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Slapen

W E R K B O E K

O N L I N E O N T S P A N N E N . N L



Wat super dat je meedoet met deze cursus! Je slaap verbeteren is misschien wel
een van de liefste dingen die je voor jezelf kan doen, voor je lichaam en voor je
geest.

Dit werkboek zit vol met oefeningen om inzicht en helderheid te krijgen over welke
slaapgewoontes je hebt en hoe je deze het beste kunt aanpassen voor jezelf. 

kleine reminder: er is niet één manier om je slaap te optimaliseren die voor iedereen
werkt.  Het is de uitdaging om te kijken welke aanpassingen op dit moment het
beste zijn toe te passen en het gewenste effect geven voor jou. 

Soms pas je iets toe wat direct een groot verschil maakt. Andere aanpassingen
kosten kunnen meer tijd kosten om te integreren. 

Belangrijkste is dat je je eigen tempo respecteert en trots bent op jezelf dat je
stappen zet en aan je gezondheid werkt. 

Liefs, 

Introductie

Disclaimer
Alle oefeningen tips en adviezen in deze cursus en in dit werkboek zijn
nauwkeurig samengesteld door Online Ontspannen. Deze cursus en dit
werkboek zijn geen vervanging voor medisch advies. Online ontspannen is
daarom niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van
de oefeningen uit deze cursus.  



Module 
1

'Laten we
beginnen'



Balans opmaken 
Om iets in je leven te integreren is het belangrijk om duidelijk te hebben waar je nu
staat en waar je naartoe wilt. Zonder een doel is het moeilijk om erachter te komen
welke stappen je moet nemen. Een doel geeft richting als je tegenslag of blokkades
tegenkomt. Daarom beginnen we de cursus met het inventariseren van je huidige
situatie. 

Hoe veel uur slaap je gemiddeld per nacht?

Hoe vaak word je wakker? 

Wat voor cijfer zou je de kwaliteit van je slaap nu geven?

Hoe laat sta je op? en hoe laat ga je naar bed? 

Hoe lang duurt het gemiddeld voordat je in slaap valt?

Slaap je weleens overdag? zo ja, hoe vaak/ hoe lang? 

Waar heb je het meeste moeite mee of last van?



Verlangen in kaart brengen

1.Wat kost het je om een slechte slaap te hebben? 

Hoeveel tijd ga je besteden en op welke dag(delen)?

3.Wat is je grootste beperkende overtuiging (negatieve gedachte) op het
gebied van slapen? 

Luister de visualisatieoefening 
Beantwoord daarna onderstaande vragen. 

2.Hoe kun je dit waarnemen in je lichaam?

4.Wat levert het je op om beter te slapen?

5.Wat zou je doen met meer energie?

6.Hoe zou je je voelen? waar voel je dat in je lichaam? 



Doelen stellen
Beter slapen kan voor iedereen iets anders betekenen. Op basis van het tracken van
je slaap kun je doelen stellen over wat je wilt aanpakken. Misschien wil jij een
consistenter slaapritme, energieker of sneller opstaan, x-aantal uur slaap per nacht,
meer diepe slaap, sneller in slaap vallen, doorslapen... 
Hieronder kun je je slaapdoelen opstellen in de volgorde die voor jou als
belangrijkste aanvoelt. Dan weet je direct waar je als eerst mee aan de slag kunt in
de cursus.  

1e doel: 

2e doel:

3e doel:

4e doel:

Verandering kun je teweeg brengen door toewijding te bieden aan de doelen
die je gaat zetten. Denk eens na over hoeveel tijd je aan de cursus wilt
besteden en op welke dagen en of dagdelen je dit wilt doen. 



Slaap tracken
Niet iedereen weet waar hij/zij als eerste aan wil werken. Je kunt een aantal dagen
je slaappatroon tracken om patronen en eventuele problemen bij jezelf te
herkennen, zodat je weet waar je op moet letten om je slaap te optimaliseren. Als je
een apparaat gebruikt om je slaapcyclus te meten kun je de gegevens daaruit halen.

Dag Bedtijd: In slaap om:
 tussendoor

wakker (min):
wakker om: Uit bed om:



Module 
2

'Stimuleren van
je bioritme'



Hoogste 
lichaamstemperatuur

Circadiaans ritme

12:00
Middag 

00:00
Nacht

18:00

06:00

02:00
Diepste Slaap

04:30
Laagste 
lichaamstemperatuur

06:45
sterkste stijging 
in bloeddruk

07:30
Melatonine

afgifte stopt

10:00
Hoogste
alertheid

14:30
Beste

coordinatie

15:30
Snelste reactietijd

17:00Meeste spierkracht &
cardiovasculaire efficiëntie

 

18:45
Hoogste
bloeddruk

18:00

21:00
Melatonine
afgifte begint



Mijn huidige ritme

Op de volgende pagina kun je je eigen week/dagschema invullen. Je kunt symbolen
gebruiken of kleurtjes voor bepaalde activiteiten. 
Noteer hoe laat je opstaat, wanneer je eet, sport, werkt, sociale dingen doet etc. 
Kies ook dingen die je in kaart wilt brengen als bijv. energiedip, inspiratie, food
cravings etc. 

