
Klassiek geschooldehuisarts, gezonde interesse innatuurlijke alternatieven en
gespecialiseerd in beschavingsziekten zoals burn-out:met dokter Jutta zit je safe.
Zelfs op een schraal eiland trekt deze ex-winnares van ‘Expeditie Robinson’ haar plan.
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DOE IETS AAN JE LEVENSSTIJL EN...

Mijntop3van
natuurlijke slaapmiddelen
Veel slechte slapers nemen uit pure wanhoop slaapmiddelen (benzodiazepines).
Probleem:ze helpen je om kort in slaap te vallen,maar houden de diepe slaap te-
gen zodat je niet echt helemaal uitrust.Ik zweer bij deze top drie aan natuurlijke
middelen.
1.Tryptofaan:Voor mij het middel nummer 1 bij slaapproblemen! Een amino-
zuur dat we zelf aanmaken om rustiger te worden.Komt ook voor in kalkoen,melk
en kaas.Ik schrijf het voor in supplementvorm:bijvoorbeeldTryptofaan van Natu-
ral Energy (2 ’s avonds in te nemen).
2.Melatonine: Een hormoon dat het slaap-waaksysteem in onze hersenen re-
guleert en dat ook als supplement wordt geproduceerd.In deVS is dit zelfs het
meest populaire middel tegen slapeloosheid.Aangeraden wordt minimum 3 mil-
ligram te nemen (ik geef zelfs tot 3 x 3 milligram) 30 minuten voor het naar bed
gaan.Je valt vlugger in slaap,je slaapt langer en het geeft een boost overdag.En-
kel op voorschrift te verkrijgen bij de apotheek:bijvoorbeeld Circadin.
3.Valeriaan: Dit kruid stimuleert de hersenen om de rustgevende stof — hele
mond vol — gamma-aminobutyric zuur aan te maken,normaliseert zenuwim-
pulsen en helpt lichaam en geest relaxen.Het kan tot één maand duren voor je re-
sultaat ondervindt.Maar het voordeel is dat het weinig neveneffecten heeft,je er
niet verslaafd aan kan geraken en je ’s morgens ook geen duf gevoel hebt.Inne-
men in thee- of supplementenvorm (400 mg,1 uur voor het slapengaan).

daterminderenergiegaatnaarde
slaapcylus. Bij slaapproblemeneet
je ’s avonds lichtegroentenmetvis
of kalkoen (met tryptofaan, eenna-
tuurlijk slaapmiddel), eenbanaan
(metde spierontspannersmagnesi-
umenkalium)ensoja-of haver-
melk (tryptofaan).

•OLIEVOORDEHERSENEN.
20%vanonzegrijzehersenmassa
bestaatuit omega3-vetzuren. Te

weinigomega3 in jebloedzorgt er-
voordatdeneurotransmittersniet
goedmeerwerken,de stoffendie
alledelenvandehersenengoedmet
elkaarverbindenensignalennaar
elkaar laten sturen.Debelangrijkste
vandieneurotransmitters—zoals
serotonine, dopamine,norepi-
nephrineenacetylcholine—contro-
lerenookhet slaap-waakritme.
Omega3haal jeuit vettevis, vlas-
zaadolie enwalnoten. Ik eet gezond,
maaraanmijndagelijksehoeveel-
heidomega3geraak ikenkelmet
eenextravisoliecapsule.Debeste:
WHCUnocardio1000vanNutroge-
nics (www.nutrogenics.org).

• SLAAPMUTSJE OFTWEE.
Eénglas rodewijn is gezond, als je er
tegenkan. En ja, hetwerktontspan-
nendzodat jemakkelijker in slaap
valt.Maareenpaaruur later, alshet
drankje in jemetabolisme isopge-
nomen,haalt dat jeweeruit je slaap.
Houhetbij éénglasbij het eten.

• PIJNSTILLERS. Inveelmid-
delenzondervoorschrift zittenwak-
kerhoudendestoffenals cafeïne. Zo
bevatExcedryn65mgcafeïne.

