
COFIT-21 
PRESENTATIE SLAAP, RUST & ONTSPANNING

SAMEN F IT (TER)  EN GEZOND(ER)  DE  LOCKDOWN DOOR!

Rianne van der Graaf & Mariëlle Kingma



PROGRAMMA

• Oefening ‘Herkennen van stress’

• Stress

Wat is stress, hoe herken ik stress, gevolgen van stress?

• Slaap

Slaapstadia, voordelen van slaap, slaapadviezen

• Ontspanning

Inspanning & ontspanning, Healthy Mind platter, Mindfulness

• Ontspanningsoefening

• Vragenrondje



OEFENING ‘HERKENNEN VAN STRESS’

• Fysieke kenmerken

Hartslag, ademhaling, spierspanning?

• Cognitieve kenmerken

Vergeetachtig, concentratie, piekeren?

• Emotionele kenmerken

Frustratie, angst of neerslachtig?

• Kenmerken in gedrag

Prikkelbaar, vermijding, overmatig actief
of juist inactief gedrag



STRESS



Bij activatie ortho-sympatisch systeem  
komen adrenaline en noradrenaline komen 
vrij hierdoor:

• Stijgt de hartslag

• Gaat de bloeddruk omhoog

• Gaat er meer bloed naar de spieren, het 
hart en de hersenen en minder naar de 
andere organen

• Gaat de ademfrequentie omhoog en 
verwijden de longblaasjes zich

WAT IS STRESS?

Bron: vivacoaching.nl



STRESS

• Cortisol wordt aangemaakt      
(stresshormoon) 

• Dit proces is GOED!
• Vecht en Vlucht modus

Bron: endocrinoloog Thierry Hertoghe



Bron: De wet van Yerkes-Dodson



HERKENNEN VAN STRESS

Bron: Emotional energy matrix



TE VEEL/ LANGDURIGE STRESS

- Blijvend verhoogde aanmaak 
van corticoïden; 
- De bijnieren zijn continue flink 
aan het werk  bijnieruitputting
- Blijvend verhoogd cortisol in 
het bloed  activatie 
hypocampus uitputting 
hypofyse en hypothalamus.

Bij chronische stress: 
hypocampus kan het niet meer 
aan en raakt uitgeput. Bron blendspace.com



OVERGEWICHT DOOR STRESS

Gevolgen bij langdurige stress

1. Meer (ongezond) eten

2. Verminderde spijsvertering

3. Extra brandstof wordt 
opgeslagen als vet (buik)



STRESS

* Waar maak je je zorgen over?
* Heb je daar wel of niet invloed op? Of: wat 
kan je wel beïnvloeden? 
* Wat kan je doen als je in de rode cirkel zit
* Wat zie je aan mogelijkheden (in de groene 
cirkel 

* Ga bewegen
* Luister muziek
* Empathisch bezig zijn
* Goede slaap

Hierdoor: activatie hypocampus en hierdoor 
ervaring van minder stress en negatieve emoties. 
* 



SLAAP

Slaap wordt bepaald door biologische ritme
- Cortisol -> waak
- Melatonine -> slaap

Slaap-waak ritme o.a. afhankelijk van:
- Stress
- Hoeveelheid activiteiten
- Externe factoren, zoals ziekte

Slaap advies:
- 7 tot 8 uur slaap per etmaal

Bron: Handboek leefstijlgeneeskunde. De basis voor iedere praktijk.



SLAAP

Verschillende slaapstadia:

Lichte slaap
- 50% van de slaap 
- Hersenactiviteit neemt af

Diepe slaap: 
- 25% van de slaap
- Groot belang voor het herstel

REM-slaap
- 25% van de slaap
- Verwerken van informatie en emoties. 

Bron: Handboek leefstijlgeneeskunde. De basis voor iedere praktijk.



