
 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

Beste Frank,  

  

Onderstaand het samenvattend verslag met de vangst van onze sessie. Ik heb 

geprobeerd de factoren die voor jou een rol spelen, zo helder mogelijk uiteen te zetten.  

Hieruit komen een aantal adviezen, waar ik denk dat jij het grootste verschil kan gaan 

maken voor meer fitheid op de lange termijn.   

Een manier hoe je dit kunt benaderen, is als een menukaart, waaruit jij hetgeen kan 

gaan selecteren, waarvan je het vertrouwen hebt, dat het je helpt met je doelstellingen. 

Natuurlijk is dit in aanvulling op de stappen die je de afgelopen jaren al hebt gezet en 

hetgeen je al bent gaan toepassen.  

Het leest wellicht wat staccato, maar plaats dat a.u.b. in de context van een ‘klinische’ 

analyse, zonder te langdradig te willen zijn.   

  

Jouw motivatie.  

  

De doelstelling was kort en krachtig: fitter wakker worden.   

  

Over slaap  

Waar slaap door wordt gereguleerd:   

  

1. Slaapdruk  

Het opbouwen van ‘slaapmoeheid’. De chemische substantie adenosine speelt 

hier een centrale rol. Dit bouwt zich gedurende de dag op. Zie het als een 

reservoir wat langzaam volloopt. Wanneer het vol is, ervaar je dat gevoel dat je 

je ogen wilt sluiten. De grootste factor hierin is het aantal wakkere uren, waarbij  

de timer gaat lopen op het moment dat je ontwaakt. Een andere factor wat 

slaapdruk verhoogt (of verlaagt) is de mate van bezigheid (in het bijzonder 

fysieke beweging).  

Als illustratief voorbeeld, een zondag waar je én geen stap zet (terwijl je dat 

normaal wel doet) én laat bent opgestaan (de timer is dan later gestart), zal je 

het (in de regel) als lastiger ervaren in slaap te vallen.  

2. Biologisch ritme  

Ook wel je circadiaanse ritme genoemd. Een groepje neuronen in je hersenen  

(suprachiasmatische nucleus) reguleert dit ritme en kan je zien als de  

‘masterclock’ van je lichaam. Het is o.a. verantwoordelijk voor de afgifte van het 

hormoon melatonine, wat aangeeft dat het tijd om te slapen is.    



 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

Deze masterclock wordt als het ware ‘gekalibreerd’ door een aantal ‘ankers’: 

zaken die het ritme verankeren of doen verschuiven.  

Deze zijn: (tijdstip en voldoende uren van) licht, (momenten en tijdstippen van) 

beweging, (momenten en tijdstippen van) voeden en de tijdstippen van 

slapengaan en ontwaken. Het circadiaanse ritme verschuift zéér traag. Als je dus 

van de ene op de andere dag ‘in een ander ritme loopt’, is je lichaam daar nog 

niet op aangepast (bijvoorbeeld, het gaat ‘activerende’ hormonen afgeven op de 

verkeerde momenten). Hoewel het een heel elegant en krachtig systeem is, is 

het ook log en ‘maneuvreert’ het zich traag.  

Een jetlag is een mooi (extreem) voorbeeld van welke effecten optreden wanneer 

je dit ritme in de war brengt. Het credo ‘rust, reinheid en regelmaat’ is hier echt 

op van toepassing.  

3. Arousal  

Dit is de mate van ‘’aan-staan’’. Het hormoon cortisol is hierin de meest relevante 

biomarker. Als je arousal meetbaar zou maken, kan je denken aan verhoogde  

‘sympathische activiteit’ van je zenuwstelsel. Dus een hogere hartfrequentie, 

hogere frequentie van hersengolven, hogere afgifte van adrenaline en cortisol, 

hogere bloeddruk etc. Je lichaam (en hoofd) staan in de ‘doe-modus’.  Dit 

wordt o.a. gestimuleerd of aangewakkerd door verplichtingen, fysieke 

inspanning, gevaar, (visuele en auditieve) prikkels en intensieve of uitdagende 

gedachten. 

Een hoge mate van arousal is niet slecht. Sterker nog, het is een mechanisme 

dat ons in staat stelt productief te zijn. Het gevaar zit hem in een te hoge mate 

van arousal op de verkeerde momenten (waar het niet functioneel is) en 

wanneer de arousal te lang aanhoudt.  