•DIE SCHILDKLIERWEER!
Eenoveractieve schildklier zet je li-
chaamonderhoogspanningenkan
vooreen rusteloosgevoel zorgen.
Maarookeenschildklierdie te traag
werkt, veroorzaaktproblemen.
Wantwieoverdagnooitpiekenvan

alertheidbereikt, zal ’s avondsmin-
derdebehoeftevoelenuit te rusten.

• SCHERMPJES. Tienminuten
vooreenschermisgelijk aan twee
uurwandelen invol zonlicht. Lo-
gischdat jenietmeteenkanslapen
als jenetnaar je schermhebtge-
tuurd. En tochzit 43% inzijn laatste
wakkereuurnogopsocialemedia!

• EENVASTEBEDTIJD.Ben je
moe,danmoet je jebed in. Ben jehet
niet, danmoet jehetbeduit.Wieop
eenvast tijdstipnaarbedwil enzich
moetdwingenominslaap tevallen,
oogst eenaverechts effect. Je asso-
cieert jebeddanmetwakker liggen.

Compleetverlamdinje
diepeslaap.Gelukkigmaar!
Als je gaat slapen,stopt je brein niet met werken.Het is eigenlijk druk aan het
werk.Tijdens je slaap worden herinneringen in je hersenen opgeslagen of net op-
geruimd.Zeker tijdens de REM-slaap (Rapid Eye Movement) draaien je hersenen
op volle toeren, terwijl je lichaam praktisch verlamd is.Alleen de ogen bewegen
af en toe snel heen en weer.Tijdens deze fase van de slaap dromen we en onze
hersenen verwerken psychische indrukken van de afgelopen dagen.
Die tijdelijke ’verlamming’ is erg nuttig,anders zouden we alles wat we in
onze dromen meemaken ook echt uitvoeren.Met de armen open in de lucht
vliegen,bandieten wegmeppen:je bedpartner zou er de dupe van worden...

Oogjesdichten jebrein
kangaan‘blokken’
De REM-slaap is maar één van de slaapstadia.Per nacht heb-
ben de meeste mensen vier of meer cycli.Kort na het doven
van het licht kom je terecht in de inslaapfase,waarna de lich-
te slaap en de diepe slaap volgen.Hoe vroeger je in bed ligt,hoe meer
diepe slaap je hebt.Dan kan je lichaam zich volledig ontspannen,je hersenen ko-
men tot rust en de batterijen worden weer opgeladen.Precies tijdens die diepe
slaap vindt het leerproces plaats en wordt de leerstof verwerkt.Vroeg onder
de wol met een boek onder je kussen werkt dus echt als je in de blok zit.
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1. In een zetel
lezen

0 O
1 O
2 O
3 O

2. Televisie
kijken

0 O
1 O
2 O
3 O

3. Passief vergadering

bijwonen
0 O
1 O
2 O
3 O

4. Een uur meerijden

in een auto of trein

0 O
1 O
2 O
3 O

5. ’s Namiddags gaan

liggen om te rusten

0 O
1 O
2 O
3 O

6. Praten
met iemand

0 O
1 O
2 O
3 O

7. Na het eten (zonder

alcohol) even gaan zitten

0 O
1 O
2 O
3 O

8. Enkele minuten in

de file staan met de auto

0 O
1 O
2 O
3 O

Bij een score van 10 of meer is er iets met de slaap
of de slaaptijd.Zoek daarvoor dan professionele hulp.

benjij?
Voel je je vaakvermoeid of slaperig?Demate van slaperigheid

overdag kanworden gemetenmet behulp vandeEpworth Sleepiness

Scale (ESS), een test die ook in slaapkliniekenwordt gebruikt.

0-8
normaal

9-12
milde slaperigheid

13-16
matige slaperigheid

17-24
ernstige slaperigheid

32%
voeltzich

overdagnietfit

42%
vande

Vlamingenis
ontevredenover
zijnnachtrust

Als je een chronisch
slaaptekort hebt, overvalt
je tijdens de dag soms
een ‘microslaap’.
Levensgevaarlijk als je
netmet de auto rijdt
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