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Chronische slapeloosheid

Versla het  
‘monster’
5 essentiële strategieën om je slaap  

en je leven terug te vinden



Is slapen - wat in essentie pure ontspanning is - voor jou ook gaan 
aanvoelen als een prestatie? Als een uitdaging? Als een puzzel die 
je moet op zien te lossen, maar waar je de juiste stukjes maar niet 
van weet te vinden? Bevrijd jezelf van de last die je onbewust mee 
hebt gesleept en ga weer vrijuit leven en slapen. En ja, dat klinkt 
makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom ga ik je helpen!

William van der Klaauw



Om maar direct met de deur in huis te vallen: de titel van dit boek klopt niet.  
Er bestaat geen monster dat je uit je slaap houdt. Er is geen boven je bed  
cirkelende draak die je tegen wil en dank wakker houdt en een grijze sluier over 
je leven werpt. En dat weet je natuurlijk zelf ook wel. Toch heb ik heel bewust 
voor deze titel gekozen. In de loop der jaren heb ik als slaapdeskundige keer op 
keer ervaren dat het ‘monstergevoel’ aansluit bij de beleving van mensen die  
- soms al tientallen jaren - gebukt gaan onder chronische slapeloosheid.

Allereerst is er het gevoel van geen controle hebben over je slaap. Je verlangt  
zo naar een goede nacht, maar het lukt simpelweg niet. Het voelt als iets dat  
buiten jezelf ligt en waar je maar geen grip op kunt krijgen. Een onzichtbare  
kracht - een monster - die voor jou onmogelijk maakt, wat bij anderen  
probleemloos gaat. En wat je ook probeert; het laat zich maar niet temmen  
en in een kooitje zetten. 

Daarnaast is er de eenzaamheid van de nacht, waarbij alles extra dramatisch 
lijkt. Je ligt wakker en het stemmetje in je hoofd begint zich als een monster te 
gedragen. Eerst nog voorzichtig, maar later steeds luider en geniepiger. Je wordt 
geteisterd door angstgedachten. ‘Wat als het vannacht weer niet lukt om goed te 
slapen?’ ‘Hoe kom ik dan ooit de dag door?’ ‘En hoe slecht is al dat slechte slapen 
wel niet voor mijn gezondheid?’ ‘Het moet nu echt snel lukken.’

Bovendien - en dat is het belangrijkste onderdeel van het ‘monstergevoel’ - lijkt 
het alsof iemand anders de baas is over jouw leven. De nachten staan in het teken 
van de angst om wakker te liggen en overdag ben je bezig om weer een drama-
tische nacht te voorkomen. Je wordt opgeslokt en je eigen identiteit verdwijnt 
langzaam naar de achtergrond. Je gaat je doelen, plannen en ambities - vaak 
onbewust - naar beneden bijstellen. Het monster heeft de touwtjes in handen en 
jij kijkt vanaf de zijlijn mee…

 Inleiding
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Als ik heel eerlijk ben, heb ik ook voor deze titel gekozen om het voor mezelf 
wat eenvoudiger te maken. De vergelijking met een monster maakt het voor mij 
makkelijk om ‘beeldend’ uit te leggen wat ik bedoel en helpt jou als lezer om de 
strategieën, inzichten en adviezen zo goed mogelijk te begrijpen. Alles valt op 
een logische manier op z’n plek. Misschien zie je dit nu nog niet helemaal voor 
je, maar ik ben ervan overtuigd dat je gedurende het lezen van het boek gaat 
begrijpen wat ik hiermee bedoel. 

Om voor de laatste keer nog even terug te komen op de titel: de term ‘versla’ 
het monster suggereert een beetje dat we een gevecht aangaan. Dat ons een 
strijd te wachten staat. Een krachtsinspanning. Dit misverstand wil ik graag uit 
de wereld helpen. Met geweld, agressie en razernij dwing je dit monster niet op 
de knieën. Het zou er juist van groeien en alleen maar harder gaan brullen.  
Slaap laat zich namelijk niet afdwingen. Hoe beter je je best doet, hoe moeilijker 
het wordt. Je kunt het vergelijken met drijfzand. Hoe harder je spartelt en  
probeert los te komen, hoe vaster je komt te zitten.

Dit monster verslaan vraagt om een andere aanpak. We gaan gebruikmaken van 
vijf vreedzame strategieën om ons doel te bereiken. We zorgen ervoor dat we 
zelf sterker worden - zodat we van monsters minder te duchten hebben - en 
geven het monster een behandeling die het niet gewend is. We doorzien onder  
andere hoe het in elkaar zit, geven het geen eten meer, ontmaskeren het en 
geven het een laatste duwtje. Ik kan je nu alvast vertellen dat monsters daar niet 
van houden. Ik kan me goed voorstellen dat het nu allemaal nog een beetje ab-
stract klinkt, maar ik weet zeker dat je na het lezen van het boek precies begrijpt  
waarom deze strategieën eindelijk echt het verschil gaan maken. 

Ik verwacht dat het lezen van het boek best confronterend zal zijn. Je gaat 
begrijpen en ervaren hoe jouw (onbewuste) strijd, je angsten en de druk van de 
buitenwereld je in hun greep hebben gehouden en slapen onmogelijk hebben 
gemaakt. Ik ga je helpen om deze destructieve en onnodige ‘slaapsabotage’ te 
stoppen en het fundament onder je slaapproblemen te laten verkruimelen.  
Je gaat ervaren hoe het voelt om je leven en je slaap terug te vinden. Het is tijd 
om de knoop te ontwarren en eindelijk los te laten! 

