
Slaapefficiëntie berekenen

Slaapeffeciëntie meet de verhouding van het aantal uur dat je in bed ligt 
en het aantal uur dat je slaapt. 
Hoe hoger dit is, hoe beter de kwaliteit van je slaap. Je berekent dit zelf 
door je ingevulde slaapdagboek erbij te pakken. Het totaal aantal uren dat 
je geslapen hebt in die week tel je op. 
Daarnaast tel je alle uren die je in bed lag die week op (dus ook alle uren 
dat je wakker lag). Je deelt de uren slaap door de uren in bed en 
vermenigvuldigt dat met 100. 
Ideaal is een slaapefficiëntie van 85% . 
Ben je ouder dan 50, dan zit je met 75-80% ook prima, en ouder dan 70 
jaar dan is alles boven de 70% goed. 
Zit je lager, dan is het zaak je slaapefficiëntie de komende periode te 
verhogen. Je gaat daarom minder lang in bed liggen. Doe dit door je 
bedtijden strak in te stellen.

Totaal aantal uren slaap: …………………………
Totaal aantal uren in bed: …………………………
______________________________________ +

…………………………. X 100
Slaapefficiëntie: ………………………….
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Bedtijden instellen

Mijn bedtijden:

………………………………….

Stel eerst je opstatijd vast. Die bepaal je door te kijken naar de dag in de week 
waarop je het vroegst op moet staan voor werk of andere verplichtingen. Als je geen 
werk hebt of geen vaste starttijd hoeft aan te houden, bepaal dan een tijdstip tussen 
7:00 en 8:00. Wijk je daar ver vanaf omdat je echt een avondmens bent, prima, maar 
probeer als uiterste 9:00 aan te houden. Zo blijf je het beste in lijn met de rest van de 
samenleving, je bedtijd in de avond wordt niet al te laat en is het verschil minder 
groot als je af en toe toch wat eerder op moet staan. Je houdt die opsta tijd dan ook 
op alle dagen aan. 

Stel nu je bedtijd in. Kijk naar je slaapdagboek en bereken de gemiddelde uren dat je 
slaapt per nacht (tel dus niet de wakkere uren hierbij). Daar tel je dan 1 uur bij op. 
Dat is de maximale tijd per nacht dat je de komende weken in bed gaat liggen. Een 
voorbeeld: Als je gemiddelde slaapduur 6 uur per nacht is, dan tel je daar 1 uur bij op 
en kun je dus maximaal 7 uur in bed liggen. Tel in dat geval 7 uur tot je opsta tijd. Is 
je opstatijd bijvoorbeeld 7:00 dan ga je om 0:00 slapen. Doe ook dat alle dagen van 
de week. Je verhoogt zo je slaapefficiëntie. Hierdoor ga je minder tijd wakker in bed 
liggen. Als je veel tijd wakker in bed ligt gaat je brein je bed associëren met wakker 
zijn in plaats van met slapen. Door minder wakker te liggen maak je van je bed een 
sterker signaal voor slaap dan voor wakker liggen. Zorg er wel voor dat je minimaal 5 
uur in bed ligt, dat is nodig om voldoende te herstellen. Deze methode is zwaar, maar 
in bijna alle gevallen heel effectief. Als je overdag erg moe wordt, neem dan overdag 
voor 15:00 even een powernap van 10-20 minuten. Bijna altijd zie je na een week of 
2 duidelijk verbetering. Je kunt dan je bedtijd langzaam gaan verruimen met een 
kwartier per 3 dagen. 


