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Gefeliciteerd! Door een start te maken met dit Plan heb je een belangr�ke stap
gezet om je slaap en slaapkwaliteit drastisch te verbeteren. 

Waar m�n boek Superslapen veel waardevolle tips en strategieën aanreikt, is
dit een praktisch implementatieplan, waarmee je meteen aan de slag kunt,
zonder dat je het hele boek hoeft te lezen. Ik raad dit natuurl�k wel aan, want
hoe meer j� weet over slaapfysiologie en de achtergronden hiervan, hoe meer
je dit zal helpen om je slaap en slaapkwaliteit te verbeteren. 

Dus doe je ‘homework’ en lees m�n boek :) wat je waarsch�nl�k sowieso al van
plan was.

Maar het is wel zo waardevol om een concreet 21 Dagen Plan te hebben
waarmee je direct aan de slag kunt. En als je de stappen van dit Plan toepast,
dan zal je snel resultaten zien. OK, let’s dive in…

Welkom bij jouw 21 dagen
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Fit en uitgerust wakker worden, de hele dag over voldoende energie
beschikken, makkel�k inslapen, goed doorslapen, het is dichterb� dan je denkt. 

Dit Plan is met veel zorg en aandacht samengesteld, het omvat een complete
aanpak om binnen 21 dagen je slaap en en slaapkwaliteit volledig in eigen
handen te nemen. Dit 21 Dagen Plan is zoals gezegd een praktische
aanvulling op m�n boek Superslapen. We z�n voor 21 Dagen jouw
persoonl�ke (online) coach. 

We helpen je om je doelen te verwezenl�ken, kunt b� ons terecht met je vragen
en zorgen ervoor dat je aan de bal bl�ft. Na een paar dagen zul je al een
verschil merken, dat je energieniveau verbetert, je minder ‘wattig’ bent in je
hoofd en je zult merken dat j� je beter kunt concentreren t�dens de dag. 

Je zult ook een begin maken met het elimineren van gifstoffen uit je lichaam,
zodat je brein en vooral je lever weer goed functioneert. Slaap is namel�k een
neurofysiologisch proces, dat zich hoofdzakel�k in de hersenen afspeelt,
vandaar dat deze stap essentieel is.

Goed slapen is geen luxe, het is een ‘MUST’ om van het leven te genieten, om
je doelen te bereiken en impact te maken. Dit lukt niet als jouw batter� niet
goed wordt opgeladen. Dus hartstikke f�n dat je hier bent. Na deze 21 Dagen
beschikt je over meer energie en zal je veel minder gebroken nachten ervaren. 

Dus let the journey begin.
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"Let’s Sleep!"
Floris Wouterson
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Het houdt verkoudheid en griep buiten de deur
Je leeft langer
Je geheugen werkt beter
Je bent creatiever
Je wordt aantrekkel�ker omdat je huid mooier wordt en je ogen meer
stralen
Je bl�ft slank
Je eet minder 
Het beschermt tegen kanker en dementie
Het verlaagt de kans op hartaanvallen, beroertes en niet te vergeten
diabetes
Je bent gelukkiger, minder depressief
En je maakt je minder zorgen

Om nog iets specifieker te worden, is er inmiddels veel overtuigend bew�s hoe
belangr�k een goede nachtrust is:

Als dit een wetenschappel�k doorbraak zou z�n, dan zou iedereen dit
‘medic�n’ kopen. Het fascinerende is, dat het gratis is en iedereen heeft het ter
beschikking. 

Alleen lukt het sommigen mensen niet om goed te slapen. Dit kan al jaren
aanslepen of het is iets van de laatste t�d. De wereld draait sneller en sneller
en de uitdagingen waarmee we dagel�ks te maken hebben, nemen
zienderogen toe. 

We hebben meer keuzemogel�kheden dan ooit tevoren en veel mensen z�n
overwerkt, over-gecommitteerd en overbelast. We leven in een burnout
t�dperk, waarin mensen slecht slapen, gestresst z�n en verslaafd z�n aan hun
smartphone. 

Dit leidt ook tot mentale oververmoeidheid, je hebt moeite om ‘s avonds je ‘UIT’
knop te vinden. Inslapen is een uitdaging, maar je bent ook geregeld wakker.
En ondanks dat je 7 tot 8 uur hebt geslapen, ben je ‘s morgens niet uitgerust. 

Dit is een vicieuze cirkel. 
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Dus waar begin je? Ook dit kan aanvoelen als een uitdaging, zeker als je
momenteel niet goed slaapt. Wat is de eerste stap die je zet? 

In deze Superslapen Succesgids kr�g je de exacte ‘roadmap’ om de komende
21 Dagen een grote stap voorwaarts te zetten met je slaap en slaapkwaliteit. 
We hebben het 21 Dagen Superslapen Plan met veel zorg en aandacht
samengesteld, zodat je met de nodige toew�ding snel stappen maakt met je
slaap. 

Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we dit Plan steeds verder
verbeterd en slaagt 86 procent van de deelnemers erin om z�n slaap te
verbeteren. 

Je kr�gt krachtige technieken aangereikt om voorgoed af te rekenen met
slechte nachten. Maar wat ik tegen al m�n coachees zeg: ‘je zult het wel zelf
moeten doen’. Ik kan jou de technieken en methodes aanreiken, maar als j�
niet in actie komt, dan gaat het helaas niet gebeuren… Ik wil je dan ook
uitdagen om je gedurende deze 21 Dagen je aandacht en energie volledig op
dit Plan te richten (uiteraard naast je andere dagel�kse verplichtingen). 

We laten niks aan het toeval over… je zult leren wanneer je welke stap zet (en
wat je beter achterwege laat), zodat je weer energiek aan de dag begint of
veel beter presteert dan je nu doet.  

T�dens dit Plan besteden we ook aandacht aan je intenties, dat j� je bewust
bent van je gedachten en acties. Dus door mindful en zoveel mogel�k in het
‘NU’ te z�n.

'Dit is dus veel meer, dan enkel een 21 Dagen Superslapen Plan. Dit Plan
is ontworpen om je te helpen de beste versie van jezelf te worden.' 
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Als je meer inzicht wil in je slaapprobleem, dan is het goed om te weten wat er
aan de hand is. Als ik spreek over slaperig, dan bedoel ik iemand die over niet
al te lange t�d vertrekt naar dromenland, of die een sterke neiging tot slapen
heeft. 

Dit is een belangr�k definitie, want veel mensen gebruiken de begrippen
slaperig en moe namel�k door elkaar, maar ze hebben absoluut niet dezelfde
betekenis. 

Als je zegt dat je slaperig bent, maar m� vertelt, dat het nog uren duurt
voordat je in slaap valt, ben je naar m�n maatstaven niet echt slaperig. De
neiging tot slapen is niet sterk aanwezig. Het is belangr�k slaperigheid en
vermoeidheid te begr�pen, dat geeft je meer inzicht in je slaapprobleem en de
mogel�kheden om ze aan te pakken. Als je moe bent en niet slaperig en dan in
bed gaat liggen, is dit hét recept om slapeloosheid te ontwikkelen. 

Moe

5 Superslapen Succesgids
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"Habits don’t change in a
day, but 1% a day makes

every habit work"
James Altucher

Het advies dat ik m�n coachees geef: ben je vermoeid, rust dan uit. Zit je te
knikkebollen, ga dan even slapen. Dus wat moet je doen als je b� het lezen van
dit 21 Dagen Plan telkens je ogen dichtvallen? Ga even liggen, doe een tukje
en lees op een later moment verder. 

Het is heel verleidel�k om jezelf vermoeid door de dag te sleuren en dan met
een beschuldigende vinger naar je slaap te w�zen en te zeggen: ‘Als ik ‘s
nachts maar meer uren kon maken of beter zou slapen, dan zou ik me overdag
beter voelen’. Dat zou kunnen, maar het is niet alt�d zo. 

Er z�n namel�k eindeloos veel dingen die je moe kunnen maken, b�voorbeeld
een Vitamine B12 tekort, een overactieve schildklier, �zertekort of het gebruik
van medicatie. Dit is zo maar een greep uit de vele oorzaken die ervoor kunnen
zorgen dat je moe bent. En dat het dus veroorzaakt wordt door heel iets
anders en het niets met je slaap te maken heeft. 

