Stress en slaapproblemen
Stress

Slaapproblemen

Een belangrijke dag morgen, examenstress, een
zware emotionele periode? Iedereen heeft wel
eens stress en de hiermee gepaard gaande slaapen angststoornissen. Stress is een natuurlijk fenomeen dat ons in allerlei situaties op het rechte
pas houdt. Wanneer er echter klachten optreden,
is dat een signaal dat de spanning in ons lichaam
te hoog oploopt.

De hoeveelheid slaap die iemand nodig heeft
hangt af van de leeftijd. Baby’s hebben 16-18 uur
nodig en tieners 9 uur. Bij volwassenen bedraagt
de gemiddelde slaapduur ongeveer 7 uur. Veel
hangt af van de kwaliteit van de slaap. Wie aan
enkele uren slaap genoeg heeft, slaapt over het
algemeen zeer intensief. Als je overdag geen
klachten hebt over vermoeidheid, dan slaap je
voldoende.

Stressklachten ontstaat door een onevenwicht
tussen de draagkracht en draaglast, waarbij de
draaglast groter wordt dan de draagkracht doordat er in korte tijd veel gebeurt of het heel druk
is. Maar het kan ook zijn dat je moe of ziek bent,
waardoor je draagkracht vermindert. Het resultaat
is dat de gestelde eisen groter zijn dan wat je aankunt of denkt aan te kunnen.

Bij het ouder worden daalt het aantal uur dat men
nodig heeft om te slapen, ook slaapt men minder
goed (minder diep en lang).
Slaapcyclus

Stressklachten situeren zich op 3 niveaus:

Je slaap verloopt volgens verschillende fasen
en elke fase heeft haar eigen kenmerken. Alle
slaapfasen samen vormen een slaapcyclus. Elke
nacht doorloop je doorgaans 4 à 5 slaapcycli. Dit
betekent dat fasen van diepe slaap worden afgewisseld met fasen waarin je zeer oppervlakkig
slaapt of zelfs even wakker bent. Dat is dus perfect
normaal.

•

Je hebt misschien al gehoord van de REM-slaap?

Wanneer er gedurende een lange periode te weinig evenwicht is en wanneer men het gevoel heeft
dat men steeds dieper in de put zakt, dan wordt
stress echt een probleem.

Emotioneel/cognitief: angst, frustratie, concentratieproblemen, piekeren, vergeetachtig,
onzekerheid

•

Lichamelijk: hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, ademhalingsproblemen, trillen, hoge
bloeddruk, versnelde hartslag.

•

Gedrag: uitvliegen, klagen, zuchten, huilbuien,
minder eten.

Deze klachten ontstaan vaak in rustige periodes,
wanneer je dus even stilvalt worden ze pas echt
zichtbaar. Ze hebben een signaalfunctie : ze geven
aan dat de spanning te hoog oploopt.
Deze tekenen moeten herkend en ernstig genomen worden, want het kan leiden tot meer ernstige ziekten zoals depressie of burn-out.
Stress is ook de oorzaak van 54 % van de slaapproblemen.

De REM-slaap (Rapid Eye Movement = snelle oogbewegingen) volgt na de diepe slaap en wordt ook
de droomslaap genoemd. Tijdens deze fase bewegen de ogen voortdurend. Hartritme en ademhaling zijn vrij onregelmatig. Tijdens de REM-slaap
gebeurt de verwerking van gegevens en worden
bepaalde zaken opgeslagen in het lagetermijngeheugen. Het is ook de fase van het emotionele
herstel.
Oorzaken van een slechte slaap
•

door trauma, stress, angst

•

door ongezonde levensstijl: zware maaltijd of
koffie voor het slapengaan

•

slechte omgevingsfactoren: lawaai, intens licht,
warmte, nachtwerk

•

ziekte, pijn, jeuk

•

verstoord slaap-en waakritme

Oplossingen voor slaapproblemen

Medicamenteuze oplossingen:

Niet-medicamenteuze oplossingen:

•

•

Lever overdag voldoende inspanningen.

•

Kies voor een ontspannende avondactiviteit
zoals een wandeling, eerder dan TV-kijken of
lezen.

•

Stel je bloot aan voldoende zonlicht overdag
en slaap in totale duisternis.

•

Luister naar je lichaam: ga slapen wanneer je
moe bent.

•

Vermijd tabak, alcohol, koffie, thee voor het
slapengaan.

•

De ideale slaapkamertemperatuur is 18 °C.

•

Niet met volle maag gaan slapen. Kies ’s
avonds voor een lichte maaltijd.

•

Ga slapen op regelmatige tijdstippen en het
allerbelangrijkste: sta zoveel mogelijk rond
hetzelfde uur op!

Slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen tijdelijk
een oplossing bieden bij slaapproblemen, maar
zullen de oorzaak van het slecht slapen niet aanpakken.

•

Voorschriftplichtige geneesmiddelen:
•

H1- anti-histaminica : deze zijn oorspronkelijk bedoeld voor de behandeling van allergieën en hebben als bijwerking de inslaaptijd te verkorten

•

Benzodiazepines en benzodiazepine-achtige slaapmiddelen zoals lormetazepam
en zolpidem. Deze moeten nauwgezet en
gedurende een korte periode gebruikt worden, echter gebruiken vele personen deze
dagelijks, wat zorgt voor een verslaving en
gewenning van ons lichaam aan het geneesmiddel.

Zonder voorschrift:
•

Producten o.b.v. planten zoals linde, hop,
valeriaan, melisse

•

Melatonine is een lichaamseigen hormoon
dat ons helpt bij het regelen van ons dag/
nachtritme. Dit hormoon wordt door ons
lichaam geproduceerd, maar de productie
vermindert bij hogere leeftijd. De productie
start alleen maar bij het schemeren en donker worden. Indien er veel licht in de slaapkamer is, wordt de productie van melatonine belemmerd. De voedingssupplementen
op basis van melatonine hebben een dosering tot max 3 mg per dag. Bij een te hoge
dosering kunnen er juist slaapproblemen
ontstaan. Men moet melatonine 1 à 2 uur
voor slapengaan innemen.

Soms blijken slaapproblemen chronisch. Slaaptekort of slaap van slechte kwaliteit kunnen nefast
zijn voor onze gezondheid. Je loopt meer risico op
obesitas, hart-en vaatziekten, depressies , ongevallen, enzovoort.
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