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SLAAPAPPS

SleepCycle
Leuk,maar niet wetenschappelijk

SleepTalk Recorder
Bewijzen dat hij snurkt

Wat belooft het? SleepTalk Recorder neemt de geluiden die je in je
slaap maakt op,zodat je je de dag erna kunt schamen over wat je alle-
maal uitkraamt ’s nachts — of net verhelderende inzichten krijgt of je
partner al dan niet vreemdgaat.De app neemt énkel geluidsfragmen-
ten op,dus je hoeft achteraf geen opname van 9 uur te doorworstelen.
Mening? Als je niet tot de 5 procent volwassenen behoort die babbe-
len tijdens hun slaap,is deze app niet echt hilarisch.SleepTalk Recor-
der komt wél van pas om je lief voor eens en voor altijd te kunnen be-
wijzen dat hij/zij de sterren van de hemel snurkt.

Android en IOS

Motion x 24/7
De meest complete

Wat belooft het? Motion is méér dan een slaapapp:het registreert je
gehele levensritme.Het hebbeding beschikt over een slaapmonitor,
een snurkrecorder ,stappenteller en een handige wekker die niet al-
leen je ideale nachtrust maar ook de perfecte powernap bepaalt.Moti-
on houdt ook bij hoe sportief je overdag bent.Je kan een ‘luiheidsme-
ter’ instellen:die alarmeert je wanneer je al te lang op je luie kont zit.
Mening? Dit is de meest complete slaapapp,met functionaliteiten als
app 1 en 2.En met nog extra troeven zoals de stappenteller.Nadeel:
Motion is er enkel voor iPhone,en het design doet erg ouderwets aan.

iOS

Relax Melodies
New Age gepingel

Wat belooft het? Makkelijker in slaap vallen,op de tonen van een
zachte zomerbries,een klaterende regenbui of hemels nachtegalen-
gezang.Het kan ook zotter:kwakende kikkers,ronkende stofzuigers of
monnikenmantra’s… Relax Melodies heeft het allemaal.
Mening? Bij het ontwaken kan ik New Age-gepingel beter apprecië-
ren dan voor het slapengaan,zo blijkt.Eerlijk:ik word er horendol van,
en zeker niet slaperig.Een plaat van Frank Sinatra werkt stukken beter.

Android en iOS

GETEST

Trending op Twitter? Elke weet er alles van!
De eindredactrice bij Sambal mag je ook
@SuzieQew noemen — met 6.507 volgers
is ze zélf een tweet-fenomeen.

Soms sta ik opmet het gevoel dat ik niet
geslapenheb, zelfs al heb ik 8uur liggen
knorren. Slaapapps belovenme rustige
nachten,maar komen zedie na?

voor de volledige versie

Wat belooft het? Sleepcycle registreert aan de hand van je bewe-
gingen in bed hoe kwalitatief je nachtrust is.Plaats je smartphone
voor het slapengaan onder je kussen,en de app doet de rest.Bang
voor de straling? Geen probleem,Sleepcycle werkt ook met de vlieg-
modus.De wekker wekt je naar eigen zeggen op het lichtste mo-
ment van je slaap,waardoor je met een fris hoofd opstaat.
Mening? Een app die mijn slaap in grafiekjes giet:mijn aandacht heb
je meteen.Maar zelfs al geeft Sleepcycle aan dat ik 93% behaalde
met mijn afgelopen slaap,zo energiek voel ik me niet.Ik heb vragen
bij de wetenschappelijkheid van de app.En ik ben niet de enige:vol-
gens slaapspecialisten is het onmogelijk om slaap te kwalificeren
aan de hand van je gewoel in bed.Wél geestig:de Ingeborg-geluiden
waarmee Sleepcycle me zachtjes wekt.Scheelt meteen wat in och-
tendhumeur.Een leuke gimmick.