  

In jouw geval zou ik die dimensies als volgt samenvatten:  

  

1. Er is veel slaapdruk. Je hebt een ‘industriële persoonlijkheid’; bent graag in de 

weer, werkt voldoende uren, beweegt op de meeste dagen voldoende en hebt 

genoeg om handen. Op sommige dagen zou je wel meer mogen bewegen. Dit 

zou de slaapdruk op die dagen bevorderen, en als je het combineert met een 

ontspannen avond en op tijd het bed instappen, is het aannemelijk dat je 

consistenter goed zou slapen. 

  



 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

2. Je biologische ritme houd jij regelmatig ‘voor de gek’. Denk dan aan een (te) 

veel variatie in tijdstippen van ontwaken en naar bed gaan. De mate van variatie 

is niet enorm groot, maar met oog op je ervaring en wens (fitter wakker worden), 

is dit iets waar je nog meer aandacht voor zou mogen hebben. Tenslotte sla je 

jezelf telkens een beetje uit het lood en dit gaat in je systeem zitten. Het is een 

knop waar je aan kunt draaien.  

3. Arousal: Hoewel je hier al stappen hebt gezet (zoals minder gaan werken) en we 

dit echt mogen erkennen en waarderen, sta je nog altijd veel en lang aaneen 

aan. Naar mijn gevoel komen er nog altijd te veel prikkels binnen en mag er meer 

aandacht voor ontspanning zijn. Vooral in de avonden sta je aan. Allemaal in een 

menselijke en begrijpelijke context (verhuizing, kinderen, werk), maar precies wat 

je niet wilt zien. Je neemt dit mee je slaap in, het gaat in je systeem zitten, en dit 

draagt bij aan het gevoel van minder fit wakker worden.  

Een mindere mate van arousal of in ieder geval een betere dosering is wat mij 

betreft de grote verschilmaker voor jou om fitter wakker te gaan worden.  

  

Voordat we naar je (slaap)data gaan en wat ik denk dat je kunt doen om fitter 

wakker te worden, nog de volgende gedachten:  

  

Bovenstaande zal niet allemaal nieuw zijn.   

Je geeft echter aan nog altijd veel en lang aaneen aan te staan. Los van wat je dus al 

hebt veranderd, duidt dit dat hier nog altijd veel impact te maken is.  

Dus hoewel de informatie misschien niet origineel is, hoop ik dat het een frisse dosis 

urgentie brengt in de context van je hoe je wakker wordt en je MS.  

  

Vanuit deze lens, daag ik je uit om een mentale ‘kosten-baten analyse’ voor jezelf te 

maken:   

Welke voor- en nadelen kleven aan hoe het nu gaat, hoe je je leven nu leidt?   

En welke voor- en nadelen zouden er zijn, als je het anders zou doen? Als je nog extra 

zou doorpakken?  

  

Je gaf ook aan ballast kwijt te willen raken. Waar ik je vanuit mijn bescheiden positie in 

wil aanmoedigen, is je innerlijke kompas sterker te laten gelden. Doe waar jij in gelooft, 

niet een ander. Vaar je eigen koers. Open staan voor verschillende perspectieven en 

expertises is natuurlijk heel waardevol, maar het kan ook te veel afleiden van het echt 

relevante en maakt het soms lastig zin van onzin te onderscheiden.   



 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

M.b.t. welzijn en gezondheid gaf je aan dat je meer op eigen benen wilt gaan staan. 

Echter, het uitbesteden van een stuk structurele aandacht voor welzijn is een sterke 

keuze, indien je het lastig vindt dit levendig voor jezelf te houden en er de prioriteit aan 

te geven wat het verdient.  

Uitbesteden kan een tweewekelijkse massage zijn, maar ook een halfjaarlijkse meeting 

in Naarden met Peter. Maar ook een aantal keer per week mountainbiken samen met 

een vriend, die jou accountable houdt.   

    

Wat ik je wil vragen, is dit verslag kritisch te lezen: als de baten van een suggestie niet 

opwegen tegen de kosten ervan, doe het vooral niet.   

Maar evenzo kritisch mag je zijn naar de suggesties waarvan de baten van het anders 

gaan doen dermate groot zijn, dat ze echt opwegen tegen de kosten van het anders 

doen. Hier kun jij verantwoordelijkheid pakken en een verschil voor jezelf maken.  