Door dit in te vullen kun je zien dat je misschien elke dag op het zelfde tijdstip
bepaald gevoel hebt of dat bepaalde activiteiten met elkaar verband houden. 

Leg ook je schema eens naast het voorbeeld van het circadiaans ritme en kijk of je
de dingen die je doet, ook op de juiste momenten doet. Natuurlijk is iedereen
anders, maar wellicht kan het je nieuwe inzichten geven in hoe je jouw eigen dag
beter zou kunnen invullen om je natuurlijke bioritme te stimuleren. 



Dinsdag Donderdag Zaterdagwoensdag Vrijdag ZondagMaandag

07:00

06:00

09.00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

23:00

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

00:00

Mijn huidige ritme
Vul hieronder je eigen huidige ritme in. Je kunt symbolen gebruiken of kleurtjes voor
bepaalde activiteiten. Kies ook dingen die je in kaart wilt brengen als bijv.
energiedip, inspiratie, food cravings etc. 



Module 
3

'Slaapcylus
optimaliseren'



Fase 1
In slaap vallen

Fase 2
Lichte slaap

Fase 3
Diepere slaap

Fase 4
Diepe slaap

Fase 5
REM slaap

Alpha / Thèta
golven

Thèta golven Delta golven
Langzame Delta

golven
Thèta golven

Overgang van
waken naar

slapen.
Dommelen
duurt 5-10

minuten

Hersenactiviteit
hartslag en
ademhaling

worden trager
duurt 10-20

minuten

lichaams-
temperatuur
daalt, oog-

beweging stopt,
lichaam
ontspant

laagste hart en
ademritme.
lichamelijk
herstel en

opbouw van
imuunsysteem

droomtoestand
lichaam is
tijdelijke
verlamt.

verwerken van
prikkel en
emoties.

5 Slaapfases

1.in slaap vallen

2.lichte slaap

3.diepere slaap

4.diepe slaap

5.REM slaap



Slaapcyclus

1.in slaap vallen

2.lichte slaap

3.Overgang naar
diepe slaap

4.diepe slaap

5.REM slaap

1 2 3 4 5

Sluimeren/
Dommelen

Lichte
slaap

Overgang
diepe slaap

Diepe Slaap REM
Slaap

wakker

REM

1
2
3
4

Tijd 
22:00 23:30 02:00 03:30 05:00 06:30



Slaap Restricties
Indien je bij verschillende gedragsaanpassingen nog geen verschil ervaart kun je
slaaponthouding proberen.  Bij langdurige slapeloosheid/ verstoord slaapritme kun
je experimenteren met slaaprestricties. Dit houdt in dat je op gezette tijden in bed
ligt en de rest van de dag/nacht niet slaapt. Powernaps en overdag slapen vermijdt
je bij deze techniek.
 
START 
Bedtijd tussen 22:00 en 22:30 
Opstaan tussen 4:00 en 04:30
Totale tijd in bed is tussen de 5.5 en 6.5 uur
Tijd verlengen met 15-30 min indien slaaptotaal 85% of meer is 
Tijd verkorten met 15-30 min indien slaaptotaal onder de 80% is. 

Je kunt de slaap meten met een digital device. Deze registreert ook de momenten
waarop je wakker wordt zonder dat je daar bewust van bent. Dit zijn korte
momenten die in een gezonde slaapcyclus voorkomen en hoef je niet mee te
rekenen. 

FORMULE
Uren in bed gelegen *60 = totaal aantal minuten in bed /100 = 1% 
Minuten wakker gelegen /1%

Voorbeeld:
Uren in bed: 6 uur * 60 =360 minuten /100 = 3.6 = 1 % 
wakker gelegen: 75 minuten /3.6 = 20.8
totale slaap: 100% - 20.8=  79.2%

*disclaimer: Slaaponthouding kan serieuze impact hebben op je functioneren
overdag, bijv. verminderde alertheid in het verkeer. Wees bewust daarvan bij het
toepassen van deze techniek en overleg eventueel met arts/ behandelaar. 