6 Superslapen Succesgids
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Het belang van
hoogwaardige eiwitten

7

Over ‘gezond’ eten heeft iedereen wel een mening. Er z�n bibliotheken over
volgeschreven, maar ik betracht elk dieet vanuit onze epigenetische aanleg.
Dus waar komen jouw voorouders vandaan en wat werd er zoal gegeten? 

Inmiddels ben ik een grote fan van het zogenaamde mediterrane dieet. Of
afgekort: het M-dieet. Ik zal uitleggen waarom…

Er z�n inmiddels enkele grote studies gedaan naar het effect op slaap van het
M-dieet. In 2017 b�voorbeeld werd er een onderzoek [01.] uitgevoerd onder
Italiaanse volwassenen en hun slaap. B� deze zogenaamde MEAL-studie
verzamelden de onderzoekers data van 1314 mannen en vrouwen uit Sicilië.
 
Na een uitgebreide analyse met gedetailleerde vragenl�sten, vulde de
proefpersonen ook de Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) in. 
 

Superslapen Succesgids
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Op het moment dat de onderzoekers het dieet van de proefpersonen
vergeleken met hoe goed ze sliepen, ontdekte ze dat de personen met een
hoge M-score (lees: een overwegend mediterraan dieet), twee keer zoveel
kans hadden op een goede nachtrust, dan de personen met een lage M-score. 
 
Ze sliepen niet alleen langer, maar hadden ook een hogere slaapefficiëntie.
Bovendien werden ze ‘s nachts minder vaak wakker. 
 
En last but not least: gold dit alleen voor degenen met een gezond gewicht of
een licht overgewicht. De mannen en vrouwen die obees waren (met een BMI
van meer dan 25), werden door gezond te eten niet beschermd tegen slecht
slapen!
 
En deze bevindingen worden bevestigd door meerdere grote studies over het
effect van het mediterraan dieet op slaap.  
 
Een goed dieet zorgt er ook voor dat je voldoende hoogwaardige eiwitten
binnen kr�gt. Hierin bevindt zich het essentiële aminozuur L-Tryptofaan, dat
belangr�k is voor de aanmaak van melatonine. Maar ook het eten van
voldoende vezelr�ke voeding, zoals knollen en bollen is bevorderl�k voor je
nachtrust. 

Dus waar kan j� jouw dieet verbeteren? Welke zaken eet je niet of juist te veel
zodat het je slaap en slaapkwaliteit in de weg staat? Er z�n enorm veel goede
boeken te vinden met eenvoudige en lekkere recepten voor een afgewogen
mediterraan dieet. B�voorbeeld M�n Italiaanse Dieet van Gino D’Acampo.

8

Voetnoot:
[01.] The Mediterranean healthy eating, ageing, and lifestyle (MEAL) study: rationale and study design
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Personaliseer jouw Plan

De grootste v�and van het bereiken van jouw doelen, dat ben jezelf. Waarom
pak je b�voorbeeld telkens weer die smartphone, terw�l je weet, dat het je niet
helpt om beter te slapen?

Waarom lukt het niet om geen of minder koffie te drinken? Geen chocolade
meer te eten? Of denk aan alcohol, meer bewegen, voldoende pauze
momenten inlassen… de l�st is eindeloos. 

Waar komen deze gewoontes of misschien zelfs verslavingen vandaan? En
belangr�ker nog, hoe doorbreek je deze ‘slechte’ gewoontes? 

Er is dus een kloof tussen jouw slaapkennis en slaapgedrag. Er z�n meerdere
manieren om dit op te lossen, maar hieraan gaat telkens een belangr�ke stap
vooraf.  

Er is echt maar een manier om dit te doen…

Superslapen Succesgids
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En die manier is…om een bewuste keuze te maken om het ongewenste gedrag
te stoppen. That’s it !

Uiteraard is dit makkel�ker gezegd, dan gedaan, want als het allemaal zo
makkel�k was, dan had je het waarsch�nl�k al gedaan :) Het heeft ook te
maken met hoe eerl�k j� bent tegenover jezelf. Hoeveel excuses wil je nog
verzinnen om bepaalde zaken in je leven niet aan te pakken? Wie doe je
hiermee tekort? Niet alleen jezelf, maar zeker ook je (directe) omgeving. 

W� gaan jou helpen om deze keuze makkel�ker te maken én vol te houden.
Hiervoor gebruik je de ‘Don’t Break The Chain Template’ (die je vindt b� de
downloads). 

Welke gewoontes staan jou in de weg om goed te slapen? Zet deze voor jezelf
op een r�tje. Doe dit nu, pak een blad papier en schr�f deze op. Je gaat als het
ware een nieuwe ‘broncode’ voor jezelf schr�ven. 

Hiervoor volg je de volgende stappen:
1 |  Kies maximaal drie korte term�n ontwikkeldoelen
2 | Tackle gedragspatronen en herschr�f je broncode
3 | Verander je omgeving

We zullen deze punten nu een voor een kort overlopen, zodat ook j� hier snel
mee kan starten. 

Stap 1: Kies maximaal drie korte termijn ontwikkeldoelen
Voor het gemak werken we hier een doel samen uit. Stel je wilt vanaf nu op
vaste t�den opstaan en naar bed gaan (ook in het weekend).

Dit doel dienen we te vertalen in specifiek definieerbaar gedrag. Een
onderzoek [01.] van Peter Gollwitzer en Veronika Brandstätter ondersteunt dit
idee krachtig. Ze ontdekten dat mensen die een concreet actieplan hadden
gemaakt 40 procent meer kans hadden om hun doelen te bereiken. De kunst is
dus om je ontwikkeldoelen om te zetten in concrete acties die je direct gaat
plannen. Zo maak j� jouw concrete stappen helder. Abstractie bedoelingen
werken niet. Dus ‘ik ga op t�d naar bed’ doet niets in je brein. 

10 Superslapen Succesgids
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Ik zet vanaf nu elke avond om 21:30 uur een wekker om me klaar te maken
om naar bed te gaan. Om 22:30 uur doe ik het licht uit
Ik sta vanaf nu elke morgen op om 07:00 uur op, ook in het weekend

Wat wel werkt is:

Zonder concretisering en zonder het in te plannen is het als mensen tegen
elkaar zeggen: ‘Hoi, binnenkort een keertje afspreken, hé?’ ‘Ja, dat is goed’. Die
afspraak gaat er nooit komen. Het werkt alleen als je zegt: ‘Nu zaterdag kom
ik om 16:00 uur op de thee’? Dus dit geldt ook voor jouw ontwikkeldoelen,
maak ze zo concreet mogel�k. 

Stap 2: Tackle gedragspatronen en herschrijf je broncode
Ontwikkeldoelen zoals hierboven omschreven kan je goed plannen, maar
gedragspatronen z�n vaak lastiger te tackelen. Stel dat j� je minder wilt
irriteren aan iets of iemand, dan weet je niet wanneer zo’n moment opduikt. 

Voor patronen die je niet echt kunt inplannen gebruiken we de ALS > DAN
methode, ook wel ‘implementation intention’ genoemd. De ALS is het
ankerpunt, de DAN is de actie die je doet.

M�n ALS > DAN is: ALS ik ‘s morgens opsta, DAN drink ik eerst 2 glazen
water. Meer dan 100 onderzoeken laten zien dat onze slagingskansen om te
veranderen toenemen door het gebruik van de ALS > DAN methode. Het
Amerikaanse leger maakt gebruik van deze methode, maar b�voorbeeld ook
een van Nederlands beste voetballers Dennis Bergkamp. Door de ALS > DAN
methode train j� je brein en maak je nieuwe verbindingen aan waardoor
patronen veranderen. 

Ben je er klaar voor? Print dan nu de ‘Don’t Break The Chain’ Template uit (die
je vindt b� de downloads) en vul hier aan de linkerz�de maximaal drie
ontwikkeldoelen en/of patronen in die je wilt veranderen om je slaap drastisch
te verbeteren. Als het goed is, had je net al een l�stje gemaakt. 