  

      



 

 

 

  

  
  

  

  

  

Overzicht van je slaap- en leefstijldata:  

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     



 

 

 

  

  
  

  

  

  

 
  

Wat valt op?  

  

• Je slaap is over het algemeen erg goed! Er is veel diepe slaap (belangrijk voor 

fysiek herstel) en doorgaana voldoende REM-slaap (cognitief-emotioneel 

herstel). Je efficiëntie score is ook goed: de ratio tussen bedtijd versus slaaptijd 

is heel mooi. Wat interessant is, is dat dit niet uitgelijnd is met jouw eigen 

beleving van slaap, wat je als 5.5 becijfert.   

Mijn positie is dat het minder fit wakker niet onder een slechte kwaliteit van slaap 

weg te schrijven is.  

• Hoewel er zeker variatie is in jouw slaapritme (tijd inslaap vallen en opstaan), 

valt dit ook nog enigszins mee. Ik zou je willen aanmoedigen hier nog wat 

scherper op te gaan letten (een standaarddeviatie van onder de 30 minuten mag 

het streven zijn, nu zit je daar wat boven), maar ook dit strookt niet met hoe jij 

jouw eigen slaappatroon waardeert (geef je een 6 als score).  

• Je totale aantal uren slaap ligt rond de 7 uur. Het lijkt mij zinvol te gaan 

experimenteren met meer uren slaap. Meer slaap zou een manier kunnen zijn 

om je fitheid te verhogen. Ondanks dat 7 uur niet slecht is/hoeft te zijn, is het wel 

een knop waar je aan kunt draaien. Je gaat namelijk redelijk laat naar bed, dus 

hier is ruimte. Ook is je inslaaptijd laag, dit duidt dat er ruimte is om eerder naar 

bed te gaan (lichaam is ontvankelijk om eerder slaap te vatten). Verderop in het 

verslag zal ik hier suggesties voor aandragen.  

• Je rusthartslag is doorgaans laag bij het moment van inslaapvallen. Ondanks 

dat je avonden (te) druk zijn, weet je vlak voor het slapen gaan wel de ruststand 

te vinden. Dit is in lijn met dat je makkelijk in slaap valt.  

• Je HRV-score is laag. Dit is de variatie in tijd tussen het slaan van je hart. Deze 

wil je zo hoog mogelijk hebben: dit geeft een indicatie van hoeveel rust er in je 

systeem zit. Je zou het zo kunnen zien; als de variatie hoog is, kan je zowel 

versnellen als verlangzamen en je aanpassen aan de omstandigheden (zoals in 

rust treden wanneer het moment er daarvoor is). Indien de variatie laag is, ‘zit je 

lichaam vast’ in één stand. Je lagere HRV zal een stukje DNA, personaliteit 

(graag in de weer, ‘aan-staan’) en leefstijl (niet goed voor jezelf op de dag 

zorgen) zijn. We kunnen onze HRV positief beïnvloeden. Ik draag hier verderop 

suggesties voor aan.  

• Met circa gemiddeld 8500 stappen op een dag beweeg je zeker niet weinig, 

maar er is wel sprake van een hoge mate van variatie in je dagelijkse beweging. 

De ene dag is het veel meer, de andere veel minder. Dit is ook gereflecteerd in je 

activiteitsscore, die lager is dan we graag zouden zien.  



 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

• Waar je voor mijn gevoel veel impact kan maken, is om consistenter op lagere 

belasting te gaan bewegen. Wat houdt dit in? Dat er elke dag ruimte is – zonder 

tijdsdruk – om op een ontspannende manier te bewegen. Zoek ook sporten of 

bewegingsvormen op die bij jouw situatie passen: golven maar dan minder holes, 

fietsen i.p.v. lopen en zeker zwemmen is een fantastische optie voor jou.  

  

 

Verbanden tussen de verschillende biomarkers:  

  

• Een middelsterke positieve correlatie (0.41) tussen je tijd van opstaan en je 

gemiddelde hartslag in de nacht. In de regel betekent dit dat als de één hoger 

of lager is, we zien dat de ander ook hoger of lager is (t.o.v. normaal). Wat 

hieraan ten grondslag zou kunnen liggen, is dat indien je hartslag hoger is 

(bijvoorbeeld door alcohol of vermoeidheid), je langer blijft liggen. Dit heeft weer 

effect op de consistentie van je bioritme, wat weer van invloed is op je 

energieniveau. Strekking: probeer zo min mogelijk dingen te doen die je hartslag 

een stuk hoger maakt in advond t.o.v. je baseline (te intensief bewegen, te druk 

zijn, alcohol nuttigen).  