Schema invullen

Dag Bedtijd: Opstaan
 tussendoor

wakker (min):
Totale tijd
geslapen

Percentage
slaap

FORMULE
Uren in bed gelegen *60 = totaal aantal minuten in bed /100 = 1% 
Minuten wakker gelegen /1%
Totale slaap = 100 - percentage wakker gelegen

Het kan helpend zijn om een duidelijke daginvulling en ritme te hebben. Probeer te
werken aan acceptatie en een positieve mindset als ondersteuning aan deze
methode. (module 5)



Module 
4

'Ademhaling &
het zenuwstelsel'



Ademhaling en 
het Zenuwstelsel

De ademhaling is het enige onderdeel van het autonome
zenuwstelsel wat we bewust kunnen aansturen.  

Je kunt daarom je ademhaling gebruiken om je systeem te
activeren of juist tot rust te brengen. Hieronder zie je kort
weergegeven waar de twee delen van het zenuwstelsel
verantwoordelijk voor zijn. 

Om goed in slaap te kunnen vallen willen we gedurende de
dag voldoende afwisseling hebben tussen activiteit in het
sympathische deel en parasympatische deel van het
zenuwstelsel. 

Slaap wordt gereguleerd door je parasympaticus en je 
 kunt je ademhaling inzetten om deze te activeren. 



3 tellen in en 6 tellen uit (1:2) 
4 tellen in en 6 tellen ui (1:1.5) 
4 tellen in 8 tellen uit (1:2) etc. 

De inademing staat voor activatie, het vasthouden en de
uitademing staat voor de-activatie. Bij het vertragen en
vasthouden van de adem geven we dus een
ontspanningssignaal aan het lichaam. 

Vertraagd uitademen 
door de uitademing te verlengen kun je dus jezelf helpen te
ontspannen. 
gebruik een ratio van 1:1.5 of 1:2. Bijvoorbeeld:

4-7-8 ademhaling  
bij deze oefening adem je 4 seconden in, houd je 7
seconden vast en adem je 8 seconden uit. 

Box Breathing 
4 tellen in, 4 tellen vast, 4 tellen uit en 4 tellen vast
Extra fijn als je last hebt van gedachten/afdwalen

 

Ademhalingsoefeningen

4 tellen 
in 

4 tellen vast 

4 tellen vast 

4 tellen
uit



Module 
5

'Mindset &
Nachtrust'



Schrijfopdracht
We hebben de hele dag gedachtes. Sommige gedachten kun je ervaren als negatief
en soms komen ze vaker voorbij dan je zou willen. Dit zijn dingen die ons dwars
zitten, die aandacht trekken en waar we weerstand bij ervaren. Je kunt echter niet
stoppen met deze gedachtes te denken. Dat heb je waarschijnlijk al wel geprobeerd,
misschien al op allerlei verschillende manieren. 

Je kunt je identificeren met je gedachten, of er op afstand naar kijken en beseffen
dat je gedachtes hebt maar niet bent. Soms geven we gedachtes meer waarde dan
eigenlijk nodig is.

Iets wat kan helpen is om de gedachten die vaak omhoog komen op te schrijven.
Hierdoor krijg je letterlijk meer zicht op de gedachten die normaal door het hoofd
dwalen en weet je ook bewust welke gedachten je meer van een afstand zou
kunnen observeren. Je kunt hieronder de gedachten opschrijven, maar voel je ook
vrij om een groot vel te pakken en een woordwolk of kunstwerk ervan te maken. 



Kaarslicht warme douche
indian flute

music
Geur van wierook pure chocola

Bloemen zware dekens rustige muziek Bosgeur
stamppot van

moeders

Planten zacht vloerkleed
spinnen van de

kat
eucalyptus Kruiden thee

zon/ blauwe
lucht

warme kop thee
in handen

regengeluiden schone was etc

dansende
mensen

Knuffelen etc
schoonmaak

middel
etc

lachende
mensen

kriebels in mijn
haar

etc etc etc

etc. Massage etc etc etc

Zintuigelijke bingo
Om je lichaam en geest werkelijk te ontspannen is het nodig datje een gevoel van
veiligheid creëert. Zoals uitgelegd kan dit door zintuigelijke prikkels te geven die we
associëren met rust, ontspanning en veiligheid. Kijk dan of je overdag/ door de
week heen voldoende van de prikkels krijgt. Hieronder een schema met
voorbeelden. Op de volgende pagina kun je jouw eigen favorieten invullen.  



     

     

     

     

     

     

     

Zintuigelijke bingo
Vul je eigen fijne zintuigelijke prikkels in en kijk of je door je dag/ week heen een
aantal van elke categorie kan afstrepen. 



Waarden Hoe belangrijk is het voor mij?