11 Superslapen Succesgids
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Maak deze doelen of patronen zo concreet mogel�k: ‘Vanavond leg ik om
20:00 uur m�n Smartphone weg en lees ik 10 pagina’s in het boek Deep Work
van Cal Newport’. Of ‘ALS ik de neiging heb m�n Smartphone te checken, DAN
doe ik 3 squats. 

12 Superslapen Succesgids

(voorbeeld van de ‘Don’t Break The Chain Template’)

Hang deze l�st op een plek zodat je deze regelmatig ziet. Omcirkel de maand
waarin je start met je ontwikkeldoelen of patronen en zet elke dag een kruisje
als je dit doel ook hebt behaald. Dit is extreem belangr�k en sla deze stap dan
ook niet over. Anders zal je geen sterke nieuwe verbindingen maken in je
hersenen om je gedrag daadwerkel�k te veranderen. 

Als een van deze drie ontwikkeldoelen of patronen is bereikt, kan je een nieuw
doel kiezen. Gemiddeld hebben we per patroon zo’n zestig dagen nodig om dit
in ons reptielen- en limbische brein aan te passen. 



Stap 3: Verander je omgeving
Bl�f je ALS > DAN net als Dennis Bergkamp heel vaak herhalen, zodat het
bl�vend en onbewust automatisch patroon in je brein wordt geïnstalleerd. Dus
geef niet te snel op, want anders gooi je het kind met het badwater weg.
Daarnaast liggen er alt�d afleidingen en onverwachte situaties op de loer. Stel
je wilt geen alcohol meer drinken omdat je weet dat je er onrustig door slaapt
en soms angsttoestanden kr�gt. 

Hoe zorg je er dan voor dat je deze gewoonte kunt doorbreken? Dat doe je
door je omgeving aan te passen of te veranderen. Als je geen alcohol meer wilt
drinken, haal het dan niet in huis. Geen bier, geen w�n of sterke drank. Of leg
het op een plek zodat je het niet ziet of dat het veel gedoe is om het te pakken,
b�voorbeeld de schuur in je tuin. Maar op een feestje zal het je zeker worden
aangeboden en dan treedt als het goed is je ALS > DAN in werking: ‘ALS ze
m� een glas alcohol aanbieden, DAN vraag ik om een alcoholvr� biertje.

Maak van deze ‘Don’t Break The Chain’ methode een vast onderdeel in je
leven. Je kunt deze methode overal toepassen. Niet alleen voor je slaap en de
gedragingen die je in de weg zitten, maar ook voor allerlei andere
ontwikkeldoelen die je in je leven wil bereiken. 

13 Superslapen Succesgids
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Supplementen en

Superslapen Succesgids

Laaghangend fruit om je slaap te verbeteren, is door te k�ken of je op dit
moment voldoende gevarieerd eet (denk ook aan het M-dieet). Uit ervaring
weet ik, dat mensen met een druk bestaan hier niet alt�d in slagen. Ik heb zelf
een periode gekend, dat ik b�na elke avond in een restaurant zat te eten. Dit is
niet het meest gezonde wat je kunt doen. En m�n ‘love handles’ of
‘zwembandjes’ waren dan ook niet meer te verdoezelen…

Zeker als je veel onderweg bent, z�n de snacks die je tegenkomt b�
tankstations of snackbars niet iets om over naar huis te schr�ven. Nasiballen,
Bicky Burgers, stokbrood met brie, vaak lekker, maar niet gezond. Het haalt je
energieniveau naar beneden. Bovendien is het is vaak te zout of op smaak
gebracht met toegevoegde suikers en additieven.

Als j� je dieet niet 100 procent op orde hebt, dan is het aangewezen om de
volgende supplementen te nemen om je slaap te ondersteunen.   

Slaap
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Vitamine C, b� voorkeur liposomaal circa 3000 mg per dag
Magnesium, ook hier b� voorkeur liposomaal circa 400 mg per dag
Vitamine D, b� voorkeur opgelost in MCT olie circa 50 mg per dag
Zink, circa 20 mg per dag
Selenium, circa 100 microgram per dag
Probiotica, 10 miljard CFU per dag 
Omega-3, 250 microgram DHA + EPA per dag

Ik zet de belangr�kste even voor je op een r�tje:

Vitamine C
Heb je een tekort aan Vitamine C, dan word je ‘s nachts vaker wakker. Dus het
heeft vooral invloed op hoe goed j� doorslaapt. Vitamine C vervult tal van
belangr�ke functies in het lichaam.

In een recente studie is gebleken dat Vitamine C mede verantwoordel�k is voor
het opwekken van diepe slaap. Een tekort aan Vitamine C leidt tot
gefragmenteerde slaap, waardoor j� je minder fris voelt als je ‘s morgens
wakker wordt. 

De kans is vr� groot dat j� reguliere Vitamine C koopt b� de drogist,
supermarkt of online. Het teleurstellende nieuws is, dat ontzettend veel
merken (huismerken en A-merken) die Vitamine C aanbieden, gebruik maken
van het goedkope, synthetische ascorbinezuur.

Dat is Vitamine C... maar wel een vorm die je lichaam maar met moeite
opneemt. Dit omdat het een wateroplossende Vitamine is, die niet in het
vetweefsel wordt opgeslagen.  

Daarom hebben w� liposomaal Vitamine C ontwikkeld, deze wordt tot 20 keer
beter opgenomen door je cellen en doet, wat het moet doen. Geen
toevoegingen zoals suikers of vulmiddelen, gewoon een puur product om je
slaap en slaapkwaliteit sterk te verbeteren. En je immuunsysteem te
ondersteunen.  

15 Superslapen Succesgids
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Magnesium 
Magnesium is ook een essentieel mineraal om goed te slapen. In een
onderzoek uitgevoerd in 2012 werd aangetoond dat senioren met
slaapklachten die gedurende 8 weken 500 mg Magnesium per dag namen,
een sterke vermindering van hun slaapklachten rapporteerde. Hun
slaapefficiëntie verbeterde evenals de slaapduur, ze vielen makkel�ker in slaap
en werden minder vaak vroeg wakker. 

Vitamine D
Vitamine D heeft een positieve invloed op de slaapduur. Uit meerdere
onderzoeken bl�kt dat mannen met een tekort aan vitamine D een 2 keer
grotere kans hebben om 5 uur of minder per nacht te slapen. De Vitamine D
die ikzelf gebruikt heet D-iXX, waarb� de werkzame stof in een vetbolletje
(MCT) zit, waardoor het net als ons liposomaal Magnesium als Vitamine C
veel beter wordt opgenomen door je cellen. 

Zink
Zink verbetert zowel de slaapduur als de slaapkwaliteit. Dus een essentieel
supplement om goed te slapen. Ga wel zoals b� al je supplementen voor een
hoge kwaliteit. Besparen op je supplementen staat letterl�k gel�k aan het geld
spoelen door je toilet. 

Paranoten
Als je makkel�k wilt inslapen is selenium belangr�k. Dit werd onderzocht b�
4.552 volwassenen en de resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in
de Journal of Sleep Research. De beste bron van Selenium z�n Paranoten
(Brazil nuts). Twee Paranoten per dag z�n voldoende. 

Probiotica
Maar liefst 70 procent van je immuunsysteem bevindt zich in je darmen. En ja,
ze ‘leven’ daar ook echt... en ze bestaan uit miljoenen en miljoenen gezonde
bacteriën. Probiotica helpen het evenwicht in je sp�sverteringsstelsel te
herstellen en geven je immuunsysteem een boost. Ze z�n super belangr�k om
de ‘slechte’ bacteriën te bestr�den, evenals virussen en andere
ziekteverwekkers. Er bestaat ook een belangr�ke connectie tussen de
diversiteit van je microbioom en de werking van je bioritme. 
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Is je darmflora (microbioom) niet op orde, dan zal dit je slaap verstoren.
Daarom hebben we speciaal een eigen Probiotica ontwikkeld, om de
diversiteit van je microbioom te versterken en je slaap te ondersteunen. De
bundel Pre- en ProbioticaGo is ook een goed begin. 

