“Ik adviseer
mensen ‘s avonds te
gaan opslomen.”

Aadje Faasen en Antoinette Crezee
over slaapproblemen bij 65-plussers
“Je lichaam
repareert als het
ware tijdens
het slapen.”
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Aadje en Antoinette werken bij een fysiotherapiepraktijk in Ridderkerk.
Vanuit dat werk ontmoeten zij veel Ridderkerkers. Met hen bespreken we
de slaapproblemen van Ridderkerkse 65-plussers: wat zijn de oorzaken,
én natuurlijk: wat zijn de oplossingen.
Minder pijn door goede slaap
Dat goed slapen belangrijk is, weten we al. Je
bent alerter overdag, je bent minder prikkelbaar
en je valt minder snel. Ook je bloeddruk kan
verlagen door een betere nachtrust. Maar goed
slapen helpt ook tegen pijn. “Als je slecht slaapt
neemt de demping van pijnprikkels af en krijg
je dus meer pijn. Vaak zie je dat koorts ook
afneemt na een aantal uren slaap. Je lichaam
repareert als het ware”, vertelt Aadje die
slaapoefentherapeut is.

Opslomen
Aadje vertelt dat ze mensen vaak adviseert ’s
avonds te gaan ‘opslomen’. Het woord verraadt
het al. De bedoeling is dat je langzaam in een
slomer ritme komt. Zo’n 1,5 a 2 uur voordat je
gaat slapen, kan je vast het licht en geluiden
dimmen. “Als je slaapproblemen hebt, adviseer
ik ook altijd om op tijd de schermen uit te
zetten. Televisies en telefoons geven licht en dat
voorkomt dat het slaaphormoon melatonine
wordt aangemaakt. Dit hormoon heb je nodig
om goed in slaap te vallen.”
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1 op de 4 mensen slaapt slecht,
12% gebruikt slaapmedicatie.
Bij ouderen komen slaapproblemen
meer voor. En vrouwen hebben
meer last dan mannen.

“Bij Fysiotherapie Ridderkerk streven we er
naar om patiënten zo efficiënt mogelijk te
kunnen behandelen. Daarom vinden we het
belangrijk om collega’s met verschillende
specialisaties in huis te hebben. Omdat
goed slapen zo belangrijk is voor een goede
gezondheid vinden we het dus fijn dat Aadje
bij ons werkt als oefentherapeut Cesar met
als specialisatie: slaapoefentherapie.”
Antoinette Crezee

Slaapproblemen?
Overweeg dan slaaptherapie

Drie type slapers
In de praktijk van Aadje komen mensen met
drie typen slaapproblemen. “Allereerst zijn er
mensen die niet in slaap kunnen komen. De
oorzaak daarvan ligt vaak op de dag. Ze zijn
te druk geweest of hebben nog te laat op de
avond iets actiefs gedaan of gegeten. Soms
hebben ze ook nog teveel aan hun hoofd. Ik
adviseer ze dan om ‘s avonds een lijstje te
maken met wat ze de andere dag moeten
doen. Dan hoeven ze er daarna niet meer
aan te denken. Dan heb je mensen die veel
tussentijds wakker worden en de mensen
die heel vroeg wakker worden. Deze mensen
gaan vaak piekeren. Hen adviseer ik gewoon
te accepteren dat ze wakker zijn. Ga desnoods
even uit bed en neem een slokje water. Maar
doe niet het licht aan. Want dan zet je ook je
lichaam aan. Doe je dat wel en blijf je wakker,
dan gaat het de nacht daarna hetzelfde. Als je
die ene keer ‘toegeeft’, dan past je lichaam zich
heel snel aan naar die nieuwe situatie. En voor
je het weet heb je een verkeerd ritme te pakken
waar je moeilijk uitkomt”, waarschuwt Aadje.
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Slaapcyclus
“De slaapcyclus van de mens werkt bij iedereen
ongeveer hetzelfde, legt Aadje uit. ”De eerste 3
à 4 uur slaap je heel diep. Daarna word je een
beetje wakker en zak je weer weg. Vervolgens
kom je in je REM-slaap. Dat is het moment
dat je je emoties verwerkt en gaat dromen.
Het lichaam begint eerst met het verwerken
van je negatieve emoties. Daarna pas met de
verwerking van je positieve emoties. Dus slaap
je niet lang genoeg, dan mis je het leukste deel
van je slaap”, lacht Aadje. “En dat is zonde en
kan zelfs depressiviteit tot gevolg hebben.”

Wat helpt bij een goede
nachtrust?
•
•
•
•

•

•

Neem overdag vier echte rustpauzes.
Kijk geen tv in bed.
Zorg voor een koele, donkere, stille
slaapkamer.
Kijk de hele nacht niet op de wekker.
Doe je dat wel, dan ga je nadenken
en piekeren.
Word niet boos op jezelf als je
wakker ligt: zeg tegen jezelf dat je
gewoon lekker ligt en dat het prima
is.
Ga niet zelf aan de slag met
melatonine: gebruik het alleen in
overleg met je huisarts om een
averechts effect te voorkomen.

Je spreekt al over een slaapprobleem
als je drie maanden lang drie keer per
week slecht slaapt. Bij Aadje kunt u
terecht voor individuele therapie. In het
eerste uur is de intake en bespreekt
zij met u hoe uw 24-uurs ritme er uit
ziet en waar de problemen liggen. Voor
de meeste mensen zijn vijf sessies
voldoende. Ademhalingsoefeningen,
een ontspanningsles en een boekje
‘Slaaplessen’ zijn onderdeel van de
therapie. Kijk voor meer informatie op
www.slaapoefentherapie.nl of stuur een
e-mail naar Aadje via af@clomail.nl.

“Het lichaam
begint eerst met het
verwerken van je
negatieve emoties.”
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