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Doelen stellen
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Om je slapeloosheid te verbeteren, zal je moeten bepalen welke veranderingen je daarbij gaan helpen. Met behulp van je slaapdagboek heb je je 

slaappatronen en -gewoonten in kaart gebracht. Aan de hand daarvan kun je ontdekken welke veranderingen jouw slaap kunnen verbeteren. Denk 

aan veranderingen op verschillende vlakken: leefstijl en slaapgewoonten, stressmanagement, je mindset en het leren omgaan met piekeren. Bedenk 

eerst wat het doel is wat je wilt bereiken met het slaapplan. Stel daarna vast aan welke punten het eerst gewerkt gaat worden en welke punten later 

aan bod komen. Iedere verandering of nieuwe gewoonte kost je extra energie in het begin. Je brein moet nieuwe verbindingen aanleggen om de 

informatie te verwerken. Van nature kiest je brein altijd voor gemak dus zal nieuw gedrag wat meer energie kost pas na veel herhaling een 

voorkeurspad in je brein aanleggen. Er is dan een nieuwe gewoonte ontstaan: je doet het nieuwe gedrag nu zonder moeite en zonder erbij na te

hoeven denken.  Het kost je geen extra energie meer en als het goed is helpt je nieuwe gedrag je juist om meer energie te krijgen. Bedenk dat het wel 

twee maanden kan duren voordat zo’n gewoonte gevormd is. Het is dus belangrijk dat je je doelen steeds helder voor ogen houdt, want het vraagt 

nogal wat doorzettingsvermogen. 

OPDRACHT Stel je doelen vast



Welke doelen wil je behalen?
Welke gewoonten wil je veranderen?

OPDRACHT

Hoe wil je dit gaan doen?
Deel je doel op in kleine stappen

Wie of wat gaat jou hierbij helpen?
Zorg voor hulp en ondersteuning

Wanneer wil je je doel hebben bereikt?
Maak een tijdsplanning



Je wil voortaan elke ochtend op een vaste tijd uit bed stappen. Wat je gaat doen om dit te bereiken is dat je je opsta tijd bepaalt, de avond ervoor je 

wekker zet op dat tijdstip en in de ochtend ook daadwerkelijk opstaat op dat tijdstip. Wat je hierbij kan helpen is bijvoorbeeld je doel opdelen in 

kleinere stappen, zodat je dus niet in één keer je nieuwe opsta tijd instelt, maar in kleine stapjes per dag zodat je na een aantal dagen je doel bereikt. 

Daarnaast helpt het om je partner, een vriend of een collega te betrekken bij je plan en misschien zelfs samen te werken aan het doel. Of wekelijks 

even contact hebben hoe het nu gaat. Een dagboekje bijhouden waarin je je vorderingen noteert is ook  een heel goed hulpmiddel. En het helpt om 

van tevoren te zorgen voor de ideale omstandigheden om op te kunnen staan. Je kunt alvast je kleding en andere spullen klaar leggen de avond 

ervoor. Of verheug je alvast op iets wat je fijn vindt in de ochtend: de kat eten geven, een kopje koffie, het lezen van de krant, een meditatie oefening. 

Probeer als je een echte perfectionist bent niet te streng voor jezelf te zijn: als het een keer niet lukt bedenk dan dat je de volgende dag gewoon weer 

verder kunt gaan. Steek je energie niet in boosheid naar jezelf, maar in de toekomst. 

Een ander voorbeeld: je doel is minder en niet meer na 13:00 koffie drinken. Je hebt misschien vaste koffiemomenten op de dag. Bekijk hoeveel kopjes 

je nog maximaal wil drinken en  hoeveel je er nu drinkt. Ga in stapjes minder koffie drinken, bouw bijvoorbeeld elke week een kopje af. Een hulpmiddel 

is het bedenken van een alternatief waar je ook blij van wordt. Dat kan natuurlijk décaf zijn, maar je kunt ook een kop thee of een fris glas water 

nemen. Ook hier kun je weer een fijn moment van maken: neem er iets lekkers bij, zet alvast water klaar met een lekker smaakje zoals munt of 

komkommer en ga er eens echt voor zitten en drink je thee lekker mindful of gezellig samen met iemand.  

Voorbeelden