Omega-3
Omega 3 vetzuren helpen je lichaam gezond te bl�ven. Ze verminderen
ontstekingen, stimuleren je vetverbrandingspotentieel, versterken je
immuunsysteem, verbeteren de bloedsomloop, verbeteren het goede
cholesterolgehalte, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Je lichaam kan z�n eigen Omega 3 niet aanmaken, wat betekent dat je ze via
je voeding moet binnenkr�gen. Omega-3 vetzuren spelen ook een belangr�k
rol b� de aanmaak van melatonine. Dus ook weer belangr�k om je slaap en
slaapkwaliteit te verbeteren. Hoewel vette koudwatervis de belangr�kste
manier is om het binnen te kr�gen, z�n er ook steeds meer veganistische opties
die je b� zowat elke natuurvoedingswinkel kunt vinden. Ga ook hier weer voor
een hoogwaardige kwaliteit en bespaar niet !

Wanneer neem je nu welk supplement?
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Er z�n ook handige gratis Apps die je helpen om je eraan te herinneren
wanneer je welk supplement moet nemen. Het kost een paar minuutjes t�d om
een dergel�ke App in te richten, maar daarna is het erg handig en vergeet je
niet meer om je supplementen te nemen. Je vindt deze Apps zowel in de
Google Play als Apple store. 

Medisafe MedApp MyTherapy

Waarom je darmgezondheid zo’n belangrijke rol speelt om 
goed te slapen. 
In een recente studie [01.], lieten onderzoekers van de Northern Southeastern
Universiteit in Florida een groep mannen activiteitstrackers dragen. Hun
slaappatroon werd gedurende een maand geanalyseerd.

De onderzoekers verzamelden verder ‘poepmonsters’ van de mannen die ze
vervolgens uitgebreid onderzochten. Een van de uitkomsten was een duidel�k
bew�s voor het feit, dat de mannen met het meest diverse microbioom (zie ook
Probiotica) ook de beste slaapkwaliteit hadden. Dat wil zeggen, dat z� een
grotere totale hoeveelheid slaap kregen, een hogere slaapefficiëntie hadden
en veel minder wakker werden in de nacht. De onderzoekers bevestigden niet
alleen het belang van diversiteit, maar wezen ook een aantal darmbacteriën
aan waarvan de mannen die goed sliepen er veel hadden. 

Het waren darmbacteriën die b�voorbeeld GABA produceren, een
neurotransmitter die de hersenactiviteit vertraagt en de slaap bevordert. Maar
ook een darmbacterie die de neurotransmitter serotonine aanmaakt, die
uiteindel�k ook je slaap bevordert. 



Zoals je in m�n boek Superslapen hebt kunnen lezen, hebben veel mensen in
het Westen (helaas) te maken gecontamineerde darmen. Dat wil zeggen
darmen die niet naar behoren werken. Symptomen hiervan z�n: last van een
opgeblazen gevoel, winderigheid, droge huid, eczeem, weinig energie of
b�voorbeeld slecht slapen om er maar een paar te noemen.

Je darmen spelen dus een essentiële rol om goed te slapen en te genieten van
die diepe herstellende nachtrust. 

Om je te helpen je darmen een oppepper te geven hebben we speciaal de
SlaapDetox ontwikkeld. Deze kuur hersteld niet alleen de diversiteit van je
microbioom, maar verw�dert ook de mogel�k aanwezige schadel�ke biofilm.
Dus twee vliegen in één klap. 

Hierdoor worden niet alleen je voedingsstoffen door je lichaam veel beter
opgenomen, maar ook de hormonen en neurotransmitters die je nodig hebt om
goed te slapen zoals serotonine, melatonine en GABA worden weer optimaal
aangemaakt.

Meer weten? Ga dan naar www.slaapdetox.nl  

Voetnoot:
[01.] Gut microbiome diversity is associated with sleep physiology in humans 
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Nog meer manieren om je 
plan te

Superslapen Succesgids

Zoals je zo dadel�k verder b� de voorbereiding zult lezen, is het de bedoeling
om de eerste 3 dagen een korte ‘cleanse’ of ‘detox’ te doen. 

Dat wil zeggen dat je 3 dagen lang "nee" zegt tegen een paar dingen: cafeïne,
alcohol, alle vormen van vlees en zuivel. Door nu "nee" te zeggen, zeg je ook
een gigantisch "ja" om je slaap en slaapkwaliteit drastisch te verbeteren. 

Maak voor deze periode van 3 dagen gebruik van de ‘Don’t Break The Chain’
methode, verstop de koffie en alcohol en eet vette koudwater vis met
b�voorbeeld (glutenvr�e) volkoren pasta en veel (heel veel) groente. 

Neem ‘s morgens een salade met zalm in plaats van boterhammen met kaas
of yogurt met müsli. En laat alles staan met toegevoegde suikers. 

personaliseren



laat cafeïne achterwege (dus ook geen chocola of groene en zwarte thee)
drink geen alcohol
eet geen koemelk of afgeleiden hiervan
laat (geraffineerde) suiker staan
verm�d gluten

Het is ook de bedoeling om t�dens deze 3 dagen meer rauwkost te eten of te
wel vezelr�ke voeding. Denk aan paprika, broccoli, wortels, selder�, rad�s,
groene asperges, bollen en knollen. De broccoli kun je natuurl�k eerst even kort
blancheren net als de asperges. Dit is belangr�k voor de aanmaak van
Butyraat in onze darmen. Butyraat houdt je darmen gezond. 

Dus als je deze week boodschappen gaat doen, neem dan wat extra rauwkost
mee. En varieer zo veel mogel�k. Uiteraard mag je na deze 3 dagen verder
rauwkost bl�ven eten, sterker nog, ik zou je hiertoe willen uitdagen, mocht je
dit goed bevallen z�n. 

Als je meer energie wilt in je leven en goed wilt slapen, dan wil ik je nog het
volgende meegeven:

Dit levert je 20 tot 25 procent meer energie op gedurende de dag. Zo simpel
kan het z�n. Voor meer inspiratie: Homo energeticus kookboek van Peter
Aelbrecht.

21 Superslapen Succesgids
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Wat kan je verwachten? 

Superslapen Succesgids

Het maakt niet uit wat je startpunt is, als je de richtl�nen van dit 21 Dagen
Plan volgt, dan zul je merken dat je slaap en slaapkwaliteit stap voor stap
verbetert. 

Eerst zullen we je helpen om je goed voor te bereiden, zodat je het meeste
haalt uit die 21 Dagen Superslapen Plan. Daarna begin je met de 3 “Reset &
Energize” dagen. Je zult merken dat je na een paar dagen je al energieker en
fitter voelt. 

Nu een kort overzicht van de v�f fasen van het 21 Dagen Superslapen Plan,
per fase geven we een korte toelichting. 

“Finish last will always be better than did not
finish which always trumps did not start”

Todd Herman
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Het is t�d om je voor te bereiden zodat je het meeste haalt uit het 21
Dagen Plan.
Eerst doe je de Slaapkamer- en Comfort Check, gebruik hiervoor de
checklist die je hebt ontvangen b� dit Plan. Dit is laaghangend fruit,
vervang je matras of hoofdkussen als dit nodig is (voor advies klik hier).
Ruim je slaapkamer op, zorg voor rust en b�voorbeeld goede verduistering.
Doe dit nu, maak het concreet, plan het in en voor het uit.
Hiermee werk j� aan Jouw Succes Context, dit is een belangr�ke stap die
vaak over het hoofd wordt gezien.
Dan doe de Reality Check Start en k�k waar je nu staat qua slaap. 
Vervolledig de ‘Don’t Break The Chain’ Template en vul je 3
ontwikkeldoelen en/of patronen in waaraan je wilt werken de komende 21
Dagen.

Fase 1 | Bereid je voor
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Deze "mentale sprong" kan tegel�kert�d met fase 1 gedaan worden...
maar deze is zo belangr�k dat het z�n eigen ‘categorie’ kr�gt
Door het ‘waarom’ te begr�pen dat je goed wilt slapen, gaat je helpen om
op het juiste spoor te bl�ven. Jouw ‘waarom’ kan anders z�n dan dat van
iemand anders... is het voor je gezondheid? Je levensvreugde? Je humeur? 
Als je de t�d neemt om te onderzoeken waarom je met dit 21 Dagen Plan
bent begonnen, zul je een veel diepere (en langduriger & succesvollere)
ervaring hebben.