    INLEIDING 13



Ik ben een vrije geest, 100% onafhankelijk en nergens aan gebonden. Dit  
betekent dat ik in dit boek naar hartenlust gebruikmaak van het beste dat  
bewezen technieken, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie (CGT) en 
acceptance and commitment therapy (ACT), te bieden hebben. Ook mind-
fulness en het stoïcisme - een filosofische stroming waar je misschien nog  
nooit van hebt gehoord - komen ruimschoots aan bod. Ik ben over elk schuttinkje  
geklommen en heb overal de mooiste vruchten geplukt. Het is zeker bij slaap-
problemen namelijk zonde om in hokjes te denken. 

Daarnaast heb ik in dit boek gebruik gemaakt van de wijsheden van inter-
nationale slaapdeskundigen. Staan op de schouders van reuzen, wordt dit in  
de wetenschap ook wel genoemd. Enkele van deze deskundigen zijn Sasha 
Stephens, Gregg D. Jacobs, Arthur Spielman en Guy Meadows. Achterin dit 
boek vind je de vele gebruikte bronnen terug. De Amerikaanse slaap- en  
ervaringsdeskundige Nick Robinson wil ik er specifiek uitlichten. Zijn levens-
verhaal - waarbij hij beschrijft hoe zijn chronische slaapproblemen zijn ontstaan 
en hoe hij deze (na vele jaren) op eigen kracht heeft opgelost - heb ik met  
toe stemming vertaald. Gedeelten hiervan heb ik in dit boek gebruikt om met  
praktijkvoorbeelden te illustreren wat ik bedoel. 

Ondanks al deze beproefde technieken en kennis van deskundigen, ben ik 
het meest trots op alle wijsheden uit de praktijk die ik in het boek heb kunnen 
verwerken. Ik heb de afgelopen 8 jaar met talloze mensen contact gehad bij wie 
goed slapen verre van vanzelfsprekend was. Zij namen de moeite om hun  
ervaringen, vragen, inzichten en knelpunten met mij te delen. Dit heeft mij  
ongekend veel inzichten, feedback en inspiratie opgeleverd, waarvoor ik elke dag  
weer dankbaar ben. Het geeft het boek in mijn ogen een extra dimensie die zonder 
de inbreng van al die duizenden ‘ervaringsdeskundigen’ niet had kunnen bestaan. 
Samen staan we sterk, zeker als het om chronische slaapproblemen gaat. 

Zonder al te zelfverzekerd te willen overkomen, heb ik er vertrouwen in dat ik 
alle kennis, technieken en inzichten heb kunnen samensmelten tot een logische, 
concrete en begrijpelijke methode. Een aanpak die je bovendien - en dat is  
natuurlijk het belangrijkste - makkelijk in de praktijk kunt brengen en die snel 
voor resultaten zorgt. Toch wil ik eerlijk zijn: het gaat niet zonder moeite.  
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Sommige adviezen kunnen tegennatuurlijk of zelfs confronterend aanvoelen.  
Er moeten patronen veranderd worden die waarschijnlijk al jaren zijn ingesleten. 
Het is van groot belang om deze drempels toch over te gaan. Om met de  
woorden van Albert Einstein te spreken: “Als je blijft doen wat je altijd deed,  
krijg je wat je altijd kreeg.” 

Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat je niet te voorzichtig moet zijn bij 
het in de praktijk brengen van de adviezen in dit boek, maar dat je zeker ook 
je eigen grenzen in het oog moet houden. Forceer niks, houd altijd oog voor je 
eigen veiligheid en die van anderen en overleg - als je ergens over twijfelt - met 
een arts of medisch specialist.

Voor ik het vergeet wil ik nog een kleine huishoudelijke mededeling met je delen 
over de rode kaders die je in dit boek af en toe tegenkomt. Dit zijn verwijzingen 
naar De Slaapomgeving, het digitale platform van Slaapwijzer.net. Je vindt hier  
- naast een besloten community/forum en een mogelijkheid om vragen  
te stellen - onder andere werkboeken en checklists die aansluiten op de  
gegeven adviezen. Kortom, allemaal onderdelen die ik logischerwijs geen plek 
heb kunnen geven in dit boek. 

Je kunt ervoor kiezen om lid te worden van De Slaapomgeving, waarmee je het 
boek eigenlijk transformeert tot een slaapcursus. Heel belangrijk: dit is zeker 
niet verplicht of vereist. Dit boek staat volledig op zichzelf, bevat alle informa-
tie die je nodig hebt en biedt je de handvatten om alle adviezen op een goede 
manier in de praktijk te brengen. Je hebt dus geen half deel van een puzzel in 
handen, maar echt een ‘compleet’ product, waarin ik al mijn kennis, inzichten en 
adviezen deel. Als je je verder wilt verdiepen, ervaringen en inzichten wilt lezen 
van anderen, vragen wilt stellen of gebruik wilt maken van cursusmateriaal kan  
De Slaapomgeving een goede aanvulling zijn. 

Tot slot wil ik je natuurlijk heel veel plezier wensen bij het lezen van het boek en 
alle succes wensen bij het in de praktijk brengen van de adviezen. Het is hoog 
tijd om korte metten te maken met het monster, jezelf te bevrijden van de last 
die je onbewust hebt meegesleept en de touwtjes zelf weer in handen te  
nemen. Kortom, eindelijk weer vrijuit leven en vrijuit slapen! 
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Doorzie het monster
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Strategie 1 

 Doorzie het monster

Kennis is macht. Het is een gevleugelde uitspraak die honderd  

procent van toepassing is op het verslaan van het slapeloosheids

monster. Als je weet hoe chronische slaapproblemen ontstaan,  

groeien en blijven bestaan, heb je eigenlijk alle puzzelstukjes in  

handen om tot een oplossing te komen. Je kunt de knoop waar je  

in verstrikt bent geraakt langzaam maar zeker ontwarren. Ik ga je  

daar uiteraard bij begeleiden.

