
Slaapkamer checklist

o Ik heb een aparte slaapkamer
o Mijn slaapkamer is opgeruimd
o Mijn slaapkamer is schoon
o Er is frisse lucht in mijn slaapkamer 
o Ik heb goede verduisterende gordijnen
o Er is geen sprake van geluidsoverlast 
o De temperatuur van mijn slaapkamer is tussen de 16-18 graden Celsius
o Ik gebruik geen televisie, smartphone of tablet op mijn slaapkamer 
o Ik heb een ruim bed (min. 40 cm breder en 20 cm langer dan dat je zelf bent)
o Mijn matras is maximaal 10 jaar oud en ligt comfortabel
o Mijn lakens en dekens hebben een prettige stof en zijn schoon
o Mijn dekbed is niet te dik of te dun, of kan ik aanpassen aan de seizoenen
o Mijn kussen heeft de juiste dikte (meet de afstand van je hoofd tot de muur als je zijwaarts 

tegen de muur gaat staan).
o Mijn klok geeft slechts minimaal rood licht of ik heb geen klok zichtbaar staan
o Mijn nachtlampje geeft net voldoende licht om te kunnen lezen of is dimbaar
o Er zijn geen andere lichtbronnen op mijn kamer (standby-lampjes, licht vanuit de gang)
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Waar let je nog  meer op en
waarom?

Het is belangrijk dat je een plaats hebt om te slapen waar je je brein optimaal tot rust kunt laten komen en je 
lichaam in staat is om in de slaapstand te komen. Als je de punten uit de checklist aanpakt  kun je jouw 
slaapsituatie resetten voor een betere nachtrust.

Een prettige, rustige en schone slaapkamer is een ideale slaapomgeving. Kijk dus of er niet teveel kleur, rommel, 
schilderijen of slingerende kledingstukken zijn die de omgeving onrustig maken. 
De temperatuur in je slaapkamer is belangrijk om goed te kunnen slapen. Het liefst zet je een raam open (op 
een kier) of gebruik in elk geval een ventilatierooster. In een koele kamer kan je lichaamstemperatuur beter 
dalen, wat je helpt sneller in slaap te vallen en dieper te slapen. Koude voeten helpen echter niet bij het slapen, 
doe in dat geval sokken aan of gebruik een kruik.
Licht werkt verstorend op de slaap omdat het de melatonineproductie remt. Let er dus op dat je geen helder 
licht meer gebruikt in de periode voor het slapen. Gebruik goed verduisterende gordijnen of zorg voor dubbele 
gordijnen, bijvoorbeeld rolgordijnen en overgordijnen. Zo wordt je in de ochtend niet te vroeg gewekt door het 
zonlicht.
Heb je last van storend geluid? Slechte slapers zijn hier vaak erg gevoelig voor waardoor je sneller wakker wordt. 
Om dit te voorkomen kun je (goedkope) oordoppen gebruiken. Dat is in het begin wennen, maar het zal steeds 
beter gaan en als je beter slaapt na de training kun je ze misschien wel weglaten zonder last van geluiden te 
hebben. Wat ook kan helpen is een ander constant geluid aanzetten, zoals een ventilator. Je kunt ook een app 
gebruiken die White Noise laat horen. Het constante, monotone geluid zorgt ervoor dat je minder gestoord 
wordt door onregelmatige geluiden. Ook dit zal even wennen zijn, maar blijkt een effectieve manier te zijn op de 
lange termijn.