Fase 2 | Bepaal je intentie

Het Plan begint met een milde "detox" met ‘echte’ voeding om je systeem
te resetten. 
Afhankel�k van je huidige dieet, kun j� je t�dens deze fase wat
ongemakkel�k voelen (hoofdp�n en/of vermoeidheid) omdat je geen
cafeïne en/of alcohol meer tot je neemt.  
Zorg ervoor dat je elke dag minstens anderhalve liter water drinkt.
Zodra je fase 3 hebt voltooid, heb je een goede basis gelegd om dit Plan
verder met succes te volbrengen. 

Fase 3 | Reset & Energize (dag 1 t/m 3)

https://www.houseofsleep.eu/house-of-sleep/
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Per mail zullen we je gedurende deze dagen ondersteunen om op koers te
bl�ven.
Vanaf dag 4 houd je een week lang je SlaapScoreCard b� en zult je snel
vaststellen waar je kunt verbeteren. 
We besteden uitgebreid aandacht aan de verschillende ‘roadblocks’ of
blokkades waar je tegenaan loopt. 
Doe de oefeningen die we je aanraden. Denk niet: ‘dat werkt niet b� m�’ of
‘daar heb ik geen t�d voor’. Deze gedachten z�n disfunctioneel en helpen je
niet
Verandering is een skill, iets wat je dient te oefenen, net als leren fietsen of
autor�den
We reiken je hierb� de volledige ‘roadmap’ aan om goed te slapen, om je
oude gewoontes achter je te laten en over ongekend veel levensenergie te
beschikken.

Fase 4 | Kraak de code (dag 4 t/m 21)

Keulen en Rome z�n ook niet in een dag gebouwd. Een slaappatroon
veranderen kost t�d. Geef jezelf die t�d en focus op de punten die goed
gaan. 
Vergeet niet je wekel�kse WINS op vr�dag door te mailen naar
contact@floriswouterson.com, dit is een essentieel onderdeel om
gemotiveerd te bl�ven. Hoe klein de voortgang voor jouw gevoel ook is,
deel deze met ons. 
Onthoudt dat het minstens 60 dagen duurt om een oud patroon te
doorbreken. Zo werkt nu helaas ons reptielen- en limbische brein. Dus laat
je niet van de w�s brengen en maak lustig gebruik van de ‘Don’t Break The
Chain’ Template.

Fase 5 | Houd vol

Ben je klaar om te beginnen? 
Laten we er meteen induiken! De volgende pagina's laten je precies zien wat je
kunt verwachten. T�dens de volgende 21 Dagen zullen we er voor je z�n b�
elke stap die je zet.

Als je vragen of iets nodig hebt, dan kun je alt�d contact met ons opnemen.
Mail naar: contact@floriswouterson.com 

mailto:contact@floriswouterson.com
mailto:contact@floriswouterson.com
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Fase 1 | 
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Voordat we beginnen, is het belangr�k om je omgeving ‘op snelheid’ te
brengen om jezelf klaar te stomen voor succes.

Slaapkamer - en Comfort CheckUp
We beginnen met het opruimen van je slaapkamer, haal alle overtollige
rommel daar weg, maak je nachtkastje vr� (hier horen ook geen glazen of
flessen water te staan), ruim op, haal laadkabels weg, zorgt dat het er fris
ruikt en goed geblindeerd is. Gebruik hiervoor de Slaapkamer Checklist die je
hebt ontvangen b� dit 21 Dagen Plan.
 
Deze actie noemen ze ook wel een ‘afgedwongen actie’ of een ‘MUST’. 

Veel mensen proberen elke dag bl�vende veranderingen in hun leven aan te
brengen, maar bl�ven ‘ploeteren’ om één belangr�ke reden: ze vertrouwen
uitsluitend op wilskracht.
 

Bereid je voor
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Wilskracht is een belangr�ke eigenschap, maar de hoeveelheid wilskracht die
we op een dag hebben, is helaas gelimiteerd. Als je alles op wilskracht doet,
dan leidt dit tot mentale oververmoeidheid. Door je omgeving te veranderen,
maak j� je het zelf veel makkel�ker en zal je ook veel sneller je doelen bereiken. 

Door hier een ‘afgedwongen actie’ van te maken of een ‘MUST’ verw�der je
alle hindernissen en obstakels uit je omgeving. Dus ook de mogel�ke
‘weprikkels’ waarover ik schr�f in m�n boek Superslapen. Hierdoor kost het je
veel minder wilskracht om stappen voorwaarts te maken. 

En wacht hiermee niet tot de laatste dag. Uitstelgedrag helpt je niet.
Integendeel het zit je enorm in de weg als je je slaapproblemen wilt oplossen. 

Wees rigoureus, maak een duidel�ke ‘breuk’ met hoe het tot nu toe was. Neem
wat geld in de hand en vervang die matras, bedbodem, dekbed of
hoofdkussen. Dit l�ken triviale punten, maar dat z�n ze niet (hier meer info
voor advies). Goed slapen wordt voor circa 50 procent bepaalt door een goed
bed en een prettige slaapomgeving. De overige 50 procent z�n leefst�l keuzes.
Dus dit is wederom laaghangend fruit, ga er nu mee aan de slag. 

Haal zoveel mogel�k ‘roadblocks’ of blokkades in je omgeving weg, dit hoeft
zich uiteraard niet enkel te beperken tot de slaapkamer.
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Bepaal voor jezelf het startpunt qua slaap en
slaapkwaliteit, want meten is weten en gissen is missen. 
Het is een belangrijk onderdeel van het 21 Dagen Plan: 

Vul de Reality Check Start in 
 

Dit is een vragenl�st die is ontwikkeld door Collin Espie van de Universiteit van
Oxford en geeft aan waar je momenteel staat met je slaap. Er z�n 4
categorieën die alle duidel�k omschreven staan. 

Aan het einde van het 21 Dagen Superslapen Plan vul je de Reality Check nog
een keer in om te k�ken welke progressie je hebt gemaakt. Het z�n 9 multiple
choice vragen, die gemakkel�k te beantwoorden z�n. Wees eerl�k met jezelf en
sla deze stap dus niet over.

https://www.houseofsleep.eu/house-of-sleep/


Wake Up Energized Sheet
Op deze sheet vul j� je Vaste Opsta T�dstip (VOT) in en je Uur van Slapen
Gaan (USG). Dit z�n de t�dstippen, dat j� ‘s avonds het licht uit doet en het
t�dstip dat j� ‘s morgens opstaat, waarb� je tracht tenminste 7 uur te slapen.
Kom j� momenteel maar aan 5 of 6 uur slaap? Zorg dan ook voor deze
regelmaat. 

Ga in dit geval of later naar bed of sta eerder op, maar zorg dat dit
slaapvenster vastligt. Dus b�voorbeeld van 24:00 uur tot 05:00 uur. Indien
nodig, ‘vecht’ tegen je slaap, en zorg ervoor dat je voor 24:00 uur niet indut
voor b�voorbeeld de televisie. Na circa 2 weken zal je merken, dat er
verbetering optreedt. En ook overdag dutten is in het laatste geval ‘verboden’.
Ik wil hier niet teveel in detail treden, maar zorg dat je slaapdruk op peil bl�ft
door NIET te dutten. De beste manier om deze momenten te overwinnen is
door mild te bewegen: wandelen, de trap op en af, een paar squats en
dergel�ke. 

Het groepje neuronen in onze hersenen (bioritme), dat onze slaap reguleert is
eerder een slak dan een gazelle. Het duurt lang voordat het aan een nieuw
ritme is gewend. Houdt dus ook hier vol, en geef niet te snel op. Ook al l�kt het
soms ‘uitzichtloos’. Regelmaat is het belangr�kste wapen dat je hebt om je
slaap- en slaapkwaliteit drastisch te verbeteren. Laat deze kans niet liggen,
hoe moeil�k het ook l�kt. 