Intieme relaties 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Familie (buiten gezin om) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vrienden/sociale contacten 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Werk 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ontwikkeling/opleiding/training 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Geloof/ spiritualiteit 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sport/voeding 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tijd voor jezelf 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inspiratie opdoen (lezen, natuur,
kunst etc) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hobby's 1 2 3 4 5 6 7 8 9

.......... 1 2 3 4 5 6 7 8 9

.......... 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Waarden
Geef hieronder aan welk cijfer je aan welke waarde geeft. Hoe belangrijk is dit
leefgebied voor jou. Probeer gewoon in te vullen wat er als eerste in je opkomt en er
niet te lang over na te denken. 



Waarden 
Hoe intensief heb ik dit aandacht gegeven de afgelopen [...]

dagen?

Intieme relaties 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Familie (buiten gezin om) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vrienden/sociale contacten 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Werk 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ontwikkeling/opleiding/training 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Geloof/ spiritualiteit 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sport/voeding 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tijd voor jezelf 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inspiratie opdoen (lezen, natuur,
kunst etc) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hobby's 1 2 3 4 5 6 7 8 9

.......... 1 2 3 4 5 6 7 8 9

.......... 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Waarden
Kijk nu hoeveel tijd/aandacht/ energie  je daadwerkelijk aan deze waarde hebt
gegeven de afgelopen X aantal dagen (je kan zelf kiezen of je de afgelopen week, 14
dagen of maand terugblikt. Leg daarna beide schema's eens naast elkaar. 



Waarden & activiteiten 

Aan welke waarde zou jij meer aandacht willen geven en hoe zou je dat kunnen doen? 

Welke waarden of activiteiten nemen veel tijd/ aandacht in beslag die eigenlijk niet zo
belangrijk zijn? welke dingen zou je willen/ kunnen laten of verminderen ?

Misschien heb je wat verschillen ontdekt in hoe belangrijk bepaalde waarden voor je
zijn en hoeveel tijd je er daadwerkelijk aan besteed. Hieronder kun je voor de
belangrijkste waarden waar je meer tijd aan wilt besteden opschrijven op welke
manieren je dat zou kunnen doen. Bijv. meer tijd met geliefden --> spelletjes avond
organiseren 



Het doel van een positieve mindset is om gevoelens van rust, ruimte,
compassie, verlichting, ongedwongenheid en geruststelling te creëren. 

Je kan dit ook voelen in je lichaam. Weerstand geeft vaak verkramping en
spanning, loslaten geeft gevoel van verlichting en ruimte. 

Kijk maar eens naar de zinnen hieronder en merk op wat het met je doet als je
ze leest    

Positieve mindset

Ik ben moe morgen 
Ik heb geen invloed op morgen
alleen op het hier en nu 

Ik kan niet slapen Het is fijn om hier te liggen 

Morgen wordt een zware dag Dit bed is heel comfortabel

Ik zal zo moe zijn Er is niets wat ik nu hoef te doen

Morgen ben ik sacherijnig, niet
gefocust en prikkelbaar

Er is niets wat nu mijn aandacht
vraagt

Ik moet in slaap vallen 
Ik heb alle tijd om in slaap te
vallen 

Ik slaap nooit goed 
Mijn lichaam rust uit ook als ik niet
slaap 

Weerstand Verlichting



Overtuigingen 
Je overtuigingen over slapen, wakker liggen en wakker worden kunnen de
manier waarop je slaapt ook beïnvloeden. Zeker als de overtuigingen
weerstand creëren in je systeem.  Schrijf eens op wat je gelooft over jezelf en
over slaap waarvan je denkt dat het niet helpend is. 

Kijk of je heel eerlijk naar jezelf te zijn en echt op zoek kan gaan naar wat
geloof ik op dit gebied. (bijv. mijn lichaam functioneert niet goed/ slaap is niet
voor mij weggelegd etc) Geef ook aan hoe sterk deze overtuiging aanwezig is.
Hoe erg geloof je erin?

(Deze oefening kun je trouwens ook gebruiken voor andere patronen in je leven)

Overtuiging Hoe sterk is
deze? (1-10)

https://www.facebook.com/groups/697933077236714/?source_id=1037490926399095
https://www.facebook.com/groups/697933077236714/?source_id=1037490926399095
https://www.facebook.com/groups/697933077236714/?source_id=1037490926399095
https://www.facebook.com/groups/697933077236714/?source_id=1037490926399095
https://www.facebook.com/groups/697933077236714/?source_id=1037490926399095
https://www.facebook.com/groups/697933077236714/?source_id=1037490926399095
https://www.facebook.com/groups/697933077236714/?source_id=1037490926399095
https://www.facebook.com/groups/697933077236714/?source_id=1037490926399095
https://www.facebook.com/groups/697933077236714/?source_id=1037490926399095
https://www.facebook.com/groups/697933077236714/?source_id=1037490926399095


Maak je eigen affirmaties. 
1. Kies een overtuiging uit die je wilt ombuigen
2. Maak er een positieve zin van. In tegenwoordige tijd en vermijd negatieve
woorden: niet, nooit, on-, etc.)
3. Zet er bijvoeglijk naamwoorden in (lieve, mooie, fijne, zelfverzekerde, etc)
Je kunt deze baseren op hoe je je eigenlijk zou willen voelen. 
4. Herhaal, zo vaak mogelijk! 

