeelding in bijlage) gecreëerd die deze elementen bevat en
dus bezien kan worden als een “ideaal” huis voor insomnia patiënten. Deze
afbeelding is aan vijf personen uit de doelgroep laten zien. Hierin kwam naar
voren dat men het een mooie woning vindt, maar ze blij zijn met waar ze op
dit moment wonen en niet zouden willen verhuizen. Ook hadden de personen
hun twijfels of deze woning hun daadwerkelijk zou helpen bij een verkrijgen van
een betere nachtrust. Tot slot vertelden twee van de vijf testpersonen dat deze
woning niet hun persoonlijke smaak is en dat zij dit wel belangrijk vinden.
Er moet dus gestreefd worden naar een uiteindelijk ontwerp dat past binnen
het huidige interieur van personen en die losstaat van trends en stijlen.

Afbeelding 1: moodboard

Afbeelding 2: 3D woning
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Zintuigen
De 5 zintuigen hebben invloed op de slaap.
Zien
Licht heeft een grote invloed op het slaapwaakritme. Natuurlijk daglicht beïnvloed
de duur van de slaap en verbetert de
slaapkwaliteit. Licht beïnvloed de biologische
klok en de aanmaak van melatonine, het
slaaphormoon. Zo kan ook kunstmatig licht
invloed hebben op slaap. Bij bijvoorbeeld
lange blootstelling aan het blauwe licht
van (LED-) schermen in de avond, wordt er
een verminderde hoeveelheid melatonine
aangemaakt, wat zorgt voor een vertraging van
de biologische klok. Dit houdt in dat iemand
zich minder slaperigheid voelt in de avond en
dus moeite kan hebben met in slaap vallen.
(Christine Blume, 2019) Tegenwoordig hebben
de meeste beeldschermen een night shift.
Deze zou het blauwe licht van het scherm
onderdrukken. Onderzoek kan echter niet
aantonen dat deze night shift een verbeterde
invloed heeft op de slaap. (Kara M. Duraccio
PhD, 2021) Verschillende onderzoeken wijzen
uit dat rood licht een tegengesteld effect
heeft op de slaap dan blauw licht. Zo heeft de
blootstelling aan rood licht in de avond voor 2
weken lang de slaap van Chinese basketballers
verbeterd (Jiexiu Zhao, 2012). Een ander
onderzoek stelde verschillende deelnemers
bloot aan rood licht en anderen aan blauw
licht. De reactietijd van de mensen in het rode
licht nam af; ze waren minder alert. Ook vielen
de testpersonen na het rode licht sneller in
slaap. (Wisse P. van der Meijden, 2018)

Ruiken
Geuren kunnen een grote invloed hebben op
je gemoedstoestand. Ze zorgen voor psychologische en lichamelijke reacties en kunnen
dus bijdragen aan een goede nachtrust. (Suni,
2022) Er bestaan geuren waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze zorgen voor een
positieve en ontspannen gemoedstoestand.
Deze geuren zijn:
• Lavendel: heeft een rustgevend effect en
zorgt voor een diepere slaap. (Namni Goel,
z.d.)
• Damastroos: verbetert de slaapkwaliteit.
(Ali Hajibagheri, 2014)
• Jasmijn: Verbetert de slaap efficiëntie (de
tijd dat iemand in bed ligt wordt langer slapend gespendeerd). (Suni, 2022)
Horen
Ook geluid heeft invloed op de nachtrust.
Natuurlijk kan iemand moeilijker slapen met
harde geluiden of kan hier wakker van worden.
Toch heeft geluid voor veel mensen ook een
positieve invloed op de slaap. Zo kunnen achtergrondgeluiden zorgen voor een rustgevend
gevoel, maar ook andere vervelende geluiden
dempen. Het kan ook voor een afleiding van
negatieve gedachten zorgen. Voorbeelden van
dit soort geluiden zijn white of pink noise, een
ventilator, rustgevende muziek en natuurgeluiden. Wetenschappers zijn het er niet over eens
of dit soort geluiden een positief effect hebben
op de nachtrust of geen effect hebben. In elk
geval hangt dit af van persoonlijke voorkeur en
veel mensen zeggen baat te hebben bij rustgevende geluiden. (Fry, 2022)

Voelen
Zoals beschreven in de vorige paragraaf, heeft
het gevoel van materialen een effect op onze
nachtrust. Daarnaast is de temperatuur erg
belangrijk. Onderzoek toont dat de warmte van
een knuffel of fysiek contact het stressniveau
van het lichaam verlaagt. Wanneer er geen
fysiek contact mogelijk is, is warmte volgens
onderzoek de beste vervanger om spanning
te verminderen. (Mithu Storoni MD, 2017) Een
ander onderzoek wijst uit dat warmte voor het
slapengaan het lichaam stimuleert om zich
hierna af te koelen. Dit helpt het natuurlijke
afkoelingsproces met beter in slaap vallen als
gevolg. (Shahab Haghayegh, 2019)
Proeven
Het proeven heeft geen directe invloed op je
slaap, maar wel wat je eet. Zorg ervoor dat je
voor het slapen niet te veel eet en niet te weinig eet. Vermeid het daarnaast ook om 6 uur
voor het slapengaan nog cafeïne en alcohol te
drinken. (Sleep Number, z.d.) (Sleep Number,
z.d.)
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2.4 Interviews met de doelgroep
Deze interviews hadden als doel om de persoonlijke
ervaringen, gevolgen, beweegredenen en hulpmiddelen
van personen met insomnia te achterhalen om zo
optimaal te kunnen inleven in de doelgroep.
Voor het verkrijgen van respondenten is er allereerst
in de persoonlijke kring gekeken. Vervolgens is er een
bericht geplaats op de platformen Nextdoor, Instagram
en LinkedIn. Hier zijn 8 Respondenten uitgekomen.
De leeftijd van de respondenten is erg gevarieerd,
namelijk tussen de 21 en 69 jaar, om een zo goed en
gevarieerd mogelijk beeld te krijgen van de doelgroep.
De interviews vonden plaats via een online videocall of
fysiek. De duur van de interviews lag tussen de 15 en
45 minuten.
Interviews analyse
Voorafgaand aan de interviews is er een topiclist
opgesteld met belangrijke onderwerpen die in
ieder geval aan bod moeten komen. Op basis van
deze onderwerpen zijn vragen opgesteld. Nadat de
interviews zijn afgelegd, zijn deze getranscribeerd.
Vervolgens zijn de belangrijke onderwerpen
overzichtelijk gemaakt en is er uit elk interview data
gehaald passend bij elk onderwerp. Deze uitspraken zijn
aan elk onderwerp gehangen door middel van post its.
Op deze manier is er een duidelijk overzicht gecreëerd
van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken uit
de interviews (zie afbeelding 3 en vergrote afbeelding in
bijlage). Als conclusie is er op basis van de resultaten
een empathy map opgesteld (zie afbeelding 4 op de
volgende pagina).

Afbeelding 3: Interview analyse
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EMPHATY MAP
SAY

DO

Ze zeggen veel negatieve gevolgen van insomnia te ervaren.
Ik herstel niet
goed, ik ben
makkelijk
ziek. -W

...is elke prikkel
die je binnenkrijgt nog
heftiger. -B

Ze proberen op allerlei manieren er het beste van te maken, maar blijven slecht slapen.

Als ik naar Groningen rij, normaal is dat
2 uur en 3 kwartier, maar dan doe ik er
4 uur over, want op weg naar Groningen
ga ik dan nog 2 keer even slapen. -E

Toch bagataliseren ze het een beetje.
Het is bij mij niet echt
een slaapprobleem,
maar het is meer een
soort stressprobleem. -L

...mensen die zelf last hebben van
insomnia onderschatten of bagatelliseren
de gevolgen en impact van slapeloosheid
op hun dagelijks functioneren. -DSM5

Ze zeggen de oplossing
vooral bij zichzelf te zoeken.

PAINS

Tv kijken of
social media
Opruimen

Ik daar [bij de huisarts] toch niet
echt serieus werd genomen. -B

Muziek of een podcast... want dan kan
ik daar mijn gedachten op focussen. -B

...als ik mijn [geur]
kaars aandoe voordat
ik ga slapen... het is
rustgevend. -A

Ik maak me niet meer druk om
het feit dat ik moet slapen. -W

SEE
Professionals helpen weinig en geven vaak alleen medicijnen.

Naar bed

Dan krijg je gelijk
medicijnen en daar
ben ik nu ook wel een
beetje klaar mee. -A

Ontspannen
(muziek/lezen)

Die kwamen niet verder
dan wat alle studenten
deden en dat is maar
veel koffie drinken. -E

De angst voor de nacht
is wel een beetje weggegaan, maar het probleem
niet opgelost. -M

Als je naast iemand ligt die heel goed slaapt, dan
word je daar onwillekeurig eigenlijk een beetje boos
van, dat is heel raar. Omdat je gefrustreerd bent dat
die wel ligt te slapen en jij niet. -M

GAINS

Dat is wel het vervelende; je bent wel moe maar je kan
niet in slaap vallen, dus dat is heel frustrerend. -B

Ze worden vaak niet serieus genomen.

Het fijnste is als het pikdonker is. Ik heb
zo’n rolluik dat helemaal naar beneden
gaat en niet alleen een gordijn. -L

Ze proberen zich vooral
niet te veel druk te maken.

Ze zien weinig mensen die
hetzelfde probleem hebben
en dit zorgt voor frustratie.

Ze geven wel tips, maar die kan je ook
wel in de Libelle lezen zegmaar. -M

Op een gegeven moment raak je heel gefrustreerd om te gaan
slapen en dan wordt je zelfs bang omdat het weer avond wordt

Ik neem altijd
een kruik
mee naar
bed. -R

...dat apart slapen [van mijn man] dat
heeft voor mij wel echt een stuk rust
gegeven dat ik niet bang ben dat ik hem
ook wakker hou. -M

...en ik kan niet slapen.
Dan grijp ik soms toch wel
naar mijn telefoon oomdat
ik me zo verveel. -B

Avondroutine
Avondeten: de
avond begint

...wordt slapeloosheid vaak onderschat. Het is iets
waarvan mensen denken “ik heb ook wel eens een
slechte nacht. Je moet je dan gewoon ontspannen
en je valt wel in slaap. -professor Eus van Someren

Slecht slapen, maar wel moe zijn.

...ik doe ontspanningsoefeningen van de yoga
en dat helpt wel. -A

Ik denk dat eigenschappen die
je al hebt, dat die negatieve
eigenschappen versterkt
worden [door insomnia]. -M

...dat ik voor school of hobby’s in de
avond bezig ben en dat ik niet zo goed
weet hoe ik moet stoppen, dan wil ik
nog wel eens tot laat doorgaan. -L

Veel mensen om hen heen bagataliseren het probleem
of nemen ze niet serieus.

Angst voor de nacht.

Insomnia is niet het gevolg van andere
stoornissen of aandoeningen

Ze weten dat ze een actieve rol hebben in hun probleem, maar weten niet
zo goed hoe ze het aan moeten pakken.

Ik ben er wel vanuit gegaan dat
ik het gewoon zelf moet doen. -A

Ze krijgen tips waar ze niet zo veel aan hebben.

...na het avondeten eigenlijk
niet meer veel drink want dan
hoed ik er niet meer uit om te
plassen. -R

Volwassen personen met Insomnia

Toen corona begon, toen kwam er ook
een heleboel onzekerheid en stress
en kwam er zo veel bij kijken en dat
neem je ook wel mee naar bed. -L

HEAR
Ik daar [bij de
huisarts] toch niet
echt serieus werd
genomen. -B

WHO

Afbeelding 4:
Empathy map

Ze willen beter kunnen slapen en een kwalitatief betere nachtrust.
Veel
geprobeerd,
maar bijna
niets helpt.

Ze hebben stimulatie en hulp nodig om slaappatroon en nachtrust te verbeteren.
Het heeft de angst voor de nach wel een beetje
weggenomen, maar het probleem niet opgelost.

Ze willen hun angst voor de nacht verminderen.
Een huis waarin je zich prettig en geborgen voelen.

De negatieve gevolgen van insmonia.

Behalve dat je natuurlijk niet goed in je vel zit heeft het ook
emotionele gevolgen voor mijn man en mij, dus je huwelijk. -M

Ze willen wel bij zichzelf blijven, sommige behandelingen zijn te ingrijpend.

Het werkte bij mij
avarechts, omdat het voor
mij te ingrijpend was. -W

Andere pijnpunten en factoren voor irritatie.
Dan moet je weer uit
bed om het licht uit te
doen, maar dan lig je
net in bed in zo’n
lekkere positie. -B

In de zomer als
het tot laat licht is
dan slaap ik dus
nog slechter
eigenlijk. -M

Als ik in bed lig en
ik weet dat mijn
kamer vies is dan
slaap ik ook
minder goed. -L

Dan is het ‘s nachts. Dan ga ik er ook
wel eens uit, maar dan is het overal
ijskoud, dan is het donker en dan denk
je, wat doe ik nou midden is de nacht
hier beneden. -M

Als het niet opgeruimd is... dat je
dan onderbewust...
het dan opgeruimd
wilt hebben, dat je
dan ook slechter
slaapt. -A

...als jij jezelf veilig
voelt in je huis en
je voelt je daardoor
geborgen, dan
denk ik dat dat ook
doorsijpelt naar de
nacht. -W

Niet dat ik hierdoor
beter ga slapen,
maar de sfeer van
een slaapkamer vind
ik heel bepalend of je
je op je gemak voelt
in je slaapkamer. -M

Als ik al die
troep uit die
slaapkamer
zou weghalen,
dan zou ik me
daar prettiger
voelen. -E

Als het
gezellig is
en niet te
druk dan
vind ik dat
wel fijn. -W

Een rustgevend avondritueel.
Dus een avondritueel waardoor je tot rust komt. -P

Dus ‘s avonds je al
voorbereiden op de nacht. -A
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2.5 Expertinterview
Tijdens het interview met een slaap expert is
extra informatie vergaard over de bestaande
behandelingen, avondroutines en de invloed
van de designelementen en zintuigen op
mensen met slapeloosheid. Ook het belang
van ontspanning in de avond, de verschillende
cognitieve gedragstherapieën en het belang
van een comfortabele woonomgeving zijn
besproken. Dit interview duurde in totaal een
uur.
Interessant was dat er naar voren kwam wat
het belang is van passief ontspannen in de
avond en het ontzorgen van het hoofd.
“Het heeft veel met ontspanning te maken …
met name dan ook wel passief ontspanning.”
“Passief ontspannen is vaak wat lastiger
omdat de vele vormen die we daarin hebben
ook gekoppeld zijn aan beeldschermen en dat
is natuurlijk niet ideaal.”
Ook is er tijdens dit interview besproken hoe
het brein associaties oproept bij bepaalde
contexten en ruimten. Bij slaapproblemen
kan het zijn dat de slaapkamer negatieve

associaties gaat oproepen omdat de insomnia
patiënt een negatieve ervaring heeft in de
slaapkamer. Deze conditionering zorgt ervoor
dat een persoon in een negatieve spiraal
raakt. Hierdoor moet er een omgekeerde
conditionering ontstaan, waardoor de
patiënt een positieve associatie krijgt met de
slaapkamer en het slapen in het algemeen.
“Dus het brein van iemand die als heel lang
slecht slaapt, die raakt op het moment dat
hij aan slapen denk of naar bed toe gaat of
de slaapkamer ziet actiever. Terwijl juist het
brein van iemand die goed slaapt, die raakt
ontspannen van naar bed toe gaan”
“Als je niet zo’n grote woning hebt dan zie je ook
wel dat mensen vaak op hun slaapkamer gaan
werken, en dat wil je eigenlijk liever niet. Je wil
die slaapkamer associëren met rust en slapen
en niet met werken.”
Dit is erg interessant en tijdens dit project
is er dan ook verder gekeken naar hoe deze
omgekeerde conditionering bereikt kan
worden.
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2.6 Wat bestaat er al?
Wereldwijd bestaan er inmiddels meerdere tools en ontwerpen die als
doel hebben om mensen te helpen bij ontspanning en/of slapen. Er
zullen nu een aantal voorbeelden besproken worden van concepten die
als inspiratie hebben gediend.
Matthew Bird’s Dormitorium
Dormitorium is een speculatieve, interactieve installatie die speculeert
over de veranderende tradities op het gebied van de esthetiek van
slaapkamers en de diepgaande invloed die deze kamer heeft op de
manier waarop we rusten. (Australian arts review, 2017) Er wordt
getracht te begrijpen welke meeslepende effecten bewegend licht
en geluid hebben op onze manier van slapen. Zo is de ruimte waarin
de installatie zich bevindt zachtroze geschilderd, gezien het feit dat
deze kleur ons helpt om in slaap te vallen. Ook wordt er gespeeld met
materialen, beweging en andere technologieën. (Studio Bird, 2017) Aan
dit project vind ik vooral de werking van de zintuigen interessant, hoe
hier met licht, kleur en materiaal gewerkt wordt.

Afbeelding 5: Dormitorium (Studio Bird, 2017)

Meditatie apps: Headspace en Calm
Headspace: dit is een meditatie en mindfulness app die volgens
onderzoek veel voordelen heeft, zoals een vermindering van 32% stress
na 30 dagen. Het specifieke slaaponderdeel van Headspace bevat
ontspannende sessies en podcasts die je helpen om te ontspannen
door middel van een audio-ervaring in combinatie met witte ruis. Ook
kun je kiezen voor meditatie- en ademhalingsoefeningen. (Headspace,
Z.d.)
Calm: met deze app kun je onder andere verhalen voor het slapengaan,
meditatieoefeningen en rustgevende muziek beluisteren. (Calm, Z.d.)
Onderzoek wijst uit dat zelfs al een korte mindfulness-sessie van zo’n 15
minuten piekeren significant vermindert. (Ulrich Kirk, 2018) Deze apps
kunnen dus helpen bij het ontspannen voor het slapengaan. Toch wordt
het gebruik van apparaten in de avond niet aangeraden, aangezien
het blauwe licht uit deze schermen juist zorgt voor een verminderde
slaperigheid. (Christine Blume, 2019)

Afbeelding 6: Headspace
(Headspace, Z.d.)

Afbeelding 7: Calm
(Calm, Z.d.)
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Een doosje vol mindfulness
Dit is een doosje die 144 rolletjes met spreuken bevat. Deze spreuken
geven je kracht, reflectie en geluk. Elke dag kun je een rolletje gebruiken
om je mindfulness te laten nadenken. (Conniesboekenblog, Z.d.) Het
nadeel van dit doosje is dat de spreuken niet echt iets zijn waar je lang
over na kunt denken als persoon die niet ervaren is met mindfulness.

Inhere meditatie pod
Deze kleine ruimtes zijn bedoeld om te ontsnappen aan het drukke
leven en te ontspannen. Door middel van een koptelefoon kun je
meditatieoefeningen afspelen of een dutje doen in de lekkere stoel. Ze
worden geplaatst in openbare ruimtes, zoals scholen en ziekenhuizen.
Deze pods zijn bedoeld om tijdens een drukke (werk)dag te ontspannen
en nieuwe energie op te doen om de dag te vervolgen. (Inhere, Z.d.)

Afbeelding 8: Een doosje vol mindfulness (Bol.com)

Afbeelding 9: Inhere pod (Inhere, Z.d.)

Van deze en soortgelijke producten is aangetoond dat ze ontspannend
werken, toch helpen ze niet om op een cognitieve manier te ontspannen
en ontzorgen voor het slapengaan. Hier ligt voor mij juist de uitdaging.
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2.7 The doorway effect
In de zoektocht naar het vinden van
ontspanning voor het slapengaan is er, met
behulp van de researchgroep, interesse
ontstaan naar “the doorway effect”.
The doorway effect is het fenomeen dat zich
voordoet wanneer men een ruimte binnenloopt
en vergeet wat hij/zij ook alweer wilde doen.
Waarom gebeurt dit? Hiervoor moet er beter
worden gekeken naar cognitieve processen
die zich in het brein afspelen wanneer er
een herinnering gevormd wordt. Wanneer
wij bijvoorbeeld in de woonkamer zitten en
bedenken dat we een glas water moeten
pakken in de keuken, ontstaat er op dat
moment een herinnering in de hersenen. Deze
nieuwe herinnering, het moeten pakken van
een glas water, wordt als het ware gecodeerd
in de hersenen. Dit wordt ook wel “the
encoding principle” genoemd. (Hutchins, 2020)
Wanneer je informatie in je opneemt, codeert
je brein dit als een herinnering en daarbij
wordt ook de informatie van jouw context
op dat moment opgenomen. Herinneringen
zijn dus contextueel. Wanneer herinneringen
worden gemaakt, worden ze gekoppeld aan de
context waarin ze zijn ontstaan. Hier spelen

alle zintuigen een rol. Als je vervolgens vanuit
een andere context die herinnering probeert op
te roepen, zijn hier minder wegen naartoe en
is dit dus moeilijker. Er ontbreken als het ware
wat puzzelstukjes uit de puzzel, waardoor het
moeilijker is om het uiteindelijke plaatje te zien.
(Bond University, 2021) (Howard, 2020)
Wanneer de context dus (grotendeels)
hetzelfde is, zal het makkelijker zijn om te
onthouden en wanneer de context erg verschilt
zal het moeilijker zijn om een herinnering op te
roepen, waardoor je iets sneller vergeet.
Dit verschijnsel wordt over het algemeen als
iets negatiefs beschouwd. Er wordt in de
wetenschap druk gezocht om dit “doorway
effect” te verminderen. Maar wat nou als we
het tot ons voordeel kunnen gebruiken? Wat
nou als we het kunnen gebruiken om onze
dagelijkse zorgen te vergeten op het moment
dat we die nieuwe ruimte binnenlopen? Het
doorway-effect zal de wetenschappelijke
fundering worden voor de rest van het design
proces.
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2.8 Conclusie
Zoals besproken, zijn er veel factoren die bij kunnen dragen aan een
goede of slechte nachtrust. Om het onderzoek af te bakeren is er
gekozen om te focussen op de factor ontspanning voor het slapengaan.
Het deskresearch laat zien hoe ontspanning op sensorisch niveau
bereikt kan worden en hoe de woonomgeving daaraan bij kan dragen.
De doelgroep interviews laten zien dat ontspanning voor het slapengaan
een zeer grote behoefte is van insomnia patiënten en dat zij niet altijd
weten hoe zij dit kunnen bereiken. Ook het expertinterview bevestigt het
belang van ontspanning voor een goede nachtrust en een omgekeerde
conditionering van de slaapkamer. Het “whats out there” onderzoek
laat zien dat er veel tools zijn ontwikkeld om te ontspannen, maar deze
minder gericht zijn op cognitieve processen en (onbewuste) slaapconditionering.
The doorway effect is een goede basis voor verder design research
en dit cognitieve proces is dus ook het wetenschappelijke fundament
waarop de ontwerpen zijn gemaakt.

19

Hoofdstuk 3: Creëren

3. 1 Ontwerpcriteria
Als vervolg van het onderzoek zijn verschillende prototypes opgesteld en
getest met het doel antwoord te geven op de hoofdvraag: Hoe kunnen
personen die lijden aan insomnia geholpen worden om te ontspannen door
middel van een verandering van context in de woonomgeving?
Ten eerste zijn er verschillende ontwerpcriteria opgesteld:
• Het ontwerp moet passen binnen het huidige interieur van personen
• Het ontwerp moet tijdloos zijn: het moet los staan van huidige trends en
persoonlijke stijl
• Het ontwerp moet zorgen voor een omgekeerde conditionering van het
slapen en de slaapkamer
• Het ontwerp moet alle design principes bevatten die een bewezen
kalmerend effect hebben
Op basis van de hoofdvraag en ontwerpcriteria is er aan de slag gegaan
met het verdere design research. De verschillende prototypes en
testresultaten die relevant waren voor het onderzoek zullen nu besproken
worden.
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3.2 Prototype: verandering van context
Om op een simpele manier een verandering van context te testen, is er een prototype gemaakt
die bestaat uit twee dozen. De twee dozen bevatten de verschillende designelementen en
zintuigelijke waarnemingen.
De eerste doos moet zorgen voor een
gevoel van stress, dat door middel van veel
zintuigelijke prikkels wordt opgeroepen:
• Een hard, druk omgevingsgeluid van
pratende mensen, telefoonberichten,
sirenes, etc.
• Drukke kleuren
• Knipperend licht in verschillende kleuren
• Oncomfortabele materialen

De tweede doos moet juist zorgen voor een
gevoel van ontspanning, door middel van
tegengestelde zintuigelijke elementen die zijn
onderbouwd door het onderzoek:
• Rustgevende pianomuziek en regengeluid
• Lichtroze kleur aan de binnenkant van de
doos
• Zacht rood licht
• Zachte materialen
• Rustgevende geur van jasmijn

De test verliep als volgt: de testpersoon zet de
koptelefoon op en wanneer de audio begint
wordt doos 1 over het hoofd heen gezet.
Wanneer audiofragment 1 is afgelopen na 2
minuten wordt de doos afgezet en wanneer
audiofragment 2 begint na een paar seconden
wordt de tweede doos opgezet. Dit duurt dan
nog zo’n 5 minuten. De tweede doos wordt
vervolgens afgezet en de test is dan voorbij.

Afbeelding 12: Audio

Afbeelding 10: Doos 1

Afbeelding 11: Doos 2
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Testresultaten
Dit prototype is bij 5 verschillende
testpersonen van de doelgroep getest. Na
afloop zijn deze testpersonen ondervraagd
over hun ervaring.
Alle 5 testpersonen vonden de eerste doos
druk en de tweede doos juist rustgevend. De
twee dozen werden zeker als contrast gezien,
maar dit zorgde er niet voor dat het gevoel
van ontspanning werd versterkt in de tweede
doos. Ook textuur werd door de meeste
testpersonen genoemd als een belangrijke
factor:

Een andere testpersoon gaf aan wat zij
belangrijk vindt:
“Lekker warm en iets om met je handen te
friemelen.”
Dit resultaat ondersteunt het wetenschappelijk
onderzoek dat is gedaan naar de relatie tussen
warmte en ontspanning, zoals beschreven in
paragraaf 2.2.

Tot slot vonden de meeste testpersonen de
doos die je over je schouders zet niet erg
comfortabel:
“…dus niet een doos die je over je schouders
krijgt”.

“je voelt aan je handen die textuur, dat het lekker
zacht is en dat helpt ook wel mee.”

Er zal dus gekeken moeten worden naar een
ontwerp waarbij de testpersonen lichamelijk
beter kunnen ontspannen.

Ook de audio hielp erg mee en de kleuren:
“Ook wel de kleur, die roze/rode gloed, dat geeft
wel warmte af. Als je blauw pakt bijvoorbeeld is
dat weer wat anders.”