Bovendien zorgt het doorzien van het monster ervoor dat het vrijwel direct zijn 
kracht verliest. Het is helemaal niet zo angstaanjagend als dat het lijkt. Na het 
lezen van deze strategie voel je al een klein beetje dat je er minder van te vrezen 
hebt dan je dacht. En dat gevoel zal naarmate je vordert in dit boek alleen maar 
sterker worden. 

De informatie in de volgende hoofdstukken zorgt ervoor dat de tips en adviezen 
die in de rest van dit boek volgen op hun plaats vallen. Je begrijpt precies wat 
er bedoeld wordt. En wees niet bang, ik hou het zo kort en eenvoudig mogelijk. 
Geen ingewikkelde verhalen. Bovendien mag je alles binnenkort vergeten als 
goed slapen voor jou weer vanzelfsprekend is geworden. 
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DOORZIE HET MONSTER  STRATEGIE 1 

Extra druk op je slaap
Als je deze of vergelijkbare gedachten bij jezelf herkent, is de kans groot dat 
jouw gedachten je nachtrust negatief beïnvloeden. Waarom? Deze gedachten 
leggen extra druk op je slaap. Ga maar eens na: je moet goed slapen, want je 
gezondheid, het plezier in je leven en je prestaties op je werk hangen er vanaf. 
Bovendien loop je ook nog eens de kans dat je instort. Dat is best heftig toch? 
Zie met dat gewicht op je schouders maar eens in slaap te vallen. Het gevolg 
laat zich raden. Slapen is geen ontspanning meer, maar inspanning. Het is een 
hobbel die je elke nacht over moet. Een prestatie die geleverd moet worden.  
De kans dat je faalt is groot. 

Het spreekt voor zich dat het van groot belang is om de onnodige druk van deze 
disfunctionele gedachten te doorbreken. En dat gaat niet zomaar. We hebben  
– zeker voor ons gevoel – weinig controle over wat we denken en bovendien 
zitten de disfunctionele gedachten vaak stevig ingebakken. Ze zijn keer op keer  
door jezelf bevestigd tijdens slechte nachten. Toch zijn er goede en bewezen  
technieken die je gaan helpen om de geestelijke rust te vinden die je nodig hebt.

Belangrijke stap naar volledig herstel
We gaan in dit boek aan de slag om van slapen weer een onbewust proces te 
maken. Het is een belangrijke stap richting volledig herstel. We gaan hierbij 
verschillende ‘wapens’ inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cognitieve 
herstructurering, acceptatie, mindfulness, het stoïcisme en praktische ‘angst-
verlagende’ tips. Ik beloof bij deze dat het nergens zweverig wordt en dat de 
adviezen makkelijk in de praktijk uit te voeren zijn. En natuurlijk dat je het effect 
ervan snel gaat merken.  

Disfunctionele acties en gewoonten
We kunnen ons uiterste best doen om af te rekenen met disfunctionele  
gedachten, maar als we onze disfunctionele gewoonten en acties - de  
tweede categorie bestendigers - overslaan, komen we geen sikkepit verder.  
Je onder bewustzijn gelooft namelijk niet dat slapen ‘ongevaarlijk’ is als je  
acties en gewoonten dit tegenspreken. Ik heb deze zin onderstreept,  
omdat het zo’n extreem belangrijk inzicht is. Als je een groot deel van 
de dag bewust of onbewust bezig bent met het ‘omgaan’ met je slaap-
problemen worden je angsten continu gevoed.
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STRATEGIE 1    DOORZIE HET MONSTER

Compensatiegedrag
Met disfunctionele acties en gewoonten bedoel ik dingen die slechte slapers 
doen om beter te slapen en de gevolgen van hun slapeloosheid te compenseren. 
Dit wordt ook wel ‘coping-gedrag’ of compensatiegedrag genoemd en heeft  
vrijwel altijd een tegengesteld effect. Op de korte termijn helpt het misschien, 
maar op de lange termijn houdt het chronische slapeloosheid in stand.  
Het monster wordt - zonder dat we het doorhebben - continu gevoed. 

Hoe slapen van iets volledig natuurlijks kan veranderen in een prestatie en hoe 
faalangst de kop kan opsteken, wordt - op zijn website www.sleeplikethedead.com - 
op een treffende manier beschreven door slaapdeskundige Nick Robinson die het 
zelf ervoer:

“Die nacht waarin ik niet kon slapen werd er in mijn hoofd een precedent geschapen. Voor het 
gebeurde had ik nooit kunnen denken dat ik een nacht kon hebben zonder ook maar een moment 
te slapen. Ik had er nog nooit over nagedacht, omdat ik ervan overtuigd was dat het simpelweg 
niet mogelijk was. Na de volledig slapeloze nacht moest ik helaas van gedachten veranderen. Ik 
begon erover te piekeren en ging me steeds meer zorgen maken over mijn slaap. Het leek erop 
alsof dit elke nacht erger werd.

Ik was bang dat het lang zou duren om in slaap te vallen, dat ik midden in de nacht wakker zou 
worden en niet meer in slaap zou kunnen vallen, dat ik te vroeg wakker zou worden en niet meer 
in slaap zou kunnen vallen, dat ik nooit meer zou kunnen slapen zoals ik hiervoor gewend was, 
dat ik er de volgende dag onder zou gaan lijden en dat de slapeloosheid desastreuze gevolgen 
zou hebben voor mijn persoonlijke leven, mijn school en mijn carrièreperspectief.