Affirmaties maken

Bijvoorbeeld:
Mijn lichaam functioneert niet goed --> 'Mijn lichaam is onderdeel van de natuur en werkt
perfect' of 'Mijn lijf functioneert zoals het hoort past zich aan naar omstandigheden'



Als het goed is heb je nu je eigen affirmaties gemaakt. Mocht je dat lastig
vinden dan kun je op de volgende pagina's uit heel veel affirmaties kiezen die
je aanspreken. 

Nu wil je deze zo gaan gebruiken dat het ook daadwerkelijk invloed heeft op je
gemoedstoestand en je vertrouwen gaat versterken. Misschien heb je
weleens eerder gewerkt aan een  positieve mindset maar heeft het je niets
opgeleverd. Hier een aantal tips waardoor je er misschien op een andere
manier mee kan gaan werken die wel werkt. 

Affirmaties gebruiken

Begin met kalmerende affirmaties die je helpen om meer open te
gaan staan voor andere mogelijkheden en je stimuleren uit je
weerstand te komen. 

Kies zinnen uit op de juiste momenten. sommige zinnen wil je juist
gebruiken als je in bed ligt, anderen zullen voor dat moment te 
 beladen zijn, en kun je beter gebruiken als je bijv. naar huis wandelt,
aan het douchen bent, de was opvouwt etc. 

Je hersenen willen bevestiging, en hoe jij je voelt zegt wat je
werkelijk denkt/ gelooft. Je wilt dus gevoelens van vertrouwen,
verbinding, rust en overgave koppelen aan de zinnen die je oefent. 

Stop met kijken of het al effect heeft. Hiermee bevestig je dat je geen
vertrouwen hebt en je aandacht eigenlijk bij de angst/ beperkende
overtuiging is. Mocht je het bij jezelf merken zie het dan als contact
maken met je verlangen en kijk of je kan intunen op waar je naartoe
aan het bewegen bent. 



Naarmate je gaat oefenen met affirmeren zul je zien dat je soms ook meer
open gaat staan voor andere affirmaties die nu misschien nog niet zo bij je
passen. Kom af en toe terug en kijk eens opnieuw hiernaar. 

Slaap affirmaties

Kalmerende affirmaties  

Ik neem elke nacht als een nieuwe nacht 
Misschien slaap ik slecht, misschien ook niet 
Ik heb momenten van slaap en ik heb momenten van wakker liggen 
Soms slaap ik, soms ben ik wakker 
Ik kan moeite hebben met opstaan, maar misschien ook niet
Ik heb geen invloed op morgen alleen op het hier en nu. 

Kalmerende affirmaties als je in bed ligt 

Ik ga hier liggen en fijne gedachten kiezen. 
Niemand vraagt iets van me, ik hoef nu niets te doen 
Er is niets wat ik nu hoef te doen, ik kan morgen nu niet doen. Dat doe ik
morgen 
Aangezien in niet slaap, misschien kan ik aan fijne dingen denken 
Ik heb geen invloed op morgen alleen op het hier en nu. 
Het is fijn om hier te liggen
Dit bed is heel comfortabel
Er is niets wat ik nu hoef te doen
Er is niets wat nu mijn aandacht vraagt
Ik heb alle tijd om in slaap te vallen
Mijn lichaam rust uit ook als ik niet slaap 
Ik concentreer me op dingen die goed voelen 