Wat er uit dit prototype is geconcludeerd is dat:
• De elementen uit de tweede doos een
ontspannende werking hebben, dus deze
werken goed.
• Warmte ook een belangrijke rol moet
spelen.
• De eerste doos niet het effect van de
tweede doos versterkt, dus deze is eigenlijk
overbodig.
• De vorm van het prototype niet comfortabel
is, er moet dus naar een andere vorm
gekeken worden waarin de lichamelijke
ontspanning hoger is.

“Ik vind pianomuziek mooi dus het was ook
rustgevend.”
Warmte werd genoemd als verbeterpunt. Het
prototype werd namelijk getest in een ruimte
waar het op dat moment redelijk koud was.
“Ik heb het snel koud en dan ben ik ook niet
echt ontspannen.”
Afbeelding 13: Prototype test
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3.3 Prototype: ontspanningsruimte
Op basis van de testresultaten van het vorige
prototype is en een nieuwe test opgesteld. Het
doel van deze test was om de verschillende
sensorische elementen afzonderlijk te testen.
Op basis van het wetenschappelijke onderzoek
is er namelijk aangenomen dat wanneer
alle ontspannende elementen los werken zij
samen elkaar versterken om tot de optimale
ontspannende setting te komen. Echter is
dit niet bewezen en, net zoals medicijnen
afzonderlijk goed werken en samen juist een
tegendraads effect kunnen hebben, moesten
deze elementen los van elkaar getest worden.
Voor het prototype is een low-fi donkere ruimte
gebouwd met behulp van scheidingswanden
en verduisterende gordijnen. In deze ruimte
is een stoel gezet waar de testpersonen op
kunnen gaan zitten. Het prototype is getest bij
3 personen van de doelgroep.
Om het experiment te beginnen is de persoon
in de ruimte gaan zitten met een koptelefoon
op. Via de koptelefoon werden rustgevende
regengeluiden afgespeeld. Dit duurde 3
minuten. Na deze 3 minuten werd er aan de
testpersonen gevraagd of ze deze ervaring
ontspannend vonden. Alle testpersonen
vonden het geluid (en de afsluiting van
geluid om hun heen) ontspannend werken.
Vervolgens werd er steeds om de 3 minuten

een nieuw element toegevoegd aan de ruimte.
De testpersoon werd dan gevraagd om weer
3 minuten in de ruimte te zitten en steeds na
elk nieuw element werd de vraag gesteld hoe
ontspannen ze waren na de 3 minuten en of er
verbetering in zat ten opzichte van de vorige 3
minuten.
De elementen die steeds na 3 minuten werden
toegevoegd waren (op volgorde):
1. De basis: zittend in een donkere ruimte met
audio
2. Rood licht (door middel van ledstrips)
3. Warmte (door middel van een kacheltje)
4. Zachtroze kleur (door middel van een
lichtroze deken die aan aan de muur hing
tegenover de testpersoon)
5. Zachte textuur (door middel van kussens
op de stoel en een dekentje)
6. Een rustgevende geur (door middel van een
geurdispenser met lavendelgeur)
7. Iets om aan te “friemelen” (een knuffel)

Afbeelding 14 en 15: Ontspanningsruimte
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Testresultaten
Na ondervraging van de testpersonen was
er (zoals gedacht) een stijgende lijn te zien
in hoe ontspannen de ervaring was na elke
stap. Sommige elementen wekten beter dan
anderen. Zo gaven alle testpersonen aan dat
de warmte erg aangenaam was en dit een
ontspannend effect had.
“ik vind het nu [na toevoeging van het kacheltje]
wel echt fijn want van warmte word ik meestal
snel een beetje moe en ontspannen zegmaar.”
Na de laatste stap gaven 2 van de 3
testpersonen aan dat ze deze overbodig
vonden.
“Ik vond de knuffel wel grappig, maar het hielp
mij niet per se om meer te ontspannen.”
“Ik deed de vorige rondes al aan het dekentje
voelen, dus zoiets extra’s in je handen hoeft niet
eens.”

Er kan dus geconcludeerd worden dat alle
geteste elementen samen (op de laatste stap
na) voor een goede sensorische ervaring van
ontspanning zorgen. Enkele verbeterpunten
die werden aangegeven waren dat er wel een
lekkerdere stoel mag staan en dat het rode
licht wel wat meer “egaal” mag zijn, zodat je
niet duidelijk die led strip ziet hangen.
Met één van de testpersonen is achteraf
nog een uitgebreid gesprek geweest over
ontspanning. Deze persoon gaf namelijk aan
dat, hoewel deze ruimte fysiek ontspannend
is, de spanning vaak in je hoofd zit en deze
weer terugkomt wanneer je even in de ruimte
zit. Deze ruimte werkt dus wel ontspannend,
maar men gaat toch weer terug in dat ritme
van piekeren. Dit laat zien dat het doorway
effect eigenlijk tijdelijk is en wanneer de
herenen tijd hebben om de puzzelstukjes van
de herinneringen te achterhalen, het “vergeeteffect” langzaam weggaat. Er zou dus eigenlijk

iets bedacht moeten worden om de hersenen
af te leiden, zodat ze niet overgaan op het
“achterhalen van de puzzelstukjes”, maar zich
op iets anders kunnen focussen.
Wat er uit dit prototype geconcludeerd is, is
dat:
• De verschillende sensorische- en
designelementen goed samenwerken om
een gevoel van ontspanning te creëren.
• Het prototype meer hi-fi moet worden
gemaakt, inclusief een lekkere stoel.
• Het doorway-effect er tijdelijk voor zorgt
dat de zorgen vergeten worden, dus dat
er iets verzonnen moet worden om de
hersenen op andere gedachten te brengen
zodat deze niet teruggaan naar het
piekeren.
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3.4 Prototype: 0ntspanningskaartjes
Voor de volgende test zijn er verschillende
kaartjes gemaakt met positieve vragen om
over na te denken. Deze kaartjes dienen als
een soort “afleiding” van het brein om zich
niet te focussen op het achterhalen van de
puzzelstukjes van de andere context. Er
is getest of deze kaartjes met vragen het
beoogde effect hadden. Ook is er getest
hoe deze kaartjes het beste gebruikt kunnen
worden; is 1 kaartje per avond het meest
effectief? Of zijn er meerdere kaartjes per
sessie nodig? Hoe lang moet elke sessie
duren? Hoe lang overdenkt een persoon een
kaartje?
Voor de test zijn 3 personen gebruikt die eerst
15 minuten in de ontspannende ruimte uit het
vorige prototype zijn gezet. Vervolgens zijn de
rode ledverlichting en 10 kaartjes per persoon
meegegeven aan de testpersonen met
instructies om deze 3 dagen lang elke avond
voor het slapengaan uit te testen.
De rode ledverlichting is meegegeven om
op een simpele manier een element uit de
ontspannende ruimte terug te laten komen,
waardoor dat gevoel en de herinnering naar die
ontspannende ruimte weer wordt opgeroepen.
Op afbeelding 16 is de set te zien die de
testpersonen mee naar huis kregen.

De instructies waren als volgt:
1. Zoek in de avond voor het slapengaan
een comfortabele, donkere plek op waar u
lekker kunt zitten en niet gestoord wordt.
2. Kijk hoe laat het is en schrijf deze tijd op.
3. Zet de ledverlichting aan door deze in het
stopcontact te steken.
4. Ga rustig zitten.
5. Pak een kaartje van de stapel, lees deze
en denk rustig na over de vraag. Probeer
tijdens het nadenken echt diep te gaan: wat
voel je erbij? Ga terug naar het moment.
Wat ruik je en wat proef je? Wat doe je
en hoe voelt dat aan? Neem de tijd om
hierover na te denken.
6. Wanneer je uitgedacht bent over deze
vraag en merkt dat je gedachten gaan
afdwalen naar andere dingen, schrijf je
weer op hoe laat het is op dat moment.
7. Voel je je op dat moment ontspannen
genoeg om te gaan slapen? Ga dan naar
bed en de sessie is afgelopen. Heb je nog
niet het gevoel dat je ontspannen genoeg
bent? Begin dan weer bij stap 5. Blijf dit
herhalen totdat je je ontspannen genoeg
voelt om te gaan slapen.
8. Bewaar de notitie met de tijden die je hebt
opgeschreven.
Afbeelding 16: Prototype set

26

Testresultaten
De kaartjes zijn op 3 achtereenvolgende
avonden getest bij de testpersonen. Na
afloop van de 3 dagen zijn de testpersonen
ondervraagd over hun ervaring.
Over het algemeen werkten de kaartjes goed
om het brein af te leiden van alle dagelijkse
zorgen:
“De vragen zorgen ervoor dat ik even in een
andere mood word gebracht en niet aan mijn
gepieker denk.”
Verder werkte de combinatie met het
rode licht voor de test ook goed. Wanneer
daarnaar gevraagd werd reageerden alle 3 de
testpersonen positief:
“Ja heel gek, maar dat rode licht geeft toch
een soort gevoel van warmte en dat vind ik
rustgevend.”

Toch waren er een aantal dingen aan te
merken die verbeterd kunnen worden:
Twee van de drie testpersonen gaven de
feedback dat niet alle vragen ontspannend
werkten. Een van de vragen op de kaartjes was
namelijk “Wat is jouw vroegste herinnering
van wanneer je gelukkig was?” terwijl deze
persoon niet echt een fijne jeugd heeft gehad.
De andere persoon had over het algemeen een
lager zelfbeeld en zei al snel te gaan piekeren
over negatieve onderwerpen bij sommige
vragen:
“Bijvoorbeeld de laatste keren waarbij ik hard
gelachen heb. Ik kon mij dit niet bedenken. Dan
ga je juist denken van; wat is er mis met mij?”
Met deze twee personen is geconcludeerd
dat de vragen eigenlijk minder op zelfreflectie
gericht moeten zijn en meer op de fantasie.
Wanneer je de fantasie namelijk de vrije loop
laat dan kan je lang en positief nadenken over
alles wat mogelijk is:

“Meer luchtig waarover je positief kunt dromen
en fantaseren. Minder feitelijk en meer
fantasierijk.”
“Waar ik lang over kon nadenken was hoe ziet
jouw ideale vakantie eruit? Dan kan je gewoon
lekker even fantaseren. Dat is fijn.”
De lente van het nadenken over de vragen
verschilde. Er werd gemiddeld zo’n 3 minuten
over elke vraag nagedacht en 3 kaartjes
gebruikt per avond. De testpersonen vonden
het per vraag verschillen hoe lang ze erover
na wilden denken. De langste sessie duurde
21 minuten en de kortste 5 minuten. Het is
sterk afhankelijk van de behoeftes die de
persoon op dat moment heeft. Zo vertelde
een testpersoon dat ze een avond al best moe
en ontspannen was, waardoor de sessie ook
maar kort hoefde te duren, terwijl deze een
andere avond langer moest duren. Er moet
dus geen vaste tijd worden genomen dat de
persoon met de sessie bezig moet zijn.

Er kan uit dit laatste prototype geconcludeerd worden dat:
• De kaartjes met vragen een goede manier zijn om het brein op een
positieve gedachtespoor te zetten
• De onderwerpen van de vragen meer gericht moeten zijn op het oproepen
van fantasie en minder op zelfreflectie
• Er geen standaardtijd of standaard aantal kaartjes moet zijn, maar de
persoon dat elke avond zelf kan beslissen
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Hoofdstuk 4: Proof of concept

4. 1 Ontwerpcriteria
Op basis van de testresultaten uit de prototypes zijn de ontwerpcriteria
herzien:
• Het ontwerp moet passen binnen het huidige interieur van personen
• Het ontwerp moet tijdloos zijn: het moet los staan van huidige trends en
persoonlijke stijl
• Het ontwerp moet zorgen voor een omgekeerde conditionering van het
slapen en de slaapkamer
• Het ontwerp moet alle design principes bevatten die een bewezen
kalmerend effect hebben
• Het ontwerp moet zowel fysiek als mentaal helpen met ontspannen
• Het ontwerp moet aanpasbaar zijn aan de behoeftes van de persoon
Daarnaast moet de proof of concept antwoord geven op de hoofdvraag:

“Hoe kunnen personen die lijden aan insomnia geholpen worden
om te ontspannen door middel van een verandering van context
in de woonomgeving?”
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4. 2 Beschrijving proof of concept
De cocon
Voor de proof of concept zullen verschillende
prototypes samengevoegd worden. Zo zal
de ontspannende ruimte de basis vormen
en deze zal gecombineerd worden met de
kaartjes met vragen die personen, voordat ze
de ruimte binnentreden kunnen pakken uit de
muur. De personen zullen een transformatie
doormaken in deze ruimte, van een stressvolle
dagbesteding naar een ontspannen avond. De
proof of concept zal dan ook De Cocon worden
genoemd.

Buitenkant

Binnenkant

Oud kaartje

De ruimte
De ruimte zal voor de ingang van de
slaapkamer in een woning komen te staan,
zodat de persoon door de ruimte heen moet
om in de slaapkamer te komen. De hi-fi ruimte
zal binnen bestaan uit een lichtroze kleur
en zachte texturen. Er zal een comfortabele
stoel staan, ingebouwde speakers, een
geurdispenser en rode ledverlichting. Ook zal
het in deze ruimte aangenaam warm zijn door
middel van een (geluidloos) kacheltje.

Het is tijd
om te gaan
slapen

Persoon
maakt zich
klaar om naar
bed te gaan

Persoon
pakt kaartje
uit de gleuf

Persoon leest kaartje
met vraag en denkt
hier overna

De vragen
Buiten de ruimte, door middel van een gleuf
in de muur, kan er een kaartje gepakt worden
en deze wordt dan meegenomen in de ruimte.
Hier zal over worden gefantaseerd om ervoor
te zorgen dat de hersenen op positieve
gedachten worden gebracht. Wanneer de
persoon klaar is met fantaseren over deze
vraag, kan het kaartje bovenaan in een gleuf
in de muur worden gestopt. De persoon
kan er dan voor kiezen om een nieuwe
kaart te pakken of naar bed te gaan. Om de
ontspannende context mee te nemen, zal
in de slaapkamer de rode ledverlichting ook
aangaan.

Persoon
gaat in de
ruimte zitten

Nieuw kaartje

Kaartjes

Persoon is nog niet
ontspannen genoeg
om te gaan slapen

Persoon legt kaartje weg
in bovenste gleuf en pakt
een nieuw kaartje uit
onderste gleuf

Afbeelding 17: Proof of concept schets

Persoon is ontspannen
genoeg om te gaan slapen

Persoon
legt kaartje
weg in
bovenste
gleuf

Persoon
gaat door de
andere deur
naar de
slaapkamer
om te slapen

Afbeelding 18: Proof of concept gebruikersscenario
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4. 3 Validatie proof of concept
De ruimte werkt ontspannend
De ontspanningselementen zijn ondersteund
door literair onderzoek en werken los van
elkaar ontspannend, zoals in paragraaf 2.2
beschreven staat. Dat deze elementen los
van elkaar een ontspannende werking hebben
kan dus wetenschappelijk onderbouwd
worden. Wanneer deze elementen samen
worden gevoegd, wordt het gevoel van
ontspanning versterkt, zoals naar voren kwam
uit de testresultaten van het prototype “de
ontspanningsruimte”. Tijdens dit prototype zijn
de testpersonen enkele minuten in de ruimte
gezet en deze korte periode had het beoogde
ontspannende effect.
De ruimte ondersteunt het doorway effect
Er is in paragraaf 2.6 uitleg gegeven over
het “doorway effect”, waarbij de hersenen
moeite hebben met het terughalen van
herinneringen wanneer de context verandert.
De Cocon vormt een nieuwe context binnen
de woonomgeving. Wanneer deze nieuwe
context betreden wordt, vindt het doorway
effect plaats en zullen de herinneringen uit
andere contexten (waaronder ook alle zorgen
en stress) even vergeten worden doordat het
brein moeite heeft om deze “puzzelstukjes”
terug te halen.

De vragen zorgen voor afleiding van het brein
Uit de prototypes bleek dat dit doorway effect
tijdelijk is en dat het brein een andere afleiding
nodig heeft zodat het zich niet focust op het
terughalen van de “puzzelstukjes”. De kaartjes
met vragen vormen deze afleiding. Uit het
laatste prototype blijkt dat de vragen het brein
op een ander, positief gedachtenspoor zetten.
Relevantie voor de doelgroep
Zoals uit de doelgroep interviews naar voren
is gekomen, vind de doelgroep ontspanning
in de avond erg belangrijk en zijn zij zoekende
naar manieren om optimale ontspanning
voor het slapengaan te bereiken. Sommigen
gaven aan stimulatie en hulp nodig te hebben.
Ook de angst voor de nacht en de negatieve
associaties bij het slapen en de slaapkamer
werd besproken. Tijdens het expertinterview
werd benadrukt hoe belangrijk het voor
insomnia patiënten is om te ontspannen in
de avond. Ook werd er aangegeven dat er een
omgekeerde conditionering moet ontstaan
waardoor de patiënten juist een ontspannen
associatie krijgen bij de slaapkamer en
het slapen. De Cocon zal zorgen voor die
ontspanning in de avond, zowel mentaal als
fysiek. Daarnaast zal de slaapkamer alleen
door de Cocon te betreden zijn, waardoor de
insomnia patiënt altijd met een ontspannen
gevoel de slaapkamer binnenkomt. Hierdoor
ontstaat die positieve associatie met de
slaapkamer en het slapen.

Werking op de lange termijn
Er is aangetoond dat de Cocon het
beoogde effect heeft op de korte termijn.
Heeft deze ontspannende ruimte waarin
mindful wordt nagedacht over positievere
onderwerpen ook positief effect op de lange
termijn voor insomnia patiënten? Volgens
Northshore university healthsystem zorgt
de implementatie van een ontspanning door
bijvoorbeeld meditatie in het dagelijks leven
op de lange termijn voor verbetering van
het slaappatroon en een vermindering van
spanning, angst en slapeloosheid. (Mina
Lee Ryu, 2018) Zelfs een korte periode van
ontspanning, al is het 5 tot 10 minuten per dag,
kan al helpen om stress te verminderen en op
de lange termijn vermoeidheid tegen te gaan.
(Healthdirect, 2019) Een ander onderzoek wijst
uit dat dagelijkse mindfulness sessies over een
periode van 8 weken het niveau van cortisol
(ook wel het stresshormoon genoemd) in het
lichaam liet dalen in de nacht. Ook de slaap
van de testpersonen was significant verbeterd.
(Brand S, 2012) Uit deze onderzoeken is dus
te concluderen dat dagelijkse momenten
van ontspanning op de lange termijn zorgen
voor een vermindering van stress en een
verbetering van de nachtrust.
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4.4 Conclusie
Tijdens dit onderzoek is er gezocht naar een antwoord op de
hoofdvraag: “Hoe kunnen personen die lijden aan insomnia geholpen
worden om te ontspannen door middel van een verandering van context
in de woonomgeving?”
Met behulp van het onderzoek en de verschillende testen is de proof of
concept ontwikkeld. Dit hi-fi prototype zal voor mensen met insomnia
in hun eigenwoonomgeving een een nieuwe context vormen waarin
zij hun dagelijkse zorgen kunnen vergeten en kunnen ontspannen.
Het onderzoek laat zien dat de verschillende sensorische elementen
ontspanning stimuleren en dat de verandering van context in combinatie
met de fantasierijke vragen het doorway effect stimuleert, waardoor het
brein de dagelijkse zorgen kan vergeten.
Op deze manier zullen insomnia patiënten weer met een ontspannen
gevoel naar bed kunnen gaan en op de lange termijn hun nachtrust
kunnen verbeteren.
In de volgende fase zal de proof of concept uitgewerkt worden, waarbij
de vorm van de ruimte en de user flow door middel van kleine testjes
nog geoptimaliseerd kan worden om insomnia patiënten te helpen tot de
optimale ontspanning te komen.
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Interviews
Naam: Bart
Leeftijd: 21
Geslacht: Man
Datum: 08-02-2022
Tijd: 15:00-15:30
Hoe lang heb je al last van slapeloosheid?
Uuuh ik denk eigenlijk al wel zo lang als dat ik me kan
herinneren, maar het werd vooral wel een probleem op de
middelbare school, dus ik denk 7 of 8 jaar ongeveer.
Oke, en weet je hoe het ooit is begonnen bij jou?
Nee ik kan geen specifieke reden ofzo aangeven waardoor het is begonnen. Het was er meer gewoon altijd al.
Ik ben altijd al een rusteloze slaper geweest, maar toen
ik in de pubertijd kwam werd het volgens mij steeds
heftiger.
Is de situatie verbeterd of verslechterd in de tussentijd?
Het is vooral met vlagen gegaan, soms gaat het wel relatief goed en soms gaat het heel slecht.
Heb je hier al vaker last van gehad in uw leven of is het
in een keer opgekomen en heb je het altijd gehad?
Ja het is gewoon een beetje constant, maar soms heb ik
er meer last van en soms heb ik er minder last van.
Oke duidelijk, dat was een beetje de achtergrondinformatie.
Welke gevolgen ervaar jij door je slapeloosheid?
Bijvoorbeeld in je dagelijks functioneren, lichamelijke
gezondheidsproblemen of sociaal?
Ja natuurlijk het moe zijn. Dat is wel het vervelende; je
bent wel moe maar je kan niet in slaap vallen, dus dat is
heel frustrerend. En een beetje ook wel die rusteloosheid
heb ik wel last van. Concentratie is er sowieso niet altijd,
maar als ik dan slechter heb geslapen is dat nog wel

erger. En ook overprikkeld zijn, want als je dan zo veel
wakker bent is elke prikkel die je binnenkrijgt nog heftiger
en dat alles samen is niet heel fijn.
En merk je er bijvoorbeeld in sociale situaties iets
van?
Dat ligt er een beetje aan, ik krijg zelf best wel snel energie van andere mensen, dus in het begin is het meestal
goed, maar als ik bijvoorbeeld op school zit een hele dag
dan kan ik wel echt heel moe worden. Soms kan ik wel
super aanwezig zijn, maar soms kan ik ook het liefst juist
helemaal stil zijn en dan zou ik gewoon willen slapen of
niks willen doen, dus ik merk vooral dat mijn energielevel
vaak heel laag kan zijn, maar soms ook wel weer heel
hoog.
Oke een andere vraag; kun je beschrijven hoe je
avondroutine eruitziet gemiddeld gezien?
Uuh als ik dan even begin met het avondeten, daarna is
het mijn avond. Het is dan 6 uur. Het ligt eraan of het dan
een douche dag is, ik douche meestal om de dag. Dan
douche ik meestal rond half 8 of zo. Dan ga ik daarna gewoon naar mijn kamer en meestal kijk ik wat TikToks op
mijn telefoon en meestal probeer ik een film op te zetten
zodat ik daar een beetje naar kan kijken en meestal doe
ik nog wel iets anders, bijvoorbeeld voor school nog wat
werk. Dan is het meestal rond 11 à 12 uur. Dan probeer
ik zelf altijd wel vroeg te gaan slapen, dus ik zit in mijn
hoofd ook altijd te tellen hoeveel slaap ik heb als ik nu
ga slapen. Meestal probeer ik dan wat te lezen of een
podcast te luisteren. Het is meestal wel echt 1 van de 2,
wel vaker een podcast. Dan probeer ik gewoon te slapen
met een podcast of muziek aan, alleen dan lig ik 3 à 4 uur
nog wakker en kan ik niet slapen. Dan grijp ik soms toch
wel naar mijn telefoon omdat ik me dan zo verveel. Maar
ik probeer mijn telefoon niet zo vaak te pakken meer in de
avond, omdat je dan steeds weer prikkels krijgt en dat is
niet zo handig.

En heb je dan vaste tijden waarop je gaat slapen en
opstaat?
Op dit moment nu niet met afstuderen. Op school was
dat ook niet echt vaste tijden. Als ik wil slapen dan probeer ik wel altijd zo lang mogelijk te slapen, dus ik hou
niet van ochtenden, gewoon omdat ik daar niet van hou.
Als ik weet dat ik bijvoorbeeld in de middag iets heb dan
is de kans dat ik langer slaap wel beter dan wanneer ik er
in de ochtenden uit moet.
Duidelijk, oke volgende vraag, ben je wel eens naar
een arts geweest voor je insomnia?
Ja 2 keer. De eerste keer werd ik eigenlijk een beetje
weggewimpeld, van; “oke ja dat is dan maar gewoon zo,
dat valt allemaal wel mee…” Eigenlijk alsof het aan mij
lag en alsof ik me aanstelde. Maar toen ik eigenlijk het
nog steeds had ben ik later teruggegaan en toen kreeg
ik melatonine pilletjes. Maar die werkte eigenlijk bij mij
niet heel goed of heel veel. Ik heb ook niet zo heel veel
zin om naar de huisarts te gaan omdat ik daar toch niet
echt serieus werd genomen. Ik kreeg meer het gevoel dat
ze dachten; als er niet iets drastisch mis is en ze het niet
echt kunnen aantonen dan boeit het ze eigenlijk niet.
Dat is vervelend. Heb je verdere professionele behandelingen gehad voor insomnia?
Nee
Heb je van professionals tips of hulpmiddelen gekregen waar u iets aan heeft gehad?
Uuh, niet iets waar ik iets aan heb gehad. Meestal als je
niet kan slapen is het eerste dat ik doe gewoon opzoeken
hoe je dat kan verhelpen of het probleem op te lossen
dus ik had het meeste al wel gevonden. Er werd natuurlijk aangegeven een telefoongebruik want dat licht zorgt
ervoor dat je melatonine niet goed wordt aangemaakt. Ik
probeer dan bijvoorbeeld te lezen of slaapmeditatie of zo.
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Ik heb al die dingen wel geprobeerd en het deed voor mij
niet zo veel. Het is bij mij, mijn hoofd gaat heel de tijd duizend toeren per seconde, dus dat werkte niet echt voor
mij. Soms als bijvoorbeeld slaapmeditatie probeer, daar
heb je ook podcasts voor, dan raak ik nog steeds afgeleid
en dan zit ik weer heel ergens anders met mijn gedachte.
Dus nee. Ik heb niet echt iets eraan gehad. Toen ik bij de
huisarts was zeiden ze eigenlijk gewoon van; “ja jij zit op
je telefoon dus het is jouw schuld”. Maarja er zitten zat
mensen op hun telefoon die wel gewoon kunnen slapen.
Ze zeiden dat ik er zelf maar iets aan moet doen.
Dat is raar. Wat zijn voor jou persoonlijk dingen die
geholpen hebben om jouw nachtrust positief te beïnvloeden? Dus waardoor je misschien iets beter kan
slapen?
Ja muziek of een podcast dat helpt me nog wel, want
dan kan ik daar mijn gedachten op focussen en dan kan
ik wel sneller in slaap vallen, dus dat helpt wel.
En merk je dat licht invloed op je nachtrust?
Nee niet echt, licht heeft niet extreem veel invloed op mij.
Mijn ogen zijn meestal gewoon dicht. Dus het heeft niet
veel invloed. Alleen als ik bijvoorbeeld een horrorfilm heb
gekeken dan hou ik even een klein lampje aan haha. Maar
dat is niet dat ik dan beter of slechter slaap. Het heeft
niet veel invloed op mij.
Oke, en welke mate heeft geluid invloed op je nachtrust?
Het ligt eraan wat voor geluid. Als ik het geluid gewoon
zelf wil dan is het prima, zoals muziek of een podcast. Dit
moet dan wel een beetje rustig zijn, dus geen schreeuwen ofzo. Dus dat vind ik juist heel fijn, omdat die relatief
toch wat meer rustgevend zijn. Maar als er bijvoorbeeld
buiten wordt gehamerd ofzo, dan ben ik helemaal weg,
dan word ik helemaal boos. Dat kan echt mijn dag helemaal verpesten. Ze zijn nu hier bijvoorbeeld de laatste tijd
een beetje aan het bouwen en dan word ik ’s ochtends
vroeg wakker en daar kan ik dan echt heel boos om worden. Zelfs als ik niet aan het slapen ben dan word ik daar
al chagrijnig van.

