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SLAAPPROBLEMEN 

Wanneer we problemen hebben met inslapen 
of doorslapen en dit een duidelijk herhaald 
patroon is, spreken we over slaapproblemen. 
Hierbij geldt wel dat wat we overdag 
meemaken, van invloed is op de slaap. In 
wetenschappelijk onderzoek zijn verbanden 
aangetoond dat zowel medische en 
psychologische als ook sociale problemen 
samenhangen met slaapproblemen. Ook is 
aangetoond dat er een groter overlijdensrisico 
is bij langdurige slaapproblemen. 

 
 

Slaap is een van de beste medicijnen die de 
natuur ons te bieden heeft. Als we slapen 
wordt ons lichaam hersteld. Melatonine is een 
belangrijk hormoon dat ons lichaam aanmaakt 
als het donkerder wordt om ons heen. Door 
televisie kijken, werken achter de computer of 
bezig zijn met de tablet of telefoon wordt de 
aanmaak van melatonine onderdrukt, doordat 
deze apparaten veel licht afgeven. Dit 
ontregelt de aanmaak van melatonine en geeft 
inslaapproblemen. 
Daarnaast heeft de verschuiving in het 
evenwicht tussen de geslachtshormonen 
testosteron, oestrogeen en progesteron een 
direct effect op de nachtrust. Het is daarom 
dat bij 80% van de vrouwen in de overgang 
slaapproblemen voorkomen.  
Ook medicijnen zijn van invloed op onze 
nachtrust, met name de zogenaamde 
corticosteroïden (afweerremmers), MAO-
remmers en SSRI’s (tegen depressie), Beta-2-
agonisten en theofylline (bij astma), 
chemotherapie (bij kanker), decongestive 
middelen(tegen zwelling). Maar ook van 
slaapmiddelen kunnen we uiteindelijk slechter 
gaan slapen. 
Tips om beter te slapen zijn:  

- de juiste temperatuur op de 
slaapkamer (tussen 16 en 18 graden) 

- letten op het gebruik van cafeïne (in 
koffie en thee), alcohol en tabak in de 
avonduren 

- zorg voor regelmaat in het slaapritme; 
zoveel mogelijk op dezelfde tijd gaan 
slapen en rond dezelfde tijd opstaan 

- Het moet voldoende donker zijn in de 
slaapkamer (voor de melatonine-
aanmaak) 

- zet tablets, mobieltjes en wifi-signalen 
’s nachts uit 

- onderzoek mogelijke voedselallergieën 
- vermijd veel stress 
- bij ’s nachts opstaan (bijvoorbeeld 

voor toiletbezoek) weinig licht 
gebruiken 

- zet alle apparaten vanaf een uur voor 
het slapen gaan uit (tv, tablet, pc, 
telefoon) en lees bijvoorbeeld een 
boek. 

Helpen deze adviezen niet of onvoldoende, 
lees dan verder in deze nieuwsbrief hoe je het 
slaappatroon kunt verbeteren.  
 
WAKKER WORDEN EN 
MERIDIAANKLOK 

’s Nachts wakker worden is voor veel mensen 
geen probleem: zij slapen gewoon weer 
verder. Voor anderen is dit echter een groot 
probleem, zij kunnen pas na een paar uur 
weer in slaap vallen. Wist je dat dit kan 
samenhangen met de diverse meridianen 
(=energiebanen) in het lichaam? 
In de nachtelijke uren zijn een aantal 
meridianen actief, namelijk: 

- de galblaasmeridiaan tussen 23.00 
en 01.00 uur 

- de levermeridiaan tussen 1.00 en 
3.00 uur 

- de longmeridiaan tussen 3.00 en 5.00 
uur 

- de dikke darmmeridiaan tussen 5.00 
en 7.00 uur 

- de maagmeridiaan tussen 7.00 en 
9.00 uur.  

Word je ’s nachts steeds rond hetzelfde 
tijdstip wakker, kijk dan op de klok en 
onthoud de tijd, want het kan hier gaan om 
een energietekort in de meridiaan.  
Ook kan het gaan om een emotie die je nog te 
verwerken hebt. Grofweg kun je de volgende 
verdeling maken in de meridianen en de 
bijbehorende emotie: 



 
- Galblaasmeridiaan: frustratie 
- Levermeridiaan: boosheid (vaak 

onderdrukte boosheid) 
- Longmeridiaan: verdriet 
- Dikke darmmeridiaan: niet kunnen 

loslaten 
- Maagmeridiaan: zorgen maken en 

zenuwachtigheid 
Herken je jezelf in de tijd waarop je wakker 
wordt en welke emotie daar mee te maken 
heeft? 
 