Android en iOS €1,99

€0,99

€0,99

€2,89
GRATIS

«Zoveel energieker
voel ik me niet»

Eénslapelozenachtwilnogniet
zeggendat je eenslaapstoornishebt.
Daarvansprekenwepasals je langer
dandriemaandenmeerdandrieda-
genperweekzo slecht slaaptdat je
eroverdagookslechtergaatdoor
functioneren.Meestal slapenwege-
woon tekort.Wezijn totnetvoorwe
slapengaannogbezigmetwerk, so-
cialemediaof tv-kijken. Eigenlijk
zijnwevannaturegeprogrammeerd
omwakker tewordenzodrahet licht
wordtenslaperig te zijnalshetbe-
gint te schemeren. Zit je ’s avonds
nogvolop inhet licht, danverschuif
je je slaapritmenaareen later tijd-
stip,waardoor inslapen lastiger
wordten je ’s ochtends slechtwak-
kerwordtomdat je teweinighebt
geslapen.Als je zo’n chronisch
slaaptekorthebt, begin jeopdeduur
overdag last tekrijgenvanslaperig-
heidendatkanondermonotone
omstandighedensomseen ‘micro-
slaap’ tot gevolghebben. Jemerkt
hetniet echt,maarhet is erwel: kor-

temomentenvanverminderdbe-
wustzijn.Vervelendals je thuis aan
hetwerkbent, levensgevaarlijk als je
netmetdeauto rijdt.
Hoeveel slaap jenodighebt, hangt af
vanmens totmens. Jehoort verha-
lenvanmensendiemaar3 tot4uur
hebben,maardat zijnechtuitzon-
deringen.Gemiddeldhebbenvol-
wassenenzo'n7,5uurnodig,maar
dat is echt eengemiddelde.Wil je er
achterkomenhoeveel slaap jepre-
ciesnodighebt?Gaopvakantienaar
eenplekwaargeen tvof internet is.
Houhet licht ’s avondsgedimdenga

naarbedals je je slaperigvoelt.Na
eenpaardagenontdek jehoe laat je
moewordtenwil gaanslapenen
hoe laat je vanzelfwakkerwordt.

Sluwe slaap-stelers
Alsholistischartskijk iknaarhet to-
taleplaatje:hoe sta je inhet leven?
Hoeeet je, sport je,werk je?Zeker
met zoiets complexals eenslaap-
probleemmoet jenaarde levensstijl
kijkenomeenoplossing tevinden.

• JE LEVER.Als je tussen1en3u.
wakkerwordt, is dekansgrootdat je
leveroverbelast is.Doorverkeerde
voeding (teveelbrood, alcohol, cho-
colade, zuivel, steenvruchtenen
witte suiker) of stressoverdag.
Drink ’s avondsbrandneteltheeen
eetniet teveel vandezezaken.

• DE FITNESS.Natuurlijkwerkt
bewegenrustgevend, alleenmoet je
nietoverdrijven. Eenhalfuurbewe-

gen3à4keerperweek isperfect. Zet
je je lichaamonderdruk,dangaat
hetmeervanhet stresshormoon
cortisolproduceren.Wie laat sport,
kruiptnogvol adrenaline inbed.

• VOLLE MAAG.Ga je te snelna
het eten slapen,dankanhetmaag-
zuurviade slokdarmnaarbovenko-
menomdat jeplat ligt tijdensdever-
tering. Bovendienheeft je lichaam
dan teveel energienodigomtever-
terenenkanhetniet focussenophet
herstel vancellen.Niet laterdandrie
uurvoorbedtijddineren.

• KIP MET CURRY. Tegekruid
etenenkiphouden jeuit je slaap.
Het eerstegeeft jemetabolismeeen
schok, zoals cafeïne.Kipverteert te
traagen je lichaammoet teveel
energie steken indievertering. Een
currymetkip isdusde slechtstmo-
gelijkeavondmaaltijd!Ookbij bief-
stukheeft je lichaamhet zodruk
metdierlijkeproteïnen teverteren

AlsMerel,mijndochtertje vanvier,me ’s nachtsniet uitmijn

slaaphoudt, dan ishetmijnkat ofhetwarmeweerdiemijn

nachtrust verstoren.Vervelendals jedan ’s ochtendsalert

naar jepatiëntenwil luisterenen jehoofdbij de zaakmoet

houden.De laatste jarenhad ikeenchronisch slaaptekort,

maar ikhebzomijnhulpmiddeltjes om
‘recht’ te blijven. Doede test enkijkhoemoe jebent.

Hoemoe30%
heeft

slaapproblemen

KIESVOOR ELKE SITUATIE

HET BEST PASSENDE CIJFER:

0 = Ik val niet in slaap

1 = Er bestaat een kleine

kans dat ik indut

2= Er bestaat een redelijke

kans dat ik indut

3 = Er bestaat een grote

kans dat ik indut


