
Les 8 
Slaap je slank en

gezond



1Als je regelmatig minder dan 6 of 7 uur slaapt, is dat funest voor je
immuunsysteem en wordt de kans op kanker meer dan verdubbeld. Slaaptekort
is een lifestyle factor die bepaalt of je wel of niet de ziekte van alzheimer krijgt en
werkt enorm verstorend op de bloedsuikerspiegel. 
Het vergroot de kans op kransslagaders die dichtslibben of breken, hart- en
vaatziekten, beroertes en hartfalen. 
 Te kort slaap draagt bij aan psychische aandoeningen zoals depressie,
angststoornissen en suïcidaliteit. 

Hoe korten je slaapt hoe korter je leeft. 

Daarnaast krijg je meer behoefte aan eten. Een tekort aan slaap leidt tot een
hogere concentratie van een hormoon waar je honger van krijgt. Terwijl de
andere hormonen die zorgen dat je gelukkig wordt onderdrukt worden. 

Als je probeert te lijnen maar in deze periode weinig slaapt heeft het nauwelijks
zin, het meeste gewichtsverlies komt dan niet verlies van vet maar van
spiermassa. 

Het effect van slaap



de functies van leervermogen
geheugen
logische beslissingen kunnen nemen 
keuzes kunnen maken
onze psychologische gezondheid herstelt
we zijn in staat sociale en psychische uitdagingen aan te gaan. 
Het beïnvloed onze eetlust 
Het zorgt voor een goede darmflora en onze gezondheid begint in de buik 

Slaap draagt bij aan:

De voordelen van slaap



Volg je interne biologische klok en luister naar de slaapdruk die wordt
opgebouwd. 

Iedereen heeft 24 uur alleen er is altijd een verschil. Avondmensen en
ochtendmensen maar vaak worden we door werk in een ritme gedwongen. 

Het hormoon melatonine zorgt ervoor dat we goed kunnen inslapen. De hoeveel
hiervan neemt kort na zonsondergang toe. Op deze manier regelt het wanneer
de slaap intreedt. Het heeft echter weinig invloed op of je ook daadwerkelijk
gaat slapen. Melatonine is daarom geen slaapmiddel op zich. 
Zodra we gaan slapen daalt ons melatonine gehalte naar de nacht en ochtend
 

Hoe onderhoud je je slaapritme



Verzwakt je hart 
Hoge bloeddruk 
Versnelt de hartslag 
Slechte weerstand 
Beschadigd je weefsel 
Bloeddoorstroming 
Sympatische zenuwstelsel
Ademhaling
Immuunsysteem 
Ademhaling 
Stresshormonen 

Slaap is 1 van de gezondheidspijlers de andere zijn bewegen en voeding. Maar
slaap is echt een fundering. Daarom is het zo belangrijk voor je gezondheid. Elk
belangrijk systeem, weefsel en orgaan in je lichaam lijdt eronder als er weinig
slaap is. 

Slaap is van invloed op:

Slaap als 1 van de pijlers



Hoe minder je slaap hoe meer je eet. Lichaam kan al die extra calorieën niet
verwerken. En als dit jaren zo gaat brengt dit uiteindelijk schade toe aan
organen en weefsel. En dit kan weer leiden tot klachten en ziektes. 

Gezond lichaam zorgt ervoor dat insuline ervoor zorgt dat glucose uit het bloed
wordt opgenomen in de cellen. Als de toestroom zo groot is dan reageren cellen
in je lichaam niet meer op insuline. Hierdoor wordt glucose niet meer uit het
bloed gehaald en wordt dit gehalte te hoog. 
Als dit te lang duurt kan je zo diabetes type 2 ontwikkelen. 

Slaapgebrek zorgt ervoor dat we geen controle hebben over de
bloedsuikerspiegel. De cellen worden namelijk minder gevoelig voor insuline
waardoor deze in het bloed blijven en de bloedsuikerspiegel dus stijgt. 

Leptine en ghreline bepalen onze eetlust. Als deze hormonen niet in balans zijn
dan ga je meer eten en kom je aan. 
 Bij slaaptekort verminderd het verzadigingsniveau van leptine en word ghreline
(voor honger) verhoogd. Zo raak je dus de controle over je eetlust kwijt. 

Tijdens onze slaap is ons metabolisme ook gewoon actief. En ondertussen
bouwen we energie op voor de dag. 
 Als je dus minder slaapt bouw je minder energie en wordt je dus minder
energiek.Met als gevolg dat je ook niet wilt sporten of bewegen. 
Daarnaast wordt je trek in zoetigheid groter en zoute snacks.

Genoeg slaap kan je dus helpen om op gewicht te blijven, een goed
functionerende darmflora. Herstel zenuwstelsel, herstel van slechte bacteriën in
de darmen. 

Overgewicht door slaap tekort



Als je ziek bent wil je alleen maar naar bed en dat moet ook want het lichaam
probeert zichzelf dan beter te slapen. 
Slaap beschermt je tegen ziekte en infectie. Als je toch ziek wordt dan ze je je
immuunsysteem aan tot slapen om te kunnen herstellen. 
Zorg dus altijd voor voldoende slaap in het griepseizoen. 

Er zijn maar een paar korte nachten nodig om je immuunsysteem te
verzwakken. 

Slaap tekort en het
immuunsysteem



Voorkom een hoog cortisol niveau voor het slapengaan: Het is belangrijk om
goed te slapen dat het stresshormoon cortisol laag is. Anders voelt je
lichaam zich niet veilig om te gaan slapen. En daarnaast maakt je lichaam
ook niet voldoende melatonine aan 
Te hoog coritsol: activiteiten op de avond, stress, te veel licht
Zorg voor een goed dagritme: je lichaam kan dan wennen aan tijden van
slapen en wakker worden 
Voorkom progesteron- en oestrogeen tekort: progesteron ondersteunt een
diepe slaap en oestrogeen stimuleert de droomactiviteit. 
Progesteron tekort kan ontstaan door stress en ouder worden. Oesterogeen
tekort: ondergewicht. 
Bevorder een goede werking van de schildklier: schildklierhormonen maken
serotonine aan en verhogen het melatonine niveau. 
Zorg voor een goede insulinegevoeligheid van de lichaamscellen. 
Bij insuline resistentie ontstaan ook slaapproblemen. 
Zorg voor voldoende aanmaak van tryptopfaan. Dit is de basis voor
melatonine en serotonine. Tryptofaan vinden we in eiwitten. 
Zorg voor voldoende vitamines en mineralen. Zodat de hormonen goed
aangemaakt kunnen worden 
Neem geen producten met cafeine meer na 15.00 uur in de middag 
Zorg voor een goede darmwerking. Serotonine wordt grotendeels daar
aangemaakt. 
Beweeg overdag, lichamelijke activiteiten verhogen het serotonine niveau.
Laat sporten op de avond zorgt voor aanmaak van cortisol wat niet gunstig
is. 

Doe de meditatie "Lekker slapen gaan" 

Tips voor een goede nachtrust