Slaap affirmaties

Tijdens je avondroutine 

Mijn lichaam en geest zijn klaar om tot rust te komen, Ik creëer een veilige
ontspannen setting om tot rust te komen en in slaap te vallen 
Ik ben dankbaar voor deze mooie dag, ik sluit de dag met voldoening af en
begin morgen opnieuw. 
Mijn lichaam is ontspannen, Ik voel me tot rust komen en heb zin in
morgen. 
Ik heb mijn best gedaan vandaag, voel me trots op mezelf en ben klaar
om op te laden, morgen zijn er weer nieuwe kansen en mogelijkheden. 
Alle zorgen van vandaag laat ik los, deze tijd is voor mijzelf. Morgen is er
een nieuwe dag 
 Ik ben dankbaar voor alles wat vandaag op mijn pad is gekomen. Morgen
neem ik opnieuw stappen richting mijn dromen 
Met elke ademhaling kom ik al meer tot rust, ik gun mezelf rust en ruimte
om te dromen. 
Ik ben trots op mezelf vandaag, morgen wordt nog beter. Ik ben goed
zoals ik ben en gun mezelf vernieuwde energie 
Ik ben het waard om rust te nemen, ontspanning te ervaren, te dromen en
mijn dromen uit te laten komen. 
Ik laat negativiteit los en vertrouw op goede uitkomst van mijn
inspanningen vandaag. 
Ik vind het heerlijk de tijd te nemen om tot rust te komen en me voor te
bereiden op diepe nachtrust 
Ik laat vandaag los, en geef mezelf toestemming energie in mezelf te
stoppen om morgen weer te stralen. 
vandaag is voorbij, ik ga kalm de nacht in want dat is mijn natuurlijke staat
van zijn. 
Ik definieer mezelf niet door de fouten die ik heb gemaakt vandaag. Ik
verdien een goede nachtrust en volgende dag. 
Vandaag was een fijne dag, die ik moeiteloos laat overgaan in een fijne
nacht. 



Slaap affirmaties

Tijdens je avondroutine 

Ik voel me vredig en kalm 
Ik ben klaar om tot rust te komen 
Ik voel me voldaan en ontspannen 
Ik ben dankbaar voor waar ik sta 
Ik voel me dankbaar en kijk uit om mezelf te voeden met een
verzachtende rust 
Alles wat ik vandaag heb gedaan was genoeg, ik kan met gerust hart en
hoofd gaan slapen 
Ik voel me rustig wetende dat deze dag voorbij is en ik niets hoef te doen. 
Alles is goed zoals het is, ik ben goed zoals ik ben 
Mijn lichaam ontspant zich terwijl ik me klaarmaak om naar bed te gaan 
Hoe dichterbij de tijd komt om te gaan slapen, hoe meer ik mij ontspan 
Ik wordt slaperiger en meer ontspannen met elke ademhaling 
Mijn leven is rijk gevuld, ik ben dankbaar en tevreden. 
Ik ben blij met de rustige setting die ik heb gecreëerd om in slaap te vallen

Ik ben dankbaar voor mijn fijne slaapkamer, mijn bed en rustige omgeving 
Ik verwelkom ontspanning en omarm slaap 
Ik ontspan mijn hoofd, gezicht, nek, armen, buik bene n evoeten. Ik laat ze
zakken in mijn bed. 
Dit is mijn tijd om tot rust te komen
Ik koester mijn relatie met slaap 
Het is fijn om in stilte te zijn. 
Ik ben blij dat ik niets hoef te doen, alleen te rusten 
Ik ben ontspannen en klaar voor diepe nachtrust 
Mijn slaapkamer is een oase van rust 

In bed



Slaap affirmaties

Ik voel me ontspannen nu de dag voorbij is. 
Ik adem rustig en diep 
Ik omarm deze verzachtende stilte 
Alles is goed op dit moment, ik hoef niets te doen 
Mijn slaap laadt me op 
Diepe slaap komt makkelijk naar me toe
Mijn dromen zijn rustig en fijn 
Ik ben klaar om in slaap te vallen 
Ik herstel tijdens mijn slaap 
Ik ben een goede slaper  
Slaap komt als van nature over me heen 
Mijn lichaam ontspant dieper en slaap komt vanzelf 

In bed

Vertrouwen in slaap

Ik krijg alle slaap die ik nodig heb 
Slaap is een natuurlijk proces wat mijn lichaam zelf het beste reguleert 
Ik vertrouw op mijn lijf 
Slaap is iets fijns, wat ik elke dag makkelijker kan toelaten 
De uren dat ik slaap, slaap ik goed 
Door mijn vertrouwen in mijzelf, kan mijn lichaam beter zijn werk doen 
Overdag geef ik aandacht aan mijn angsten, spanning en onrust zodat ik
's avonds beter slaap 
Mijn lichaam is fantastisch, sterk, soepel, gezond en gebalanceerd 
Ik geniet van mijn toenemende nachtrust 
Het hoeft niet perfect, als ik een dagje minder goed slaap geeft dat niks 
Mijn onderbewuste heeft het beste met mij voor. 
Alles wat ik met liefdevolle aandacht doe wordt beter, ik geef liefdevolle
aandacht aan mijn slaap. 
Ik laat mijn frustratie los  en geniet van alle slaap die ik heb 



Slaap affirmaties

Na een onrustige nacht

Mijn hart staat open om al het goede wat het leven te bieden heeft te
ontvangen. 
Vandaag is een geweldige dag, ondanks dat ik minder uitgerust ben 
Ik heb de tools en technieken om de energie die ik heb positief te benutten 
Mijn positieve intentie zorgt ervoor dat ik overal beter uitkom dan hoe erin
ging.
Ondanks een minder goeie nachtrust kan ik gedurende de dag energie
opdoen. 
Vermoeidheid nodigt me uit om op een andere manier mijn energie in te
zetten. Het geeft mee de mogelijkheid om nieuwe manieren van werken te
ontdekken. 