Er zijn diverse oefeningen die je kunt doen 
voor het slapen gaan en affirmaties die je kunt 
toepassen (zoals de MIR-methode). Wil je hier 
meer over weten? Stuur me dan een email: 
info@natuurgeneespraktijk.nl 
 
SLAAPPROBLEMEN EN 
VOETREFLEX 

In de behandeling van slaapproblemen met 
voetreflexbehandelingen wordt de nadruk 
gelegd op het evenwicht in de diverse 
hormonen. De hormoonklieren worden 
behandeld en daarnaast wordt aandacht 
besteedt aan het verminderen van 
stresssymptomen in het lichaam en worden 
ontspanningsgrepen toegepast. Als je steeds 
op dezelfde tijd wakker wordt en niet meer in 
slaap komt, wordt het bijbehorende meridiaan 
behandeld. Het kan daarnaast zinvol zijn om 
aan de slag te gaan met adviezen en tips om 
toch in slaap te vallen. Bijvoorbeeld de 
terugtel-oefening: 
Zorg voor een ontspannen ademhaling en na 
elke in- en uitademing tel je telkens terug van 
21 naar 0. Dus: adem rustig in en uit: 21, adem 
rustig in en uit: 20, adem rustig in en uit: 19, 
etc. Deze oefening is met name geschikt bij 
mensen die de slaap niet kunnen vatten door 
piekeren. Raak je de tel kwijt? Dan begin je 
weer op nieuw. Bereik je 0 en ben je nog niet 
in slaap, dan begin je ook weer opnieuw.  
 
SLAAPPROBLEMEN EN BACH 
BLOESEMREMEDIES 

Bach Bloesem remedies zijn ook bij 
slaapproblemen te gebruiken. Omdat Bach 
Bloesem remedies werken op bepaalde 
gemoedstoestanden is het in dit geval goed 
om te weten wat de slaapproblemen 
veroorzaakt. Dit kan onder meer zijn:  
piekeren, gebeurtenissen uit het verleden niet 
kunnen loslaten, te veel willen doen in te korte 
tijd, etc. Door middel van een vragenlijstje in 

te vullen kan ik de juiste Bach Bloesem 
Remedie bepalen. Een mengflesje met Bach 
Bloesem Remedies kost in mijn praktijk €6,95.  
 
SLAAPPROBLEMEN EN 
SUPPLEMENTEN 

Om het slapen te kunnen helpen zijn er onder 
andere kruiden verkrijgbaar, zoals 
Eschscholtzia californica en Corydalis cava, 
ook zijn er aminozuren die rust en 
ontspanning geven en angsten remt, zoals 
GABA en Taurine. 
Het onderstaande suppletie-advies van 
Vitakruid bij slaapproblemen wordt 
geadviseerd als bovenstaande behandelingen 
en tips niet werken.  
Bij inslaap- en doorslaapproblemen: 
5 HTP 100 mg: ’s avonds in te nemen 
(60 capsules, nu voor € 20,00 i.p.v. € 24,90 ) 
Multi Dag: overdag te gebruiken, Multi Nacht: 
voor het slapen gaan 
(2x 30 tabletten nu voor € 22,50 i.p.v € 27,50) 
GABA Plus: ’s avond in te nemen 
(90 smelttabletten nu voor € 18,50 i.p.v.  
€ 22,50) 
Bij slaapproblemen tijdens de overgang: 
5 HTP 100 mg: ’s avonds in te nemen 
(60 capsules, nu voor € 20,00 i.p.v. € 24,90) 
Feminosan 
(60 tabletten nu voor € 16,00 i.p.v. 
€ 19,90) 

 
OPENINGSTIJDEN 

Mijn praktijk is geopend op maandagavond, 
dinsdagavond, woensdag (hele dag en avond) 
en vrijdagmiddag, maar altijd uitsluitend op 
afspraak.  
 
Op maandag- en woensdagavonden ben ik 
direct telefonisch bereikbaar tussen 17.00 en 
18.00 uur op telefoonnummer 0251-201649.  
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