• Een zwak positieve correlatie (0.28) tussen het moment van ontwaken en 

hoeveelheid REM-slaap. Dit is niet verassend, want je pakt je meeste REM-

slaap in het tweede gedeelte van de nacht. Door net wat langer te slapen, zou ik 

verwachten dat je meer REM-slaap zou krijgen. Dit kun je bewerkstelligen door 

wat eerder te gaan slapen (en hierdoor langer zal slapen). Ook is er een zwak 

positieve correlatie (0.26) tussen REM-slaap en tijd in bed, wat in lijn is met 

deze gedachte. Het is onmogelijk te voorzien wat meer REM-slaap voor je zou 

betekenen, maar omdat het cognitief herstel bevordert, zou het positief kunnen 

bijdragen aan een hoger gevoel van controle en ervaren van welzijn.  

  
  

  



 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

Wat nog meer opvalt uit je slaapvragenlijst en ons gesprek:  

  

• Je geeft je gevoel van energie en welzijn een 3.5 als score. We spraken erover 

dat dit voor een groot gedeelte weggeschreven kan worden onder je MS, maar  

dat je tegelijkertijd gelooft dat je veel invloed hebt in de mate van hoe 

(symptomen van) je MS zich manifesteert, en dat beter voor jezelf zorgen een 

directe verlichting geeft. Een (subjectieve) score van 8 zal naar mijn  

(leken)mening onrealistisch zijn. Belangrijk te onderkennen, want indien je het 

naar een 6 als score zou kunnen krijgen, is dit een enorm verschil met de 3.5 die 

je nu ervaart. Echter, vanuit een ‘glas halfleeg bril’ kan je nog altijd ontevreden 

zijn met een 6. Belangrijk dus om de juiste bril op te zetten.  

• Eind deze maand reis je naar Mexico af. De inzet is dat de therapie die je daar 

zal ondergaan je enorm zal gaan helpen met dat gevoel van energie en welzijn.   

• Je geeft aan dat je weinig consistentie hebt in je (werk)week. Dit is een knop 

waar je zeker aan wil draaien. Hoeveel meer rust zou het brengen indien je je 

week consistenter zou kunnen krijgen? Natuurlijk zou dit dienen te ontstaan 

binnen realistische kaders, en alleen jij kan benoemen waar je dit nog meer kunt 

gaan inbouwen. Je hebt al aan deze knop gedraaid, er is al meer consistentie, 

maar dit is een element wat mag blijven groeien.  

• Je geeft aan dat je het lastig vindt te herkennen wanneer je jezelf voorbijloopt. 

Energie is altijd iets geweest waar je oneindig uit kon tappen. Ik wil hierop 

inhaken met de verbouwing waar je middenin zit als illustrerend voorbeeld. Jullie 

zijn hier druk mee, voornamelijk in de avonden. Jullie nieuwe huis zal je 

ongetwijfeld veel leefplezier gaan brengen, en dat gun ik je natuurlijk van harte, 

maar het is een voorbeeld van dat alles wat op je bord ligt, van invloed is op jouw 

gevoel van welzijn en energie. Het is prima de keuze te maken om hiervoor te 

gaan, als dit waarde voor je heeft, maar je tekent of je het wilt of niet ook voor de 

kostenposten ervan. Je kunt je afvragen in hoeverre dit verstandig is in aanloop 

naar je reis naar Mexico. Mijn positie is neutraal, maar ik moedig je graag aan 

hier heel bewust in te staan: alle output die je genereert (fysiek, mentaal) is van 

invloed op je energieniveau. Iemand zonder MS, komt waarschijnlijk met meer 

weg, is misschien niet eens bewust van de effecten op zijn of haar energie en 

hoeft dit niet als trade-off te benaderen, maar jij wel. Uiteindelijk kunnen we ons 

lang aan de realiteit onttrekken, maar niet aan de consequenties ervan. 