Ja dat snap ik. Je vindt het dus aan de ene kant wel
zijn om muziek of podcasts te luisteren, dus dat heeft
wel weer een positieve invloed?
Ja, nee klopt, maar het moet niet te hard staan, maar
gewoon een beetje op de achtergrond. Dat je het nog wel
kunt horen en je kunt focussen.
Ja, en heb je wel eens van White noise gehoord? Heb
je dat wel eens geprobeerd?
Ja. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat is niet echt
iets voor mij. Ik vind dat meer een beetje irritant worden
op een gegeven moment.
Ja dat is voor iedereen anders. Een andere vraag dan.
In welke mate heeft geur invloed op je nachtrust? Heb
je bijvoorbeeld bij bepaalde geuren dat je er ontspannen van wordt? Dat je daardoor beter kunt slapen?
Nee ik heb vroeger ooit wel eens zo’n spray gekocht.
Dat was blijkbaar een spray die je over je kussen moest
doen. Die moest zorgen dat je beter kunt slapen. Maar
bij mij heeft dat geen invloed of zo. Dat is denk ik ook bij
iedereen verschillend.
In welke mate heeft gevoel invloed op je nachtrust?
Bijvoorbeeld hoe je dekens aanvoelen en hoe je matras ligt?
Dat heeft wel wat invloed. Als mijn kussen warm is vind ik
dat wel irritant. Ik vind het verder wel belangrijk dat ik het
warm heb als ik ga slapen. Sommige mensen vinden het
juist fijn als het koud is, maar ik wil het echt het liefst zo
warm mogelijk hebben. Ik vind een zacht bed ook wel fijn.
Het liefst lekker comfortabel zacht gewoon.
Zijn er hulpmiddelen of tips die je gekregen heeft,
maar die voor jou niks geholpen hebben? Welke?
Uuuh, ja het meeste heb ik al gewoon gezegd. Ik kan
me voorstellen dat bijvoorbeeld je telefoon gewoon
wel werkt. Maar die geurspray ofzo heeft bij mij niks
geholpen. Mensen zeggen ook wel eens ga theedrinken
bijvoorbeeld voor het slapengaan. Nou dat heeft voor mij
ook geen effect, ik vind thee gewoon lekker en daarom
drink ik het. Maar het is niet dat ik dan in slaap ga vallen.
Melatoninepilletjes kan ik me wel voorstellen dat dat

helpt, wat daar zit gewoon een wetenschappelijke reden
achter, maar voor mij werkt dit niet heel veel of ik zou
heel veel moeten pakken, maar dat vind ik dan weer niet
per se heel gezond.
Oke, de volgende vraag dan; in welke mate denk je
dat het interieur van je slaapkamer effect heeft op je
nachtrust?
Wel wat denk ik. Het ligt er vooral aan bijvoorbeeld of het
georganiseerd is of niet georganiseerd. Als je kamer denk
ik een rotzooi is dan is het best wel een chaos. Dus dat
heeft wel invloed op je denk ik, hoe opgeruimd het is. En
ik denk ook wel hoe de ruimte oogst, als jij bijvoorbeeld in
een hele kleine kamer zit en alles zit heel strak op elkaar
dan voel je je misschien wel een beetje ingesloten ofzo.
En dan voel je misschien ook wel wat stress. Dat heet
dus sowieso ook wel wat invloed. En ik denk sowieso ook
wel de sfeer, de energie, die je ervan krijgt. Bijvoorbeeld
als je in een heel vies, oud appartementje slaapt dan
slaap je daar waarschijnlijk niet zo heel comfortabel. Dus
het is wel belangrijk dat je je prettig voelt.
In welke mate denk je dat het interieur van de rest van
je huis effect heeft op je nachtrust?
Uuuh, daar zou ik zeggen, naar mijn mening niet zo veel.
Want ik denk dat als ik naar mijn slaapkamer ga dat ik me
ook wel echt afzonder van de rest van mijn huis. Maar
dat is ook natuurlijk omdat mijn slaapkamer letterlijk op
een andere plek ik van het huis. Maar ik heb natuurlijk
ook gewoon 18 jaar in het huis geleefd, maar ik heb daar
nooit echt heel veel last van gehad. Maar dat ik ook omdat ik niet echt iets heel erg storends had dat me opviel
ofzo waardoor ik niet kan slapen. Ik zou het niet weten.
Dus ik voel me gewoon goed in mijn huis.
Dat waren zo mijn vragen. Heb je zelf nog iets toe te
voegen?
Ja voor mij is dus geluid gewoon heel belangrijk. Een
ander dingen waar je bij mijn gewoon niet mee hoeft aan
te komen is spiegels, dat vind ik gewoon echt niet fijn
donkere spiegels ’s avonds. En wat ik ook wel fijn zou vinden, dat is misschien ook een beetje luiheid, maar soms
lig je dan al in bed en dan heb je nog een lichtje aan en
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dan moet je weer uit bed om het lichtje uit te doen, maar
dan lig je net in bed in zo’n lekkere positie dat je eigenlijk
wilt slapen, maar je kan niet slapen door het licht. Dus
vooral een beetje gemakzucht. Dat als je zin hebt om te
slapen dan je dat gelijk zou willen kunnen doen en niet
dat je nog allemaal dingen moet klaarmaken voordat je
moet slapen.
Ja, ben je dan bang dat je uit je relaxte flow komt zeg
maar?
Ja, want soms val ik bijna in slaap maar dan staat bijvoorbeeld mijn televisie nog aan en ik heb geen afstandsbediening van mijn televisie dus dan weet ik dat ik nog
moet opstaan, dan moet ik dat ook nog doen en andere
dingen en ja… dan ben ik weer helemaal wakker.
Ja dat snap ik, dat ik vervelend. Nou dat was het dan,
ik heb verder geen vragen meer. Dankjewel voor het
interview.

Naam: Peter
Leeftijd: 65
Geslacht: Man
Datum: 08-02-2022
Tijd: 19:30-19:50
Zou u uzelf even kunnen voorstellen?
Ja. Ik ben Peter. Ik ben 65 jaar. En wat voor jou denk ik
wel relevant is, ik heb slaapabneu. Ik weet niet in hoeverre je daarmee bekend bent, maar dat betekend dat mijn
ademhaling stilstaat voor een aantal keren per nacht.
Die aantal keren is bij mij vrij veel, dus mijn ademhaling
en mijn ademstilstand, mijn ademstop. Dat betekent dat
die meer dan 10 seconden zijn. En dat gebeurt bij mij
gemiddeld 33 keer per uur. Dus dat is heel veel. En mede
daardoor sliep ik altijd heel slecht. Want op het moment
dat je een ademstilstand hebt van 10 seconden of langer
dan is er een stofje in je lichaam die zegt; He, je moet
ademen. En dan krijgen je hersenen een signaal van je
moet ademen. En dat signaal kan ik ook voelen zegmaar.
Dus op het moment dat ik zo’n ademstilstand heb, dat
voel ik ook pas sinds dat ik weet dat ik dat heb hoor en ik
weet het pas 3 jaar, dan krijg ik een verhoogde hartslag
en een verhoogde ademhaling. En ook daarvan kan ik
wakker worden. En dat gebeurt dus vele malen per uur.
En dat is echt een probleem. Daar hebben ze overigens
wel wat voor uitgevonden. Dat betekent, ik slaap nu met
een masker op en ik heb een apparaat naast mijn bed
staan dat lucht mijn neus in blaast. En die lucht wordt vrij
hard mijn neus in geblazen en daardoor heb ik minder
of bijna geen ademstilstand meer. Ik denk dat dat wel
belangrijke informatie is. Overigens heeft het ook weer
zeg maar bijwerkingen, want er zich gewoon een slang
van ruim een meter aan het masker, maar dat betekent
dat als ik mij ’s nachts om wil draaien dan is het ook heel
vaak dat die slang op de een of andere manier blijft haken
aan mijn kussen. En dan word je ook weer wakker. Dus
als ik een goede nacht heb dan word ik slechts 4 à 5 keer
per nacht wakker. Als ik een slechte nacht heb dan word
ik 10 à 12 keer per nacht wakker.
Poeh, dat ik wel heel veel inderdaad. We zijn al een
beetje bezig dus ik ga maar gelijk door het met de

eerste vraag. Hoe is de slapeloosheid bij u ooit begonnen?
Ik weet niet hoe het ooit is begonnen, maar ik denk eigenlijk door die slaapabneu. Waardoor je ook wakker wordt,
maar dan.. ja ik wist niet dat ik het had. Dus ik dacht
gewoon, ja oke, ik word gewoon veel wakker. En dat heb
ik dus al best heel lang.
Weet u al hoe lang u er last van heeft?
Nou… ik denk een jaar of 20 ofzo.
Dat is echt al aardig lang ja. En is die situatie vanaf het
begin verbeterd of verslechterd?
Nou het is eigenlijk door dat masker en die lucht die in
mijn neus wordt geblazen, slaap ik over het algemeen wel
iets beter.
Dus als ik het goed begrijp dan heeft u de slapeloosheid al heel lang aan een stuk door en zijn er geen
momenten waarop het beter of slechter is?
Nee inderdaad.
Oke dan heb ik de achtergrondinformatie. Wat voor
gevolgen ervaart u door uw insmonia in het dagelijks
leven?
Ik merkte dat ik heel vermoeid was. Ik merkte dat mijn
concentratievermogen minder werd. En ik merkte dat ik,
ik heb een vrij goed geheugen, maar ik merk dat ik ook
gewoon dingen me niet meer kon herinneren. En toen
ben ik dus eerst naar mijn huisarts gegaan. De huisarts
heeft mij doorgestuurd naar de neuroloog. De neuroloog
heeft mij onderzocht en die zei, er is wat mij betreft niks
met uw hersenen aan de hand, maar ik denk wel dat ik
het weet. Ik verwijs u door naar een collega van mij, een
longarts, en ik ga hem adviseren dat u een slaaponderzoek krijgt. En zo’n slaaponderzoek, moet je voorstellen,
dan moet je een nacht in het ziekenhuis slapen en dan
krijg je, in mijn geval, 27 elektronen overal op mijn hoofd,
mijn gezicht, m’n borst, m’n benen. Overal van die plakkertjes met draadjes eraan die met de computer in verbinding stonden. En dan moest ik daar gaan slapen met al
die draden en toestanden in mijn lijf. Ik dacht meteen; dat
lukt voor geen meter ik kan helemaal niet slapen met al
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die draden, maar het lukte prima. En uit dat slaaponderzoek bleek dus dat ik gemiddeld 33 ademstops per uur
had. En dat is dus een ernstige vorm van slaapabneu. En
dat had die neuroloog dus heel goed gezien en mij daarom dus heel goed doorverwezen naar de longarts. En dat
is nu zo’n 4 jaar geleden. Ik ben er dus achter gekomen
doordat ik dus gewoon concentratiestoornis had, mijn geheugen minder werd en dat kwam dus door het constant
wakker worden ’s nachts.
En merkte u ook bijvoorbeeld gezondheidsproblemen?
Nee niet echt, behalve dat ik moe ben.
Oke en op sociaal gebied, merkt u daar iets van? Dat u
bijvoorbeeld minder prikkels aankan?
Nee, dat viel wel mee.
Gelukkig. Nou dan even een andere vraag. Kunt u
beschrijven hoe uw avondroutine er ongeveer uitziet
op het moment?
Wat bedoel je precies met avondroutine?
Dus stap voor stap hoe u zich eigenlijk klaarmaakt
voor de nacht.
Ik denk heel normaal. Ik ga niet heel laat naar bed. Meestal rond een uur of half 12. Ik drink ’s avonds een glas wijn.
Of 2. Soms 3. Tussen half 10 en half 12. En dan om half
12 ga ik naar boven tandenpoetsen, plassen en naar bed.
Dusja, dat lijkt mij standaard.
Heeft u vaste tijden waarop u gaat slapen en opstaat?
Ja, ik ga eigenlijk altijd om ongeveer half 12 naar bed en
ik sta nu ik gepensioneerd ben ongeveer om half 9 op en
ja dat was vroeger natuurlijk eerder.
En heeft u altijd al die vaste tijden gehad?
Ja eigenlijk wel. Toen ik nog werkte stond ik zo om 7 uur,
kwart over 7 op. En ook om half 12 ofzo naar bed. En tegenwoordig blijf ik er een uurtje langer inliggen zegmaar.
Oke, nou dan een andere vraag. Ben u wel eens naar
een art geweest voor insomnia?
Ja dus naar een neuroloog. Ik ben dus naar de huisarts

eerst gegaan, die verwees mij door naar een neuroloog
en de neuroloog verwees mij door naar de longarts, want
longartsen die behandelen dit soort probleem.
Oke en heeft u verder professionele behandelingen
gehad? Misschien op het gebied van cognitieve gedragstherapie?
Nee. Helemaal niet.
Dan, heeft u van professionals bepaalde tips of hulpmiddelen gekregen waaraan u iets heeft gehad?
Nou het belangrijkste hulpmiddel, dat heet een Dreamstation, dat apparaat heb ik dus, dat is een hulpmiddel. En
dat helpt wel goed.
En zijn er nog andere tips die geholpen hebben? Dat
kunnen ook hele andere dingen zijn.
Nee ik heb die tips niet gehad van artsen. Maar bekend
ben ik wel met de tip dat je niet te veel alcohol moet
drinken, want als je alcohol drinkt voordat je gaat slapen
dan slaap je prima in maar dan word je een paar uur laten
meteen weer wakker. Die tip heb ik niet gekregen maar
die wist ik al.
En heeft u zelf ook misschien tips opgezocht of ervaren waaraan u iets heeft gehad, die positief de nachtrust hebben beïnvloed?
Nee, niet echt.

doe ik dus het raam dicht, omdat er toch te veel geluid
vandaan komt. En dat helpt me wel
Nou dan een volgende vraag. In welke mate heeft geur
invloed op uw nachtrust? Denkt u dat bijvoorbeeld
sommige geurtjes zoals lavendel een rustgevende
werking hebben, heeft u daar iets van heeft gemerkt?
Nee ik heb daar nooit iets van gemerkt, ik heb daar ook
nooit mee geëxperimenteerd of zo, dus nee. Ik zou het
niet weten.
En het gevoel? Hoe bijvoorbeeld uw dekens aanvoelen
en uw matras hoe deze ligt?
No ik heb het wel heel snel warm altijd in bed. En als het
te warm is, het dekbed is te warm of wat dan ook, dan
slaap ik minder goed. Ik slaap eigenlijk als het koud is
dan slaap ik beter dan als het warm is.
Zijn er ook hulpmiddelen of tips die u heeft gekregen
maar die eigenlijk helemaal niks hebben geholpen?
Nee. Ik heb niet zo veel tips gekregen. Hulpmiddelen heb
ik inderdaad dat masker en dat werkt goed. Misschien
is dit wel wat trouwens, een goede neusspray helpt wel,
want dan adem je beter en makkelijker. Als je ook goed
verkouden bent dan ga je ook snel met je mond open
slapen en dan ga je dus snurken en dat is dan ook minder
rustgevend.

Nou dat was ook de volgende vraag… In wat voor mate
dan?
Ik slaap heel licht, schijnbaar, want elk geluidje in de tuin
bijvoorbeeld, hoor ik tijdens mijn slaap. Ookal ben ik in
diepe slaap, ik merk elk geluid.

Ja dat is begrijpelijk. Mijn afstuderen ga ik ook vooral
richten op de woonomgeving van mensen. Dus vandaar ook de vraag in welke mate denkt u dat het interieur van uw slaapkamer invloed heeft op uw nachtrust?
Daar ga ik wat over zeggen, maar dat is misschien eigenlijk ook een antwoord op 2 vragen terug. Ik denk dat als
het goed donker is in een ruimte, dat het ook wel rustgevender is dat je ook makkelijker slaapt, tenminste in mijn
geval. Ik heb gewoon goede, donkere gordijnen en dat
helpt bij mij ook wel.

Oke en doet u daar wat aan in de zin van goede isolatie, dubbele beglazing waardoor er minder geluid
binnenkomt of oordopjes?
Ik sliep altijd met het raam open, maar tegenwoordig

En zijn er verder nog elementen die een rol spelen?
Ontspannen. Als ik toen ik nog werkte een zware drukke dag had gehad of ’s avonds een drukke vergadering
nog had gehad, dan moet je absoluut niet meteen gaan

Oke dan ga ik verder. In welke mate heeft licht invloed
op uw nachtrust?
Licht niet… Geluid wel.
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slapen want dat gaat niet, dan ben je in je hoofd nog zo
aan het nadenken en zo druk, dan heeft het geen zin om
te gaan slapen want dat gaat toch niet. En dan ontspannen. Altijd even ontspannen voordat je gaat slapen en
dan gaat het beter. Dus een avondritueel waardoor je tot
rust komt. Ookal kom je laat thuis, even gaan zitten, even
televisie aan ofzo, even relaxen en dan pas gaan slapen.
Oke en dan heb ik het net over de slaapkamer gehad
en dan nu over de gehele woning. In welke mate denkt
u dat het interieur van de gehele woning invloed heeft
op de nachtrust?
Ik denk het niet. Nee, ik denk dat het geen invloed heeft.
Oke dat zijn dan de vragen. Heeft u zelf u nog iets toe
te voegen of een vraag aan mij.
Nou ik heb tussendoor al wel alles gezegd, er schiet me
nu niks te binnen.
Geen probleem, u kunt mij anders altijd nog mailen als
u iets te binnen schiet.

Naam: Anne-Marie
Leeftijd: 54
Geslacht: vrouw
Datum: 09-02-2022
Tijd: 11:00-11:30
Zou u uzelf even voor kunnen stellen?
Ja, ik ben Anne-Marie van Gooten. Ik ben 54 jaar oud, en
dan spelen de problemen op, tenminste bij mij.
Oke dan de eerste vraag, hoe is de slapeloosheid bij
jou ooit begonnen?
Eigenlijk al wel een jaar of 5 geleden. Toen kwam ik eigenlijk ik denk een beetje in de overgang. Want dan werd
ik ‘s nachts wakker en dan had ik een zwetende borst. En
dan dacht ik dus ja dit is de overgang. En dan lag ik wel
een paar uur wakker en dan sliep ik weer. En toen heb
ik wel gemerkt of ik ’s avonds alcohol drink dan werd ik
eerder wakker. Dus daar begon het eigenlijk mee, maar
daarmee ook eigenlijk mijn klachten rondom mijn keel en
daar ben ik herhaaldelijk mee naar de huisarts geweest,
allerlei bloedonderzoeken gedaan. Ik vond namelijk dat
er iets in mijn keel zat en ik had geen idee wat. En mijn
vader is aan stembandkanker overleden, dus ik dacht dat
moet ik toch wel in de gaten houden, misschien is het
erfelijk. Dus ik had me daar een beetje op gefocust, niet
dat ik heel bang was want zo ben ik nou eenmaal niet.
Maar ik dacht ik moet dat wel in de gaten houden, want
ik werd van het kastje naar de muur gestuurd en nou is er
eigenlijk pas vorig jaar… de schildklier bleek het te zijn, de
ziekte van graves heb ik. en dat geeft dus, ook overgangsklachten, maar ook de ziekte van graves geeft slapeloosheid. Dus dat heb ik al eigenlijk sluimerend een jaar of 3,
4, 5 in. En het werd alleen maar erger eigenlijk.
Oke, dus dat zijn een beetje de aan te wijzen oorzaken?
Ja. En waar het nou precies zit, of het nou net in de overgang zit of in die ziekte van graves dat is natuurlijk heel
moeilijk te scheiden want dat weet je niet. Daar kunnen
ze ook niks van zeggen.
En hoe lang heeft u al last van slapeloosheid?

Nou in het begin natuurlijk begint het met een uur wakker
liggen, dat had ik vroeger nooit. Ik kon wel eens een keer
vroeg wakker zijn, dat ik dacht, nu ben ik eigenlijk wel
uitgerust, maar niet dat je echt wakker ligt en denkt, nou
kan ik echt niet meer slapen. Ik denk dat dat echt een jaar
of 5 geleden is geweest.
En u zei dat in de tussentijd de situatie wel verslechterd is?
Ja, het begint met een uurtje, en daarna meer, en nu lig ik
soms 3 of 4 uur wakker.
Ja dat is vervelend. En heb je hier vaker last van gehad
in je leven?
Nee, alleen nu de afgelopen 5 jaar en daar zit een opbouw in natuurlijk.
Oke dan is dat een beetje de achtergrondinformatie.
Welke gevolgen ervaar je in je dagelijks leven door
insomnia?
Ja ik ben wel moe, maar dat kan ook zijn van de ziekte
van Graves. En dat heb ik pas eigenlijk sinds 2 jaar. En ik
heb wat ongemakken omdat je moe bent, maar ik kan er
redelijk goed tegenaan. Het heeft niet heel veel invloed,
want je ligt toch, en ik doe dan m’n ogen dicht en ik doe
ontspanningsoefeningen van de yoga en dat helpt wel.
En weetje, dan is het dan maar zo. Ik kan me er wel goed
bij neerleggen. Ik ga ik niet eerder naar bed. Ik ga gewoon
om half 12/12 uur naar bed en ik kom er rond half 8 uit.
U merkt dus verder niet andere problemen, zoals concentratieproblemen of overprikkeld op sociaal gebied,
dat met mensen omgaan lastig is omdat het meer
prikkels zijn bijvoorbeeld?
Nee daar heb ik geen last van, het is wel zo dat mede
door die hormonen ben ik wel prikkelbaar geweest. Maar
nu ik eigenlijk minder slaap heb ik daar niet extreem veel
last van. Nee dat heb ik niet. Dat is ook een kwestie van,
je went eraan en daar moet je ook mee om leren gaan.
Het is niet anders, je maakt het dan jezelf nog moeilijker.
Daar geef ik niet aan toe, laat ik het zo zeggen. Het kan
wel een keer zo zijn daardoor, maar niet frequent, zeer
zeker niet.
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Dan even een andere vraag, kun je misschien beschrijven hoe je avondroutine eruitziet?
Als ik gewerkt heb dan werk ik tot 6 en dan ben ik om half
7 thuis. Dan ga ik eten, eten klaarmaken, als ik werk dan
is dat al voorbereid, dan is dat klaar. Dan eten we, afhankelijk van hoe de kinderen met sporten zitten en hoe laat
mijn man thuis is, ik ga niet alleen zitten te eten. En dan
ga ik meestal om half 9 keuken opruimen. Dan zet ik nog
een potje thee. Vroeger dronk ik altijd koffie, maar dat is
dan weg. Dan drink ik gewoon rustgevende thee. Dan ga
ik nog wat administratie doen of de was opvouwen of
ophangen en dan het laatste uurtje kijk ik meestal even
een stukje tv.
Oke en heb je vaste tijden waarop je gaat slapen en
opstaat?
Ja eigenlijk tussen 11 en 12 ga ik altijd naar bed. En ik sta
tussen 7 en 8 op.
Oke dan de volgende vraag, ben je wel eens naar een
arts geweest voor de insomnia?
Nee, want ik heb niet heel erg veel vertrouwen in artsen,
die zijn vaak heel erg kort door de bocht en dan krijg je
gelijk medicijnen en daar ben ik nu ook wel een beetje
klaar mee. Dat is echt niet grappig hoe ze ermee omgaan.
Omdat ik die schildklier had hebben ze me dit gewoon
een paar jaar van het kastje naar de muur gestuurd en
deden ze ook verder geen onderzoek meer en verder
heb je geen idee, je kan het internet wel afzoeken maar
daar staat natuurlijk zo veel op. En het is natuurlijk zo
breed wat ik had. Dus daar ben ik niet voor naar een arts
geweest. Wat ik wel heb gedaan is een homeopathisch
middel. Ik ben naar de gastronomie geweest. In de Wilhelminastraat zit een gastronoom en die is echt wel heel
kundig en hij zei, neem ’s avonds in ieder geval mariadistel. Dus ook als je zwaar getafeld hebt, of je hebt een
kater. Dan kom je vaak wel in slaap omdat je moe bent
en je alcohol, daar ga je wel van slapen, maar naderhand
word je wakker. En mariadistel geeft rust aan de lever en
daardoor slaap je door. En dat werkt ook. Dat slik ik nu
regelmatig. De lever is het orgaan wat die slapeloosheid
activeert.