Dus vul deze sheet nu in en start met het vasthouden aan deze regelmaat, ook
in het weekend. 

 

Om het je gemakkel�k te maken hebben we een sheet gemaakt waarop j� de
belangr�kste doelen voor dit 21 Dagen Plan kunt opschr�ven. 
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Fase 2 | 

Superslapen Succesgids

Less is more. Als je het goed is, heb je nu een opgeruimde slaapkamer en de
eerste acties ondernomen om je slaapcomfort een stevige upgrade te geven.
Dan is het nu t�d om te werken aan je mindset. 

Ik wil je uitdagen om met de juiste mindset te starten met dit 21 Dagen Plan,
want ‘energy flows, where focus goes’. Of te wel: richt j� je aandacht eerder op
de dingen die er niet z�n of juist op de dingen die er wel z�n? Wat gaat goed
en wat kan beter? Dit is cruciaal om dit Plan succesvol te volbrengen. Ook is
het belangr�k om nog even voor ogen te houden waarom je besloten hebt met
de Plan te starten. 

Wil je weer genoeg energie hebben om in de tuin te werken? Of lekker te gaan
sporten, goed in je vel te zitten en jezelf niet door de dag sleuren. Of heb je het
gevoel, dat je 'eindel�k' wilt ontsnappen aan het leven, dat je voor jezelf hebt
gecreëerd? De oplossing is dichterb� dan je misschien denkt. Denk dus nog
een keer goed na over je ‘waarom’ en neem hier de nodige t�d voor. Waarom
wil ik goed slapen? 

Bepaal je intentie
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Affirmaties
B� het 21 Dagen Superslapen Plan heb je ook een l�st met affirmaties
ontvangen. Affirmaties z�n een vorm van ‘autosuggestie’ en een van de
krachtigste manieren om jezelf te ‘programmeren’ voor succes. Mannen
hebben met deze gedachte vaak meer moeite dan vrouwen. Voor hen l�kt het
een beetje op ‘hush-hush new age’ gedoe, maar dat is het zeker niet. 

Elke dag is je ‘monkey mind’ in de weer en maakt je van alles w�s om je van je
doelen af te houden. ‘Ben ik wel goed genoeg?’ ‘Houden ze wel van m�?’ Of
‘Waarom overkomt m� dit alt�d?’ Dit z�n zogenaamde ‘disfunctionele’
gedachten die je niet dichterb� je doelen brengen. Integendeel: ze zitten je in
de weg. 

Door hier de juiste affirmaties tegenover te zetten en deze geregeld te
herhalen, zul je merken dat je ‘disfunctionele’ gedachten naar de achtergrond
verdw�nen. Maak van deze sterke techniek gebruik, net als b�voorbeeld
Muhammad Ali: ‘I am the greatest’. Of ‘Ik ben een Superslaper’. Begin nu met
jezelf op dit punt te herprogrammeren en voel je vr� om te werken met je eigen
affirmaties. Zeg ze elke dag luid op voor de spiegel, voordat je inslaapt en op
elk moment dat je weer in je ‘rabbit hole’ zit van negatieve gedachten. 

En ik ga nog een stap verder… Nu is het niet m�n bedoeling om van jou een
Zen meester of yoga teacher te maken, maar dagel�ks zie ik gehaaste en
telefoonverslaafde mensen om m� heen. Die (en sorry dat ik het zeg),
rondlopen als een kip zonder kop en het zelf niet in de gaten hebben. Of erger
nog, het wel weten, maar niet echt iets ondernemen. 

Mindfulness
Misschien een modewoord en als je het leest, kr�g je er wellicht jeuk van, maar
het is wel wat je nodig hebt. Zeker als je goed wilt slapen. 

Als je veranderingen aanbrengt in je leefpatroon, is het ook het perfecte
t�dstip om vanaf nu meer mindful te z�n. Ook hier wil ik niet teveel in detail
treden, maar het heeft veel te maken met je ‘arousal’ niveau, hoe geprikkeld je
bent gedurende de dag en ‘s avonds voordat j� je in bed stapt. B� de meeste
mensen ligt het arousal niveau veel te hoog. 
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Als je eet, dan eet je en geniet je van je eten, zonder op je telefoon te
hangen.
Als je jogt, dan jog je en luister je naar de vogels in de natuur, zonder naar
een beat te luisteren die je vervreemd van je omgeving. 
Als je op de bus wacht of in de wachtruimte van de dokter, kan je een
gesprek beginnen met de persoon die naast je staat of zit. 

Als Freud nog zou leven, dan zou h� zeggen dat we allemaal van ‘God los’ z�n.
‘Van lotje getikt’ met ons huidige gedrag vastgeklonken aan tablets en
smartphones. De stortvloed van emails, waarb� b�voorbeeld een simpel
telefoontje het in minder dan een minuut kan oplossen. We verstoppen ons
achter apparaten, apps en emails en we z�n vergeten wat mensel�k contact is. 

Mindful is eigenl�k niks anders dan ‘aanwezig z�n’, ‘bewust z�n’ van jezelf en
je omgeving, en niet ‘in je hoofd’ zitten. 

Dus in plaats van 24/7 te worden afgeleid door jezelf of je omgeving, ben je
‘alert’ en ‘betrokken’ b� wat er om je heen gebeurt op een dieper niveau. Ik wil
je uitdagen om t�dens deze 21 Dagen meer ‘mindful’ te z�n.  De makkel�kste
manier om dit te doen, is door een rubberen armbandje te dragen, die je
telkens van pols verwisseld van zodra je weer in je oude patroon hangt en niet
mindful bent. 

Of elke keer als je naar het armbandje k�kt, jezelf eraan herinnert om terug te
keren naar het huidige moment.

Meditatie, journaling, gebed, of het b�houden van een dankbaarheidsdagboek
z�n ook geweldige manieren om mindfulness te beoefenen. Als je nog meer
ideeën wilt, z�n er letterl�k duizenden bronnen (boeken, video's, audio
downloads, etc.) beschikbaar.
 
Een geweldige gratis app is Headspace, die je door korte geleide meditaties
leidt. Het kan een nuttig hulpmiddel z�n, vooral om ‘s avonds beter te
ontspannen. 



43 Superschlafen Inhalt443 Die 3 absoluten SchlafkillerKey Points | Superschlafen531 Superslapen Succesgids

Ik ben dankbaar dat ik leef en respecteer m�n lichaam door het te voeden
met gezond, voedzaam voedsel.
Ik ben vriendel�k en medelevend voor iedereen en alles om me heen.
Ik heb vertrouwen en ben dankbaar voor elke stap op m�n reis.
Ik sta open voor een nieuwe aanpak om m�n slaap en slaapkwaliteit te
verbeteren

Dagelijkse intentie
Dit is alles wat je hoeft te doen:
 
Kort na het wakker worden, in plaats van op te springen en de dag na te jagen
(en vaak meteen te stressen over alles wat je moet doen), neem je een paar
minuten de t�d om rustig te zitten.
 
Neem even de t�d om na te denken over een paar dingen waarvoor je
dankbaar bent. Bepaal dan je intentie voor de dag. Schr�f deze op en nog
mooier is om deze ook kort even te visualiseren. 
 
Dit is dus GEEN to-do l�st. Het is een eenvoudige verklaring die uit je hart komt
over hoe je van plan bent je dag vandaag te leven.

Hier een paar voorbeelden:

Hoe je je dag START heeft een grote invloed op hoe je je voelt aan het einde
van de dag. 

Een van m�n mantra’s is dan ook: ‘the night mirrors the day’. 
 
Dus vanaf nu neem je elke dag even de t�d voordat je opstaat en bepaal je de
intentie voor je dag. Hiermee creëer je de juiste mindset om het 21 Dagen Plan
met succes te volbrengen. 
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Nu je slaapkamer op orde is en j� je mentaal hebt voorbereid op de 21 Dagen
die gaan komen, is het t�d om te beginnen met het ‘echte’ werk :)

Het maakt niet uit hoe ‘clean’ je eet, iedereen kan zo nu en dan een mini-detox
gebruiken. Zeker voor je slaap is dit essentieel. Je lever speelt een belangr�ke
rol in lichaam en heeft een directe relatie met goed slapen. Als je lever op de
verkeerde momenten overactief is (spasmen), dan is de kans reëel dat je ‘s
nachts wakker wordt en vaak niet meer kunt inslapen. Dit Plan is er dan ook
op gericht om zoveel mogel�k ‘wekprikkels’ uit te sluiten, waar de lever er een
van is. 

