


�
Ik verminder de uren die ik wakker spendeer in bed. Ik zal
niet vroeger gaan slapen dan ________ (maar wel later
als ik me niet slaperig voel). Ik sta op om precies _______,
ongeacht de hoeveelheid slaap die ik heb gehad.

� Ik geef mezelf minstens één uur om te ontspannen
vooraleer ik ga slapen, en dit buiten mijn slaapkamer.

� Ik ga enkel naar bed als ik slaperig ben.

� Als het voor mij onmogelijk is om in slaap te vallen
binnen +/- 15-20 minuten, verlaat ik het bed en doe ik
iets anders in een andere ruimte. Ik ga enkel terug naar
bed als ik me opnieuw slaperig voel.

� Ik gebruik elke ochtend een wekker om op te staan op
hetzelfde uur, ongeacht de hoeveelheid slaap.

� Ik gebruik mijn bed enkel voor slaap of seksuele
activiteiten. Ik eet niet, ik lees niet, kijk geen TV of werk
niet in mijn slaapkamer.

� Overdag doe ik geen dutjes, of indien het niet anders kan
maximum een half uur, niet na 15u en in bed.

� Ik kijk niet naar het uur tijdens de nacht.



�
Ik vermijd voedingstoffen/drank die cafeïne bevatten
4-6 uren voor het slapengaan.

�
Ik vermijd het roken voor het slapengaan en tijdens
nachtelijke ontwakingen.

�

Ik vermijd alcohol voor het slapengaan: ook al helpt
het wel om in slaap te vallen, het zal mijn slaap later
in de nacht steeds onderbreken.

�
Ik vermijd grote maaltijden juist voor het slapengaan,
maar een lichte maaltijd kan voordelig zijn.

�

Ik probeer regelmatig aan lichaamsbeweging te doen,
maar ik vermijd om dit 2uur voor het slapengaan te
doen.

�

Ik hou mijn slaapkamer proper en aantrekkelijk. Ik
bevorder het comfort door de keuze van het matras,
lakens en kussens.

� Ik vermijd extreme temperaturen in de slaapkamer.

� Ik hou mijn slaapkamer rustig en duister.



�
Ik houd mijn verwachtingen realistisch, want de slaap
varieert sterk van persoon tot persoon. Er zijn ook
voordelen aan minder slapen.

�
Ik geef slapeloosheid niet de schuld van al mijn
ellende. Ik probeer andere factoren te identificeren
die verantwoordelijk kunnen zijn voor mijn
moeilijkheden om overdag te functioneren.

�
Ik herzie mijn opvattingen over de oorzaken van
slapeloosheid. Ik probeer me te concentreren op
factoren die mijn slapeloosheid in stand kunnen
houden en die veranderd en gecontroleerd kunnen
worden.

�
Ik moet nooit proberen te slapen. Slaap zal
gemakkelijker komen als ik het niet probeer te
controleren.

�
Ik maak geen onoverkomelijk probleem van een
slechte nachtrust. Het meest waarschijnlijke gevolg
van een slechte nachtrust is slechts slaperigheid.

�
Ik leg niet te veel nadruk op slaap. Ik hecht er niet
teveel belang aan en mijn dag door te komen alsof ik
goed geslapen heb.

�
Ik ontwikkel een zekere tolerantie voor de effecten
van slaaptekort. Ik probeer leuke activiteiten te
plannen na een slechte nachtrust.



rust
helpt je slapen


