SLAAP JE FIT!
GRATIS E-BOOK

Slecht slapen

Goed slapen is essentieel om vitaler en fitter
in het leven te staan, daarom helpen wij van Vitamasters
bedrijven met het vitaler maken van hun medewerkers mede door
ons 'Slaap je fit' programma. Slecht slapen eist zo zijn tol op
het functioneren voor de rest van de dag.

Slecht slapen leidt tot:
Slecht functioneren
Niet doen wat je wil doen
Slechte leefgewoonten
Verminderde grip op jezelf en anderen
Overmaat aan zorgen en piekeren
Nog slechter slapen

Chronisch slaaptekort

Gevaren van
chronisch
slaaptekort
Chronisch slaaptekort brengt gevaren met zich
mee en heeft bepaalde effecten op je welzijn.
Diep en lang genoeg slapen zorgt dat je
maximaal hersteld en wakker wordt met volle
energie om de dingen te doen die jij wilt doen.

Gevaren chronisch slaaptekort:
Lager IQ na slaaptekort
Je wordt trager en kunt je
slechter focussen
Concentratievermogen daalt
informatie wordt minder goed
opgenomen
Grotere kans op slechtere
beslissingen
Onverschilliger en minder
tolerant, meer prikkelbaar
Minder zin in seks
Slaaptekort vermindert je
immuunsysteem. Het maakt je
sneller ziek.
Slaaptekort verhoogt de kans op
diabeter, kanker en hartfalen
13% van de chronische
slechtslapers is binnen één jaar
depressief
Slechtslapers worden 3% dikker
zonder dat ze meer eten.

Slaaptips

Tip 1

Tip 2

Drink niet teveel vloeistof gedurende
de avond. Drink gedurende de dag
voldoende, maar verminder de
vochtinname in de twee uur voor het
slapengaan. Dit helpt om het ’midden
in de nacht wakker worden’ te
verminderen, en je hebt daardoor
ook minder last van het felle licht in
de badkamer of je blote voeten op
de koude tegelvloer.

Ga je bed uit. Wie slecht slaapt heeft
vaak de neiging om in zijn bed te blijven
liggen. Dit wekt frustratie op. Als je 20
min of langer wakker ligt ga dan je bed
uit, maar vermijd fel licht en
beeldschermen. Ga pas weer naar bed
als je je slaperig gaat voelen. In het begin
kan het frustrerend zijn om je bed uit te
gaan, maar dit went en daardoor is het
steeds minder vaak nodig. Je doorbreekt
de gewoonte om, bewust of onbewust, je
bed met gepieker te associëren..

Tip 3

Tip 4

Donkere slaapkamer. Maak je
slaapkamer zo donker mogelijk als je
gaat slapen. Zeker als je moet slapen
na de nachtdienst. Doe dit
bijvoorbeeld dmv
verduisteringsgordijnen, rolluiken of
rolgordijnen.

Plan je sport niet te laat. Sporten is
super goed, uiteraard, maar
probeer dit niet te kort voor het
slapengaan te doen. Als je te laat
gaat sporten, is je lichaam namelijk
nog in actieve staat. Plan je
sportmoment daarom overdag in,
of vroeg in de avond. Zo ben je
zowel fysiek als mentaal moe
wanneer je ‘s avonds je bed instapt.

Meten is weten

Slaapgebrek voorkomen
Meten is weten. Hoeveel slaap je nu echt? En wanneer moet je naar bed om fit wakker
te worden? De truc is om terug te rekenen.
Vaak heb je meer invloed op het moment dat je naar bed gaat, dan op het moment dat
je op moet staan. Moet jij uiterlijk om 9 uur op kantoor verschijnen of van te voren de
kids nog naar school brengen? Dat is er een tijd waarop je op wil of moet staan. Neem
dat tijdstip als uitgangspunt en reken terug vanaf dat moment zodat je slaapgebrek
voorkomt.

WIST JE DAT?
Slaapgebrek een hoop geld kost.
De jaarlijkse kosten van
slaapgebrek bij de
Nederlandse beroepsbevolking
worden geschat op 3 tot 4,5
miljard euro per jaar. Je moet dan
onder andere denken aan
ziekteverzuim door slaapgebrek,
andere ziekten veroorzaakt door
slaapgebrek,
productiviteitsverlies, enzovoort

Veranderingen

Gewoontes aanpakken
Wil jij jouw levensstijl verbeteren? Dan zal jij veranderingen moeten realiseren
en gewoontes veranderen in de huidige situatie waar jij jezelf bevindt. Dit is
niet makkelijk en vereist discipline om de huidige patronen te doorbreken om huidige
gewoontes te veranderen. Dit is hetzelfde bij het verbeteren van iemands slaapkwaliteit.
Wij van Vitamasters werken aan het veranderen van de gewoontes van medewerkers, zodat
zij uiteindelijk hun gewoontes aanpassen zodat zij fitter en energieker worden.
Door de gewoontes te veranderen, verander je de uitkomst.

Slaap je fit

Werk aan jouw vitaliteit met
Vitamasters!
Wil jij bijdragen aan de vitaliteit van jouw medewerkers? En samen met jouw
medewerkers deelnemen aan het 7 weken Slaap je fit programma van VitaMasters?
Neem dan contact op met Theo van den Dungen via theo@vitamasters.nl. Ook kun jij
Theo bellen voor al jouw vragen over dit traject via 06 48 92 14 56.
Ook kun jij een kijkje nemen op onze website: www.Vitamasters.nl/slaap-je-fit/