WAT IS VAN INVLOED OP (GOEDE) SLAAP

• Individuele verschillen
Leeftijd, erfelijkheid
• Biologische klok 
• Melatonine (signaal van onze biologische klok)

Slaap als 24 uurs gebeuren
• Slaap en leefstijl
Beweging, sport, ontspanning, stress
• Bedtijden en ritme
Vaste tijdens
• Slaapkamer
Prikkelvrije omgeving
• Middelengebruik
(slaap)medicatie
• Warmte, licht en beweging

Bron: Handboek leefstijlgeneeskunde. De basis voor iedere praktijk.



• Vermijd cafeïne: Na 18.00 uur

• Gebruik liever geen alcohol

• Begin de dag met voldoende licht en beweeg 
regelmatig overdag

• Neem een warm bad (1 tot 2 uur voordat u gaat 
slapen)

• Plan regelmatig rustmomenten in overdag 
(liefst op een vast tijdstip)

• Doe ademhalings- en ontspanningsoefeningen

SLAAP ADVIEZEN

• Houdt regelmatige bedtijden aan

• Beperk de tijd in bed tot 8 uur

• Bewaar het bed om te slapen

• Beperk het lezen of tv kijken in bed

• Ontspan voor het slapengaan

• Doe geen dutje in de avond

• Draai de wekker om



VOORDELEN VAN GOEDE SLAAP

Bron: Handboek leefstijlgeneeskunde. De basis voor iedere praktijk.



ONTSPANNING

Ontspanning als onderdeel van gezonde(re) leefstijl



BALANS DRAAGLAST & DRAAGKRACHT

 Draagkracht
Mogelijkheden met stress om te gaan en te voorkomen
- Fysieke, mentale gezondheid
- Leefstijl
- Sociale steun

 Draaglast
Factoren en eisen uit omgeving
- Levensgebeurtenissen
- Sociale druk / werkdruk



VORMEN VAN ONTSPANNING

Zeven ingrediënten voor een gezond 
en fit brein:

1. Slaap
2. Fysieke activiteiten
3. Focus 
4. Connecting time (samen zijn met anderen)
5. Spelen
6. Down time (“niksen”)
7. Time in (Mindfulness)



WERKING MINDFULNESS

Samenwerking in hersenen 
tussen:

• Amygdala 
Ervaren, aansturen en verwerken 
van emoties

• Prefrontale cortex
Uitvoerende functie
Reacties op emotionele situaties



POSITIEVE EFFECTEN VAN MINDFULNESS 

Wetenschappelijk bewijs voor:

Fysiek
 Verbeterde functie immuunsysteem
 Sneller herstel na ziekte
 Verminderde stress 
 Positieve verandering structuur hersenen
 Verbeterde kwaliteit slaap
 Meer energie

Mentaal
 Verbetering cognitieve functies zoals creativiteit, 

concentratie en productiviteit
 Verbetering leer- en geheugenprocessen
 Minder negatieve emoties
 Verbetering algemeen welbevinden 



MINDFULNESS OEFENING

1. Ga comfortabel liggen of zitten op 
een rustige plek.

2. Doe (eventueel) de ogen dicht.
3. Focus op de ademhaling – probeer 

deze niet te veranderen. 
4. Wees bewust van de manier 

waarop u zit of ligt. 
5. Scan vervolgens stap voor stap het 

lichaam door de spieren kort even 
aan te spannen en weer te 
ontspannen. Begin bij de tenen en 
eindig bij het gezicht. 

6. Wees opnieuw bewust van de 
manier waarop u zit of ligt. 

7. Beweeg rustig tenen en vingers, rol 
eventueel via de zij weer op tot 
stand.



WAT WORDT 
UW FOCUS?



FYSIO SPORT EN 
TRAINING STAAT 
VOOR U KLAAR!

Plan een persoonlijk gesprek voor deskundige 
adviezen en tips rondom gezondheids en leefstijl!

Persoonlijk coFIT-21 trainingsprogramma
Deskundig advies om te bewegen op uw niveau!

Bel of mail ons voor al uw vragen!



VRAGENRONDJE
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