Oh dan heb ik dat ook nieuw geleerd want dat wist ik
nog niet.
Ja het helpt ook echt, zal niet bij iedereen zijn natuurlijk,
maar het is een relatief simpel middel. En hij zei ook als
je je lever regelmatig ontslakt, maar dat is best wel een
dingentje, dan moet je 2 liter water koken en in een thermoskan doen en dan moet je iedere 20 minuten een slok
warm water drinken overdag en dat 2 weken lang. En dan
is je lever schijnbaar gereinigd op een relatief eenvoudige,
kosteloze manier. Maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
Heeft u verder andere professionele behandelingen
gehad?
Nee. Ik doe yoga.
En bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie?
Nee.
Oke dan een andere vraag; heeft u tips of hulpmiddelen gekregen waar u echt iets aan heeft gehad?
Ja die mariadistel die helpt bij mij wel, en die yoga. Je zal
dan misschien niet heel diep slapen, maar je lichaam rust
dan opzich wel.
En zijn er andere persoonlijke dingen die geholpen
hebben om de nachtrust positief te beinvloeden?
Ja zorgen natuurlijk dat ik op tijd mijn medicijnen ga nemen en op tijd ontspannen, want dat is wel een dingentje.
Dus ’s avonds al voorbereiden op de nacht.
Oke dan een andere vraag. Ik welke mate heeft licht
invloed op je nachtrust?
Ja bij ons is het heel donker op de slaapkamer. En ik denk
wel dat het invloed heeft want ik kan overdag ook niet
slapen, nou ga ik dat ook niet doen eigenlijk. Ik ga niet
smiddags even naar bed om te rusten. Al kan ik wel in
een auto slapen en dan is er natuurlijk wel rust. Maar het
heeft natuurlijk wel invloed, maar niet heel groot.
Dan een andere vraag. In wat voor mate heeft geluid
invloed op je nachtrust?
Ja harde geluiden daar word je natuurlijk wel wakker van,
maar het heeft niet heel veel invloed.

Oke dan een andere vraag, misschien een beetje een
gekke vraag, maar wat voor invloed heeft geur op je
nachtrust? Wat er zijn bepaalde rustgevende geurtjes
die sommige mensen hebben.
Ja als ik dan mijn kaars aandoe voordat ik ga slapen. Ik
weet niet of dat nou echt helpt, misschien is dat ook wel
psychisch. Maar het is rustgevend, maar het kan ook
echt psychisch zijn.
En in welke mate heeft het gevoel van bijvoorbeeld
hoe de dekens aanvoelen of hoe de matras ligt, in
welke mate heeft dat invloed?
Ja als je lekker ligt, nou heb ik een lekker bed hoor, dus
dat heeft wel invloed denk ik. Maar ik kan niet zeggen,
nee, een zwaartedeken bijvoorbeeld vind ik ook niet lekker, ja in de winter vind ik het wel weer lekker aanvoelen,
maar het moet ook niet te warm zijn, omdat ik het al snel
warm heb door die schildklier. Nee het heeft niet zo veel
invloed.
Oke dus een goede temperatuur is wel belangrijk?
Ja
Oke. Zijn er ook hulpmiddelen of tips die u heeft gekregen die eigenlijk helemaal niks hebben geholpen?
Uuuh… nee, maar ik ben er ook niet heel erg op zoek naar
geweest, naar allerlei tips en tricks. Ik ben er wel vanuit
gegaan dat ik het gewoon zelf moet doen. Ja die mariadistel dat heb ik dan wel gedaan en dat is ook wel het
enige. En dat vind ik ook eigenlijk wel prima. Weetje, als
ik het nu ook zo kan behappen, dan hoef ik niet nog meer
allerlei dingen en kronkels. Als ik zo kan leven dan is het
ook goed.
Ja begrijpelijk. Mijn afstudeeropdracht ga ik vooral richten op de woonomgeving dus daarom ook de
vraag, in welke mate denk je dat het interieur van de
slaapkamer invloed heeft op de nachtrust?
Ja ik denk toch ook wel donker. Frisse lucht, dus dat het
wat kouder is, niet te warm. Ik heb ook altijd mijn raam
openstaan. En rust, dus niet te druk. Wij hebben toevallig
ook een hoge slaapkamer, dus dan kijk je tot het dak en
dan heb je toch heel veel luchtcirculatie. Dus ik denk wel
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dat dat belangrijk is. Dat als je in een klein slaapkamertje
ligt met heel veel spullen, dat is niet fijn. Maar ja je moet
natuurlijk wel je ogen dichtdoen. Ik denk eerder dat het
ritueel van tevoren belangrijk is in plaats van het interieur.
Oke en in welke mate denk je dat de rest van de woning invloed heeft op de slaap?
Nou ik denk dat als het niet opgeruimd is in huis en het
is druk of je bent aan het verbouwen, dat je dan onderbewust, dat je het dan opgeruimd wil hebben, dat je dan ook
wat slechter slaapt. Dat denk ik wel, opgeruimd heeft ook
wel rust, ja.
Oke en zijn er verder nog elementen waarvan je denkt,
dat is misschien goed om te noemen?
Ik denk ook genoeg bewegen overdag. Dat kan best van
invloed zijn op slapeloosheid. Dat je niet zo veel doet, ik
word ook wat ouder en dan kom je minder buiten. Als je
dan gaat slapen dat je dan niet moe genoeg bent om te
gaan slapen.
Ja dat kan ik me voorstellen. Dat waren eigenlijk mijn
vragen van het interview. Heb je zelf nog iets toe te
voegen?
Nee ik heb eigenlijk alles al wel gezegd.

Naam: Rita
Leeftijd: 69
Geslacht: vrouw
Datum: 09-02-2022
Tijd: 13:00-13:30
Mijn eerste vraag is hoe het ooit is begonnen bij u, de
slapeloosheid.
Ja ik heb er al over nagedacht toen je de vraag had
gesteld, ik denk dat het heel langzaam is begonnen vanaf
het moment dat ik kinderen heb gekregen. En daarna
sluipt het er ongemerkt in dat je bij tijden beseft van,
goh ik slaap zo slecht. En dan gaat het weer een weer
een tijdje wat beter. Maar eigenlijk sinds die tijd, dus 44
jaar lang heb ik er last van. In het begin had ik heel veel
last van lichtinval, dus ik moest het zo donker mogelijk
hebben op de slaapkamer. Ieder sprietje licht dat door de
gordijnen kwam dat, als ik daar dan wakker van werd, dan
dacht ik dat het daardoor kwam dat ik niet sliep en kon ik
niet meer verder slapen. Maar ook als ik wel eens wakker
werd om te gaan plassen kon ik ook niet meer slapen. Je
zoekt eigenlijk altijd naar een verklaring. En eerlijk gezegd
heb ik die na 44 jaar nog niet gevonden. En het is over het
algemeen zo dat ik zeg maar 2 a 3 nachten heel slecht
slaap, en dan ben ik zo moe dat ik wel een keer wat meer
slaap, dus dan haal ik het toch wel weer in. Dus ik heb
geleerd in de loop van de tijd om me daar niet meer zo
druk over te maken. Want in het begin kijk je steeds op
de klok, “nog 2 uur en het lukt maar niet, nog maar 4 uur
mogelijk om te kunnen slapen.” En het werd, die stress,
heb ik een beetje proberen weg te stoppen en ook het
slaapprobleem zelf, ik heb soms last van het inslapen,
dat ik niet weg kan komen, en soms slaap ik eigenlijk wel
meteen en dan word ik na 2 uur wakker en dan weer na
2 uur en dan ben ik even wakker. Ik kan er de vinger niet
opleggen wat het probleem is. Ik kan er wel mee omgaan,
op mijn manier heb ik daar nu vrede mee. Ik luister heel
veel naar de radio als ik echt wakker ben, want ik heb mezelf aangeleerd om niet echt uit bed te gaan. Ik heb ook
een vriendin die heel erg slecht slaapt ook, nog slechter,
die is helemaal aan de slaapmiddelen en zelfs dat helpt
niet meer, die is helemaal depressief en ik heb mezelf altijd voorgenomen om niet aan de slaapmiddelen te gaan

vanuit mijn achtergrond ben ik eigenlijk wel altijd veel met
alternatieven bezig, met ontspanningsoefeningen, ik heb
ook wel natuurlijke middelen geprobeerd, passiflora of valeriaan, maar daar reageer ik allemaal niet op. Ik gebruik
eigenlijk niets. En ja, ik heb geleerd ermee om ermee
om te gaan. En je kunt eigenlijk met heel weinig slaap
toe. Ik moest dus overdag de winkel doen en dan had ik
dus heel weinig slaap gehad, maar op de een of andere
manier kun je meer dan je denkt.
Maar u kunt dus eigenlijk geen duidelijke oorzaak
aanwijzen?
Nee, ik heb eerst gedacht het is die lichtgevoeligheid, dat
was het niet. Ik heb heel veel jaar stress gehad, mijn echtgenoot had een rechtszaak lopen en dat gaf jarenlang
stress. Die hebben we gewonnen uiteindelijk, maar daarmee was het probleem niet verholpen. Daarna heb ik ook
ontdekt dat ik andere klachten kreeg. Dus onder andere
door het lange staan kreeg ik nachtelijke beenkrampen,
dus dan was ik moe genoeg maar dan kon ik niet slapen
vanwege die beenkrampen. Heel vroeger trouwens heb
ik hooikoorts altijd gehad, heb ik nog maar niet meer zo
erg, maar toen had ik daar ook bijzonder veel last van.
Ik heb ook af en toe last gehad van mijn rug, dan had ik
spier verkrampingen. Maar een paar dagen hoor, maar
dat hield me dan ook uit mijn slaap. En ik heb laten ook
nog een chronische ziekte ontwikkeld, “liegen chlorose”
[ofzo], dat is een bindweefselziekte dat gepaard gaat met
heel veel jeuk. Eigenlijk denk je dus iedere keer dat een
van die klachten ten grondslag ligt aan je slapeloosheid,
maar toen ik stopte met de winkel en met pensioen ging
dacht ik, ik heb nu geen stress meer, ik heb alle tijd om
het rustiger aan te doen en ik heb het nog. Dus het maakt
eigenlijk niet uit wat ik doe, het is een soort patroon bij
mij. Of misschien mis ik wel een stofje of zit er iets in de
genen niet goed, je kan het niet verklaren.
Ja, vervelend. Dan de volgende vraag, welke gevolgen
ervaart u in het dagelijks leven door uw slapeloosheid?
Ja altijd moe eigenlijk, ik ben altijd moe. En daar moet je
jezelf overheen zetten natuurlijk want je kunt niet anders,
je wilt meedoen met alle dingen die op je pas komen. Nu
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geen ik daar wat meer aan toe, dat ik af en toen eens ga
liggen ‘s middags op de bank. Dan slaap ik niet meteen,
maar dan rust ik in ieder geval weer even. Ja dat zijn een
beetje de gevolgen denk ik.
Kunt u misschien beschrijven hoe uw avondroutine
eruitziet?
Mijn avondroutine is dat ik na het avondeten eigenlijk
niet veel meer drink want dan hoef ik er niet meer uit
om te plassen. En verder… Ja ik kijk gewoon televisie. Ik
heb het dus wel geprobeerd om met yogaoefeningen of
ontspanningsoefeningen, naar bandjes luisteren, warme
melk noem maar op, alles wat ze voorschijven heb ik wel
geprobeerd, maar ik doe nu verder niets. Ik kijk gewoon
tv en als ik moe ben dan ga ik naar bed. Meestal toch wel
tussen 9 en 10, vrij vroeg. Dan ga ik meestal nog lezen,
dat ligt eraan, soms veel soms weinig. Dan luister ik naar
de radio en dan probeer ik te slapen. En soms als dat dan
niet lukt dan ben ik stilletjes aan het liggen, wat aan het
mijmeren, en als dat, soms word ik wat onrustiger van
mezelf merk ik en dan doe ik dus de radio aan, daar zit
een knopje op dat ik 1 uur zo’n timer heeft, dus dan luister
ik wel radio. En soms val ik weg en soms druk ik hem uit
als ik denk dat ik moe genoeg ben. En dan is dat soms zo
een paar uur hetzelfde.
Oke en heeft u vaste tijden waarop u meestal gaat
slapen en opstaat?
Ja meestal tussen 9 en 10 ga ik naar bed en om half 8/8
uur sta ik altijd op. En dat probeer ik wel, ook al ben ik
moe, ik ben meestal dan wel wakker en anders dan heb
ik de wekkerradio dan om half 8 en dan ga ik er meestal
toch wel uit.
Oke dan een andere vraag. Bent u wel eens naar een
arts geweest voor uw slapeloosheid?
Ik ben naar verschillende mensen geweest, dat was dat
natuurlijk wel altijd in combinatie met de andere klachten,
dus de klachten fysiek van aard en na mijn scheiding
enzovoorts, heb ik ook hulp gezocht. Ik ben bijvoorbeeld
bij een acupuncturist geweest, 2,5 jaar. Bij verschillende,
in het begin nog bij een homeopaat, dan kreeg ik ook wel
korreltjes of druppeltjes of zoiets. Bij psychologen ben ik

geweest. Ja wat verschillende, meestal wel alternatieve,
omdat ik in die hoek zit. Dat is het eigenlijk.
En heeft u cognitieve gedragstherapie gehad?
Nee dat heb ik niet gehad.
Oke dan hoef ik daar ook geen vragen over te stellen.
Heeft u van professionals bepaalde tips of hulpmiddelen gehad waar u echt iets aan heeft gehad?
Nou ik heb bij alle hulpverleners er wel wat aan gehad, in
de zin dat het me inzichten heeft gebracht en wijsheid.
Het heeft me altijd wel wat gedaan of geholpen alleen
niet genoeg om er dus dan vanaf te komen. Maar het
was meestal wel positief. Het is echt maar 1 of 2 keer
dat ik bij iemand was geweest dat ik echt geen klik had of
dacht van, dit is echt onzin.
En heeft u misschien voorbeelden van wat er dan een
beetje heeft geholpen?
Ja misschien een beetje toch wel de homeopathie in het
begin wel af en toe. Weetje, er gaat een tijdje overheen,
dan gebruik je iets en dan denk je dat het helpt en dan
na verloop van tijd dan werkt het niet meer of misschien
heeft het wel nooit geholpen. Maar uuuhm… nee dat
weet ik eigenlijk niet, daar kan ik geen antwoord op geven
sorry.
Nee dat is geen probleem. Heeft u zelf nog persoonlijke dingen die hebben geholpen door uw nachtrust
positief te beïnvloeden?
Nee, nou in zo verre dan natuurlijk, ik heb ook ademhalingsoefeningen gedaan en ontspanningsoefeningen en
ja dat zijn dan wel een beetje hulpmiddelen die altijd wel
goed zijn voor iedereen denk ik. Dus daar heb je dat denk
ik wel wat aan, maar niet dat je dan opeens daardoor
gaat slapen.

Oke een andere vraag, in welke mate heeft licht invloed op uw nachtrust?
Ja dat heeft dus een heel grote invloed gehad. Ik vond
mezelf licht overgevoelig, want ieder sprietje van licht
daar kon ik me vreselijk aan irriteren. Ik heb ook altijd
driedubbele gordijnen gehad enzovoorts en dan verduisterend en dan nog kwam er nog wel eens wat doorheen.
Het bovenlicht boven de deur van mijn slaapkamer heb
ik met een plaatje afgedekt. Ik heb nu rolluiken en dat is
voor het eerst heerlijk, dat is geweldig. Het geeft zo’n rust.
Ik slaap er dus niet beter op, maar als ik wakker word dan
heb ik dus geen last van licht. En dan geeft echt een heel
fijn gevoel.
Nou dat kan ik me goed voorstellen ja. En in welke
mate heeft geluid invloed op uw nachtrust?
Ja ik heb dus wel geluiden van buiten. Ik ben bewust niet
aan de voorkant van het appartement gaan slapen want
daar is de weg en dan hoor je de auto’s en het verkeer.
En ik herinner me nog, als een jong meisje woonde ik
in zo’n herenhuis aan de Ginnekenweg. Lag ik helemaal
hoog bovenin en toen werd daar die zuidelijke rondweg
gebrouwd. En vanaf dat moment hoorde ik daar het
verkeer, daarvoor hoorde ik daar aan de achterkant geen
verkeer, dus ik heb verkeer altijd proberen te vermijden. Ik
hoor ook bijvoorbeeld de airco’s van de winkels die hier,
ik woon boven winkels en die hebben aan de achterkant
zo’n airco. Maar ik heb dubbelglas enzovoorts. Ik hoor het
dus maar ik stoor me er niet aan. En ik hoor de bakker af
en toe om een uur of 4 komt hij zijn brood brengen. Soms
hoor ik het wel en soms niet, dat is wisselend. Maar dat
zijn geen geluiden waar ik me dus aan erger.

Nee, en u vertelde dat u niet meer veel drinkt ’s
avonds…
Ja dat doe ik dus bewust.

Nee oke, en zoals u zei, bijvoorbeeld de radio is dan
weer wel ontspannen?
Ja, heel gek, maar dat geeft mij misschien meer focus
ofzo, dat ik daarop let. En soms val ik er ook bij in slaap.
Of soms zet ik hem uit omdat ik moe genoeg ben. En
soms vind ik het interessant. Ik heb altijd radio 1 opstaan
en dat zijn altijd wel interessante programma’s.

Dus dat soort dingen hebben wel geholpen?
Ja zeker.

Oke en een andere vraag dan. In welke mate heeft
geur invloed op uw nachtrust? Bijvoorbeeld rustgeven-

44

de geurtjes?
Ja ik heb ik de winkel natuurlijk een groot scala aan
rustgevende geuren gehad. Alle essentiële oliën die je
maar kan bedenken die had ik. Ik vind het wel prettig, wat
lavendel of, ja we hadden ook de vetiver, dat is uit India
een olie dat noemen ze de slaapolie daar, omdat dat
een slaapverwekkend effect heeft. Ja ik heb dat niet zo
ervaren, maar ik vind het wel fijn. Ook sinaasappel olie is
wel lekker rustgevend. Maar ik doe daar niet zo veel mee.
Ik heb wel een aromalampje af en toe als ik zin heb, dan
doe ik dat wel eens, maar niet structureel altijd.
Oke interessant, en in welke mate heeft het gevoel invloed op uw nachtrust? En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld hoe de dekens aanvoelen of het matras.
Ja dat is ook heel belangrijk. Ik moet goed liggen, het
kussen moet goed liggen, het dekbed moet goed liggen
en vooral ik moet het warm hebben. Ik heb het heel snel
koud. Dus ik neem altijd een kruik mee naar bed en ik
heb van die dikke kerstachtige sokken aan en dan heb ik
het lekker warm, dan geniet ik daarvan. Maar het is wel
belangrijk hoe ik me voel.
Oke dan een andere vraag, zijn er ook hulpmiddelen of
tips die u gekregen heeft maar die eigenlijk helemaal
niks hebben geholpen?
Uuuh, ja die zijn er waarschijnlijk wel, maar dat weet ik
niet zo goed. Misschien die warme melk ofzo. Verder kan
ik daar zo geen voorbeelden van bedenken.
Dat maakt niet uit. Nou ik doe mijn afstuderen dan
over insomnia in combinatie met de woonomgeving,
dus vandaar ook deze vraag. In welke mate denkt u
dat het interieur van uw slaapkamer effect heeft op uw
nachtrust?
O vast wel, ik heb bewust een heel rustige slaapkamer,
ik heb niets aan de muren hangen. Geen schreeuwende
kleuren dekbed, allemaal bewust heel rustig gehouden.
Ja ik denk dat dat zeker wel van invloed is. En de gordijnen die goed licht doorlaten.
Denkt u dat er nog andere elementen een rol spelen?
Nou ik heb me bijvoorbeeld wel eens afgeraagd of de

straling van de telefoon en de wekkerradio of dat allemaal effect heeft, maar ook als ik die telefoon wegleg,
dat heb ik natuurlijk niet voor langer dan een week ofzo
gedaan, ik weet niet of dat effect heeft. Er zijn mensen
die zeggen dat ze er last van hebben en er zijn mensen
die zeggen dat kan niet, dus ik heb daar geen idee van.
Maar het zo misschien onderzocht kunnen worden. Ik
weet niet of dat zinvol is.
Oke dan de volgende vraag, in welke mate denkt u dat
het interieur van de gehele woning invloed heeft op de
nachtrust?
Bij nachtrust… nou ik voel me lekker in mijn omgeving, ik
heb me omringd met spullen die ik mooi vind, maar niet
overdadig. Ik heb wel vrij veel foto’s van mijn kinderen en
kleinkinderen omdat ik daar gewoon veel van hou en daar
geniet ik dan ook van als ik naar die foto’s kijk. Ik denk
niet… ja in hoeverre heeft dat invloed op het slapen… dat
heeft meer invloed op je hele zijn, de hele dag door. Maar
ik denk niet precies op het slapen. Meer op je stemming
en wie je bent.
Ja dat is waar. Dat zijn eigenlijk zo wel mijn vragen
geweest. Heeft u zelf nog dingen toe te voegen?
Ik denk het niet, je hebt heel uitvoerig van alles bedacht,
dus nee ik zou het niet weten.

Naam: Erwin
Leeftijd: 65
Geslacht: Man
Datum: 10-02-2022
Tijd: 14:00-14:45
Hoe is de inmsona bij u ooit begonnen?
Wat betreft mijn insomnia, het is heel moeilijk om terug
te gaan wanneer dat begonnen is, want, omdat we dit
interview zouden houden en ook zelf denk ik daar wel
eens aan van, sinds wanneer heb ik daar nou last van?
En dan probeer je ook terug te denken van goh, had ik dat
toe ook al. Laatst dacht ik bijvoorbeeld aan een tijd terug
dat ik ook wel ‘s middags wilde slapen omdat ik heel moe
was, laten we zeggen dat het ongeveer begon toen ik
een jaar of 25 was, dus ik heb er nu zo’n 40 jaar last van.
Alleen toen ik die leeftijd had reisde ik nogal veel. Ik ging
vaak naar Aruba want daar wonen mijn ouders en dan zit
je met die jetlag en dan was ik zo’n 2 keer per jaar daar en
dan was ik daar 1 maand, 2 maanden en dan weer terug.
En dat kon ook omdat ik toen studeerde. Alleen door die
jetlag had je natuurlijk ook last van dat je moe was, dat je
’s middags wilde slapen. Het is als ik terugkijk naar zo ver
terug dan vind ik het een beetje moeilijk om te zeggen,
had ik toen al hetzelfde als dat ik nu heb of kwam dat
eigenlijk door de jetlag? En tijdens mijn studie weet ik nog
wel, ik was toen een jaar of 28 en toen was ik altijd heel
snel moe zeg maar, dus toen zal ik het wel gehad hebben.
En dat begon dus, dan had je ’s avonds wel al geslapen,
weet ik niet meer precies, maar dan was ik rond 11 uur al
wel klaar voor mijn volgende rustpauze om naar bed te
gaan. En toen ben ik een keer naar de huisarts gegaan.
Maar die kwam niet verder met wat alle studenten toen
deden en dat is maar veel koffiedrinken. En dat is ook de
laatste keer dat ik daar medische hulp voor heb ingeroepen, maar dat hielp natuurlijk helemaal niks. Oke toen
was ik klaar met studeren en op een gegeven moment
ging ik werken, ik was een jaar of 30 en toen had ik er wel
heel veel last van. Ik weet nog wel dat ik dan naar mijn
werk ging en dan had je dus ’s avonds niet goed kunnen
doorslapen. Ik heb nooit zo’n last gehad van inslapen zeg
maar, het is meer dat ik dan wakker word en niet meer
kan inslapen, soms ook niet wil doorslapen. Maar goed
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dan moest ik aar mijn werk en ik weet nog ‘s morgens
ging dat wel, maar ’s middags na de lunch dan was dat
verschrikkelijk want dan zit je op je werk en dan ben je
kapot in het kwadraat weet je wel en dan bedenk je je
maar een ding ik moet het einde van deze dag halen en
dan naar huis en dan zien we wel weer verder. En dat is
natuurlijk wel heel erg voor je baan, je werk, je carrière
enzovoorts. En dan komen we geleidelijk een beetje bij
het punt waar ik het over wil hebben, want na mijn eerste
baan heb ik verschillende andere werknemers gehad en
dan kwam eigenlijk datzelfde wel weer terug. Ik had op
een goed moment een werkgever en daar had ik deeltijd
werk. Deeltijd is wel een stuk makkelijker, want 2 dagen
werk ik dan een hele dag en dan 1 dag een halve dag en
dan had je wel die hele dagen dat je ’s middags weinig
meer waard was, maar goed het is maar twee en een
halve dag. En de rest van de week werkte ik dan als freelancer. Ik werk nu al zo lang voor mezelf, voordat de term
zzp’er werd uitgevonden deed ik dat al. Maar als zzp’er
was het heerlijk want je werkt dan vanuit huis en als je
dan ergens naartoe ging, dan was dat maar voor een
korte tijd. Dan kan je de dag zo inrichten op dat moment
dat je met iemand iets gaat doen zeg maar, dat je ergens
heengaat. Wat ik dan vaak niet wilde is een afspraak te
vroeg, want een afspraak te vroeg op de dag is voor mij
heel erg vervelend vanwege verkeer, maar vooral vanwege de vermoeidheid die je dan voelt. Dus als ik dan
toch een afspraak maak in de ochtend dan zou ik die het
liefst om 10 uur/11 uur willen maken want dan zou ik
bijvoorbeeld om 9 uur nog even kunnen gaan uitrusten
zeg maar, kunnen gaan slapen. En dan zou het wel weer
gaan. Toen ben ik eigenlijk helemaal voor mezelf verdergegaan. Dat is nu sinds 2000, ben ik helemaal zzp’er en
kan ik dus mijn hele dag zelf indelen. Een deel van de
insomnia die ik heb ik dus dat ik wakker word en dan niet
meer verder kan slapen. Dat is soms ook met periodes
geweest dat ik dat niet wilde zeg maar, want ik heb
bijvoorbeeld een periode gehad dat ik heel hard werkte
en dan had ik bijvoorbeeld zo’n baan waar ik overdag
naartoe moest en dan had ik ook nog dat freelance werk
en dan stond ik bijvoorbeeld om 4 uur op want dan kon
ik dat doen. En dan werk je tot 6 uur en dan kan je even
rusten en eten en dan kon je om 8 uur naar je gewone