  



 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

• Je avonden zijn druk en zou je kunnen bestempelen als een soort finale. Werk 

heeft vaak een prominente rol in de avond en je bent fysiek en mentaal in de 

weer. Dit is precies wat je niet wilt als je de volgende dag fit wakker wilt worden. 

Dit gaat namelijk in je systeem zitten, en is wellicht de grootste verschilmaker 

voor je energieniveau die we positief kunnen beïnvloeden. I.p.v. versnellen en 

nog even doorzetten, mag de avond mag in teken komen te staan van 

verlangzamen, afschalen en uitbollen. Hoe kan je dit gaan realiseren, binnen de 

kaders van de realiteit? Een mooi vraagstuk om verder op in te haken. Dit is dé 

knop waar je aan mag gaan draaien.  

• Je geeft aan een lager gevoel van controle te hebben dan je graag zou willen 

zien. Welke elementen heb je voor je gevoel minder onder controle? In hoeverre 

kan je hier meer sturing aan geven?  

• Je hebt al mooie stappen gezet op het gebied van voeding, maar de schema’s 

die je hebt opgestuurd komt nog wel redelijk veel bewerkte voeding terug  

(loempia’s, kibbeling, kroket, nasi, lasagne, cake, kaas, chips). Blijf hier op letten.  

• Je hebt je werk nu goed geregeld. Superfijn en belangrijk voor de komende 

maanden. Het zou mooi zijn, indien dit ook een voorzet gaat zijn voor soortgelijke 

keuzes in de toekomst om de hoeveelheid hooi op je vork te blijven managen.  

  

 

  



 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

MS en Slaap  

  

Bronnen: A. Bamer et al., 2008; A. M. Bamer et al., 2010; Brass et al., 2010; Lunde et 
al., 2012; Melamud et al., 2012  
  

Meer dan de helft van de mensen met MS meldt significante verstoringen m.b.t. hun 

slaap en heeft moeite met het handhaven van een consistent slaapschema.  REM-

slaap lijkt negatief beïnvloed te worden bij mensen met MS. Jouw REM-slaap is 

voldoende, maar ook wel eens te weinig. Wellicht speelt je MS hier een rol.   

Mensen met MS zijn tevens vatbaarder voor vitamine-D tekorten. Vitamine-D tekorten 

zijn in verband gebracht met slaapstoornissen. Voldoende zonlicht is dus heel 

belangrijk.  

Slaapproblemen komen vaker voor bij MS dan bij de algemene bevolking.  

Last bij slapen kan ook worden veroorzaakt door bijwerkingen van medicatie voor MS. 

Ook kan slaap worden verbeterd door bepaalde symptomen van MS te bestrijden met 

medicatie.  

Slaapverstoring wordt ook beïnvloedt door vermoeidheid, wat meer dan 90% van de 

mensen met MS treft. Dit zal een stuk zijn van de 3.5 die jij aan je energieniveau 

toeschrijft.  

De interactie tussen slaap en vermoeidheid, en hun gecombineerde negatieve invloed 

op het dagelijks functioneren, heeft aangezet tot een groei van onderzoek op dit gebied.  

We mogen dus verwachten dat hier meer over bekend wordt in de komende jaren. 

Antidepressiva die de slaapopwekkende chemische stof serotonine afgeven (dit is een 

precursor voor het slaaphormoon melatonine) kan een succesvolle strategie zijn voor 

mensen met MS die slecht slapen.   

  

  

  

  

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18632776/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18632776/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18632776/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20838467/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20838467/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20838467/
http://v2.practicalneurology.com/pdfs/PN0718_CF_Sleep.pdf
http://v2.practicalneurology.com/pdfs/PN0718_CF_Sleep.pdf
http://v2.practicalneurology.com/pdfs/PN0718_CF_Sleep.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0049996
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0049996
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0049996
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0049996
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0049996
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0049996
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0049996
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0049996
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22137446/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22137446/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22137446/


 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

Wat je kunt doen  

  

Onderstaand zet ik de adviezen uiteen, waarvan ik het vertrouwen heb dat ze jou gaan 

je fitter maken in het algeheel. Zie het als een menukaart, waarvan jij mag gaan kiezen 

welke je je gaat committeren, en welke je aan je voorbij laat gaan.   

  

• Je Mind&Health screeningsverslag staat boordevol goede adviezen, pak hem 

er zo nu en dan weer eens bij.  

