
29-3-2019

1

Slaap beter 

en wandel fitter!
Wandeltrainersdag 2019

KASPER JANSSEN

SPORTARTS, POWERNAP SPECIALIST

kasperjanssen@desportarts.nl

 Sporter

 Sportarts

 Onderzoeker

 Nap@Work

Powernap specialist voor betere prestaties

 Auteur: De powernapparadox
Bron: Brightroom
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Korte Quizzz

3 vragen/stellingen

denk snel en antwoord
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‘Ik slaap overdag tussen de 

trainingssessies door en ik ga 

elke avond om 21u naar bed’

Samenvatting promotie:

‘Sleep in elite athletes’
PhD Melanie Knufinke

1. Hoe slapen topatleten?

2. ‘Slaap dieven’

3. Effect slaap op prestatie

4. Slaapoptimalisatie
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1.Hoe slapen topatleten? 

 Vragenlijst onderzoek

 Gemiddelde slaapduur is 8 uur

 Inslaaptijd 20 minuten 

 13 minuten wakker liggen (actigrafie 33min)

 41% van de sporters slaapt slecht (PSQI >5)

 12% heeft potentiele slaapstoornis

bv rusteloze benen

 Slaap efficiëntie 88% (norm 92%)

 Wel meer diepe slaap

Compensatie? 
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2.’Slaap dieven’
 Vragenlijsten:

 Algemeen acceptabele slaaphygiëne

 Sporters bleken matig uitgerust

 Geen effect training load op slaap

Ruimte voor verbetering:

 Regelmatiger slaap-waakpatroon 

 Minder psychologische belasting in de avond

 Minder ‘alertheid verhogende activiteiten’ voor slapen gaan

Niet optimale gewoontes:

 Zware maaltijden in de avond

 Cafeïne houdende dranken in de avond

 Kunstmatig licht in de avond (smartphone, tablet, badkamer!)
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3.Effecten slaap op prestatie

Eerder onderzoek:

 Slaaptekort geeft verslechtering mentale en sport-specifieke prestaties

 Slaapverlenging geeft juist betere prestaties

Maar voorkomende variaties in slaap zijn mild:

 Korter/langer slapen dan eigen gemiddelde heeft direct invloed op de 

reactietijd

 Effecten op grof-motorische prestatie onduidelijk

 Geen effecten op fijn motorische prestaties waargenomen

 Geruststelling: presteren op één slechte nacht kan prima!
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4.Slaapoptimalisatie

Slaaphygiëne = omstandigheden en gedragingen die 
continue en effectieve slaap bevorderen

 Regelmaat Sta elke ochtend dezelfde tijd op

 Genotmiddelen Beperk alcohol /cafeïne 

 Actief gedrag voor bedtijd Maak een bedtijd routine

 Psychologische belasting Vermijd stress in de avond

 Omgeving Slaapkamer, temperatuur, licht, geluid

➢ GETEST: Sokken aan in bed

GEEN EFFECT

Avond: Amber-bril
• Sneller in slaap

• Betere slaapkwaliteit

• Betere alertheid +

Avond: Amber-bril 

Ochtend: Licht-bril
• Sneller in slaap

• Betere slaapkwaliteit

• Lage therapietrouw
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Tips slaapexpert SHONA HALSON

 WEARABLES

 FITBIT is niet nauwkeurig, maar soms wel nuttig

 HRV (hartslag variatie) is veelbelovend

 Vraag naar gewoontes en patronen

 Hebben jouw wandelaars een strategie/plan om goed te slapen?

 Overleg met een sportarts/huisarts/psycholoog bij twijfel

 Bij voorkeur een arts die de wandelaar kent

 Geef altijd eerst positieve feedback: wat gaat er goed?

 Geef dan mogelijkheden voor verbetering
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Creëer een omgeving voor goede 

keuzes en prestaties!

 Eén vliegje geeft 80% minder knoeien…

Wandelaars

S
le

e
p

 2
 

P
e

rf
o

rm



29-3-2019

6

De wereld van de wandelaar

 Gebruik influencers (social media)

 Verwacht fouten wanneer je gedrag probeert te veranderen

 Maak een infographic voor jouw wandelaars (kleedkamer)

 Trainer: 

 Wijs nog eens op slaaphygiene rondom evenementen

 Bij verandering trainingstijden (>1,5uur) beïnvloed je de biologische klok van de 
wandelaar en dus slaap! 

 Wandelaars:

 Rust, reinheid en regelmaat ;)

 Vermijd alcohol en pas op met cafeïne

 Bedtijd alarm (maak je klaar…)
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Twijfel?: ASBQ vragenlijst 

afnemen!

ASBQ

 Slaap

vragenlijst

voor sporters

 Totale score

< 36   = goed

36-42 = matig

> 42   = slecht

 Slechte score? 

 Sporter verwijzen!