Ik geef mezelf de tijd om een nieuwe relatie met slaap te ontwikkelen 
Elke dag slaap ik beter 
Mijn lichaam is gemaakt om zichzelf te reguleren. Ik laat de behoefte voor
controle los en geef mezelf een fijne en veilige omgeving 

Vertrouwen in slaap

Wees vooral lekker creatief en maak eigen affirmaties door zinnen met
elkaar te combineren die je fijn vindt, die resoneren met jou of door je
eigen ideeën die opkomen als je ze leest. 



Avond routine
Kies hoeveel tijd je  in totaal zou willen besteden aan je avond routine voordat je
naar bed gaat. 
Bedenk wat je ontspant of zoek een aantal oefeningen uit die je aanspreken. Je kunt
ook een deel vast doen en een X aantal minuten overlaten voor vrije keus op de
avond zelf. 

Schrijven 
Vrij je gedachten opschrijven 
Dingen waar je trots op bent
Dingen waar je dankbaar voor bent 
Iets wat je aan het lachen maakte 
Datgene wat je in je leven wilt aantrekken/ creëren 
3 dingen die je morgen wilt doen (evt. alleen het begin van je dag)  
Waar je je zorgen over maakt of wat je niet wilt vergeten

Mediteren 
begeleid 
zelfstandig 
visualiseren van je dromen/ toekomst

Rustige beweging 
yoga
bioenergetic shaking
dansen 

Lezen 

Een activiteit van je zintuigelijke bingo (zie module 5)

Opruimen 

Aanraking
massage/ zelfmassage
knuffelen 



Module 
6

'Energiek 
wakker worden'



Je staat van zijn 
Je kunt je eigen emotionele staat van zijn beïnvloeden door bewust
gedachten en gevoelens uit te nodigen. De ochtend is een perfect moment
hiervoor omdat je hersengolven nog trager zijn en je weinig indrukken hebt
waardoor je beïnvloedt wordt. 

Het vraagt een beetje discipline om niet meteen met dezelfde gedachten en
gevoelens op te staan, maar door simpele oefeningen kun je dit toch
bewerkstelligen. 

Denk eens na over de gevoelens die je graag zou willen hebben in de ochtend
en gedurende je dag. Misschien wil je je optimistisch voelen, energiek,
uitgerust, blij, geliefd, verbonden etc.. 

Gewenste emoties/gevoelens

https://www.facebook.com/groups/697933077236714/?source_id=1037490926399095


Visualisatie
Je hersenen maken geen verschil tussen wat je bedenkt of wat er werkelijk voor je
neus afspeelt. Door te visualiseren wat je wilt en actief in te beelden hoe het zou
voelen kun je je staat van zijn veranderen. Als je op dit moment bijvoorbeeld
eenzaam voelt, kijk dan of je kan visualiseren dat je met mensen bent, waarmee je
makkelijk contact kan maken en verbinding voelt. Probeer oprecht dat gevoel in
jezelf op te roepen, alsof het er nu is. 

Door dit te doen verander je in dat moment je emotionele staat van zijn, je eigen
vibe. waardoor je ook meer open staat om deze mensen werkelijk te ontmoeten of
in de mensen die je al kent iets nieuws te ontdekken. Natuurlijk moet je nog wel de
deur uitgaan ;) 

Kijk of je voor de gedachten en emoties die je graag zou willen ervaren visualisaties
voor jezelf kan creëren. Het maakt niet uit als je niet alles heel helder ziet. 

Door in de ochtend even bewust aandacht te geven aan dat wat je wilt creëren of
aantrekken in je leven, zul je ook makkelijker acties ondernemen die daarmee in lijn
liggen. 

Meditatie
Meditatie helpt om even het momentum wat je met je gedachten opbouwt te
doorbreken. In de ochtend is dit nog niet zo sterk dus kan je makkelijker in meditatie
komen en je gedachten en gevoelens op een afstandje bekijken. Je hoeft niet te
stoppen met denken, je kan juist loskomen van je identificatie met denken. 



Ochtend routine
Kies hoeveel tijd je  in totaal zou willen besteden aan je ochtend routine voordat je
aan je dag begint.

Bedenk wat je in een positieve staan van zijn kan brengen of kies aantal oefeningen
uit die je aanspreken. Je kunt ook een deel vast doen en een X aantal minuten
overlaten voor vrije keus op de ochtend zelf.