• Vertaal de intentie naar meer en onbelast bewegen naar een concreet plan: 

welke dag past goed bij gaan zwemmen? Waar ga je dat doen, wanneer en hoe 

laat? Maak hierover afspraken met de mensen om je heen. Reserveer de uren in 

waar je de fiets op springt. Indien je van plan bent een activiteitstracker te blijven 

dragen, zet dan in op dagelijks 8500 stappen. Haal de variatie er zoveel mogelijk 

uit, verminder de uitschieters.  

• Nog meer schrappen: hoe gaan we je avonden leger krijgen? Wat kan je nog 

meer uitbesteden? Wees mentaal zo lenig mogelijk. Waar kan je je dag nog meer 

anders indelen?   

• Nadat je hebt geschrapt of e.e.a. hebt omgegooid, hoe gaan je avonden 

eruitzien? Zet in op meer ontspanning. Doe bijvoorbeeld elke avond een 

kwartier voordat je naar boven gaat een ontspanningsoefening in een 

comfortabele stoel en luister naar muziek die jij fijn vindt. Bij geen zin, ga gewoon 

zo ontspannen mogelijk in de stoel zitten en luister naar fijne muziek. Dit is een 

krachtige interventie die vrij makkelijk in te voeren is en weinig tijd kost. De 

literatuur duidt de positieve werking op je (diepe) slaap (Chen et al., 2014; Cordi 

et al., 2019; Kuula et al., 2020; Laborde et al., 2019; Tsai et al., 2015)  

Ik moedig je graag aan een avondroutine aan te houden en zo meer consistentie 

in te bouwen. Het is belangrijk dat je hiervoor thuis ook draagvlak creëert.  

• Zet de TV de slaapkamer uit. Deze prikkels gaan in je systeem zitten. Kijk liever 

TV in de woonkamer en versterk de associatie voor je hersenen en lichaam dat 

de slaapkamer is voor rust en intimiteit.  
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• Houd je emmer leeg: laat ontevredenheid, frustratie, onrust niet opbouwen. 

Leeg het frequent en probeer d.m.v. een beter beslissingsmakingsproces de 

juiste dingen aan te nemen en jezelf aan de juiste dingen bloot te stellen. Door 

meer tijd voor rust te hebben, creëer je momenten van bezinning, wat ruimte in je 

hoofd zal brengen om meer in te zetten op hetgeen goed voor jou is. Wees 

intentioneel en zuinig met waar je aandacht aan geeft.   

• Verlaag druk. Druk kan van alles zijn: verplichtingen, werkuren, dingen die om 

aandacht vragen, ongezond eten, conflict, etc. Dit is dus niet goed of fout, maar 

je wilt voorkomen dat er te veel druk is. De grote uitdaging (en het kan zo zijn dat 

dit in toenemende mate zo blijft bij jou met oog op je MS), is om af te schalen en 

per saldo positief te blijven. In hoeverre is het gezegde ‘don’t bite off more than 

you can chew’ hier van toepassing?  

• Geef structureel aandacht aan je ademhaling: met een langzame ademhaling 

kan je je  lagere HRV (‘’hartritme variabiliteit’’) verhogen, wat gelinkt is aan een 

lagere bloedruk, meer parasympatische activiteit (rustsysteem) en betere slaap 

(Huang et al., 2011; Steffen et al., 2017).   

Indien ontspanningsoefeningen lastig voor je zijn op wekelijkse/dagelijkse basis 

te doen, kan je aan de slag met ‘biofeedback’ waarbij je elke dag 10 minuten 

oefent via een oor sensor en een mobiele app. Zo kan je jezelf gaan aanleren via 

visuele feedback hoe je je lichaam in een ontspannen staat begeleidt. (Mercadel, 

2019)  

• Een warme douche, warm bad of sauna (niet te kort op het slapen gaan) 
beïnvloedt je slaap positief. Dit zou onderdeel kunnen zijn van je avondroutine, 
indien het je aanspreekt (Haghayegh et al., 2019; Laukkanen et al., 2019)  

• Ga vroeger naar bed. Manieren om dit te bereiken: je intentie zetten op een 

bepaald tijdstip, je wekker zetten waarbij je de stekker eruit trekt, lichten dimmen 

na 20.00 uur, vroeger eten, een korte wandeling doen nadat je gestopt bent met 

je dag, filters op je digitale apparaten zetten (zoals de applicatie ’f.lux’’), en de 

TV uit je slaapkamer verwijderen.  

