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Slaapkamer Checklist
Superslapen Plan



Slaapkamer 
Wat? Waarom? Check

□   
Verm�d vast tap�t in
je slaapkamer

Heeft een negatieve invloed op je luchtwegen en op
een goede ademhaling

Geen wilde kleuren
of afbeeldingen

Geeft extra stimuli aan je brein en komt daardoor je
slaap niet ten goede, zorg liever voor een neutraal decor

Geen smartphone als
wekker of andere
mobiele apparaten
zoals iPads, laptops, 
e-readers, ed.

Je deltagolven kunnen hierdoor nadelig worden
beïnvloed. Je verm�dt bovendien de negatieve gevolgen
van blauw licht dat b� 99 procent van de mensen de
productie van melatonine direct onderdrukt. Kies daarom
voor een analoge of digitale wekker

Geen tv in de
slaapkamer

Het is beter om tv in een andere ruimte te k�ken,
hierdoor ontwikkel je een sterke neuro-associatie met
slaap. En het is bewezen dat koppels zonder tv in de
slaapkamer 50 procent meer seks hebben

□   

□   

□   

Wifi ‘s avonds uit Wifi veroorzaakt elektromagnetische straling en dit is
niet bevorderl�k voor je nachtrust. Gebruik een
t�dschakelklok tussen het stopcontact en je router en
zet je wifi vanaf 22:00 uur uit

Geen docking-stations,
stand-by lampjes, etc.

Hier geldt hetzelfde als voor wifi. B�na alle elektrische
apparaten veroorzaken elektromagnetische straling en
dit staat een goede nachtrust in de weg. Laad je
telefoon en andere apparaten op buiten je slaapkamer

Zorg voor een
opgeruimde
slaapkamer

Maak het je brein gemakkel�k en zorg ook hier weer
voor een sterke neuro-associatie; een rommelige
kamer maakt je geest onnodig onrustig. Dus: geen
rondslingerende kledingstukken, wasmanden, boeken,
t�dschriften, rommel, etc.

□   

□   

□   

Zorg voor een zo
donker mogel�ke
slaapkamer

Hoe donkerder je kamer, hoe beter en vooral vaster je
zult slapen. Gebruik desnoods ducttape of waskn�pers

Zorg dat je
slaapkamertemperatuu
r tussen de 16 en 18
graden Celsius ligt

Je kamer mag fris z�n, maar niet koud, anders moeten
je longen onnodig hard werken. En hetzelfde geldt
voor een te warme slaapkamer. Dit z�n wekprikkels
die je makkel�k kunt voorkomen

□   

□   

Checklist



□   
Zorg voor zo min
mogel�k
omgevingsgeluid

Geluid is een storende factor om goed te kunnen
slapen. Beperkt dit dus zoveel mogel�k. En is dit niet
mogel�k, maak dan gebruik van ‘white noise’ om het
geluid te ‘onderdrukken’. Je zult makkel�ker in slaap
vallen en beter doorslapen

Zorg dat je
slaapcomfort in orde is Een goede nachtrust wordt voor de helft bepaald

door een goede matras. Zorg ervoor dat naast je
matras ook lattenbodem of boxspring, hoofdkussen
en bedtextiel in orde z�n, om onnodige wekprikkels
te voorkomen

□   

Sluit je slaapkamerdeur
t�dens het slapen

Als je slaapt, dan ben je in een kwetsbare positie. Door je
slaapkamerdeur te sluiten, maar ook nog even de deuren
na te lopen voordat je gaat slapen, geef j� je
onderbewuste een veilig gevoel en zul je beter slapen

□   
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