Als je lever het druk heeft met het verwerken van gifstoffen (uit je voeding, het
milieu en wat je b�voorbeeld op je huid smeert), kan h� z�n werk niet goed
doen. Als je de belasting van je lever verlicht, help je hem efficiënter en met
minder inspanning te functioneren.

Reset & Energize
(dag 1 t/m 3)
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Het doel is om de eerste 3 dagen van het 21 Dagen Plan je lichaam ‘vr�’ te
maken van opgebouwde gifstoffen die kunnen zorgen voor disbalansen. Het is
dus niet de bedoeling om je lichaam uit te hongeren. 

Omdat dit geen 21 Dagen Voedingsplan is, maar een Plan om goed te slapen,
wil ik je deze blogpost van Rineke D�kinga niet onthouden om je lever een
steuntje in de rug te geven (ook haar boeken kan ik aanbevelen). 

De eerste 3 dagen z�n dan ook bedoeld om je lever te ondersteunen. Dit
betekent dat je lichaam de uitscheiding van gifstoffen kan versnellen, wat op
z�n beurt je metabolisme weer stimuleert om efficiënter vet te verbranden en
goed te slapen. Een win-win-win. 

In het begin kan j� je moe, loom of prikkelbaar voelen, of een lichte hoofdp�n
ervaren (vooral als je normaal koffie of andere cafeïnehoudende dranken
drinkt). Dat is normaal, want je lichaam is de gifstoffen dan aan het elimineren.

T�dens de eerste 3 dagen en als het lukt ook daarna, raden w� af op
cafeïnehoudende dranken te drinken en ook Aspirine of Paracetamol te
nemen. Deze behoren tot de zogenaamde NSAID medicatie en z�n slecht voor
je darmen. Ook je darmgezondheid (zoals je nu weet) speelt een belangr�ke rol
om goed te slapen, dus laat deze als het kan achterwege. 
 
Uiteraard dienen alle voorgeschreven medicatie gewoon genomen te worden.
Ik ben geen arts en ik wil ook niet op deze stoel gaan zitten. 
 
Onthoud dus, dat je afhankel�k van je huidige dieet, je t�dens deze fase een
beetje ongemakkel�k kunt voelen (hoofdp�n en/of vermoeidheid) omdat je
stopt met cafeïnehoudende dranken (incl. chocola) en alcohol. 

Alchohol verstoord de REM slaap, het vermindert flink je melatonine niveau in
je lichaam. Bovendien is het percentage pure slaapt�d, gemeten naar de t�d
dat we in bed liggen, beduidend kleiner: de slaapefficiëntie neemt af. We
liggen dus meer wakker en hebben minder REM slaap. 

https://rinekedijkinga.nl/weetjes/lever-ontgifting.html
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Kook deze 3 dagen zo puur mogel�k
Eet zoveel rauwe, niet-zetmeelr�ke groenten als je wilt (er is geen limiet, je
kunt ze kruiden, maar voeg geen olie toe)
Bl�f al je voorgeschreven medic�nen en supplementen innemen.
Drink voldoende
Neem dagel�ks Probiotica (contra indicatie: b� regelmatige terugkerende
blaasontsteking, dan is dit af te raden)
Doe het rustig aan met uw trainingen of neem rustdagen, vooral op dag 2
en 3.

Alle cafeïnehoudende dranken en chocolade (kruidenthee is prima)
Alcohol
Alle vlees en koe zuivelproducten
Medic�nen die zonder recept verkr�gbaar z�n, zoals Aspirine, Dafalgan,
Ibuprofen (tenz� je arts zegt dat je ze moet nemen, of als je ze absoluut
nodig hebt)
Koolzuurhoudende dranken (dus geen bruiswater, Fanta, Cola, etc)

Omdat ik dit zo’n belangr�k punt vind, nog even het volgende: je REM slaap is
erg belangr�k voor informatie- en emotieverwerking en allerlei andere
cognitieve functies. De drank onderdrukt de REM slaap totdat de alcohol in het
lichaam is afgebroken. En hoe kan het ook anders, de alcohol wordt
voornamel�k afgebroken door de lever, net als cafeïne. 

Dus ik wil je uitdagen deze ‘vermeende’ genotmiddelen volledig achterwege te
laten en als het je lukt langer dan 3 dagen. Zorg ervoor dat je elke dag
minstens 1,5 liter water drinkt, maar dit kan ook kruidenthee z�n, zoals t�m,
kamille of b�voorbeeld rooibos.

Zodra je deze fase hebt voltooid, ben je klaar voor de volgende stap om van
jouw 21 Dagen Plan een succes te maken.  

Gedurende de eerste 3 dagen…

Wat laat je staan? 

 

https://www.houseofsleep.eu/product/probioticago/
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Wakker worden op je VOT: 10 minuten mindfulness oefening + stel je
intentie voor de dag
Drink 250ml plat water eventueel aangevuld met een vers geperste citroen
Geniet van je ontb�t
Gedurende de dag, zorg ervoor dat je voldoende water drinkt. Je kunt
citroensap en cayennepeper toevoegen om je water een beetje pep te
geven
Geniet van je lunch
Kauw de hele dag door op je groenten en fruit
Geniet van je avondeten
Afsluiting van je dag + gebed en dankbaarheidsoefening (optioneel)
Op t�d naar bed (USG)

Schema fase 3 

 
*** Plan ook t�d in voor je workouts. We raden je aan om t�dens de eerste 3
dagen lichte workouts te doen.

Dingen om in gedachten te houden…
Deze mini-detox is bedoeld om je lichaam te ‘resetten’ en nieuwe energie te
geven, met als extra bonus dat je sp�sverteringsstelsel rust kr�gt.
 
Op sommige momenten zul je waarsch�nl�k een beetje honger hebben. Als je
trek of honger kr�gt, luister dan naar je lichaam. Heb je echt honger? Of heb je
eigenl�k dorst? Verveel j� je? Ben je gestrest? Of ben je gewoon aan het
vechten tegen de verleiding of snaaihonger?
 
Neem de t�d om contact te maken met de signalen van je lichaam. Als je
aandacht schenkt aan wat er gebeurt in je lichaam, dan zul je meestal een
andere (betere) beslissing nemen.
 
Als je echt honger hebt, eet dan iets. Houdt vol en onthoud: vanaf dag 4 kan je
langzaamaan weer gewoon gaan eten. 
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Geef jezelf een schouderklopje! Well done zou Simon Cowell zeggen :)
 
Je hebt fase 3 met succes volbracht en de kans is groot dat je je verjongd en
energiek voelt, en misschien zelfs een beetje lichter. Je doel is om de vaart erin
te houden en je energieniveau op peil te houden, terw�l je verder stappen gaat
zetten om je slaap en slaapkwaliteit te verbeteren.

De volgende stap
Je begint nu een week lang je slaap te meten met de SlaapScoreCard (deze
vind je b� de downloads). Dit is belangr�k om inzicht te kr�gen in je eigen
gedrag. Uit ervaring weet ik, dat veel mensen deze stap helaas overslaan (of
‘half z�n gat’, zoals ze in Vlaanderen zeggen), maar j� doet dit niet. J� bent
vastbesloten om je slaap en slaapkwaliteit drastisch te verbeteren en
daarvoor is inzicht nodig. 

Ook maak je vandaag een begin met de ‘Don’t Break The Chain’ Template
(deze vind je ook b� de downloads). 