Bovenal dacht en vreesde ik dat ik helemaal niet zou kunnen slapen. Al deze gedachten zorgden 
er natuurlijk voor dat ik veel stress en angst had, waardoor het helemaal niet meer lukte. Ik lag  
‘s nachts doodsbang in bed en raakte regelmatig in paniek. Mijn hart bonsde, ik zweette en rilde. 
Ik kreeg bijna het gevoel dat ik gek werd en dat de muren op me afkwamen. Ik probeerde van 

alles om maar ergens anders aan te denken, maar ik kon niet stoppen.”

Hoe slapen in een prestatie kan veranderen
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Maak jezelf sterker

40



Strategie 2 

 Maak jezelf sterker

Als je zelf sterk bent, heb je van monsters niet zoveel te duchten.

Dat is in een notendop de essentie van deze strategie. Het doel is 

om door middel van het aanleren van slaapversterkende gewoontes 

een krachtige slaapgolf te ontwikkelen, waar je je tijdens de avond 

en nacht op mee kunt laten voeren. Maak je geen zorgen, ik leg in de 

hoofdstukken die volgen precies uit wat ik hiermee bedoel en hoe  

we het gaan bereiken.

Ik kan al wel vast een tipje van de sluiter oplichten. Je gaat weer voelen hoe het 
is om overvallen te worden door slaperigheid. En dan ook nog eens precies op 
het goede moment: als je na een lange dag in je bed stapt. Niet eerder en niet 
later. Je krijgt weer vertrouwen in jezelf en je natuurlijke vermogen om (goed) te 
kunnen slapen. 

Dit gedeelte van het boek heeft met name betrekking op de lichamelijke kant 
van slapen. Denk bijvoorbeeld aan je biologische klok, de noodzakelijke daling 
van je lichaamstemperatuur en de rol van voeding, licht en luchtkwaliteit. 
Toch is er ook zeker een indirect psychologisch effect. Want met een beetje 
vertrouwen in je eigen slaapkunsten zien monsters er ineens een stuk minder 
gevaarlijk uit. 

STRATEGIE 2    MAAK JEZELF STERKER 41



Slapen is een beetje te vergelijken met surfen. Jij bent de surfer. 

Niet zo’n beginner die je wel eens in van die klasjes bezig ziet vanaf 

het strand, maar een geoefende professional met een enorme dosis 

ervaring. Ga maar na. Je hebt al talloze uren gesurfd (geslapen). 

Het is dus zeker niet de vraag of je het wel kunt. Je hebt jezelf al lang 

bewezen. Je hebt waarschijnlijk meer uren geslapen dan de beste 

surfer ooit op zijn plank heeft gestaan. 

Toch zijn surfers afhankelijk van de golven. Bij een kleine rimpeling in het water 
lukt het simpelweg niet, hoeveel vaardigheid en ervaring ze ook hebben. Om te 
laten zien wat ze kunnen, hebben ze een stevige, krachtige golf nodig. Bij slapen 
is het niet anders. Als er geen goede, krachtige slaapgolf is waarop je je mee 
kunt laten voeren, komt er weinig van terecht. Hooguit wat vallen en opstaan. 
Met andere woorden: een gebroken nacht.

Wat is een slaapgolf? 
Maar wat is dan die slaapgolf, hoor ik je denken. Om antwoord te geven op deze 
vraag is het belangrijk om te starten met het gegeven dat elk mens - jij ook - een 
natuurlijk slaapvermogen heeft. Daarnaast beschikt iedereen over een  
zogenoemd ‘alertheidssysteem’. Het zijn twee oerkrachten die nauw met  
elkaar verbonden zijn. Samen vormen ze ons slaap-waakritme, dat ook wel  
het circadiaan ritme of de biologische klok wordt genoemd. Het is een uiterst  
gevoelig systeem dat eenvoudig uit balans raakt.

Het slaapvermogen neemt elk uur toe
Zoals je aan de bovenkant van afbeelding 1 kunt zien, stijgt het slaapvermogen 
elk uur dat je wakker bent. Om 9 uur in de ochtend is het nog heel laag en om 
23.00 uur in de avond is het slaapvermogen fors toegenomen.

“If you are going to make waves,  
make them big and surf them to shore”

Tim Fargo, Amerikaans auteur

2.1  Maak van jouw natuurlijke slaapgolf 
een mini-tsunami  
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In de voorgaande hoofdstukken zijn je een flink aantal slaapadviezen 

om de oren gevlogen. Sommige waren ongetwijfeld al bekend en 

andere misschien volledig nieuw. Alle adviezen sluiten aan op het doel 

van dit hoofdstuk: je slaapvermogen versterken en van de rimpeling 

op het water een krachtige golf maken, waarop je je heerlijk kunt mee 

laten voeren tijdens de nacht. In dit hoofdstuk wil ik  om dit gedeelte 

van het boek goed af te sluiten  ingaan op het in de praktijk brengen 

van deze adviezen.  

Het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar ik wil je waarschuwen om niet te 
fanatiek met de adviezen aan de slag te gaan. Juist door je vol overgave op het 
ultieme doel – goed slapen – te richten, voer je de druk en spanning voor jezelf 
op. Je bereidt je als het ware voor op een wedstrijd. En dat werkt alleen maar 
averechts, omdat het bij goed slapen draait om loslaten en ontspanning. 

Op de automatische piloot
De sleutel is om elke dag te zorgen voor een optimaal slaapvermogen - een 
krachtige golf - maar dan als een ‘way of life’. Met andere woorden: je brengt de 
slaapadviezen uit de vorige hoofdstukken elke dag op de automatische piloot in 
praktijk, zonder dat je er nog over na hoeft te denken. Het resultaat is dat je je 
energie kunt gebruiken voor dingen die er echt toe doen, zoals werk, hobby’s en 
familie. Bovendien voed je het monster niet langer, want alles wat je aandacht 
geeft groeit. In hoofdstuk 3.4 ga ik hier dieper op in.