baan. Dus dat had soms ook die reden wel. Dat toch wel
slecht wat misschien of het verslechterd heeft. In de loop
van de jaren is dat eigenlijk slechter geworden. Dus zoals
ik je nu schreef, om een voorbeeld te geven, eergisteren
was ook zo’n dag. Dan ga ik naar bed en dan is het 12
uur ofzo dan om half 2 word ik wakker en dan ga ik eruit.
Vind ik ook prima, eigenlijk vind ik dat heel fijn om half 2,
want dan weet ik dat ik 2 uur wakker ga zijn, maar dan
weet ik dat ik dus daarna nog best een lange tijd heb om
naar bed te gaan, want dan moet ik bijvoorbeeld om 7 uur
opstaan en dan heb ik toch van 3 uur tot 7 uur de tijd om
te slapen. Als ik bijvoorbeeld om 4 uur wakker word is dat
ook nog wel oke want dan kan ik wakker blijven tot 6 uur
en dan kan ik van 6 tot 7 uur nog even slapen. Maar als ik
om 5 uur wakker word dan vind ik dat lastiger, want dan
ga je daarna niet echt meer naar bed. En dat vind ik dus
niet echt fijn. Maar als ik een nacht heb dat ik van 5 tot
6 slaap, dat is dan aan de andere kant weer een geweldige nacht want dat is dus voor mij een lange nachtrust
geweest. Maar ja dat is dus slecht geweest voor mijn
carrière. Daarvoor is dus eigenlijk die vermoeidheid en die
nachtrust, die gebroken nachtrust en dat overdag dutjes
doen, is daar heel erg bepalend voor geweest. En ook wel
andere dingen zoals contact. Nu is het zo, een paar jaar
geleden ben ik ziek geworden, misschien ook wel hierdoor en die enorme belasting die je eigenlijk jezelf oplegt
en die je op wordt gelegd door die insomnia en ook door
werk en zo. Daardoor heb ik hartproblemen gekregen en
nu is het zo dat ik eigenlijk maar 1 afspraak kan plannen.
En die wil ik het liefst in de middag plannen. Dus als ik
een afspraak heb, zoals nu met jou dan vind ik dat fijn zo
rond 2 uur, maar bijvoorbeeld ook als ik echt het huis uit
moet dan wil ik dat het liefst rond 2 of 3 uur. Want dan
kan ik dus mijn hele dag erop richten om rond die tijd uitgerust te zijn. En dat betekent dus dat ik in die tussentijd
nog 2 keer ga slapen. Kort. Een kwartier tot een uur. Dan
kan ik me richten op die afspraak.
Oke dus heel uw dacht richt u eigenlijk op als u afspraken heeft hoe u dat gaat indelen met slaap?
Ja.
Ervaart u nog andere gevolgen van slapeloosheid in

het dagelijks leven?
Nou ook wel sociaal. Want ik ben eigenlijk toch al niet
zo’n sociaal persoon in de zin dat ik vele sociale contacten heb, daar heb ik eigenlijk weinig behoefte aan of
zin in. Wel bijvoorbeeld contact via vergaderingen of zo,
dat het een doel heeft. Maar ik ben niet echt iemand van
vriendschappelijke contacten. Je moet wel naar dingen
toe zoals je familie en zo. Dus als iemand jarig is of met
kerst of zo, dan ga je er heen natuurlijk dat is logisch.
Maar dan moet ik ook wel, net als het werk, dan moet ik
me daarop richten zeg maar. Als ik ergens heen zou moeten waardoor ik ver moet rijden, bijvoorbeeld mijn vader
woont in Groningen. Als ik naar Groningen rij, mijn vader
is heel oud en ik rij iedere 3 weken naar Groningen en dan
ga ik daar een soort mantelzorg verrichten, dan blijf ik
daar 4 dagen slapen. Maar als ik naar Groningen rij, normaal is dat tegenwoordig 2 uur en 3 kwartier rijden. Maar
ik doe er dan 4 uur over, want op weg naar Groningen ga
ik nog 2 keer even slapen. Omdat het anders te gevaarlijk
wordt om te rijden, want dan vallen gewoon je ogen dicht
en dat is heel erg gevaarlijk. Dus ook met zoiets, dan
heeft dat wel een beperking. Als ik een afspraak heb die
lang duurt, dan denk je daar wel aan. Van ik hoop dat het
niet te lang duurt. Ga ik bijvoorbeeld naar mijn schoonmoeder met kerst dan duurt het wel 6 à 7 uur, dan ben je
daar heel de dag met eten en zo en dan denk je wel van,
ik hoop dat ik die ene dag wel een beetje uithoud. Dus ja
voor het sociale heeft het ook wel een impact.
Ja dat kan ik me wel voorstellen ja. En heeft u vaste
tijden waarop u gaat slapen en opstaat?
Nou dat is een beetje verschillend. Want mijn vrouw die
werkt tegenwoordig deeltijd, die werkt 2,5 dag. En die
moet dan ’s ochtends om 7 uur opstaan en als zij de
volgende dag moet werken ga ik later naar bed. Want
zij heeft een beetje moeite met inslapen en dan denk ik,
ik blijf dan nog wel even langer wakker want dan kan zij
beter inslapen. En ik slaap toch weinig, dus dat maakt
niet zo veel uit. Dan ga ik tussen 12 en 1 uur naar bed. Als
zij niet de dag erna hoeft te werken dan gaan wij allebei
rond half 12 naar bed en dat is best wel vast zeg maar.
Ook in de weekenden, wij drinken eigenlijk geen alcohol
ofzo, het is dus ook niet dat je door dat soort dingen de
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hele avond zou opblijven of zo. Dus het is eigenlijk altijd
een uur of half 12 als mijn vrouw niet hoeft te werken en
als ze wel hoeft te werken dan is het zo half 1.
En u vertelde dat u naar een arts was geweest toen u
jong was. Ben u verder nog wel eens naar een dokter
geweest hiervoor?
Nee niet hiervoor.
En verder heeft u dus ook geen professionele behandelingen gehad hiervoor?
Nee.
Oke dan een andere vraag: wat zijn voor u persoonlijke
dingen die hebben geholpen om de nachtrust positief
te beginvloeden? Dus persoonlijke tips of hulpmiddelen die voor u hebben geholpen?
Die heb ik eigenlijk niet, want die heb ik eigenlijk nooit gezocht ook. Ik heb wel last van mijn insomnia, ik lijd er wel
onder in de zin van dat het je dag bepaalt, maar ik vind
het ook fijn om ’s nachts wakker te zijn. Soms denk ik gewoon ik zou het veel fijner vinden om ’s nachts te leven.
Soms denk ik wel, ik kom uit Aruba, daar ben ik geboren
en dan denk ik wel eens, misschien ben ik nooit helemaal
biologisch omgeschakeld naar het ritme van Nederland
en leef ik nog steeds in het ritme van de Antillen zeg
maar. Dus dat zou ik best interessant vinden als ik nu
terig zou gaan naar de Antillen of ik daar dan minder last
van zou hebben. Maar dat weet ik niet. Maar ik heb dus
geen tips omdat ik die eigenlijk nooit zo heb opgezocht.
Oke dan een andere vraag, in welke mate heeft licht
invloed op uw nachtrust?
Nou in grote mate, want ik denk dat als ik 6 uur slaap op
een dag dat dat best wel redelijk veel is. ’S Nachts 4 uur,
dat slaap ik wel per nacht, dus dat is niet zo veel. En het
heeft ook gevolgen van hoe je denkt. Want op zich kan
ik wel normaal denken, maar je geheugen wordt echt
dramatisch, vooral als je een nacht slecht hebt geslapen,
dan kan ik gewoon normaal praten, je herkent het zelf
ook misschien wel, dat je een weekend lang bent opgebleven dat je de dagen erna moeilijk dingen onthoudt. Dat
je begint aan een gesprek en dan halverwege niet meer

weet wat je wilde vertellen. Dat soort dingen.
Oke, maar word u bijvoorbeeld ’s nachts snel wakker
als er licht door het raam schijnt?
Nee dat heeft het niet, ik slaap wel redelijk door geluiden heen. Als ik overdag ga slapen dan doe ik altijd een
ventilator aan. Dat zou misschien wel een tip kunnen zijn.
Het ene geluid dempt het andere uit, white noise heet dat
geloof ik. Dat is dus dat je geluid maakt, kan ook door
zo’n koptelefoon, en dan hoor je andere geluiden niet.
Die ventilator doet dat ook, het is niet heel hard, maar
het dempt ongelofelijk veel geluiden van buitenaf. Als
ik ’s middags of overdag ga slapen dan zet ik altijd mijn
ventilator aan, dat vind ik prettig. ’s Nachts niet, want mijn
vrouw houdt niet van mijn ventilator dus die lijft uit. Het is
niet anders haha. Maar goed dat is wel een puntje dat ik
wel als tip zou kunnen geven. Als ik ga slapen ben ik vaak
helemaal kapot overdag of ’s avonds en dan slaap ik bijna
binnen 1 minuut. Het is meer dat ik later wakker word.
Maar dan voel ik me meestal ook niet meer slaperig.
Soms ben ik wel een beetje moe, de echte vermoeidheid
komt pas weer naar een paar uur. Maar een tip zou dus
zijn om een ventilatortje aan te zetten in de kamer, want
het is een monotoon geluid en het dempt enorm voor
andere geluiden van buiten.
En ’s nachts heeft u niet echt last van geluid?
Ja ik slaap wel gewoon goed door dingen heen.
Oke en in welke mate heeft geur invloed op uw nachtrust? Je hoort bijvoorbeeld mensen die rustgevende
geuren gebruiken.
Nee dat heb ik nooit gedaan, maar ik kan me wel voorstellen dat het mensen kan helpen zeg maar. En misschien dat het mij ook zal helpen, dat zou kunnen, alleen
het is wel zo dat ik een beetje voorzichtig ben met geuren
want sommige geuren krijg ik hoofdpijn van. Maar goed
dan zou je wel een geur kunnen zoeken die dat niet
oproept, want bij sommige geuren heb ik dat niet en sommigen wel. Maar ik kan me voorstellen dat dat prettig is.
Oke dan een volgende vraag. In welke mate heeft het
gevoel van hoe bijvoorbeeld uw dekens aanvoelen en

uw matras invloed op uw nachtrust?
Nou ja dat heeft op zich ook wel een positief effect. Als je
in het ene of andere bed ligt of een bepaalde deken hebt,
dons is bijvoorbeeld veel zachter. Ik slaap onder een synthetisch dekbed. Dons is vaak zachter, dus als je in zo’n
bed ligt dan voel je een soort wolkjes om je heen en dan
is dat prettig. Ja ik ben niet zo heel gevoelig voor bellen.
Ik ken mensen die dat wel hebben en als ze ergens gaan
logeren dan is het bed te hard of te zacht of zo en dat
heb ik eigenlijk nooit. Ik ga liggen en het bed ligt goed en
ik slaap wel. Kijk een goed bed helpt wel, maar het is voor
mij niet echt een punt. Voor mij niet, maar voor sommige
mensen zou dat waarschijnlijk heel belangrijk zijn want
die zijn daar heel gevoelig voor.
Ja dat verschilt. Dan een volgende vraag. Ik hou me
namelijk voor mijn afstuderen vooral bezig met de
woonomgeving, dus de rol die het interieur speelt, en
daarom ook aan u de vraag, ik welke mate denkt u dat
het interieur van uw slaapkamer effect heeft op de
nachtrust?
Nou ik denk dat dat wel, ik heb daar over nagedacht, ik
denk dat dat wel een goede richting is. Ik denk dat dat
wel invloed heeft of kan hebben. Alleen mijn slaapkamer,
als ik hem een beetje zou veranderen, niet eens de kleur
ofzo, maar gewoon bepaalde dingen anders, dan zou dat
misschien wel rustgevender zijn en dus prettiger. Maar
dan zou je dus nog niet eens heel de slaapkamer aan
gaan passen van kleur of design of meubels of dingen,
want ik denk dat als je dat gaat doen dat het ook nog wel
een rustgevender effect zou kunnen hebben. Voor mijn
eigen slaapkamer, als ik wat kleine dingen zou aanpassen
dan zou dat ook wel helpen denk ik, dat zou ook wel rustgevend zijn, maar als je echt een slaapkamer zou maken
die echt helemaal gericht is op slapen, nou ja een slaapkamer is al gericht op slapen, maar nog meer gericht op
rust en dromenland, dan zou dat, kan ik me voorstellen
dat dat helpt.
Wat zou den eventuele kleine veranderingen zijn die u
zou kunnen maken?
Nou kijk mijn slaapkamer, het is geen rommel, maar toch
vanwege dat we de kinderen hebben gekregen hebben
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wij in onze slaapkamer best wel veel troep liggen. Het
is wel opgeruimd, maar er liggen toch wel wat dozen en
dingen. We hebben een vrij grote slaapkamer dus we
hebben er wel ruimte voor, maar toch is het anders dan
als je binnen zou komen in die ruimte en de vloer zou
helemaal leeg zijn, dat je alleen het bed hebben, echt zo’n
ruimtelijk gevoel. En dat ruimtelijk gevoel is er nu minder
zeg maar. Als ik dat zou veranderen, als ik al die troep uit
die slaapkamer zou weghalen zeg maar, dan zou ik me
daar prettiger voelen.
Dus als het opgeruimd is dan is het ook in je hoofd
rustgevender?
Ja het is lastig te zeggen, want als ik bij mijn vader ga
slapen dan, daardoor heb ik natuurlijk 2 omgevingen
waar ik slaap. In de slaapkamer waar ik daar slaap, dat
is ook een grote slaapkamer. Daar slaap ik dan alleen
in een dubbel bed, maar die is super opgeruimd. Die is
helemaal leeg, daar hangt niks aan de muur. Er staat een
bureautje in en mijn rugzak ligt er met mijn spullen, maar
dat verdwijnt gewoon in die kamer, die is 6 bij 4 ofzo, dus
die is best groot. En die kamer is dus wat dat betreft wel
heel rustgevend. Ik heb daar ook een veel zachter dekbed,
dus ik heb daar de wolkjes en zo. Maar daar heb ik toch
wel hetzelfde. Ik word wakker in de nacht en dan ga ik
lezen. Het is wel zoals ik thuis wakker word in de nacht
dan ga ik altijd het bed uit. Want ik wil mijn vrouw niet
storen, dus ik ga nooit in bed lezen ofzo. Ik ga er altijd uit.
Maar daar kan ik dus blijven liggen, maar dat helpt niet
in die zin. Ik word alsnog wakker om 3 of 4 uur. Dan ga ik
lezen op mijn tablet of op mijn telefoon, maar er dus niet
uit. En dan ga ik dus lezen en dan ben ik alsnog 1, 2 of 3
uur wakker en dan ga ik weer slapen. Dus die omgeving
qua rust, ja maar weet je wat het is, als je het even zou
veranderen, wat ik dus heb als ik naar Groningen ga, dan
zit je nog steeds in dat slechte ritme zeg maar. Dus ik
denk wat je zou willen doen is je omgeving veranderen en
dan kan dat niet abrupt een verschil gaan uitmaken, maar
wel gradueel dat het verbetert, geleidelijk.
Dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. En dan
nog een laatste vraag, in welke mate denkt u dat het
interieur van de gehele woning invloed heeft op de

nachtrust?
Nou ik weet niet of mijn interieur daar invloed op heeft,
maar wat ik me zou kunnen voorstellen dat, wat wel
invloed heeft is dat je het verschil tussen je woning en je
slaapkamer, daar een groot verschil tussen maakt. Dat
je je woning bijvoorbeeld andere kleuren en andere soort
meubels hebt. Dus dat je voor jezelf zou nadenken wat
vind ik nou een fijne kleur, wat vind ik een rustige kleur. Ik
zou zelf wel altijd een donkere of lichte kleur nemen en
niet een felle kleur. Ik zou denk ik vooral de slaapkamer
zo inrichten dat hij nogal anders is dan de rest van de
woning, qua kleur en qua de rest van de omgeving. En ik
zou zelf, voor de woning weet ik niet of er zo veel verschil is. Omdat ik niet zo veel in de slaapkamer doe over
het algemeen, omdat ik dus uit de slaapkamer ga als ik
wakker word is hert niet zo dat je kan zeggen van je moet
dan niet in je bed gaan lezen, dat doe ik alleen als ik in
Groningen ben. Maar goed dat was je vraag niet. Ik zou
zeggen, wat jij wil met je interieur, kijk wat mensen willen
en misschien dat je mensen daar ook tips in kan geven
als je klaar bent met dit project, maar ik zou zelf denken
bijvoorbeeld wat ik fijn vind is veel kussens in je bed. Dat
is gewoon zacht en dat vind ik fijn en daar kan je lekker in
liggen, dat is prettig. En dat soort dingen, dat is gewoon
fijn. En hoe fijner je je voelt in dat bed, hoe beter het is
natuurlijk. En ik zou… ja ik weet niet hoe andere mensen
zijn, maar ik zou altijd zorgen dat je in een schoon bed
ligt, schone lakens en schone kussens dat je dat dat
regelmatig wast. Ik weet niet hoe andere mensen dat
doen. Let ook op materialen, wat je zelf ook al zei, dat je
bed lekker zacht is en je kussen ook. Ik ben nou 65 en ik
geloof niet dat ik me een goed kussen kan herinneren.
Het is voor mij allemaal een beetje hetzelfde. Ik kan me
niet herinneren dat is nou een super lekker kussen, of dat,
maar ik ga liggen en ik slaap weet je. Tenzij ik gewoon
een kussen heb dat zo weinig indrukt dat ik gewoon met
mijn hoofd in een 90 graden hoek lig, maar anders heb ik
met inslapen als ik moe ben meestal niet zo’n probleem.
Maar voor anderen daar kan ik je misschien niet zo mee
helpen, maar ik zou zeggen, maar een beetje verschil
tussen je huis en je slaapkamer, dat als je die slaapkamer
binnenkomt dat jouw receptoren gelijk een gevoel krijgen
van, nu ben ik in die slaapruimte en ja, richt die in zoals jij

denkt dat dat prettig is. Voor mij part schilder je wolkjes
op het plafond of heb je een projector met sterretjes,
verzin maar wat. Jij kan dat beter verzinnen dan ik.
Misschien kan je het er nog wat andere mensen nog over
hebben. En dat je het dan kan publiceren of zo, dat wij er
dan met z’n allen voordeel van kunnen hebben. Dat ik dan
wolkjes op mijn plafond kan schilderen haha.
Ja zeker, als ik resultaten heb dan kan ik het zeker met
u delen en hopelijk heeft u er dan ook wat aan.
Ja dat zou ik wel leuk vinden.
Heeft u verder nog dingen toe te voegen, want dit waren eigenlijk mijn vragen.
Nou laat ik afsluiten bij wat ik al eerder zei. Dat ik lijd dus
aan insomnia. Die heb ik dan ik best wel heftige mate
vind ik zelf. Maar het woord lijden is aan de ene kant correct, want het beïnvloed heel mijn leven en ook sociaal.
Maar aan de andere kant is er ook wel een deel van mij
die het heel fijn vindt, vooral ’s nachts. Dus het is niet dat
ik nou wakker word ’s nachts dat ik denk o jeeeetje. Maar
dat is omdat ik zelf mijn dag in kan delen. Als dat niet
kan dan zou ik echt denken, o god, het is 3 uur ’s nachts,
wat moet ik nou weer. Maar nu denk ik oh lekker, het is 3
uur, nu kan ik lekker even mijn bed uit en dan ga ik straks
weer naar bed. Dus aan de ene kant is het heel vervelend
en lastig, maar aan de andere kant is het ook een beetje
genieten ervan. Maar dat is misschien het rare van mij
dan.
Ja het verschilt inderdaad per persoon hoe ze er tegenaan kijken.
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Naam: Wilma
Leeftijd: 57
Geslacht: vrouw
Datum: 11-02-2022
Tijd: 11:00-11:30
Dan ga ik met de vragen van het interview zelf beginnen, de eerste vraag is, hoe is de slapeloosheid bij u
ooit begonnen?
Uuhm, ik slaap eigenlijk heel mijn leven al slecht, dus
als kind zijnde was ik al een slechte slaper, maar mijn
problemen zijn begonnen in mijn laatste relatie, dat was
een man die nachtdiensten draaide in het ziekenhuis en
ik heb me daar iets te veel op aangepast en daar is mijn
hele metabolisme van slag geraakt en ik krijg dat niet
goed meer teruggedraaid. Het is niet helemaal hard te
maken dat het echt daardoor komt, maar sindsdien heb
ik wel hele erge slaapdeprivatie en echt daar problemen
mee.
En hoe lang geleden is dat begonnen?
Dan spreek ik over 2009, 2010, 2011 en daarna ben ik
alleen komen te staan.
Dus dat is al wel een tijdje. En is de situatie sindsdien
verbeterd of verslechterd?
Nee een beetje hetzelfde. In pieken, op dit moment zit ik
in zo’n golf dat het slecht gaat. Dan heb ik heel veel last
van de deprivatie. Ik heb dan echt de negatieve effecten
heb ik veel last van. We hebben al van alles geprobeerd
en ja, ik probeer het te accepteren.
Oke dan de volgende vraag, welke gevolgen ervaart u
in het dagelijks leven door uw slapeloosheid?
Uuhm, moe. Ik herstel niet goed, ik ben makkelijk ziek.
Mensen zeggen ook je hebt een nullijn waarop je functioneert en ik zit altijd onder die nullijn. Elke keer als er
iets gebeurt, ik kom niet meer boven die nullijn uit. En dat
maakt gewoon dat ik moeite heb met functioneren, dat
heel veel dingen te veel zijn. En wat ik er op dit moment,
dus als ik in mijn dal zit, dan word ik een beetje psychotisch. Dan ga ik dingen zien en horen, dus dat soort
effecten. Dus ik heb er echt wel last van.

Ja, en merkt u ook bijvoorbeeld in het sociale leven er
dingen van?
Ja, want ik kan bijvoorbeeld niet naar de bioscoop, dat is
heel raar, wan dan val ik in slaap. En ’s avonds afspreken
daar heb ik de energie niet voor. Dus dat merk ik wel, en
minder onthouden.
Dus u gaat toch wel een beetje uw leven erop aanpassen zeg maar?
Ja.
Kunt u misschien beschrijven hoe uw avondroutine
eruit ziet?
Ja mijn avondroutine ziet eruit dat ik na het eten vaak
nog even een beetje wandel en dan ga ik tv kijken en daar
moet ik bij vertellen, ik heb met de lifestyle coach natuurlijk al van alle geprobeerd en met de cognitieve therapie,
maar dat heeft dan weer nadelige effecten op mijn psyche. Maar mijn avond is altijd rustig, ik drink geen koffie,
ik drink geen alcohol, ik rook niet, en voor het slapengaan
dan zet ik mijn tv uit en dan probeer ik een beetje te downen zeg maar, muziekje aan. Maar alles helpt toch niet
om te gaan slapen.
Nee, vervelend. Heeft u vaste tijden waarop u gaat
slapen en opstaat?
Niet dat ik echt harde tijden heb. Maar het is bijna altijd
wel een beetje hetzelfde. Ik ga altijd rond een uur of 10 op
bed liggen en ik word wakker rond een uur of 6/7. Of ja,
wakker dat klinkt raar, maar ik probeer tot die tijd in mijn
bed te blijven liggen. Maar er zijn heel wat nachten dat ik
wel door mijn huis kuier en van alles en nog wat aan het
doen ben.
Bent u wel eens naar een arts geweest voor uw insomnia?
Ja. Ik heb ook slaapabneu. En ik heb verschillende
slaaponderzoeken gehad en daaruit blijkt ook dat ik
niet in mijn diepe slaap kom. En die diepe slaap heb je
nodig om te herstellen. Ik heb met de fysiotherapeut het
lifestyle coach traject doorlopen en ik heb met de ggz de
cognitieve therapie gedaan. Ja, allerlei medicatie geprobeerd. Ik heb alles geprobeerd.

En die lifestyle coach, wat heeft die allemaal onderzocht eigenlijk? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou ja zij kijkt naar mijn ritme, wat mijn ritme is en zij
probeert dan, zij heeft geprobeerd mijn avond zo te maken dat ik naar het slapen toega. En dan mocht ik bijvoorbeeld 2 uur van tevoren mezelf niet meer druk maken,
geen tv meer kijken, geen intensieve dingen ondernemen.
Dus ik moest echt daar naartoe en ja, dat probeert ze
eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Ze probeer dat je terug naar
die slaapstand gaat en dat je echt vaste tijden aanhoudt.
En ik werd daar juist heel psychotisch van. Het werkt bij
mij averechts, omdat het voor mij te ingrijpend was ben ik
toen in overleg met de arts en haarzelf daarmee gestopt.
En u vertelde ook over cognitieve gedragstherapie.
Wat hield dat precies in?
Ja dan ga je praten. En dan ga je kijken waar het door
komt doordat je slecht slaapt en welke gedachten dat
daarbij horen en of je je gedachten om kunt draaien.
Maar ik heb niet zoiets van, ooooh ik moet slapen. Nee ik
probeer daar gewoon rustig in te hangen. Dus dat heb ik
allemaal wel aangepast, ik maak me niet meer druk om
het feit dat ik moet slapen. Maar ik heb er wel last van.
Dus de cognitieve therapie die probeert alleen je mindset
te veranderen.
En heeft u het gevoel dat u hier iets aan heeft gehad?
Ik heb er altijd iets aan gehad, wat ik zei… Ik ben het iets
meer gaan accepteren dat ik niet goed slaap. Dus de
stress eromheen is gewoon weg. Maar voor de rest ben
ik er niet beter door gaan slapen.
Oke, dus ze hebben niet echt geholpen, maar wel met
de mindset eromheen?
Ja en dat ik op een gegeven moment wel, dat als de
spanning heel hoog is en ik in bed lig dat ik er wel uitga
en wat probeer te schijven of even toch iets doen om
wat afleiding te zoeken en dan weer terug in mijn bed ga
liggen.
En heb je van professionals bepaalde tips of hulpmiddelen gekregen waaraan je iets hebt gehad?
Op dit moment slik ik oxazepam, omdat ik echt moest
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gaan slapen, omdat ik te veel nadelige effecten had van
het niet slapen.

Bij mij is het meer gewoon dat het lekker fris moet zijn.
Dat vind ik gewoon lekker.

En heeft u verder nog persoonlijke dingen die hebben
geholpen, bepaalde tips ofzo?
Na ja, jezelf niet te druk maken voordat je naar bed gaat.
Probeer toch die ontspanning op te zoeken in je lichaam
en het licht wat dempen en wat ik al niet doe is niet roken,
niet drinken en dat soort dingen en ja, een frisse slaapkamer, snap je, ik heb gewoon een gezellige slaapkamer,
maar een ander zou zeggen hij is misschien te gezellig,
haha.

Ja dat kan ik me voorstellen. En in welke mate heeft
het gevoel van bijvoorbeeld hoe uw dekens, kussen en
het matras aanvoelt invloed op de nachtrust?
Absoluut, dat heeft veel invloed.

Ja dat kan natuurlijk voor iedereen verschillen. In welke mate heeft licht invloed op uw nachtrust?
Ja heel veel. In de zomer maanden heb ik veel meer
maanden dat ik niet slaap dan in de wintermaanden.
Oke en doet u daar ook wat aan?
Ik heb zo ver mogelijk verduisterende gordijnen in de
slaapkamer, maar ik heb een slaapkamer met een glazen
wand en die kan ik niet echt afsluiten dus er komt altijd
licht vanuit de woonkamer naar binnen. En heel soms
hang ik daar een dekbed voor, ja heel raar, ik kan daar
geen gordijnen hangen.
Oke, dus het heeft wel veel invloed.
Ja bij mij wel, donker en licht dat maakt wel veel uit. Maar
ik denk bij iedereen wel. In de zomer ben ik wel vaak
eerder wakker.
Oke en in welke mate heeft geluid invloed op uw
nachtrust?
Nou dat is bij mij een apart verhaal. Ik heb last van tinitus
en ik heb last van een brom. Dus ik heb altijd wel een
geluid aan om dat te overstemmen. Maar ik heb geen last
van het geluid. Ja ik heb wel last van die brom en van die
piep, maar geluid is voor mij geen negatieve factor.
Ja dat verschilt natuurlijk per persoon, in welke mate
geeft geur invloed op uw nachtrust? Misschien maakt
u gebruik van rustgevende geuren?
Nee het is niet dat ik iets van lavendel ergens spuit of zo.