Kraak de code (dag 4 t/m 21)



Wakker worden op je VOT: vul je SleepScoreCard in (dag 4 t/m 10) 
10 minuten mindfulness oefening + stel je intentie voor de dag
Overloop je ‘Don’t Break The Chain’ Template, wat wil je verbeteren? 
Drink 250ml plat water eventueel aangevuld met een vers geperste citroen
Geniet van je ontb�t
Gedurende de dag, zorg ervoor dat je voldoende water drinkt. Je kunt
citroensap en cayennepeper toevoegen om je water een beetje pep te
geven
Geniet van je lunch
Geniet van je avondeten
Afsluiting van je dag + gebed en dankbaarheidsoefening (optioneel)
Op t�d naar bed (USG)

Als het goed is, heb je voor jezelf al bepaald aan welke 3 ontwikkeldoelen
en/of patronen j� wilt werken. Maak hier een prioriteit van en verheug je op de
vooruitgang die je gaat boeken. Of te wel: ‘Change a little, change a lot every
day’. En als het goed is, ben je de afgelopen 3 dagen op hetzelfde t�dstip
opgestaan en naar bed gegaan. Dit z�n mooie verbeteringen en stappen
voorwaarts. 

Je ontvangt dagel�ks waardevolle mails die je zullen helpen om op koers te
bl�ven, kleine aanpassingen door te voeren en te werken aan je mindset met
betrekking tot je slaap. 

In een notendop: bl�f b� het Plan, en je zult een belangr�k fundament leggen
om je slaap en slaapkwaliteit serieus te verbeteren. 

Schema fase 4 

***Doe minstens 3-4 keer per week 30+ minuten aan lichaamsbeweging.

37 Superslapen Succesgids
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De grootste uitdaging b� slaapproblemen is om de ingezette verandering vol
te houden. Je voelt je niet alt�d energiek en daardoor kost het meestal extra
moeite om aan de bal te bl�ven. Dus houd vol, want je zult beloond worden
voor je werk. Soms wordt het eerst slechter voordat het beter wordt, maar dat
is normaal. Er z�n nog een aantal thema’s die ik graag kort met je bespreek,
om ervoor te zorgen, dat je gemotiveerd bl�ft om door te zetten.  

Paradoxale slaap
Dit is een fenomeen, waarb� iemand denkt niet te slapen, terw�l h� of z� wel
degel�k slaapt. Dit wordt ook wel slaapmisperceptie genoemd. Weet dat slaap
een biologische behoefte is net als water, zuurstof of voeding. Dus de kans dat
iemand niet slaapt, is erg klein, en is in de meeste gevallen dus een misvatting.
Door een biometrische meting of door een bezoek te brengen aan een
slaaplabo, kan hierin snel inzicht worden verkregen. Meerdere onderzoeken
w�zen uit, dat de slaapduur en slaapefficiëntie (maatstaf voor de t�d dat je in
bed doorbrengt en effectief slaapt) b� deze personen veel beter is dan dat z�
zelf denken. 

Houd vol!
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Doe ik het wel goed?
Mensen met slaapproblemen hebben de neiging om alles heel erg goed te
willen doen. Het wordt b�na tegennatuurl�k. Ze gaan extra vroeg naar bed,
zeggen feestjes af, of sporten niet meer. Slaap is een natuurl�ke behoefte, net
als reeds opgemerkt b� paradoxale slaap. Dus het komt en gaat volgens een
min of meer vast ritme. 

Het eenvoudige advies luidt dan ook: ‘doe niet teveel moeite en leef je leven
met gezonde leefst�l gewoontes.’ Dat wil zeggen: op regelmatige t�dstippen
eten, voldoende bewegen (circa 10.000 stappen per dag) en zorgt ook voor
regelmaat op de t�dstippen dat je naar bed gaat en opstaat. Verm�d dutjes
overdag. 

Het oplossen van een slaapprobleem gaat meestal gepaard met ‘loslaten’ met
je eraan ‘overgeven’. Zo z�n er verschillende Engelstalige boeken op
b�voorbeeld Amazon te koop, waarin je telkens dit advies leest: ‘verwelkom je
slaapprobleem’. Sommige mensen met slaapproblemen kunnen dit niet
waarderen en vinden dat ze niet serieus genomen worden met hun probleem.
Het tegendeel is waar, goed slapen is ‘loslaten’ en gewoon je leven leiden
zoals iedereen. Sporten, vrienden bezoeken, gezellig naar een feestje, het
hoort er allemaal b�. Maak je probleem dus niet groter voor jezelf dan het is en
identificeer je niet met je slaapprobleem. J� bent namel�k niet je
slaapprobleem!

Piekeren
Dit is een ook onderwerp waarmee veel mensen een uitdaging hebben. Richt
voor jezelf een piekerkwartiertje in. Doe dit elke dag en sla geen dag over. De
methode die is onderzocht door Ad Kerkhof, hoogleraar klinische psychologie
(en ook beschreven staat in hoofdstuk 7 van m�n boek), doet voor veel mensen
wonderen, zolang je dit consequent ELKE dag doet. Lees dit dus nog een
keertje na in m�n boek en start er vandaag nog mee. 
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Trauma
Dit is een onderwerp, dat een goede slaap in de weg kan staan. Een trauma is
vaak een gebeurtenis die ‘emotioneel’ niet goed is verwerkt. Of zover is
weggestopt, dat alleen het onderbewuste hiervan nog op de hoogte is. Dus
zonder dat je het zelf weet, kan een trauma uit het verleden je in de weg
zitten. Het z�n vaak onverwerkte emoties, of emoties die te p�nl�k z�n om ze
(nog een keer) te ervaren. Nachtmerries en levendig dromen kunnen hier ook
onderdeel van uitmaken. Als de oorzaak van jouw slaapprobleem moeil�k is te
bepalen, dan is het zeker de moeite waard om te onderzoeken of een
(onverwerkt) trauma hierb� een rol speelt. Dit kan gebeurd z�n in je vroege
kindert�d of later op de middelbare school, of eender welke setting, waarb� er
een verlies van vertrouwen was. Een goed startpunt om dit aan te pakken is
emotioneel lichaamswerk of therapie.

YouTube
Mensen met slaapproblemen hebben vaak de overtuiging dat hun probleem
niet meer op te lossen is. Ze hebben vaak al veel geprobeerd en ‘niets’ heeft
echt geholpen. Let dan b�voorbeeld ook op de woordkeus, want ‘niets’ en
‘nooit’ is natuurl�k erg zwart-wit. Waar kan j� jezelf betrappen op dit soort
denkw�zen? Ze staan in ieder geval een goede nachtrust in de weg. Dus wees
moedig en k�k naar je eigen overtuigingen, zoals ‘ik ben alt�d al een lichte
slaper geweest’ of ‘m�n moeder was ook een slechte slaper’. Kloppen deze
aannames wel? En waar komen ze vandaan? Dus examineer zorgvuldig b�
jezelf, waar j� zelf je grootste ‘obstakel’ bent. Meestal is dit lastig om naar je
eigen zwakke plekken te k�ken. Vraag eventueel hulp aan een goede vriend of
vriendin, om je eerl�k te vertellen, waar j� jezelf in de weg zit. Doe dit zonder
deze persoon te veroordelen of het hem of haar kwal�k te nemen, dat ze jou
een spiegel voorhouden. 

Hieronder vind je een link naar een interessante Engelse documentaire die je
op YouTube kan vinden en die voor veel mensen vaak verhelderend werkt. Je
zult zelfs zien dat de meest uiteenlopende slaapproblemen worden opgelost.
Dus de kans dat jouw slaapprobleem ‘uniek’ is, is vr� klein. 

Can Severe Insomnia Be Treated? | Sleep Squad S1 Ep2 | Only Human

Veel k�kplezier.

https://www.youtube.com/watch?v=bcUTVC2n5vI


Na deze 21 Dagen zul je een aantal grote veranderingen merken in hoe j� je
lichamel�k en geestel�k voelt. Richt vanaf nu je focus op alles wat er in je leven
verandert door goed te slapen. En goed slapen ligt binnen handbereik, dat
beloof ik je. Dus ga ermee aan de slag.

“Your body holds deep wisdom. Trust in it. 
Learn from it. Nourish it. Watch your life 

transform and be healthy.” 
Bella Blue

Als je ook maar iets van ons nodig hebt, dan kun je ons alt�d mailen. W� z�n
hier om jou b� elke stap van jouw reis te ondersteunen.

Ten slotte

"Let’s Sleep!"
-Floris Wouterson
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