• Eet zoveel mogelijk ‘’slow food’’, dus rijk in (gezonde) vetten en eiwitten. 

Voorkom snelle suikers (suiker, pasta, brood, rijst) etc. Dit zal helpen tegen een 

opgejaagd gevoel en je in het algemeen rustigere gevoelens of sensaties geven. 

De yoghurt waarmee je in de ochtend start, is hier een mooi voorbeeld van.  
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• Geef meer structuur aan je dag: geef thema’s aan je werkdagen (bijvoorbeeld, 

maandag staat voor creativiteit, donderdag voor administratie).  

• Speel met licht: probeer zoveel mogelijk buiten te zijn en vitamine D tot je te 

nemen, dit is van grote positieve invloed op je slaap en gemoed (Evatt, 2015; 

Lee et al., 2014). Zoek het liefst licht zo vroeg mogelijk. Koop een kunstmatige 

lamp (link) die je in de winter aan de ontbijttafel zet of op je bureau op je werk.  

• Spreek je uit naar vrienden en collega’s dat je je belasting naar beneden wilt 

brengen, en dat hiervoor wat dient te gebeuren. Onderzoek wijst uit dat sociale 

steun een belangrijke indicator is voor langdurig succes als het gaat om een 

dieet aanhouden (Wing & Jeffery, 1999). Gewicht is makkelijk meetbaar, maar dit 

principe geldt ook voor andere facetten op het gebied van levensstijl.  

• Doe zoveel mogelijk aan ‘prikkelmanagement’. Wat zijn voorbeelden? Na een 

lange intensieve meeting, even een kwartier tot half uur weinig prikkels. Doe er 

alles aan om back-to-back meetings te voorkomen. Dineren/lunchen doe je het 

beste weg van de TV of computer. Of na een zware week, kan je weg van jezelf 

vluchten door in het weekend naar de sauna te gaan, waar je geen toegang tot je 

mobiel of werk hebt.  

• Leg je telefoon buiten je slaapkamer: dit is in feite de toegang tot de wereld, en 

zelfs als hij op stil staat, is er een associatie. Leg hem dus zo goed mogelijk weg, 

en neem er bijna als een ritueel afstand van.  

• Pen neer wat jou ontspanning brengt, en plan hiervan voldoende in op week of 

dagelijkse basis.  
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Concluderend  

  

Je slaap is goed, en het zou fijn voor jezelf zijn als je het ook meer als zodanig kunt 

gaan waarderen.   

Het is lastig te definiëren in welke mate, maar het is heel aannemelijk dat je minder fitte 

wakker worden, voor een groot gedeelte aan je MS hangt.  

  

Dit betekent echter niet dat je er geen invloed op hebt. Jouw leefstijl beïnvloedt de mate 

waarop MS zich manifesteert en je welzijn en energie beïnvloedt. Je gaf dan ook aan 

dat je gezondheid de komende jaren de hoogste prioriteit gaat krijgen. Hier mag je naar 

gaan leven.  

Wat je kunt doen is aan de knoppen draaien die druk verlagend werken op je MS. De 

grootste knoppen zijn meer ontspanning, rustige avonden, meer focus, intentioneler met 

je aandacht omgaan, meer rustige beweging, meer regie en meer consistentie in je dag.   

Het verschil tussen hoe je je slaap ervaart en wat we objectief hebben gemeten, duidt 

misschien ook dat je anders verhouden tot bepaalde elementen in je leven verlichting 

en energie kunnen geven.   

  

Last but not least.  

  

Veel informatie en een hele waslijst aan mogelijke acties. Ik wil je vragen na te denken 

over wat voor jou (levenslang) kan werken en waar je je aan wil verbinden.   

Dit mag heel simpel en klein worden. Kies bijvoorbeeld 5 acties, zet ze op papier, hang 

het op de koelkast, zet je handtekening eronder, en let’s go!   

Ik wil je ook graag aanmoedigen iemand te zoeken die jou ‘accountable’ houdt. Dus 

zoek iemand in je omgeving die structureel het gesprek met je aangaat over hoe het 

gaat met je doelstelling en wat je daarvoor doet. Probeer je vrouw ook uit te nodigen om 

met je mee te doen, zodat je daar steun uit haalt. Zeker m.b.t. jullie drukke avonden.  
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