Het ontwikkelen van gewoontes
De beste manier om een slaapversterkende levensstijl te ontwikkelen, is het 
creëren van gewoontes. Elke dag op dezelfde tijd opstaan moet net zo vanzelf-
sprekend worden als je tanden poetsen. En bij het om 22.00 uur in de avond 
uitschakelen van alle beeldschermen hoef je helemaal niet meer na te denken. 
Dat gaat automatisch. En dat wandelingetje in de lunchpauze en dat halve uurtje 
sporten op zolder met je kettlebell zijn voor jou het ‘nieuwe normaal’.

“We first make our habits, and then our habits make us”

John Dryden, Engels toneelschrijver, dichter en essayist

2.9  Beter slapen als een ‘way of life’:  
gebruik je energie voor leukere dingen 
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Geef het monster 
geen eten meer
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Strategie 3 

 Geef het monster  
 geen eten meer

Vrijwel altijd geven mensen met chronische slaapproblemen hun 

monster te eten. Telkens opnieuw, op allerlei manieren. En vaak  

zonder dat ze het zelf doorhebben. Het gevolg: het monster blijft  

sterk of wordt zelfs krachtiger. En elke nacht staat je weer een strijd 

te wachten. Je moet het opnemen tegen een tegenstander die op  

oorlogssterkte is. 

Het doel van deze strategie is om te stoppen met het voeden van het monster. 
Het wordt hierdoor direct zwakker. En na verloop van tijd zal het langzaam 
verschrompelen. Die gevaarlijke tegenstander - die je dag en nacht in zijn greep 
hield - blijkt ineens weinig meer dan een plumpudding te zijn. Het gevolg is  
dat het fundament onder je slaapproblemen afbrokkelt en goed slapen weer 
vanzelfsprekend wordt. 

Het klinkt misschien allemaal wat cryptisch op dit moment, maar ik weet zeker 
dat je na het lezen van dit hoofdstuk precies begrijpt wat ik bedoel. Het is hoog 
tijd om jouw monster op het meest extreme crashdieet aller tijden te zetten:  
0 calorieën per dag, voor de rest van zijn leven. 
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Ooit gehoord van de term ‘selffulfilling prophecy’? De letterlijke 

vertaling is: zichzelf vervullende voorspelling. Kort door de bocht 

gezegd betekent het dat wat je verwacht uiteindelijk waarheid wordt. 

De bekende socioloog Robert K. Merton legt het als volgt uit:

“De zelfvervullende voorspelling is in beginsel een foute definitie van de situatie  
die een nieuw gedrag oproept waardoor de oorspronkelijke foute kijk waar 
wordt. Deze schijnbare juistheid van de voorspelling houdt een foute voorstelling 
van zaken in stand. De voorspeller zal namelijk datgene wat uiteindelijk gebeurd 
is aanvoeren als bewijs dat hij van begin af aan gelijk had.”

Direct beter presteren
Het kom er in feite op neer dat de wijze waarop je naar de wereld en naar jezelf 
kijkt een enorm verschil maakt. Wat je gelooft komt uit. Het gaat zover dat  
leerlingen die te horen krijgen dat ze intelligent zijn vrijwel direct beter gaan 
presteren (Rosenthal effect). Hetzelfde geldt voor studenten die te horen  
hebben gekregen dat ze een kwalitatief goede nachtrust achter de rug hadden 
(zie hoofdstuk 4.2). Ook zij presteerden direct beter. 

Een waardeloze skiër bovenaan de berg
Misschien vraag je je op dit moment af wat het bovenstaande verhaal met het 
voeden van het monster te maken heeft. Ik zal het uitleggen. Hoe je jezelf ziet en 
- minstens zo belangrijk - hoe je jezelf noemt, heeft invloed op hoe je slaapt.  
Als jij jezelf ziet als ‘slechte slaper’ - slaapproblemen zijn een onderdeel van je 
identiteit - moet je elke nacht iets presteren dat je niet beheerst. Je staat  
bovenaan de berg, terwijl je ervan overtuigd bent dat je een waardeloze skiër 
bent. Snap je wat ik bedoel? 

Je hebt het al zo vaak bewezen
Het label ‘slechte slaper’ is niet alleen schadelijk, maar ook onjuist. Zelfs iemand 
met de meest hardnekkige vorm van slapeloosheid heeft in zijn of haar leven al 
talloze uren geslapen. Het ‘slaapkunstje’ wordt dus uitstekend beheerst. Je kunt 

“We don’t see things as they are; we see them as we are”

Anaïs Nin, Frans-Cubaans schrijfster

3.1  Noem het beestje bij de juiste naam  
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Slaapdeskundige Sasha Stephens gaat in de blog op haar website specifiek in op het 
thema slapeloosheid en identiteit. Hieronder een korte passage die de vinger op de 
zere plek legt: 

“Er kunnen verbeteringen qua slaap optreden, maar tenzij je de ‘slapeloze identiteit’ verandert,  

verlaat het probleem je nooit echt. Het ligt nog steeds ergens op de loer, verstopt in het achter-

hoofd. Het is een beetje als een zeurende stem die zegt: “Dit is wel weer even genoeg, je kunt 

niet beter worden dan dit. Je bent een slechte slaper, weet je nog?” 

En als er een doodgewone slechte nacht volgt - dat overkomt iedereen wel eens - wordt deze 

niet weggepoetst als natuurlijk en normaal, maar omarmd door je onderbewustzijn. “Zie je wel, je 

bent gewoon een slechte slaper. Dat is het probleem.” De identiteit wordt versterkt, het herstel 

stokt en je wordt moedeloos. Een patroon dat zich eindeloos kan herhalen. 