En in welke zin?
Het moet gewoon lekker aanvoelen. Ik bouw mezelf ook
altijd helemaal in. In mijn rug, maar dat is ook weer van
mijn slaapabneu gekomen dat ik anders omrol, maar ik
vind het ook wel fijn. En ik heb ook een tijdje een verzwaringsdeken geprobeerd en dat werkt enigszins toch
wel prettig, maar aan de andere kant ook weer niet, een
beetje dubbel. Maar ik lig gewoon graag in een flanellen
dekbed in de winter, dat vind ik lekker. Ja, dat. En dat het
lekker naar wasmiddel ruikt.
Ja dat kan ik me goed voorstellen. Dan een andere
vraag, zijn er ook hulpmiddelen of tips die je gekregen
hebt maar die eigenlijk helemaal niks hebben geholpen?
Ja wat ik met de lifestyle coach heb geprobeerd dat is
niet toe te geven aan iets, zij wilde echt mijn ritme veranderen, maar dat is mijn psyche niet meer op gestand,
en daar werd ik dus psychisch instabiel van. En de sepap
[slaapabneu apparaat] die werkte bij mij ook niet echt, dat
heb ik 3 kwart jaar geprobeerd, en ik merkte wel wel dat
de zuurstof en de luchtdruk positief werkte, maar ik had
meer last van het masker met dan zonder.
Nee dan is dat niet zo’n succes. Ik richt mij voor het
afstuderen vooral op de woonomgeving, dus het interieur, en vandaar ook de vraag, in welke mate denkt u
dat het interieur van de slaapkamer effect heeft op de
nachtrust?
Nou ja ik vind als het gezellig is en niet te druk dan vind
ik dat wel fijn, maar daar zijn de meningen over verdeeld
want er zijn ook wel mensen die zeggen je moet zo weinig mogelijk prikkels hebben. Kijk ik ben een opgeruimd
persoon, dus er is bij mij geen rommel, maar ik vind mijn
slaapkamer wel gezellig en knus, maar ja misschien

werkt dat juist wel tegen mij.
En denkt u dat andere elementen belangrijk zijn?
Ja, net als zo’n daglichtlamp waarmee je langzaam wakker wordt, dat werkt bij mij niet want ik heb dat licht vanuit de woonkamer, maar ik denk dat als je langzaamaan
en als je een beetje normaal slaapt, dan is het langzaam
wakker worden wel fijn. Maar ik denk dat als je je fijn voelt
in een omgeving dat dat altijd wel werkt.
Ja, en zijn er nog andere elementen die volgens u een
rol spelen?
Ja, als je wat minder zorgen hebt, dan slaap je ook
vanzelf wat beter, minder pijn, dan slaap je wat beter. Het
heeft met zo veel dingen te maken.
En in welke mate denk je dat het interieur van de hele
woning effect heeft op de nachtrust?
Ja, dat heeft effect op de nachtrust, tuurlijk, als jij jezelf
veilig voelt in je huis en je voelt je daardoor geborgen, dan
denk ik dat dat ook doorsijpelt naar de nacht.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En zijn er nog
andere dingen?
Ja de psyche zelf speelt natuurlijk een hele grote rol en
wat er gebeurt in iemands leven. Want er zijn natuurlijk
ook mensen waar de financiële draagkracht zo weinig is
waardoor ze het ook niet zo gezellig kunnen maken, en
dan is het wat lastiger denk ik. En ja, je veilig voelen en je
geborgen voelen is natuurlijk wel het vereiste.
Ja, dat waren eigenlijk mijn vragen voor het interview.
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Naam: Luuk
Leeftijd: 21
Geslacht: Man
Datum: 11-02-2022
Tijd: 13:00-13:15
Hoe is bij jou de slapeloosheid ooit begonnen?
Ik denk eigenlijk de coronatijd is wel een belangrijk punt.
Daarvoor ook al wel, maar dat heeft er toch een beetje
mee te maken, in het begin had ik niet per se slapeloosheid, maar ik ging gewoon steeds later slapen. Ik was een
beetje mijn ritme aan het shiften zeg maar. En dat begon
denk ik eerder bij, toen ik net klaar was met de middelbare school, je hebt examen gehad, en dan heb je een hele
lange vakantie. Dus ik kon laat wakker worden en dan
ging ik ook laat naar bed. Ik ging tot heel laat in de avond
ook dingen doen die ik gewoon leuk vind. En dan op een
gegeven moment shift je ritme een beetje, dus dan ga
je pas om 4 uur naar bed en je komt pas om 12 uur ’s
middags je bed uit.
Ja en is er een duidelijke oorzaak aan te wijzen of is
het puur dat ritme dat veranderd is?
Ja het ritme speelt natuurlijk wel een rol, maar in dat opzicht, dat het moest, bijvoorbeeld het eerste jaar van cmd
dan kon ik nog wel weer in mijn ritme komen, dan kon ik
nog wel een paar dagen wat vroeger gaan slapen en dan
kwam dat wel. Maar dat was wel het begin dat ik merkte
dat ik echt laat ging slapen en zeker toen corona begon,
toen kwam dat ook een heleboel onzekerheid, stress, en
kwam er zo veel bij kijken en dat neem je ook wel mee
naar bed. Dus wanneer ik dan in bed lig en ik probeer dan
te slapen dat in een keer gaat het door in het hoofd.
Heb je er vaker last van gehad in je leven?
Nee. Zeker op jongere leeftijd was ik echt wel een goede
slaper. Het is wel echt, hoe ouder ik ben geworden, hoe
meer ik problemen ik heb gekregen met in slaap vallen.
En hoe lang heb je er nu last van?
Ja dag al bijna 2 jaar.
Oke, welke gevolgen ervaar je in je dagelijks leven

door de slapeloosheid?
Ik merk wel, omdat ik dus, omdat ik heel laat ben gaan
slapen heb ik te weinig uren slaag gehad in een nacht dus
ik ben over het algemeen best wel moe. Ik ben sindsdien
pas ook echt koffie gaan drinken, gewoon best wel veel
over de dag om wakker te blijven. Dan gebeurt het ook
wel dat ik soms heel random dips heb over de middag,
dat ik random om 2 uur zowat in slaap val in een les.
Niet omdat het saai is maar gewoon echt moe. En dan
soms ook gewoon, bijvoorbeeld vandaag moest ik vroeg
opstaan, als het echt vroeg is dan wil het gewoon echt
best wel lastig zijn.
Oke en hoe ziet jouw avondroutine eruit?
Mijn avondroutine is meestal wel constant, als ik niet
werk dan ga ik na het avondeten naar mijn kamer en dan
ga ik daar of aan mijn hobby’s werken of ik ga een serie
kijken of zoiets. En bijvoorbeeld ik probeer tegenwoordig,
omdat ik toch wel weer vroeg moet opstaat voor school,
probeer ik toch wel om 11 uur in bed te liggen, dus tot
die tijd heb ik alles gedaan en alleen als ik weet dat ik kan
uitslapen dan ga ik wel eens om 12 uur naar bed of later.
Oke en je hebt dus geen echte vaste tijden waarop je
gaat slapen en opstaat?
Nee dat schommelt ook per dag inderdaad.
Nee, en ben jij wel eens naar een arts geweest voor
jouw slapeloosheid?
Nee.
En zou je ooit naar een arts gaan?
Ik heb er niet echt over nagedacht, het is vooral in slaap
komen en het heeft ook niet te maken met, sommigen
mensen kunnen slecht slapen, die worden ’s nachts ook
heel vaak wakker en zo, dat heb ik dan weer niet. Het is
bij mij niet echt een slaapprobleem, maar het is meer
een soort stressprobleem wat dan meespeelt met het in
slaap komen.
Heb jij bepaalde tips of hulpmiddelen gehad of gezocht die hebben geholpen en waar je wat aan hebt
gehad?

Ik heb de laatste tijd wel een melatonine geprobeerd om
in slaap te komen, dat heb ik gewoon op internet gevonden. Het probleem is dan ook dan lig je in bed en je komt
niet in slaap dan ga je erover nadenken en dan maak je
het steeds erger. Het is een soort cirkel. En dan kijk je op
je telefoon en dan denk je, kut, het is alweer een uur verder en dan, kut, het is alweer 4 uur ’s nachts en ik lag om
11 uur in bed. Dus op een gegeven moment dan is het
niet de meest leuke oplossing, maar het is een oplossing.
En helpt het ook die pilletjes?
Jawel, weetje, ik weet ook wel het is eigenlijk helemaal
geen slaapmiddel, het is bedoeld om bijvoorbeeld voor
een jetlag je ritme juist terug te brengen. En een side
effect is dat je wel gelijk moe wordt. Ik slaap er wel fijn
door, maar ik wil het niet dagelijks doen, want er zit
mogelijk wel een side effect aan, het kan ook juist weer je
vermoeidheid versterken de dag erna.
Zijn er nog andere dingen die jou geholpen hebben?
Ik weet niet of ze geholpen hebben, misschien is het wel
een placebo, maar ze zeggen bijvoorbeeld dat computerschermen slecht kunnen zijn, dus ik heb als ik een dag
lang echt weet dat ik veel ga computeren, dan doe ik wel
eens een computerbril op, dat werkt met licht of zo. Ik
heb ook geleerd van Ilya dat cafeïne dat heeft een half tijd
van 6 uur, dus probeer ik na 6 uur ’s avonds geen cafeïne
meer te drinken want dan slaap ik echt niet meer. En
mensen zeggen ook gewoon ga sporten, want als je gaat
sporten dan ben je over het algemeen wat moeier aan het
einde van de dag dus ik sport ook, dat soort dingentjes.
Oke en een andere vraag. In welke mate heeft licht
invloed op jouw inslapen?
Licht, waar moet ik daar dan aan denken?
Bijvoorbeeld sommige mensen moeten echt van die
black-out gordijnen hebben om te kunnen slapen.
Ja mijn kamer, ik snap ze wel, want het moet wel echt
donker zijn. En het fijnste is dus ook wel als het pikdonker
is. Ik heb ook echt zo’n rolluik dat helemaal naar beneden gaat en niet alleen een gordijn. Er zit ook een raam
boven mijn deur naar de gang, maar daar heb ik dan ook
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een ding overheen geplakt zodat daar ook niks doorheen
komt. Sterker nog, als ik soms echt net een nacht lang
heb wakker gelegen, dan begin je te wennen aan het donker, dan is mijn kamer eigenlijk donkerblauw zeg maar.
En dan doe ik mijn nachtlampje aan voor 10 minuutjes,
zodat ik wen aan licht, zodat wanneer ik hem uitdoe dat
het weer pikdonker is.

Mensen zeggen wel eens, zo’n body scan of zo, dat je dan
gaat liggen en dan gewoon actief gaat nadenken van “nu
gaan mijn voeten slapen en nu gaan mijn benen slapen”
en dat je zo langzaam naar boven gaat en zou je door de
soort meditatie zou je gaan slapen. Misschien doe ik het
niet goed, maar ik heb het wel eens geprobeerd, het heeft
niks geholpen.

Ja oke, dus het heeft wel invloed. En hoe zit het met
geluid, heeft dat voor jou invloed?
Ja ik weet niet in welke richting je denkt, maar bijvoorbeeld iets wat voor mij echt de nacht kan verpesten is
wanneer ik bijvoorbeeld erg laat thuiskom en ik begin
vogels te horen. Dan is voor mij al de nacht kut zeg maar.
En wat ik ook wel vaak doe, ik ga vaak wel slapen met
mijn muziek op en met mijn koptelefoon op. En dat is wel
iets waar ik juist wel lekker mee in slaap val. Dan gebeurt
het wel eens dat ik om 3 uur ’s nachts wakker word omdat ik mijn muziek dan nog heb aanstaan. Maar dan ben
ik dus zo slaperig dan leg ik het weg en dan kan ik wel
gewoon doorslapen.

Ja dat verschilt per persoon. Ja mijn afstuderen ga ik
dus echt richten op het interieur, dus vandaar ook de
vraag, in welke mate heeft het interieur van je slaapkamer denk je invloed op je nachtrust?
Waar moet ik dan aan denken?

Waarom denk je dat muziek wel fijn voor jou is?
Sowieso is de muziek zelf wel rustgevend, ik wil ook
graag wel geloven dat als ik muziek luister, dan let ik
op die muziek en niet op “ik wil slapen” en niet op een
vervelende gedachte of een vervelende herinnering of iets
waar ik me niet fijn bij voel.
En bijvoorbeeld het gevoel van hoe jouw dekens aanvoelen en hoe jouw matras aanligt, vind je dat belangrijk?
Jawel, mijn oude bed, dat nog een een-slaper was, die
had hekjes en dan deed ik mijn deken deed ik bij mijn
voeteneind zo ertussen zodat het vastzat. Mijn nieuwe
bed, dat is een twijfelaar, het is wel fijner want ik heb
meer ruimte, maar mijn dekens liggen nu aan het einde
gewoon los zeg maar. Ik weet niet, daar zit een discomfort als er een vrijheid zit bij mijn voeten, dan sla ik het
alsnog een beetje zo onder mijn voeten.
Zijn er ook hulpmiddelen of tips die je hebt geprobeerd
en die eigenlijk helemaal niks hebben geholpen?

je met school bezig bent dat je dan wel, dat als je dat dus
vlak voor het slapen doet, dat je dan echt naar bed gaat
met school in je gedachte. Dan ben je nog heel actief aan
het denken. Dan ben je niet per se gestrest, maar je staat
gewoon heel erg aan.
Dus wat zou jouw tip dan zijn?
Minstens een uur voor het slapen dan niet meer werken.
Dat je alvast die rust in je hoofd gaat creëren.
Dat was het eigenlijk. Ik heb geen vragen meer.

Het kan alles zijn, net zoals we het hadden over het
licht en die rolluiken, hoe het bed licht, bijvoorbeeld
kleuren of geluid, noem maar op.
Ja ik weet niet of het er mee te maken heeft, maar als
mijn kamer, ik doe altijd stofzuigen op zondag, dus
vrijdag is die altijd weer redelijk smerig. Dus de grond
ook, dan voel je korreltjes of zoiets en dan gebeurt het
wel eens dat als ik in bed ga liggen dat ik die meeneem
in bed. En als ik korreltjes of iets in mijn bed voel, dan iel.
Maar ook dus, ookal neem ik die niet mee naar bed. Als
ik lig in bed en ik weet dat mijn kamer vies is dan slaap ik
ook minder goed.
Ja dat kan ik me wel voorstellen, dat zeggen meerdere
mensen ook.
Ja het gaat ook wel breder dan dat. Ook met schoolwerk
en zo, als mijn kamer opgeruimd is dan voelt mijn leven
iets meer in controle.
En zijn er nog denk je andere elementen die een wil
spelen?
Ja wat ik ook wel vaak heb, is dat ik soms gewoon een
poging moet doen om te gaan slapen, ik ben meer een
avondmens, bijvoorbeeld ook mijn creativiteit is komt
vaak juist in de avond, ik heb ook de meeste motivatie in
de avond, dus bijvoorbeeld dat ik juist voor school dingen
of hobby’s in de avond bezig ben en dat ik niet zo goed
weet hoe ik moet stoppen, dan wil ik nog wel eens tot laat
doorgaan. Maar ik heb ook wel eens gehoord, zeker als
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Naam: Mireille
Leeftijd: 52
Geslacht: Vrouw
Datum: 08-01-2022
Tijd: 20:00-20:45
Hoe is de slapeloosheid bij jou ooit begonnen?
Een jaar of 6/7 geleden denk ik. Ik weet niet precies hoe
het ontstaan is, dat gebeurt niet van de een op de andere
dag. Het begint met natuurlijk langzaam wel eens een
keer niet goed slapen, een nachtje korter slapen, een keer
niet slapen tot steeds meer. Maar het is gelijk begonnen
met mijn rugpijn denk ik, maar ik weet niet of mijn rugpijn
de slapeloosheid heeft veroorzaakt of slape-loosheid
mijn rugpijn verergerd heeft. Want doordat je niet slaapt
je hele lichaam niet kan ont-spannen, kan het ook zijn dat
daardoor fysieke klachten ontstaan. Dus dat was een vicieuze cirkel, die gaat elkaar steeds meer in stand houden.
Was het dan de eerste keer 7 jaar geleden dat je er
last van hebt gehad? Of heb je ook andere momenten
in je leven last van slapeloosheid gehad?
Nou ik ben altijd een moeilijke slaper geweest. Ik heb
altijd heel licht geslapen, snel wakker en altijd bijvoorbeeld 2 of 3 keer per nacht wel wakker. Ik ben echt jaloers
op mensen die gewoon heel de nacht doorslapen, want
dat heb ik echt nog nooit in mijn leven gehad. Ik weet
gewoon niet wat dat is. En ik had rond mijn 12e jaar ook
minimaal een jaar heel erg last van slapeloosheid. Toen
was ik net een tiener, dus 12/13, eerste klas middelbare
school, dus ik denk dat dat hor-monaal was. Want ik had
geen extreme stress toen.
Was dat vergelijkbaar met wat jij nu hebt?
Ik denk, toen lag ik vooral heel lang wakker. Dan ging ik
bijvoorbeeld om 9 uur naar bed en sliep ik om 1 uur s’
nachts nog niet als kind. Dus vroeger had ik vooral dat
ik heel moeilijk in kon sla-pen en nu heb ik meer dat ik
een beetje moeilijk inslaap, maar niet altijd, maar vooral
in hele korte fases slaap. Dus ik kom niet aan mijn diepe
slaap toe. Ik word dan iedere keer om de anderhalf uur
wakker. En dan duurt het ook wel weer even voordat ik
iedere keer in slaap kom.

Wist je gelijk dat er sprake was van insomnia?
Nou nee, in het begin denk je gewoon ik kan niet slapen,
maar op een gegeven moment wordt het steeds meer
een patroon en dan ga je er een beetje over opzoeken
op internet en dan lees je overal van als het langer dan
bijvoorbeeld 3 weken duurt dan heb je last van slapeloosheid, dus toen dacht ik op een gegeven moment wel van
oke, dan heb ik daar wel last van denk ik. Dus gewoon
een beetje door de informatie die ik op internet las kwam
ik erachter dat ik daaraan lijd, maar niet dat ik zelf zo snel
dat etiket op mezelf plakte.
Je hebt nu al zo’n 6/7 jaar insomnia, dat is nu dus nog
steeds bezig?
Ja, soms heb ik al wel het gevoel dat het al iets minder
is dan in het begin, maar nog lang niet zoals het zou moeten.
Wat zijn voor jou persoonlijke gevolgen die je hebt
ervaren door slapeloosheid?
Ja gewoon lichamelijk, dus een heel brak gevoel. Elke
keer als ik ’s ochtends uit bed kom, ik zeg wel eens alsof
er een vrachtwagen over je heen is gereden. Alles een
beetje stijf en stroef, maar ook gewoon helemaal niet fit.
Je wordt elke ochtend niet fit wakker, je voelt je echt brak.
En pas eigenlijk rond 12 uur in de middag voel ik me pas
wat fitter worden.
En naast het gevoel van niet fit zijn, ervaar je nog
andere gevolgen?
Nouja, behalve dat je natuurlijk zelf niet goed in je vel zit
heeft het natuurlijk ook emotionele gevol-gen voor mijn
man en mij samen, dus je huwelijk. Omdat het natuurlijk
voor hem niet fijn voor hem is om naast mij te liggen,
want hij word weer 100 keer wakker door mij omdat ik
zo lig te draaien en ik word eigenlijk wel weer chagrijnig
wanneer ik hem zo lekker hoor snurken en slapen. Dus
het is voor je partner of met wie je samenwoont ook net
zo zwaar.
Oke en je zei dat je wellicht ook je rugpijn erdoor verergerd is, merk je ook andere fysieke pijn?
Ja uuuh, ik denk dat als je pijn hebt, maar je slaapt elke

nacht heerlijk ontspannen dat je pijn als je wakker wordt
wat minder is, of dragelijker is. Maar omdat ik ’s nachts
zo slecht slaap en zo lig te draaien wordt de pijn niet minder, dus die rugpijn is er, maar doms ook gewoon hoofdpijn doordat je te weinig geslapen hebt. Ook gewoon
vooral dat je een kort lontje hebt. Je kan heel weinig
prikkels hebben. Bijvoorbeeld als mijn man heel hard de
tv aanzet, vooral in de ochtend, dat kan ik echt niet hendelen eigenlijk. Dat komt dan te hard binnen.
Oke en in je dagelijks functioneren, dus thuis of als je
naar je werk toegaat, merk je daar iets van?
Ja ik merk sowieso dat als ik vroeg moet werken, dat is 1
ochtend in de week, dat vind ik echt niet fijn. Dan moet ik
heel vroeg op en dan ben ik dus helemaal nog een beetje
brak. Maar goed als ik daar ben dan vind ik het zo leuk,
dan vergeet ik het ook wel weer een beetje. Maar goed,
ik voel me gewoon niet fit. ’s Middags werken vind ik wel
fijner want dan heb ik mijn koffie op en heb ik een wandeling gemaakt en dan voel ik me wel beter. Maar ja, je
hebt soms minder concentratie en je kan gewoon minder
prikkels hebben. Ik kan gewoon niet te veel hebben aan
mijn hoofd. Ik denk dat zegmaar eigenschappen die je al
hebt, dat die negatieve eigenschappen versterkt wor-den
hierdoor, bijvoorbeeld het feit dat ik niet goed tegen onverwachte dingen kan en niet van heel veel bezoek houdt.
Dat vind ik normaal al, maar dat wordt dus versterkt
omdat je gewoon emoti-oneel niet zo veel aankan. Je
emmertje is sneller vol zegmaar. Want je komt natuurlijk
als je niet slaapt, dan kom je psychisch ook niet tot rust.
Ik slaap wel, maar dus nooit diep en in korte fases. Ik
droom ook veel en dan word ik dus steeds met een heel
druk hoofd wakker, dus niet lekker uitgerust.
En lichamelijke gezondheidsproblemen, zoals een
hoge bloeddruk, heb je gemerkt dat dat soort klachten
verergerd zijn?
Ja ik heb natuurlijk altijd al een hoge bloeddruk, maar ik
weet niet of dat nou verergerd is daar-door. Daar heb ik
geen harde bewijzen voor ofzo. Ik weet alleen, gewoon
als het gaat om fysieke klachten, dat ik 10 jaar geleden
me veel beter en gezonder voelde omdat ik toen wel
gewoon sliep. Je voelt je gewoon minder fit en slapper en
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emotieneel kwetsbaarder enzo. En mijn spieren. Maar ik
kan niet echt zeggen dat dat specifiek daardoor gekomen
is.

vroeger gewoon cremekleurige gordijnen en verder niks,
maar nu heb ik wel echt dikke die verduisteren en ook een
rolgordijn, dat je het echt heel donker kunt maken.

Ben je ervoor naar een arts geweest?
Ja, en dan leg je je klachten uit en eigenlijk knikken ze
alleen maar. Ik heb toen wel slaappillen gekregen, maar
ze waarschuwen er dan al voor dat het verslavend is, dus
dat heb ik eigenlijk niet zo erg geprobeerd.