Driller et al, Development of the athlete sleep behavior questionnaire: A tool for identifying maladaptive sleep practices in elite athletes 
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De laatste tijd (de afgelopen maand) ... (Nooit Zelden Soms Vaak Altijd)

1 Doe ik middagslaapjes die twee of meer uren duren

2 Gebruik ik stimulerende middelen wanneer ik train (bijvoorbeeld cafeïne)

3 Loop ik (training of wedstrijd) laat in de avond (na 19.00 uur)

4 Drink ik alcohol (binnen 4 uur voor bedtijd)

5 Ga ik ‘s avonds op verschillende tijdstippen naar bed (meer dan ± 1 uur variatie)

6 Ga ik dorstig naar bed

7 Ga ik naar bed met spierpijn

8 Gebruik ik mijn schermen in het uur voorafgaand aan het naar bed gaan    

(bijvoorbeeld laptop, telefoon, televisie, videogames)

9 Denk ik na over mijn sportieve prestaties als ik in bed lig

10 Denk ik na over zaken die geen verband houden met sport als ik in bed lig

11 Gebruik ik slaappillen om in slaap te vallen

12 Moet ik meer dan één keer per nacht naar het toilet

13 Word ik wakker van mijzelf of mijn partner door snurken

14 Word ik wakker van mijzelf of mijn partner door spiertrekkingen

15 Sta ik elke ochtend op verschillende tijdstippen op (meer dan ± 1 uur variatie)

16 Slaap ik thuis in een minder dan ideale omgeving (bijvoorbeeld te licht, te 

lawaaierig, ongemakkelijk bed / hoofdkussen, te warm / koud)

17 Slaap ik in buitenlandse omgevingen (bijv. Hotelkamers)

18 Verhindert reizen een vaste slaap-waakroutine
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Casus

 Wandelaar, recreatief, 50 jaar, 2 kinderen, drukke baan

 Traint voor de Vierdaagse

 Traint drie a vier keer per week, totaal 40km/wk

 Eenmaal rustige wandeling (15-20km)

 Tweemaal tempo wandeling (7-10km)

 Eenmaal alternatieve training fietsen/ fitness(7km) 

 Hij herstelt de laatste tijd minder goed, heeft 

meer spierpijn, maakt korte nachten vanwege

stress op zijn werk, slaapt maximaal 7 u/nacht

 Wat wil je nog meer weten?
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wandeltraining
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‘Less is more’ & ‘stress means less…’ S
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Bij hoge stress 

trainingsload verlagen      =

Sneller herstel =

• Beter slapen

• Begint overdag!

• Vaker terug

schakelen

• Pas je training

aan

• Of sla over…

sneller herstel!

Waarom powernap ik?

REMmen

Regenereren &

Energie

Managen
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Wat doe je bij een after lunch dip?

Waarom zou jij powernappen?

Hoe doe je een powernap?

 Terugschakelen uit de hoogste versnelling!

 Ruimte nemen voor jezelf  =  pauze

 Niet alleen je brein, ook

je lichaam afremmen 

 Ademhaling is key!

 Adem uit & vertraag

 Vanuit je buik

 Gapen of in je ogen wrijven helpt ook 

REMmen

Regenereren &

Energie

Managen

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIkfXXx7XcAhXCxqQKHYFHDwkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.theyogabar.com.au/top-yoga-poses-get-booty-bikini-body-ready-time-summer/chair-pose-2/&psig=AOvVaw0HqPPtw3mi3YR8bIlCx3-r&ust=1532446854015474
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Auteur: Kasper Janssen

KORTE POWERNAP: 10-25min

Er is voldoende literatuur over:

Verbeterde alertheid en concentratie

Verminderde vermoeidheid

Verbeterd korte termijn geheugen

Versneld leren 

(het geleerde wordt tijdens de powernap 
verwerkt, zowel cognitief als motorisch)

Beperkt bewijs powernap:

- Het effect van slaaptekort op het immuunsysteem vermindert
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OEPS-IK-SLIEP: 30-70min

Wakker worden uit diepe slaap:

 Geeft een kater effect!

 Kan wel 30-45 minuten duren

 Daarna wel positieve effecten 
zoals afgenomen vermoeidheid 
en beter leren

Full-cycle

Nap

FULL-CYCLE NAP: 90min

 Is eigenlijk een slaapverlenging!

 Bevat ook diepe slaap, afgifte groeihormoon = fysiek herstel!

 Verbeterde herstelkracht voor meerdere trainingen per dag

 Beter scorend 

vermogen

 Betere precisie

 Verbeterde 

sprinttijden

 Beter humeur

 Minder ziekte / 

blessures!

Full-cycle

Nap

Aangepaste figuur met toestemming prof Coenen

Full-cycle

nap
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Take to nap

 Powernap (15-25min) verbetert alertheid en vermindert 

vermoeidheid

 Pas op met een langer ‘slaapje’ tussen 30 en 70 min: kater effect!

 Full-cycle nap is eigenlijk een ‘slaap extensie’

 Voorslapen helpt ook!

 Het is een kwestie van proberen wat voor jou / je wandelaars 

werkt

 Nappen kun je trainen = vaker doen!

Even voorstellen
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Dank voor je deelname!

Mijn boek is nu verkrijgbaar!

www.powernapparadox.nl

kasperjanssen@desportarts.nl

www.desportarts.nl

- hier ook meer info over slaap monitoring

- ‘First’ Sportmedisch Onderzoek

S
le

e
p

 2
 

P
e

rf
o

rm

http://www.powernapparadox.nl/
mailto:KasperJanssen@desportarts.nl
http://www.desportarts.nl/