Een sterke ‘slapeloze identiteit’ - de overtuiging dat je in wezen ‘een slechte slaper’ bent, zal 

geen grote, permanente verbetering mogelijk maken. Het zoekt voortdurend naar bekrachtiging 

en validatie.”

Het blijft op de loer liggen
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Strategie 4 

 Ontmasker het monster 

In dit hoofdstuk gaan we het monster definitief ontmaskeren.  

We gaan zien en ervaren dat het eigenlijk niet gevaarlijker is dan een 

schoothondje. Een schoothondje dat af en toe kan keffen, maar waar 

je zeker niet bang voor hoeft te zijn. Het resultaat: slapen gaat weer 

zorgeloos aanvoelen, je vindt de geestelijke rust die je nodig hebt 

en je kunt de angst en spanning, die je waarschijnlijk jarenlang hebt 

gevoeld, eindelijk loslaten. 

Uiteraard komen we niet onbeslagen ten ijs. We beschikken over de nodige  
munitie. Met andere perspectieven draaien we het monster op zijn zij en laten 
we zijn kwetsbare kant zien. Met de juiste slaapfeiten nemen we ‘m vervolgens 
flink onder vuur. En met positieve slaapervaringen geven we het monster de  
genadeslag. Bij wijze van spreken uiteraard, want het wordt een vreedzame 
strijd.  

Ik kan me voorstellen dat je je op dit moment achter je oren krabt, omdat je 
geen idee hebt wat ik bedoel. Maak je geen zorgen; ik ga het allemaal rustig 
uitleggen en je krijgt de begeleiding die je nodig hebt. Het is tijd om het monster 
in z’n hemd te zetten! 
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Probeer in je gedachten eens terug te gaan naar een nacht waarin je 

vanwege een leuke of bijzondere reden weinig geslapen hebt.  

Bijvoorbeeld tijdens oud en nieuw, door een feestje dat later werd  

dan verwacht of vanwege een sportwedstrijd die je wilde volgen.  

Hoe voelde je de dag erna? Waarschijnlijk niet optimaal fit, maar wel 

een heel stuk beter dan na een nacht waarbij je tegen wil en dank 

wakker hebt gelegen.  

Gek toch eigenlijk? Het lichamelijke effect na een gebroken nacht met een leuke 
oorzaak is precies hetzelfde als het lichamelijke effect na een gebroken nacht 
waarbij je ‘plafonddienst’ hebt gehad. Je voelt je niet fit. Het is niet je lichaam, 
maar het zijn je gedachten die je (extra) laten lijden. De dag na een feestje ga 
je - ondanks je gesteldheid - over tot de orde van de dag. Na een gebroken nacht 
door slaapproblemen blijf je hangen in schuldgevoel, moedeloosheid en een 
krampachtige zoektocht naar een oorzaak en een oplossing. 

Zwarter dan nodig
De Britse neurowetenschapper en filosoof Sam Harris weet het treffend te ver-
woorden: “Bijna al ons lijden is het product van onze gedachten. We brengen bijna 
elk moment van ons leven in gedachten verzonken door en worden gegijzeld door 
het karakter van die gedachten.” En juist bij slaapproblemen zijn die gedachten 
vaak veel zwarter dan nodig is. Het glas wordt - meestal onbewust - altijd als half 
leeg gezien. We kunnen de situatie maar vanuit één hoek bekijken. 

Een feestje met jezelf
Een ander perspectief maakt een wereld van verschil. Waarom beeld je je 
na een slapeloze nacht bijvoorbeeld niet in dat je een feestje met jezelf hebt 
gevierd (in hoofdstuk 5.4 vind je een aantal tips om het extra gezellig te maken)? 
Dat haalt de druk van de ketel en maakt de dag erop een stuk prettiger. Je blijft 
niet hangen in de slechte nacht en besteedt je energie - die heus minder zal zijn - 
aan dingen die de moeite waard zijn. Er breekt een straaltje zonneschijn door in 
je donkere gedachten. 

“De waarheid is als het hoofd van Chriet Titulaer,  
als je het omdraait klopt het nog steeds”

Theo Maassen, Nederlands cabaretier 

4.2  Hoe andere perspectieven het monster 
ongevaarlijk maken
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Herinner je je de techniek ‘cognitieve herstructurering’ nog? In hoofd

stuk 3.2 hebben we deze methode toegepast om af te rekenen met 

remmende gedachten. Doel: zelf weer de baas worden over je leven 

en het monster niet langer voeden. In dit hoofdstuk gaan we nog eens 

gebruik maken van cognitieve herstructurering. Dit keer om slaapge

relateerde angstgedachten te weerleggen. De andere perspectieven, 

slaapfeiten en positieve ervaringen die in de vorige hoofdstukken naar 

voren zijn gekomen, gebruiken we als munitie. 

Weer vrijuit slapen
Ook bij slaapgerelateerde angstgedachten maakt cognitieve herstructurering  
- een beproefde psychologische techniek - een enorm verschil. Zeker na verloop 
van tijd. Je angstgedachten - die enorm overheersend, maar volledig onjuist 
zijn - nemen langzaam in kracht af tot ze helemaal verdwenen zijn. Het resultaat 
is dat je weer vrijuit kunt slapen. Hieronder leg ik uit hoe we het gaan aanpakken. 

Stap 1: slaapgerelateerde angstgedachten inventariseren
Schrijf de angstgedachten die jou tijdens de nacht teisteren op. Wat zegt het 
stemmetje in je hoofd? Waardoor wordt de druk opgevoerd? Hieronder vind je 
een aantal voorbeelden: 

•  Als ik midden in de nacht wakker word, lukt het me nooit meer om in slaap  
te vallen. 