En hebben er nog meerdere dingen geholpen?
Ja kijk, ik slaap de afgelopen jaren apart zijn mijn man.
Als je naast iemand ligt die heel goed slaapt, dan word
je daar onwillekeurig eigenlijk een beetje boos van, dat is
heel raar. Omdat je gefrustreerd bent dat die wel ligt te
slapen en jij niet. En ik doe ’s nachts wel eens een lampje
aan en dan lees ik even of ik ga uit bed, maar als je met
iemand op de kamer ligt dan wil je heel stil zijn en dan ga
je geen licht aandoen. Je kan eigenlijk niet doen wat je wil
doen. Of je ligt allemaal te draaien en dan wordt iemand
weer wakker en dan moet je weer stil zijn. Of iemand ligt
te snurken ofzo. Dus ja, ik ben een stuk rustiger geworden toen ik, ja het is echt niet leuk, maar dat apart slapen
dat heeft voor mij wel echt een stuk rust gegeven dat ik
niet bang ben dat ik hem ook wakker hou, want hij heeft
natuurlijk ‘s morgens ook gewoon zijn werk. En ik kan
ook gewoon naar bed en gaan slapen wanneer ik dat wil.
Want mijn man die zit de ene avond heel lang op zijn Ipad
en dan wilde ik juist slapen en de andere keer dan zat ik
nog iets te doen en wilde hij juist het licht uit. Dus als er
iemand naast je ligt moet je altijd in iemands ritme mee.
Dusja deze dingen hebben me wel rustiger gemaakt

Heb je verdere professionele behandelingen gehad?
Hoe was dat en hebben deze geholpen?
Ja ik heb wel een traject gehad. Ik heb cognitieve gedragstherapie gehad maar die was eigenlijk gericht
op mijn rugpijn, maar daar zat ook een module in van
slapen. En ik moet zeggen dat het niet echt geholpen
heeft. Ze geven wel tips, maar die kun je ook wel in de
Libelle lezen zegmaar. Bijvoorbeeld niet te veel alcohol
drinken en ’s avonds niet te veel eten, niet te veel op
je telefoon kijken. Het zijn best wel van die standaard
dingen allemaal en op een gegeven moment heb je dat
wel een beetje geprobeerd, maar echt DE oplossing… nee.
De tips hebben niet aangeslagen, maar het psychisch
een beetje een steun, dat je met iemand sprak die het ook
echt een beetje begreep en dat er meerdere waren die
er ook last van hadden, dus dat je niet alleen bent. Het
neemt ook een beetje… Op een gegeven moment raak
je heel gefrustreerd om te gaan slapen en dan wordt je
zelfs bang omdat het weer avond wordt, maar dat heb ik
ook niet meer. Ik denk nu van, oke ik kom het wel weer
door. Dus het heeft de angst voor de nacht wel een beetje
wegge-nomen, maar het probleem niet opgelost.
Je had het al over die tips die je hebt gekregen. Zijn
er bepaalde tip of hulpmiddelen die jij zelf hebt gebruikt waardoor het toch wat dragelijker is geworden
zegmaar, of mis-schien zelf je nachtrust verbeterd
hebben? Want het gaat iets beter zei je. Zijn er dingen
die daar misschien aan bij hebben gedragen?
Nou wat wel een beetje helpt, wat ik prettig vind, zijn
oordopjes, omdat ik zo heel snel wakker kan worden
dan geluiden. Zelfs van de hond die te hard ademhaalt.
Dus oordopjes en dook verduis-teringsgordijnen. Ik had

Ja, en heb je nog meerder punten die je geholpen
hebben?
Ja wat ik wel vind, ik vind het belangrijk dat, niet dat ik
daardoor beter ga slapen, maar de sfeer van een slaapkamer vind ik heel bepalend of je je op je gemak voelt op je
slaapkamer. Want je slaap is eigenlijk al een soort vijand
voor je en als je nou nog in de slaapkamer komt en je
voelt je daar ook nog eens niet zo prettig, dan wordt het
helemaal zo’n dingetje om naar bed te gaan. Dus ik vind
zo’n sfeer creeren, voor mij is dat warmte en gezelligheid
en ik vind het beddengoed ook zo belangrijk, dat het lekkere materialen zijn de deken enzo. Dat je daar ook een
lekker comfor-tabel gevoel bij krijgt.
En als je naar andere algemene tips kijkt die voor jou
fijn zijn geweest of hebben gehol-pen. Heb je nog an-

dere dingen die een positieve invloed hebben gehad?
Mag echt alles zijn.
Ik kan het zo even niet bedenken, misschien schiet me
nog iets te binnen, dan app ik het wel door. Ja ik vind
een warm bad van tevoren lekker. En dan een heerlijk
ontspannen boek te lezen en dan naar mijn bed te gaan.
Het is niet dat ik dan beter slaap, maar dan voel ik me wel
ont-spannener. Dus niet vanuit een druk feestje of visite,
of een drukke film gelijk in bed.
Dus als ik het goed begrijp dan is het voor jou ook
belangrijk dat je een specifieke avondroutine hebt
waarbij je langzaam al helemaal tot rust gaat komen
voor het slapengaan?
Ja dat geeft me wel het prettigste gevoel. Het is niet
gelijk een oplossing, maar ik voel me daar wel het fijnste
bij ja. Dan lig je meer ontspannen in bed.
Hoe ziet jouw avondroutine eruit?
Uuuhm rond half 7 eten, daarna een beetje opruimen
van de keuken. Ik kijk ook wel tv, bijvoor-beeld even het
nieuws kijken. Dan doe ik tussendoor een beetje strijken
of een wasje draaien. Meestal gaan we dan rond een uur
of 10 nog een blokje lopen met de honden. Dus dan ga
ik de honden uitlaten en daarna ga ik in bad en dan naar
bed. Dus ik doe geen zware activiteiten meer. In de winter
dan, in de zomer is dat misschien soms wat anders, dan
ga je nog wel eens in de tuin werken ofzo, maar in de
winter doe ik niks intensiefs meer in de avond.
Je zei dat je voor het slapengaan nog met de honden
wandelt. Denk dat je dat voor je gevoel enige invloed
heeft op je slapen?
Ja ik vind het wel lekker om even buiten te zijn ja. Dus dat
is niet negatief. Even lekker ontspan-nend en dan wandel
ik even met mijn man en dan kletsen we wat. Dus dat
vind ik niet erg, behal-ve als het regent natuurlijk, maar
het heeft denk ik wel een positieve invloed.
Je had het net over het verschil tussen zomer en winter. Maakt het seizoen voor jou enig verschil als het
gaat om slapen?
Ja want ik vind het sowieso om te slapen als het nog
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licht is. Ik heb natuurlijk wel verduisterende gordijnen,
maar je ziet er alsnog licht doorheen. Dus in de zomer als
het tot laat licht is dan slaap ik dus nog slechter eigenlijk.
Ik merk wel in de winter dat het dus langer donker is dat
ik dat fijner vind. Ik vind het vooral in de zomer dat het zo
vroeg donker wordt vervelend, omdat ik dan bij-voorbeeld
soms om 5 uur ’s ochtend al wakker ben en dan hoor ik
die vogels zo fluiten en dan zie ik al een spleet licht en dat
is dan vervelend. Dus bij donkerte kan ik wel beter slapen
ja. En als het heel warm is in de zomer natuurlijk. Daar
kan ik veel slechter tegen dan wanneer het koud is.
Heb jij een vaste routine van hoe laat je gaat slapen en
hoe laat je opstaat?
Ja dat probeer ik wel want ze zeggen dat het goed si om
dat vast te hebben. Ik ga zo slapen rond half 12 gemiddeld, de ene keer is dat 11 uur en de andere keer 12 uur,
maar half 12 gemid-deld. En om kwart over 8 of 8 uur sta
ik op. Als ik moet werken sta ik om 7 uur op maar dan
pro-beer ik ook weer net een half uurtje eerder op bed
te liggen. Ik heb wel echt gelezen dat dat het beste is ja,
echt een vast ritme en niet uitslapen enzo. Dus ik probeer
me wel een beetje daaraan te houden. Ik probeer ook wel
om op zondag mijn wekker op kwart over 8 te zetten, dat
vind ik niet altijd fijn, maar ja ik heb wel begrepen dat dat
goed is ja.
Heb je nog andere tips die je hebt geprobeerd, maar
die eigenlijk helemaal niks hebben geholpen voor jou?
Ja ik heb sowieso heel veel natuurlijke slaapmiddeltjes
geprobeerd, want ik wilde niet aan de me-dicijnen. Maar
dat hielp eigenlijk allemaal niet zo. O wat trouwens wel
heeft geholpen is dat ik niet met een volle buik ga slapen,
want dan heb ik sowieso last van slapen, dus niet te veel
eten voor het slapen gaan.
Maar wat niks heeft geholpen, even denken… Ze zeggen
wel dat je niet voor het slapengaan op een telefoon of
Ipad moet kijken weet je wel? Maar ik heb dat wel eens
uitgeprobeerd… Ik heb wel dat gele licht erop gezet, maar
ik merk nou echt niet dan als ik nou wel of niet op die
Ipad zit dat ik dan beter slaap ofzo.

En ook bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen of meditatie dat helpt allemaal niet bij mij. Tenminste bij mij niet,
maar dat zal wel per persoon verschillen. Want het is bij
veel mensen de slapeloosheid stress gerelateerd. Hun
hoofd zit vol met zorgen en stress en daardoor kunnen
ze niet slapen. En daardoor kun je dus mediteren enzo
en oefeningen om een beetje rustig te worden. Maar ik
ben helemaal niet gestrests ofzo. Het zit bij mij dus niet
in het geestelijke. Ik denk dat het bijvoor-beeld meer in de
overgang ligt.
Ja dat klopt, het verschilt bij iedereen. Het kan zelfs
erfelijk zijn en dus al in je genen zit-ten. Als jij zegt
dat je altijd als een slechte slaper bent geweest en er
vroeger ook al last van hebt gehad dan kan het dus
zijn dat het gewoon in je genen zit.
Ja klopt. Ik zat ook nog te denken… het is denk ik heel
belangrijk dat iemand die al een aversie tegen slapen
heeft, dat hij niet een aversie tegen zijn slaapkamer heeft.
En dat hij dan toch zich zo fijn voelt en gezellig is in de
slaapkamer zodat het als het ware losgekoppeld kan
worden van het slapen.
Ja zo is en een bepaalde therapie, stimuluscontrole,
waarbij die negatieve slaapprikkels eigenlijk een positieve waarde gaan krijgen. En dat heeft eigenlijk ook
geel veel met de slaapkamer te maken. Dat je bijvoorbeeld alleen maar je slaapkamer gebruikt om te slapen en als je dus niet kan slapen je naar een andere
ruimte gaat om daar even wat anders te doen totdat je
slaperig wordt en dan ga je weer naar de slaapkamer
om te proberen te slapen. En ook dat het enige wat je
doet in de slaapkamer slapen is, dus niet bijvoor-beeld
tv kijken. Dus dat je de slaapkamer alleen associeert
met slapen.
Ja… ik weet het niet. Dat klinkt heel mooi, maar weetje,
dan is het ’s nachts. Dan ga ik er ook wel eens uit, maar
dan is het overal ijskoud, dan is het donker en dan denk
je wat doe ik nou midden in de nacht hierbeneden om 4
uur? Dan denk ik, ik heb hier geen zin om te gaan zitten,
dus dan ga ik toch maar weer naar mijn slaapkamer om
onder de warme dekens te kruipen. Snap je? Dus dat is
best wel lastig.

Ja dus dan zou er eigenlijk een andere ruimte moeten
zijn die altijd heel aangenaam is om naartoe te gaan?
Ja, misschien zou je zelfs een hoekje in je slaapkamer,
waar je een soort schot creëert dat het toch afgesloten is
maar dat je niet helemaal naar een andere kamer moet.
Maar dat het toch lijkt alsof het een andere ruimte is
waarbij je dan toch los uit dat bed kan komen.
En heb jij andere dingen die voor jou rustgevend zijn?
Nou ik vind de sfeer van een slaapkamer belangrijk. Ik
hou van warmte en gezelligheid. Maar dat vind ik. Dat
verschilt waarschijnlijk per persoon. Ik hou zelf ook wel
heel erg van planten. Die ge-ven natuurlijk zuurstof en
ik vind ze ook een leuk gevoel geven. En wij hebben ook
een luchtfilte-raar in de slaapkamer staan, en die filtert de
lucht. En sommige mensen slapen daardoor beter omdat
ze geen last meer hebben van allergieën en niezen, of
minder.
Nou ik ben zo wel door mijn vragen heen. Heb jij zelf
nog dingen toe te voegen?
Uuuhm nu even niet. Uuuhm, ik denk trouwens ook aan
het effect van muziek. Sommige mensen worden heel
rustig van bepaalde muziek ofzo. Maarja ik heb dat zelf
niet dus het is wel lastig dat dat per persoon verschilt.
Ja dat klopt, je zou het dan bijvoorbeeld aan of uit
kunnen zetten. Zodat je het zelf kan bepalen.
Ja inderdaad. Wat ik me nu ook bedenk is het effect van
geuren. Want wat ik ook wel eens gele-zen heb is sprenkel wat pepermunt of lavendelolie op je kussen, maar je
hebt ook van die dingen die een bepaalde lucht verspreiden.
Ja inderdaad. Ik heb ook gelezen dat lavendelgeur
rustgevend is. Ik bedenk me nu dat ik me tijdens het
onderzoek ook nog extra kan focussen op het effect
van de zintuigen. Zoals we het nu dus over geur hebben.
Ja ik denk dat dat ook leuk is inderdaad.
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Expertinterview
Kun je iets over jezelf vertellen?
Ja ik ben Geert en ik ben gezondheidspsycholoog en ik
werk nu denk ik een jaar of 11 binnen Kemenheagen,
centrum voor slaapgeneeskunde, hiervoor heb ik gewerkt
in meer grote psychiatrische instellingen, GZE en de ouderenzorg, maar nu al een hele tijd dus bij Kempenheage.
Ik hou me vooral bezig met diagnostiek en behandeling
bij slapeloosheid, maar ook wel andere slaapstoornissen,
zoals parasomnia, slaapabneu, rustelozebenen enzovoorts. Maar een heel groot deel van mijn werk bestaat
wel uit het behandelen van slapeloosheid.
En ik vraag me af, wat is eigenlijk de procedure? Dus
er kom iemand aan meldt zich aan als insomnia patiënt, wat is dan de procedure?
Mensen worden bij ons of door de huisarts of door
andere specialisten uit andere ziekenhuizen, we zijn een
derdelijns centrum, dus echt een expertisecentrum op
het gebied van slaapstoornissen en zeker voor insomnia hebben we de laatste jaar een ander beleid, want de
groep is natuurlijk ontzettend hoog. Ik denk dat het aantal
mensen dat echt voldoet aan de diagnose insomnia dat
dat bijna 1,4 miljoen mensen moeten zijn in Nederlands,
dus dat is echt een hele grote groep. Zo tussen de 7 en
8 procent van de bevolking. We zijn er al jaren mee bezig
om daar een wat betere zorg voor te krijgen in de eerste
lijn en ook bij de huisarts enz. Maar dat wil nog niet heel
erg vlot, dus we worden nogal overspoeld met vragen op
dat vlak, waardoor we ook hele lange wachtlijsten kregen.
Dus we hebben het nu een beetje gedefinieerd dat we
met name mensen aannemen die een slapeloosheid
hebben naast een andere slaapstoornis of bij ernstige
medische capabiliteit of mensen die eigenlijk alle eerste
keus behandelingen voor slapeloosheid al hebben gehad.
Als iemand daaraan voldoet krijgt hij een intake bij ons
bij een specialist, dat is een somnoloog, met als achtergrond een neurologie of longarts, over het algemeen ook
een aantal basisartsen. Na die intake wordt dan gekeken

of er aanwijzingen zijn voor andere slaapstoornissen. Dat
hebben we een tijd gedaan, maar dat blijkt toch niet heel
goed te werken. Dus wat we nu doen is dat wel iedereen
zich kan aanmelden, dat we een intake doen en dan
krijgen mensen inderdaad ook een intake bij de specialist
en die kijkt of er aanwijzingen of dat er echt een andere
slaapstoornis aan de orde is, dan doen we nader onderzoek. Is dat zo en blijft de slapeloosheid bestaan? En dan
krijgt hij intern een verwijzing naar de slaaptherapeut, zo
noemen ze ons dan. En die gaan kijken of een cognitieve gedragstherapie zou kunnen helpen of dat er andere
mogelijkheden zijn om de slaap te behandelen. Is er
geen andere slaapstoornis dan wordt iemand weer terug
verwezen naar de huisarts om eventueel bij de huisarts,
de GGZ of bij wie er ook een depressie of angststoornis
speelt om daarvoor dan de behandeling te krijgen. Dat
zou het mooiste zijn als dat zo zou werken.
Als ik het goed begrijp dan wordt de procedure of
behandeling gekozen op basis van, natuurlijk, welke
andere stoornis of ziekte eraan ten grondslag ligt?
Ja bij ons wel, ik denk normaal gesproken als je kijkt naar
de huisarts, dat mensen beginnen met gewoon algemene
slaap-waakhygiene als ze voor het eerste keer naar de
huisarts gaan. Lost het dan niet op, dan zou je eigenlijk
het liefst hebben dat de huisarts een cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid geeft, alleen het is een wat
onbekende behandeling nog en niet iedereen voelt zich
daar even bekwaam in, dus daar ligt nog een heel gebied
te winnen om dat zo snel mogelijk te doen. Je wil er ook
gewoon zo snel mogelijk bij zijn zodat mensen niet al 10
jaar slapeloosheid hebben, dan wordt het natuurlijk veel
moeilijker te behandelen dan als iemand pas een half jaar
slapeloosheid heeft. En heier is het inderdaad afhankelijk
van welke andere stoornis er nog misschien naast speelt.
Nou dan even een andere vraag. Hoe zie de ideale
avondroutine eruit? Of is dat heel erg verschillend per

persoon?
Ja dat denk ik wel, want het heeft veel met ontspanning
te maken en dat is ook voor iedereen natuurlijk anders
hoe je ontspant. En met name dan ook wel passief
ontspanning, mensen zijn over het algemeen heel goed in
actieve ontspanning, dus dingen doen en daardoor jezelf
afleiden, sporten en dat soort dingen. Passief ontspannen is vaak wat lastiger omdat de vele vormen die we
daarin hebben ook gekoppeld zijn aan beeldschermen en
dat is natuurlijk niet ideaal, alhoewel het hele blauwe licht,
dat zal wel een invloed hebben. Maar het is ook vooral
wat je doet op die schermen wat het verstoort. Zeker op
telefoons en op tablets zijn we vaak ook sociaal actief
bezig en dat is voor ons brein best wel complex en dat
is dus activerend en dat wil je eigenlijk liever niet in de
avonduren. Waar we meestal naar kijken is om na het
avondeten, afhankelijk van hoe laat iemand eet, proberen een soort dag afsluiting voor jezelf te maken. Dat je
even je dag doorloopt en voor jezelf kijkt van, wat heb ik
voor mezelf gedaan en zijn er nog dingen die ik nog met
iemand moet bespreken, die ik nog moet doen? Of waar
ik nog een mailtje moet sturen of wat ik op mijn agenda
moet zetten voor morgen, kijk ook even wat er morgen
voor een dag is, zodat je rond dat punt eigenlijk een soort
afsluiting hebt en een soort evaluatie, zodat het niet iets
is dat op het moment dat je op bed gaat liggen nog naar
boven komt. Wat ook wel vaak gebeurt, want de hele dag
zijn mensen in een soort trein en dan liggen ze op bed en
dan gaan ze nadenken wat moet ik morgen nog allemaal
doen en dan ga je met je partner bespreken van, zullen
we dat huis kopen ja of nee? Ik noem maar wat. Maar
dat is niet het ideale moment om dat te doen. Dan ga je
heel erg nadenken, dus het liefst wil je dat wat naar voren
halen. Je wil eigenlijk, als je kijkt naar je biologische klok,
dan begint die ongeveer 4 uur voordat je gaat slapen
eigenlijk al aan te geven dat je je klaar moet maken voor
het slapen, dus dan komt die melatonineproductie ook op
gang en dat is een mooi moment om voornamelijk ook
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al met ontspanning bezig te zijn. En dus niet te veel licht
meer, proberen dat het schemerig is zeg maar. En dan
dus voorkomen het gebruik van computers, tablets en
telefoons enz. Tv ben ik persoonlijk zelf wat makkelijker
in, zeker als je er wat verder vanaf zit. Maar je ziet het zelf
ook wel dat tegenwoordig mensen veel media tot zich
nemen met ook via de computer. Veel mensen hebben
geen tv meer en gebruiken een laptop om tv te kijken,
wat niet heel ideaal is, want die hou je vaak dichterbij,
en wat je dichterbij neemt, dan neemt die lichtintensiteit
exponentieel toe. Wat natuurlijk voor je biologische klok
natuurlijk niet heel goed is, want die gaat die melatonineproductie dan weer staken of afbreken, wat niet helpt.
Bovendien heb je er ook vaak een wat actievere houding
bij. Voor de tv zit je toch makkelijker wat meer onderuitgezakt als je ligt op de bank. Achter een computer zit je
ook vaker wat actiever dus dat is ook niet ideaal. Maar
het voordeel van de computer is dan wel weer dat je daar
zo’n avond modus op kan zetten zodat dat blauwe licht
wat wordt gefilterd, maar het heeft ook met name veel te
maken met wat je op dat moment doet op je computer.
Dus vanaf dat moment wil je eigenlijk gewoon ontspannen en bijvoorbeeld niet te veel nog gaan sporten. Ligt er
ook een beetje aan hoe getraind je bent. Als jij een heel fit
iemand bent en je hartslag is binnen een uur weer echt
helemaal normaal dan maakt het natuurlijk niet heel veel
uit. Maar ga je om 11 uur naar bed toe en ga je tussen
half 10 en half 11 nog intensief trainen dan is dat niet zo
heel erg handig want dan slaap je waarschijnlijk niet heel
erg goed. Hetzelfde geldt voor maaltijden. Het beste is
om gewoon 3 behoorlijke maaltijden per dat te hebben
en dan een behoorlijke periode tussen de laatste maaltijd
en het slapen te hebben zodat je maag niet ontzettend
hard moet werken voordat je gaat slapen. Je moet ook
niet met honger naar bed gaan, maar als je maag heel
hard moet werken dan komen er ook weer hormonen vrij
die ook weer een signaal geven aan die klok dat we nog
actief moeten zijn. Dus goed ontbijten in de ochtend is
ook weer heel goed, want daarmee zet je ook weer die
klok enigszins goed, maar laat in de avond is het minder
handig. Zeker hele grote maaltijden moet je niet zo laat
doen. Ja mis ik nog iets? Je wilt natuurlijk niet piekeren, dat is ook weer zo’n moment van evaluatie en het

planningsmoment zo vroeg in de avond waarin je ook
even nagaat, pieker ik nog ergens over? Dan heb je daar
natuurlijk nog allerlei oplossingen voor, programma’s of
cognitieve therapie om te kijken of je dan toch negatieve
gedachten wat kan verminderen en dan ontspannen. En
een uur voordat je gaat slapen zou je een warme douche
of een warm bad kunnen nemen zodat je lichaam gaat
afkoelen na die douche en dan na ongeveer een uur is je
temperatuur weer op het oude niveau, maar zit dan in een
soort afkoelmodus wat kan helpen om ook makkelijker in
slaap te vallen. Je moet geen koude voeten hebben ook.
Dat soort dingen.
Ja wel interessant, bijvoorbeeld dat moment van
evaluatie na het eten daar had ik nog niet zo over na
gedacht.
Ja we zijn natuurlijk heel actief tegenwoordig en we
zitten vaak heel vol met allerlei vergaderingen of voor
school zijn mensen nog vaak bezig. Dus dat is ook niet te
voorkomen, ik denk dat 4 uur voor het slapen gaan niks
ontspannend meer doen dat is voor veel mensen niet
eens meer haalbaar. Maar probeer 2 uur voor het slapengaan toch een periode in te bouwen waarin je toch echt
alleen nog maar ontspannende dingen doet en niet al te
actief meer bent.

precies bij die lift? Zijn dat overtuigingen die je hebt die
wel helemaal kloppen? Dat is dan meer cognitieve therapie en het gedrag stukje is dan eigenlijk langzaam in die
lift gaan staan en dan bouw je dat op. Dus dat is eigenlijk
cognitieve gedragstherapie en dat heb je dan ook heel
specifiek voor het slapen. Dus dan noemen we dat CGTI,
dus cognitieve gedragstherapie voor insomnia. Dat is een
hele specifieke behandeling die ergens tussen die 4 en 8
sessies duurt, waarin je gaat kijken, want je ziet ook heel
vaak dat mensen bang worden dat ze niet kunnen slapen,
bang voor de gevolgen op de lange termijn, ziektes en de
gezondheid, maar ook op de korte termijn, het functioneren op studie en werk enz. maar soms ook gewoon pure
frustratie die het oplevert dat je niet kan slapen. En dan
gaan wij kijken kan je dat gevoel, die angst, die zorg, die
moedeloosheid, kunnen we die veranderen dat ze meer
ontspannen zijn en heel specifieke gedragsinterventies
vervolgens inzetten om te kijken of we dat slapen weer
stabieler kunnen maken. Want heel vaak zien we dat door
die zorg, angst en frustratie een soort conditionering
ontstaat waarbij mensen ook gaan verwachten dat het
slapen wel weer niet zal gaan lukken en dat is dan weer
een bewijs voor die gedachte en ook weer een bewijs dat
dat gevoel juist was. Dan kom je dus in een hele negatieve spiraal terecht die je wilt doorbreken.