Door in de ochtend net wat tijd aan jezelf te besteden, kun je ervaren dat je minder
geleefd voelt, omdat je al tijd aan jezelf hebt besteed vóór je werk, je kinderen, je
klanten etc. 

Schrijven bijv:
Vrij je gedachten opschrijven 
Dingen waar je trots op bent
Dingen waar je dankbaar voor bent 
Iets wat je aan het lachen maakte 
Datgene wat je in je leven wilt aantrekken/ creëren 
to do list met de 3 belangrijkste dingen 

Mediteren 
begeleid 
zelfstandig 
visualiseren van je dromen/ toekomst

Beweging 
yoga
sporten
dansen 

Lezen 
Een activiteit van je zintuigelijke bingo (zie module 5)
Opruimen 



Module 
7

'Je ritme
verschuiven'



Verschuiven van je ritme

lichtblootstelling
sport
voeding
hot/cold exposure

In de eerste 0-4 uur na je temperatuur minimum, temperatuur omhoog brengen
(door bovenstaande punten) zodat temppiek eerder komt. 

In de 4-6 uur voor je minimum temperatuur omhoog brengen (door
bovenstaande punten).  

sporten 4 uur voor je TM vertraag je je ritme.
sporten in de 4 uur na je TM vervroeg je je ritme. 

We kunnen niet altijd volgens een perfecte 24 uur ritme leven waarbij we zonlicht
zien als we wakker worden of donker als we gaan slapen. Het leven vraagt ook van
ons om flexibel te kunnen zijn. Hoe meer je weet wat je kan doen, hoe beter je om
kan gaan met veranderingen

Je lichaamstemperatuur is de basis van je 24-uurs ritme 
Temperatuur Minimum (TM) = +- 90-120 minuten voor het wakker worden
Temperatuur piek (TP) ligt ongeveer 14 uur erna.
Verschuiven van je Ritme = verschuiven van je temperatuur. 
Je lichaamstemperatuur kun je beïnvloeden door: 

Ritme vervroegen:

Ritme vertragen:

Voorbeeld
Tijd van opstaan = 6:00 
Temperatuur minimum= 4:00-4:30
Vervroegen = lichtblootstelling tussen 4:00 en 9:00 (hoe eerder, hoe eerder je moe
wordt) 
Verlaten= lichtblootstelling tussen 22:00 & 00:00 
Je temperatuurpiek ligt +- 14 uur later = 18:00/18:30 
Na je temperatuurpiek koud douchen en sporten kan zorgen voor het vertragen van
je ritme. 



Wisselende diensten

Dienst Bedtijd:Opstaan TM TP

VOORBEELD 
Hieronder heb ik een voorbeeld gemaakt van hoe je zo'n schema kan invullen. ben
daarin uitgegaan van dienst van 07-15. 15-23 en 23-07. 

Het dient vooral als voorbeeld om inzicht te krijgen in hoe je TM (temperatuur
minimum) en TP (temperatuur piek) kan verschuiven en op welke tijden je dan licht,
inspanning en activiteit wil vermijden of opzoeken 

07-15:00

Dag

1-3 22/23:0006:00 04:00

18:0007-15:00 4 00/01:0006:00

15-23:00 1 08:00 02/03:00

04:00

06:00 20:00

15-23:00 2 10:00 08:00 22:00 04/05:00

3

4

15-23:00

15-23:00

12:00 10:00 00:00 06/07:00

14:00 12:00 02:00 08/09:00

23-07:00 1-4 15:00 13:00 03:00 08/09:00

18:00

Op de vrije dagen erna zou je kunnen beginnen met vroeger naar bed gaan en
werken naar opstaan om 12:00 TM= 10:00 TP= 00:00  Vervolgens d.m.v
lichtblootstelling/activiteit je ritme vervroegen om eerder moe te worden (TP te
bereiken) en volgende dag eerder wakker te worden. Hier kun je ook voor jezelf een
schema voor maken. 



Je eigen schema
Dienst Bedtijd:Opstaan TM TPDag



Wat super tof dat je hebt meegedaan met deze cursus!
Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf is een van de
grootste daden van zelfliefde die je kun doen. 

Ik wil je graag bedanken voor je deelname en het
vertrouwen wat je mij en jezelf daarmee hebt gegeven! 

Ik hoop dat de oefeningen die ik heb aangereikt je hebben
geholpen om je nachtrust te verbeteren. 

Het leven is niet statisch en je nachtrust kan ook
fluctueren, maar nu heb je technieken en tools om
daarmee om te kunnen gaan. 

Op veel mooie dromen die we uit mogen laten komen. 

Veel liefs, 