• Slapen is gewoon (te) moeilijk voor mij. Ik beheers het niet. 
• Als ik niet slaap, ben ik morgen een wrak. 
• Mijn partner slaapt prima, waarom lukt het bij mij dan niet? 
• Slapeloosheid zorgt ervoor dat ik niet van het leven kan genieten.
• Door het slechte slapen zet ik mijn gezondheid op het spel.
• Zonder slaappil is goed slapen bij voorbaat een kansloze zaak. 
• Ik weet nu al dat ik vannacht niet goed zal slapen. 

“Not my circus, not my monkeys”

Pools gezegde

4.5  Definitief afrekenen met angstgedachten: 
eindelijk weer vrijuit slapen
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Het monster heeft al flink wat opdoffers voor z’n kiezen gehad.  

We hebben hem eerst vanuit een ander perspectief bekeken,  

waardoor we zagen dat hij eigenlijk in z’n hemd staat. Daarna is het 

monster met feiten en positieve ervaringen een kopje kleiner 

gemaakt. En met behulp van cognitieve herstructurering krijgt dat 

een rots vast plekje in ons onderbewustzijn. In dit hoofdstuk geven we 

de verschrompeling  wat een prachtig woord  van het monster nog  

een extra impuls met 5 praktische tips. Ze helpen om de spanning 

en druk die je ervaart kleiner te maken en sluiten perfect aan op de 

voorgaande hoofdstukken. 

#1 Beleef de volgende dag alvast in je hoofd (en bereid voor wat  
mogelijk is)
De angst voor de volgende dag is voor mensen met slaapproblemen een hele 
hardnekkige. Want hoe ga je die ooit overleven als je niet tot nauwelijks slaapt? 
Een goede manier om deze angst kleiner te maken is om de dag die op je wacht 
alvast in je hoofd te beleven. Begin in de ochtend en eindig bij de avond. 

Vaak merk je al snel dat het eigenlijk best wel meevalt. Vrijwel alles heb je al 
eens eerder gedaan, ook met weinig slaap. En er zitten ongetwijfeld ook veel 
bezigheden in de nieuwe dag waar je plezier uit gaat halen. Of je nou goed slaapt 
of niet. En natuurlijk kan het zijn dat je hindernissen tegenkomt. Mijn advies is 
om hierbij de strategie van Nick Robinson te volgen: 

”Ik vroeg me af wat de feiten precies zijn. Wordt de dag echt zo moeilijk als  
het lijkt of maak ik van een mug een olifant? Toen ik dat begon te doen, bleek  
de trigger meestal veel minder eng te zijn dan ik eerder had ingeschat,  
waardoor mijn stressniveau en daarmee ook mijn negatieve slaapgedachten veel 
milder werden.

“We sometimes underestimate the influence of little things”

Charles W. Chesnutt, Amerikaans schrijver

4.6  Vijf praktische tips om het monster  
verder te laten verschrompelen
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Het laatste duwtje geven
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Strategie 5

 Het laatste duwtje 
geven

We hebben een flink aantal stappen gezet in dit boek. We zijn zelf 

sterker geworden en het monster heeft er stevig van langs gekregen. 

We doorzien hoe het in elkaar zit, geven het geen eten meer en hebben 

het in z’n hemd gezet. Het fundament onder de slapeloosheid is  

langzaam aan het afbrokkelen. 

Toch moet het slapen zelf nog wel even gebeuren. Daar is geen ontkomen aan. 
En ook verschrompelde monsters kunnen grommen. Soms zelfs bijten. Toch is 
er geen enkele reden om je daar druk over te maken. Het hoort erbij en we  
kunnen ermee omgaan. In dit gedeelte van het boek begeleid ik je bij je reis  
richting dromenland. En juist tijdens de nacht kun je het monster het laatste 
duwtje geven, waardoor je er niks meer van te duchten hebt. 

Naast praktische tips - hoe zorg je voor een optimale slaapomgeving en in welke 
slaaphouding begin je de nacht - komt het psychologische aspect ruimschoots 
aan bod. Hoe zorg je ervoor dat je je nachtrust niet laat saboteren door dat 
vervelende stemmetje in je hoofd en hoe vind je de geestelijke rust die je nodig 
hebt om heerlijk in slaap te vallen. 
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We voelen het instinctief wel aan, maar toch gaat het veel te vaak 

mis. Je best doen om in slaap te vallen werkt niet. Het heeft enkel een 

averechts effect. Slaap laat zich niet afdwingen. Het venijnige is dat 

het een volkomen logische reactie is om je best te gaan doen als iets 

niet lukt. En vrijwel altijd is het een goede strategie die zich uitbetaalt. 

Beter je best doen op je werk zorgt voor betere prestaties, beter je 

best doen in de fitnessstudio zorgt voor een betere conditie en harder 

fietsen met tegenwind zorgt ervoor dat je sneller thuis bent.  

Slapen wordt een bewust proces
Dus ja, wat doe je als het slapen niet lukt? Juist. Beter je best doen. Harder gaan 
trappen. Van alles proberen om maar sneller in slaap te vallen. Deze vorm van 
‘inspanning’ zorgt ervoor dat je lichaam en brein alleen maar meer geactiveerd 
worden en de slaap steeds verder uit beeld raakt. Bovendien wordt slapen 
hierdoor een bewust proces, terwijl het iets moet zijn waar je niet tot nauwelijks 
bij stilstaat. Om het te verduidelijken: een goede slaper gaat in zijn bed liggen 
en staat totaal niet stil bij wat er moet gaan gebeuren. Het is simpelweg ‘lekker 
liggen’, ontspannen en de rest gaat vanzelf. 