Ja en je zei dat je ervaring hebt ook met cognitieve
gedragstherapie. Zijn daar veel soorten van welke zijn
echt op insomnia gericht?
Ja cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm die
denk ik op dit moment de meest gangbare behandelvorm is voor de meeste angst en stemmingsklachten, de
meest bewezen effectief in ieder geval. En die gaat ervan
uit dat, je wilt als zorgverlener natuurlijk heel graag gevoel
veranderen, maar dat gaat niet zo makkelijk. Met medicatie kun je kijken of dat direct kan, maar dat heeft vaak ook
niet de voorkeur. Dus wat je probeert op zo’n moment is
het gevoel veranderen door mensen anders te laten denken of anders te laten doen, want dat is de weg naar je
anders voelen over het algemeen. Dus dat helpt bij angstklachten, als je bijvoorbeeld bang bent voor een lift, dan
zal je in die lift moeten om dat gevoel te veranderen. Dan
kan je eerst gaan kijken van, wat zijn je gedachten nou

En bijvoorbeeld stimuluscontrole?
Ja dat is een specifieke gedragsinterventie. Je hebt
eigenlijk 2 belangrijke gedragsinterventies die je allebei
of een van de twee inzet en beiden hebben eigenlijk het
doen om die conditionering te doorbreken. Je wil eigenlijk, wat er dan gebeurt is dat de slaapkamer of het naar
bed toe gaan of alles wat met slaap te maken heeft,
wordt gekoppeld aan arousel, dus alertheid door die
negatieve emotie en gedachte die het oproept. Dus het
brein van iemand die als heel lang slecht slaapt, die raakt
op het moment dat hij aan slapen denk ok naar bed toe
gaat of de slaapkamer ziet, raakt actiever. Terwijl juist het
brein van iemand die goed slaapt, die raakt juist ontspannen van naar bed toe gaan en dat probeer je ook weer te
bereiken door die gedragsinterventies in te zetten door op
het moment dat je dus wakker ligt op bed en niet kan slapen en je die arousel ervaart, dat in ieder geval dan niet
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op de slaapkamer te laten plaatsvinden. Om dat los te
koppelen. Dus op het moment dat je dan een kwartier of
half uur voor je gevoel wakker ligt. Je moet eigenlijk toch
niet op je wekker kijken, dus het is meer voor je eigen
gevoel he; lig is met een soort frustratie, irritatie, zorg of
negatief gevoel wakker ga dan uit bed en ga dan even ergens anders naar toe en op het moment dat je dan weer
slaperig bent ga dan weer naar bed toe. Of na een half
uur en als het dan weer niet lukt om te slapen dan ga je
weer uit bed. En zo probeer je eigenlijk te koppen dat op
dat moment dat je naar bed toe gaat dat je ook daadwerkelijk slaapt en te ontkoppelen dat als je je onrustig voelt
of niet slaapt in bed, dat je dan ook niet in bed bent. Dus
dat is eigenlijk stimuluscontrole. Hele vervelende interventies, vaak denken mensen dat dat dezelfde avond nog
moet werken, maar dat is niet zo, dat is echt een traject
van weken, maanden soms, om dat te doorbreken. Dat
is dus heel pittig want je zult uiteindelijk ook veel langer
wakker zijn. Mensen onderschatten heel vaak hun slaaptijd. Dus ze overschatten de tijd dat ze wakker zijn. Dus
door ook echt uit bed te gaan op dat moment haal je dan
ook wat slaap weg waardoor de slaapdruk hoger wordt
en mensen zijn ook langer echt actief dus dat levert
ook wat slaapdruk op. Daarmee hoop je dat uiteindelijk
ook wat stabieler gaat worden en dat die conditionering
omdraait. Dat mensen meer gaan ervaren dat wanneer ze
‘s nachts wakker worden dat ze dan weer gelijk in slaap
vallen of wanneer ze dan weer naar bed toe gaan dat ze
ook weer in slaap vallen.
Heb je daar al positieve ervaringen mee gehad bij mensen?
Ja zeker, ja ik denk dat de stimuluscontrole dat wat de
eerste gedragsinterventie die met name werd beschreven
dus die is ook wel uitgebreid onderzocht en die is effectief gebleken. Een andere interventie die we eigenlijk nog
vaker gebruiken is slaaprestrictie, ik weet niet of je dat
ook bent tegengekomen, maar daar ga je kijken hoe lang
slaapt iemand nou eigenlijk voor zijn gevoel en dan ga je
kijken, die tijd die gaan we dan ook ongeveer op bed liggen. Dus slaapt iemand 5 uur dan ga je ook 5 uur op bed
liggen om zo die slaap zo efficiënt mogelijk te maken.
Ook weer met hetzelfde idee dat je zo veel mogelijk tijd

op bed slapend wilt doorbrengen omdat dat die conditionering van die arousel doorbreekt. Want dan gaat iemand
weer ervaren, wanneer ik naar bed toe ga dan slaap ik. En
wanneer je die tijd inkort dan wordt de dag langer, je dag
wordt een uur of 3 langer. Waardoor je hersenen eigenlijk
meer behoefte hebben aan slaap en met name behoefte
hebben aan diepe slaap. Diepe slaap is de slaap waarin je
niet zomaar wakker wordt en die er ook voor zorgen dat
je makkelijk in slaap kan vallen. Dus daarmee stabiliseer
je eigenlijk die nacht slaap en op het moment dat dat gebeurt corrigeer je eigenlijk die arousel, die conditionering
daarvan, dan krijg je een omgekeerde conditionering, dan
krijg je juist conditionering van, “ik wil heel graag naar bed
toe want dan slaap ik tenminste want ik heb ontzettend
behoefte aan slaap”. Zeker als mensen dat een aantal
weken moeten doen of zelfs maanden dan wordt die
slaapdruk natuurlijk ontzettend hoog en dan gaan mensen ook echt weer verlangen om te kunnen gaan slapen
terwijl ze daarvoor vaak opzagen tegen het naar bed toe
gaan. Op het moment dat je dan een stabiele maar korte
slaap bereikt, natuurlijk ook al slaap je die 5 uur goed, dan
is het nog steeds veel te weinig, dus die slaapdruk blijft
zich maar opbouwen en op dat moment ga je eigenlijk
heel langzaam met 15 minuten per week ga je eigenlijk
die slaap weer uitbreiden en dan blijven mensen ervaren
over het algemeen dat ze goed blijven slapen in die korte
tijd en dat is heel effectief. Over het algemeen werkt dat
heel goed, zeker bij mensen die geen andere stoornissen
hebben, dus geen depressie of andere stoornissen. Dan
zie je toch wel dat ruim 80% zegt dat het effectief is. Dus
zeker niet voor iedereen helaas, er blijft nog altijd 20%
over waarvoor het niet werkt, maar het is toch een heel
groot gedeelte en zeker de moeite waard om dat te proberen. Maar dan is het ook weer belangrijk dat mensen
dat zo ontspannen mogelijk kunnen doen, dus daar heb
je die cognitieve therapie weer nodig, dat je gaat kijken
van wat denken mensen nou precies, want als ze dat met
paniek gaan uitvoeren dan houden ze het waarschijnlijk
niet vol. Je moet er dus wel echt achter staan wil je dat
gaan doen en we willen dat dan ook graag gaan opvolgen
dat we mensen dus ok iedere week even spreken om te
kijken hoe het gaat. Of het heel veel negatieve gedachten
of angsten oproept, want als dat het is dan gaat die angst

natuurlijk heel de tijd winnen van die biologische hogere
slaapdruk natuurlijk. Dat wil je liever niet.
Maar het is dus wel echt van belang dat er echt persoonlijk met iemand wordt gepraat? Want ik ga dus
kijken naar het interieur, wat voor invloed dat heeft op
de slaap en hoe dit eventueel verbeterd kunnen worden. Ik zit zo te denken hoor, zou dat door middel van
een app of zo, zou dat ook toegepast kunnen worden?
Ja dat zijn onderzoeken, ik denk de VUE of de UVA, hebben een app ontwikkeld, plan C en Annemiek van Straten
volgens mij. En dat blijkt behoorlijk effectief te zijn als je
dat zo via een app aanbiedt. Ook online modules blijken
te werken dus het is niet zo, wat we wel weten is dat het
percentage iets zakt qua effectiviteit en dat met feedback
het altijd nog wat beter gaat. Maar dat wil zeker niet
zeggen dat het niet effectief is. Dus ja een app werkt en
het is ook een gedragsverandering en ik denk dat daar
de omgeving ook wel in kan helpen, dat, mensen moeten
natuurlijk later naar bed toe en ze moeten eerder opstaan
vaak voor die interventie. En dan is allebei niet heel erg
makkelijk, dus je moet jezelf ook een beetje wakker houden, dus je moet ook wat te doen hebben om jezelf wakker te houden, dan moet je juist niet te makkelijk gaan
zitten of liggen op de bank want dan ga je misschien
wel op de bank liggen van tevoren en wat wil je eigenlijk
niet, zeker in zo’n restrictie bijvoorbeeld. Dus dan moeten
mensen ook juist de mogelijkheid hebben om ja, op een
keukenstoel of iets anders te gaan zitten of, dat zijn van
die oude trucjes, dat ze dan een sleutelbos in de hand
moeten nemen dat op het moment dat ze dan in slaap
vallen dat die op de grond valt en je ook weer wakker
wordt. En in de ochtend hebben mensen juist heel veel
moeite met uit bed komen. Dan vallen ze in de ochtend
in slaap en dan willen ze eigenlijk nog een paar uurtjes
pakken. Op het moment dat het eigenlijk niet meer hoeft
want dan is de druk er eigenlijk af. Maar in zo’n restrictie
moet je eigenlijk juist opstaan, je wilt die slaap die dan
eventueel weer komt dan bewaren voor de volgende
nacht zodat het daarna goed kan gaan. Dus ja allerlei dingen die ook kunnen helpen om dan wakker te worden. Bijvoorbeeld dat het licht dan automatisch echt fel aangaan
in de ochtend dat zou op zich ook goed zijn. Je hebt ook
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op de slaapkamer te laten plaatsvinden. Om dat los te
koppelen. Dus op het moment dat je dan een kwartier of
half uur voor je gevoel wakker ligt. Je moet eigenlijk toch
niet op je wekker kijken, dus het is meer voor je eigen
gevoel he; lig is met een soort frustratie, irritatie, zorg of
negatief gevoel wakker ga dan uit bed en ga dan even ergens anders naar toe en op het moment dat je dan weer
slaperig bent ga dan weer naar bed toe. Of na een half
uur en als het dan weer niet lukt om te slapen dan ga je
weer uit bed. En zo probeer je eigenlijk te koppen dat op
dat moment dat je naar bed toe gaat dat je ook daadwerkelijk slaapt en te ontkoppelen dat als je je onrustig voelt
of niet slaapt in bed, dat je dan ook niet in bed bent. Dus
dat is eigenlijk stimuluscontrole. Hele vervelende interventies, vaak denken mensen dat dat dezelfde avond nog
moet werken, maar dat is niet zo, dat is echt een traject
van weken, maanden soms, om dat te doorbreken. Dat
is dus heel pittig want je zult uiteindelijk ook veel langer
wakker zijn. Mensen onderschatten heel vaak hun slaaptijd. Dus ze overschatten de tijd dat ze wakker zijn. Dus
door ook echt uit bed te gaan op dat moment haal je dan
ook wat slaap weg waardoor de slaapdruk hoger wordt
en mensen zijn ook langer echt actief dus dat levert
ook wat slaapdruk op. Daarmee hoop je dat uiteindelijk
ook wat stabieler gaat worden en dat die conditionering
omdraait. Dat mensen meer gaan ervaren dat wanneer ze
‘s nachts wakker worden dat ze dan weer gelijk in slaap
vallen of wanneer ze dan weer naar bed toe gaan dat ze
ook weer in slaap vallen.
Heb je daar al positieve ervaringen mee gehad bij
mensen?
Ja zeker, ja ik denk dat de stimuluscontrole dat wat de
eerste gedragsinterventie die met name werd beschreven
dus die is ook wel uitgebreid onderzocht en die is effectief gebleken. Een andere interventie die we eigenlijk nog
vaker gebruiken is slaaprestrictie, ik weet niet of je dat
ook bent tegengekomen, maar daar ga je kijken hoe lang
slaapt iemand nou eigenlijk voor zijn gevoel en dan ga je
kijken, die tijd die gaan we dan ook ongeveer op bed liggen. Dus slaapt iemand 5 uur dan ga je ook 5 uur op bed
liggen om zo die slaap zo efficiënt mogelijk te maken.
Ook weer met hetzelfde idee dat je zo veel mogelijk tijd

op bed slapend wilt doorbrengen omdat dat die conditionering van die arousel doorbreekt. Want dan gaat iemand
weer ervaren, wanneer ik naar bed toe ga dan slaap ik. En
wanneer je die tijd inkort dan wordt de dag langer, je dag
wordt een uur of 3 langer. Waardoor je hersenen eigenlijk
meer behoefte hebben aan slaap en met name behoefte
hebben aan diepe slaap. Diepe slaap is de slaap waarin je
niet zomaar wakker wordt en die er ook voor zorgen dat
je makkelijk in slaap kan vallen. Dus daarmee stabiliseer
je eigenlijk die nacht slaap en op het moment dat dat gebeurt corrigeer je eigenlijk die arousel, die conditionering
daarvan, dan krijg je een omgekeerde conditionering, dan
krijg je juist conditionering van, “ik wil heel graag naar bed
toe want dan slaap ik tenminste want ik heb ontzettend
behoefte aan slaap”. Zeker als mensen dat een aantal
weken moeten doen of zelfs maanden dan wordt die
slaapdruk natuurlijk ontzettend hoog en dan gaan mensen ook echt weer verlangen om te kunnen gaan slapen
terwijl ze daarvoor vaak opzagen tegen het naar bed toe
gaan. Op het moment dat je dan een stabiele maar korte
slaap bereikt, natuurlijk ook al slaap je die 5 uur goed, dan
is het nog steeds veel te weinig, dus die slaapdruk blijft
zich maar opbouwen en op dat moment ga je eigenlijk
heel langzaam met 15 minuten per week ga je eigenlijk
die slaap weer uitbreiden en dan blijven mensen ervaren
over het algemeen dat ze goed blijven slapen in die korte
tijd en dat is heel effectief. Over het algemeen werkt dat
heel goed, zeker bij mensen die geen andere stoornissen
hebben, dus geen depressie of andere stoornissen. Dan
zie je toch wel dat ruim 80% zegt dat het effectief is. Dus
zeker niet voor iedereen helaas, er blijft nog altijd 20%
over waarvoor het niet werkt, maar het is toch een heel
groot gedeelte en zeker de moeite waard om dat te proberen. Maar dan is het ook weer belangrijk dat mensen
dat zo ontspannen mogelijk kunnen doen, dus daar heb
je die cognitieve therapie weer nodig, dat je gaat kijken
van wat denken mensen nou precies, want als ze dat met
paniek gaan uitvoeren dan houden ze het waarschijnlijk
niet vol. Je moet er dus wel echt achter staan wil je dat
gaan doen en we willen dat dan ook graag gaan opvolgen
dat we mensen dus ok iedere week even spreken om te
kijken hoe het gaat. Of het heel veel negatieve gedachten
of angsten oproept, want als dat het is dan gaat die angst

natuurlijk heel de tijd winnen van die biologische hogere
slaapdruk natuurlijk. Dat wil je liever niet.
Maar het is dus wel echt van belang dat er echt persoonlijk met iemand wordt gepraat? Want ik ga dus
kijken naar het interieur, wat voor invloed dat heeft op
de slaap en hoe dit eventueel verbeterd kunnen worden. Ik zit zo te denken hoor, zou dat door middel van
een app of zo, zou dat ook toegepast kunnen worden?
Ja dat zijn onderzoeken, ik denk de VUE of de UVA, hebben een app ontwikkeld, plan C en Annemiek van Straten
volgens mij. En dat blijkt behoorlijk effectief te zijn als je
dat zo via een app aanbiedt. Ook online modules blijken
te werken dus het is niet zo, wat we wel weten is dat het
percentage iets zakt qua effectiviteit en dat met feedback
het altijd nog wat beter gaat. Maar dat wil zeker niet
zeggen dat het niet effectief is. Dus ja een app werkt en
het is ook een gedragsverandering en ik denk dat daar
de omgeving ook wel in kan helpen, dat, mensen moeten
natuurlijk later naar bed toe en ze moeten eerder opstaan
vaak voor die interventie. En dan is allebei niet heel erg
makkelijk, dus je moet jezelf ook een beetje wakker houden, dus je moet ook wat te doen hebben om jezelf wakker te houden, dan moet je juist niet te makkelijk gaan
zitten of liggen op de bank want dan ga je misschien
wel op de bank liggen van tevoren en wat wil je eigenlijk
niet, zeker in zo’n restrictie bijvoorbeeld. Dus dan moeten
mensen ook juist de mogelijkheid hebben om ja, op een
keukenstoel of iets anders te gaan zitten of, dat zijn van
die oude trucjes, dat ze dan een sleutelbos in de hand
moeten nemen dat op het moment dat ze dan in slaap
vallen dat die op de grond valt en je ook weer wakker
wordt. En in de ochtend hebben mensen juist heel veel
moeite met uit bed komen. Dan vallen ze in de ochtend
in slaap en dan willen ze eigenlijk nog een paar uurtjes
pakken. Op het moment dat het eigenlijk niet meer hoeft
want dan is de druk er eigenlijk af. Maar in zo’n restrictie
moet je eigenlijk juist opstaan, je wilt die slaap die dan
eventueel weer komt dan bewaren voor de volgende
nacht zodat het daarna goed kan gaan. Dus ja allerlei dingen die ook kunnen helpen om dan wakker te worden. Bijvoorbeeld dat het licht dan automatisch echt fel aangaan
in de ochtend dat zou op zich ook goed zijn. Je hebt ook
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van die daglichtlampen. Vaak geven we ook adviezen om
niet op de wekker te kijken maar wel een wekker te zetten
en om de wekker af te moeten zetten dat je een bepaalde
handeling moet verrichten, in ieder geval een handeling
uit bed gaan, maar je ziet daar ook allemaal interessante
wekkers voor waarbij je bijvoorbeeld eerst een rekensom
moet maken voordat je hem af kan zetten enz. zodat je
ook echt wakker bent en jezelf ook echt kan motiveren
van nu moet ik er ook echt uit. Want het is natuurlijk heel
makkelijk als je in zo’n slaapdruk zit van die slaaprestrictie om dan even op je wekker te slaan en dan even nog 2
uurtje op bed te blijven liggen, dat wil je eigenlijk niet.
Ja ik zit zelf dus te kijken naar het interieur en in zat
bijvoorbeeld te denken aan een soort smart home
eigenlijk, dus waarbij het heel huis meewerkt aan het
hebben van een vast slaappatroon en goede slaapgewoontes en ik zat hier bijvoorbeeld aan zo’n wake-up
light te denken maar dan in de vorm van een lichtgevend behang die dan de zonsopgang en zonsondergang na kan bootsen. Ik ben dus aan het kijken naar
de werking van licht en ook van kleuren, geuren, alle
zintuigen en alle design elementen van een interieur.
Maar ja, hoe denk jij hierover?
Ja kleuren weet ik niet zo goed. Bekend is natuurlijk wel
het blauwe licht, dat wil je natuurlijk in de avond voorkomen. Ik dacht dat juist rood licht wat zou stimuleren om
juist te gaan slapen, maar dat zou ik even na moeten zoeken dat weet ik niet zeker. Ja wat je al noemt, ik denk dat
dat… in verpleeghuizen zie je dat al een beetje toegepast
worden, zeker op dementie afdelingen waarbij mensen
ook bijna niet meer buiten komen, wat wel belangrijk is
ook voor je biologische klok want het tijdstip van het licht
die bepaald of die klok zich weer kan resetten, want die
klok die loopt altijd een beetje achteruit zeg maar, die
heeft de neiging om naar achteren te schuiven en iedere
ochtend resetten we die door te eten, te bewegen, maar
met name licht, dat is de belangrijkste tijdgever, waardoor
die klok weet van ik moet nu weer een klein stukje terug.
De kracht waarmee hij dat aangeeft heeft blijkbaar ook te
maken met de hoeveelheid licht die we die dag überhaupt
hebben. Dus als je de hele dag in een soort schemering
zit of je zit heel veel op een donker kantoor, dan wordt het

sowieso moeilijker om dat ritme vast te houden. Dat zie
je met name ook bijvoorbeeld bij mensen die blind zijn
dan gaat dat ritme helemaal een beetje uit de pas lopen.
En in verpleeghuizen bijvoorbeeld dan komen mensen
ook weinig buiten dus wat ze daar hebben is ook vaak
op de afdelingen van die daglichtlampen die echt heel
veel licht geven. Je moet echt een behoorlijke intensiteit
lampen hebben wil je dat voor elkaar krijgen.
Ja is er verschil tussen als je naar buiten gaat of
binnen zit met veel licht. Ik heb hier nu bijvoorbeeld de
zon vol naar binnen schijnen. Maakt dat uit?
Ja dat maakt heel veel uit, zeker ook welke kant je op
kijkt. Nu kijk je deze kant op. Dus als je daarin kijkt dan
zal het wel een factor 5 tot 10 hoger worden. Het scheelt
echt enorm veel of je buiten bent of binnen bent. En nu
is het natuurlijk ook wel echt heel licht dus dan is het
binnen wel voldoende denk ik, maar dit is het niet vaak,
vooral in de winter, dan kan het best wel donker zijn. Dus
dan is het ook wel belangrijk dat als je daar niet helemaal
aan komt dat je toch wel een beetje de dag kan nabootsen in je kamer, zeker in de ochtend kan dat helpen.
Want de ochtend is wel heel belangrijk voor je slaapritme? Want ik hoor vaak van mensen dat het over slapen gaat, dus dan gaat het alleen over de avond, maar
ochtend speelt daar dus ook een grote rol bij?
Ja voor het resetten van die biologische klok, die richt
zich met name op het licht in de ochtend. Dus die stelt
zich dan bij. En natuurlijk ook wel de hoeveelheid licht in
de avond, dat schuift die klok ook weer op. Dat is wel een
belangrijke factor, maar dat ochtend licht is ook wel heel
belangrijk ja. Daarmee hou je je ritme eigenlijk goed. En in
de avond heb je melatonine, maar dat maakt je lichaam
eigenlijk gewoon zelf aan en dan kan je natuurlijk wel
bij gaan nemen, maar dat is eigenlijk niet echt een goed
middel en zeker voor slapeloosheid niet. Voor slapeloosheid daarmee te behandelen dan zie je dat wel heel veel
in Kruitvat enz. dat is eigenlijk een beetje jammer want
zo werkt het niet. Dan is licht wel echt het belangrijkste
in de ochtend. Volgens mij heeft Marijke Gordijn, dat is
een heel bekende onderzoeker op het gebied van slaap
ritmes, zij heeft ook wel onderzoek gedaan naar mensen

die een beetje een verschoven slaapritme hadden en daar
is ze volgens mij een paar weken mee gaan kamperen
en dan zie je gelijk dat dat een heel stuk beter gaat puur
en alleen omdat je meteen in de ochtend gelijk veel meer
licht hebt.
Oh dat is wel interessant. Ik had verder ook nog wat
onderzoek gevonden over bijvoorbeeld de werking van
geuren en kleuren, dat die bijvoorbeeld stimulerend of
juist rustgevend kunnen zijn. Bijvoorbeeld zacht roze
of licht blauw dat dat hele rustgevende kleuren zijn.
Denk je dat dat kan helpen?
Ja ik ken die onderzoeken niet, maar alles wat ontspant
helpt natuurlijk in die avonduren. Wat heel belangrijk
is ook als je kijkt naar inrichting is, zeker nu mensen
allemaal thuiswerken, als je niet zo’n grote woning hebt
dan zie je ook wel dat mensen vaak op hun slaapkamer
gaan werken, en dat wil je eigenlijk liever niet. Je wil die
slaapkamer associëren met rust en slapen en niet met
werken en soms dan kom je daar niet aan, dan hebben
mensen een studio of zo dan doe je alles in 1 ruimte. Dan
is dat ook wel belangrijk dat je dat eventueel zou kunnen
transformeren wanneer je naar de avond gaat. Dat het
een hele andere setting wordt dan de setting overdag.
Waarbij je ook niet dingen in het zicht hebt die met werk
te maken hebben. Dus dat je op die manier je hersenen
een beetje nudging geeft van nu is het de avond en nu
zijn we aan het ontspannen, in plaats van daar ligt mijn
computer en daar liggen mijn papieren. Dan heb je toch
dat je hersenen met werk of met studie bezighouden dus
ik vraag mensen meestal ook wel, als dat niet anders kan
dat ze toch dingen in kasten of zo stoppen, zodat ze toch
echt wel het werk afsluiten in de avond of het liefst voor
de avond al natuurlijk. Dus dat is denk ik ook wel belangrijk.
Ja ik woon ook in een studio dus ik weet er alles van,
maar ik slaap al wel goed gelukkig.
Oja, ja kijk als je goed slaapt dan hoef je natuurlijk niks te
doen he. Daar moeten we ook voor oppassen dat we zien
steeds meer dat veel mensen door heel veel berichtgevingen over slapen en wat het allemaal voor gevolgen kan
hebben dat er extreme aandacht komt voor dat slapen
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en dat wil je ook eigenlijk niet. Hoe meer je er mee bezig
bent hoe slechter het eigenlijk kan gaan en als je ook
gewoon goed slaapt dan hoef je er eigenlijk niet veel mee
te doen.
Ja. Heb je zelf misschien nog elementen die belangrijk
zijn of een rol spelen?
Ja de ruimte moet rustig zijn natuurlijk. We zien wel
eens dat mensen in de nacht als er veel vormen of zo
om hun heen zijn dat ze dat kunnen mis inpreteren, dat
ze schimmen of mensen zien omdat er een trui over een
stoel hangt of dat soort dingen dat wil je natuurlijk liever
niet. Het moet verder ook vooral donker zijn, maar dat is
ook afhankelijk van hoe je je persoonlijk voelt. Sommigen
willen het liefst zo pikdonker mogelijk hebben en anderen
willen toch wel een klein lampje ergens aan. Het moet in
ieder geval comfortabel zijn het bed. En wat we de laatste
tijd ook wel horen zijn dat verzwaringsdekens ook wel
kunnen helpen met het slapen. Zeker als mensen slecht
slapen dat geeft dat ook wel een soort gevoel van geborgenheid. We weten niet precies hoe het werkt, maar er
zijn wel onderzoeken die laten zien dat het effectief kan
zijn. Verder weet ik het eigenlijk niet. Inderdaad dat alles
wat je in de omgeving kan doen, dat je het dag patroon
en het nachtpatroon, dus het opstarten kan versterken
en het afbouwen kan helpen, qua licht, activiteit en heel
specifiek voor slapeloosheid is dan ook weer dat je dus
inderdaad mensen ook weer met niet te veel licht toch
kan wakker houden zodat ze die slaap restrictie kunnen
uitvoeren en ook heel duidelijk, maar dat is eigenlijk
hetzelfde als zonder therapie, dat ze kunnen opstaan in
de ochtend. Dus een licht dat automatisch aangaat of
gordijnen die opengaan op een tijdstip dat jij zou willen.
Een wekker die wat verder weg komt te staan of misschien dat automatisch de koffie aangaat dat die geur je
ook wakker maakt dat zou ook nog kunnen, want koffie is
vaak ook wel geassocieerd met activiteit.
En, ik zit zo te denken, ik heb zelf altijd ’s ochtends
dat als mijn wekker afgaat dan schrik ik altijd wakker.
Is dat erg? Als het opeens licht wordt of opeens die
wekker aangaat waardoor je echt wakker schrikt?
Nee, het kan iets onprettigs zijn, maar erg is het niet.

Dus het maakt niet uit of je geleidelijke wakker wordt
of in 1 keer?
Nee, het is comfortabeler en dat is wat die wake up licht
ook probeer te doen. Het idee was dan dat je automatisch vanuit die lichte slaap dan wakker gaat worden
en dat gebeurt misschien ook wel, niet op een specifiek
tijdstip en dat voelt gewoon wat fijner, dus dat gevoel
neem je dan ook niet mee in de ochtend. Dat is wel veel
dat mensen met slapeloosheid hebben, die zijn in de
ochtend gelijk bezig met, hoe heb ik geslapen en hoe
voel ik me. Terwijl je daar eigenlijk niet mee bezig wil zijn.
Je hebt er dan toch niks meer aan. Het is zoals het is
en je zult die dag toch wel doorkomen en je moet hem
doorkomen. Dus je eigenlijk niet te veel met slaap op dat
moment bezig zijn, maar dat zou kunnen helpen als je
dan wat rustiger wakker wordt vanuit een lichtere slaap.
Anders word je wakker vanuit een droom slaap vanuit
REM en vanuit REM wakker worden is toch altijd wat
zwaarder dan vanuit fase 1 of 2. Maar erg is het niet. Je
komt daardoor niet een bepaalde slaap vorm te kort, dus
dat maakt niet uit.
Ik heb zelf geen vragen meer, heb je zelf nog toevoegingen?
Nee eigenlijk niet. Ja je zou kunnen kijken, dat wordt het
wel heel high tech met allerlei sensoren, maar mijn auto
weet bijvoorbeeld wanneer ik bijvoorbeeld naar Oostenrijk
rij, wanneer ik me niet helemaal fit voel. Hoe die dat doet
weet ik niet, ik denk door middel van camera’s die tegenwoordig bijvoorbeeld ook wel in tv’s of computers zitten
dat hij merkt dat je ogen dicht vallen of dat soort zaken.
Als je dan een actiever meubelstuk zou kunnen hebben
die je dan wel actiever laat zitten als iemand zo’n restrictie moet dan dat hij weet van he, ik moet eigenlijk nog
een uur wakker blijven maar ik lijk wel in slaap te vallen
dan gaat hij je leuning meer rechtop zetten of zo. Als dat
automatisch kan dat je dan een actievere zithouding hebt
en ook wakker wordt van die beweging om zo makkelijker
die interventies te kunnen volgen. En in de ochtend is het
juist goed dat de gordijnen al open zijn zodat er licht binnenkomt of dat er inderdaad lampen aangaan of dat er
geuren komen die je activeren zodat je ook echt wakker
wordt op dat moment zodat het ook wel duidelijk wordt

dat je moet opstaan.
Dat zijn inderdaad wel goeie ideeën ik heb hier zeker
wat aan.
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