Hoe harder je spartelt, hoe dieper je wegzakt 
Je slaap proberen te controleren is in het beste geval volledig nutteloos. Je schiet 
er geen sikkepit mee op. In de meeste gevallen worden de problemen er alleen 
maar groter van. Je kunt het vergelijken met drijfzand. Hoe harder je spartelt en 
tegensputtert, hoe dieper je wegzakt. En hoe meer energie en stress het je kost. 
Maar als je best doen om goed te slapen onmogelijk is en slaap niet te controleren 
valt, wat is dan het alternatief? Dit kan in 1 woord gezegd worden: acceptatie!  
Dit betekent dat je ervoor kiest om niet te vechten tegen je slapeloosheid en 
alle problemen die hierbij horen. De kans bestaat dat je nekharen recht overeind 
zijn gaan staan bij het horen van de voorgaande zinnen, maar het is echt je enige 
optie als je ongewild wakker ligt. Ik zal dit uitleggen en ben ervan overtuigd dat het 
kwartje ook bij jou gaat vallen.

“We cannot change anything unless we accept it”

Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater en psycholoog

5.4  Kies voor de enige optie die je hebt  
(en beleef plezier met jezelf)
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    BIJLAGE 1

Het thema slaapmedicatie mag in een boek over het oplossen van 

chronische slapeloosheid eigenlijk niet ontbreken. Het is van groot 

belang om afhankelijkheid van slaappillen  zowel geestelijk als  

lichamelijk  te voorkomen of te doorbreken. Het advies van een arts 

of medisch specialist is hierbij altijd leidend. Ik ben geen dokter, wil me 

zeker niet als zodanig voordoen en laat medische adviezen graag over 

aan de echte deskundigen, die bovendien de mogelijkheid krijgen om 

de specifieke situatie hierbij mee te nemen. Toch wil ik de kans niet 

voorbij laten gaan om een aantal algemene adviezen met je te delen, 

zodat je  samen met je dokter  tot een persoonlijk plan kan komen.

Het gevaar van slaapmedicatie
Op de korte termijn kan het prettig voelen om terug te vallen op een slaappilletje, 
maar op de lange(re) termijn zorgt het vaak voor grotere (slaap)problemen. Nog 
veel vervelender dan het lichamelijke, verslavende effect is de geestelijke afhanke-
lijkheid die ontstaat. Het gevoel dat je niet meer in staat bent om zonder medicatie 
te slapen ligt vrijwel direct op de loer. Hoe dat werkt? Een lange nacht wordt volle-
dig op het conto van de slaapmedicatie geschreven. De pil krijgt alle credits. En na 
een slechte nacht voel je je helemaal een hopeloos geval: zelfs met een pil lukt het 
niet. Kortom, je belandt – voor je het doorhebt – van de regen in de drup.

Altijd met een plan
Is slaapmedicatie dan altijd slecht? In mijn ogen niet. In acute situaties kan het 
bijvoorbeeld voor rust zorgen om naar een structurele oplossing te zoeken.  
Het is aan jou en je huisarts om hier een goede afweging in te maken. Het enige 
dat ik je op het hart wil drukken: laat je geen pillen voorschrijven zonder plan! Het 
risico om je grotere (slaap)problemen op de hals te halen is simpelweg te groot.

Met een plan bedoel ik dat je voordat je begint met het gebruik van slaapmedicatie  
precies weet hoe lang je het gaat gebruiken, hoe vaak (bij voorkeur niet elke 
nacht) en hoe je het gebruik weer gaat afbouwen (inclusief een concreet schema).  

  Het gebruik van slaapmedicatie:  
kom samen tot een plan
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    BIJLAGE 2

Onregelmatige werktijden en ploegendiensten kunnen een flinke 

aanslag vormen op je nachtrust. Om goed te kunnen slapen is het van 

essentieel belang om het circadiaan ritme (onze biologische klok) te 

volgen. We hebben simpelweg structuur, structuur en nog een keer 

structuur nodig. Het beste advies is dan ook om op regelmatige tijden 

te werken, maar ik begrijp uiteraard heel goed dat dit in veel gevallen 

geen optie is. De wisselende werktijden zijn bijvoorbeeld onlosmakelijk  

verbonden met je beroepsveld (denk aan de zorg) of je werkgever  

verlangt het van je en er moet simpelweg brood op de plank komen.

In dit hoofdstuk leg ik uit hoe je de impact van wisselende werktijden en 
ploegendiensten op je nachtrust kunt beperken. Ik vind het belangrijk om te 
benadrukken dat je deze invloed – afhankelijk van hoe wisselend de tijden zijn 
en hoe frequent de wisselingen plaatsvinden – in veel gevallen nooit helemaal 
kan wegnemen. Wisselende werktijden en vooral wisselende slaaptijden vormen 
altijd een hindernis of zelfs een obstakel om tot een goede nachtrust te komen. 
In dit hoofdstuk ga ik in op wisselende diensten overdag (bijvoorbeeld vroege  
en late diensten) en een situatie waarbij er sprake is van nachtdiensten.  
We beginnen echter bij de basis: de rol van je werkgever.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat problemen met slapen die 
(mede) voortkomen uit wisselende werktijden niet alleen jouw probleem zijn, 
maar ook een probleem van je werkgever. Een goede werkgever is zich bewust 
van de impact van wisselende diensten op de slaapkwaliteit en is bereid om  
samen met jou naar een oplossing te zoeken. Zoek de dialoog dan ook op en 
neem geen afwachtende houding aan.

Leg de situatie eerlijk uit. Vertel dat je moeite hebt met slapen en dat de wisse-
lende diensten hier een negatieve invloed op hebben. Je wilt je werk met veel 
energie en alertheid uitvoeren en verzuim door slaapproblemen voorkomen.  

  Slaapproblemen en wisselende werktijden: 
hoe je het hoofd boven water houdt
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