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V O O R W O O R D

    Alles verandert,
    óók de slaapkamer

Het was een zomer die we allemaal niet snel 
zullen vergeten. Een tijd waarin misschien 
veel wegviel, maar ook veel moois begon. 

Art Director bij Beter Bed

Zoals onthaasting, oprechte aandacht voor 

onze fysieke en mentale gezondheid of ons 

huis dat een écht thuis werd. Veranderingen 

die ons niet zijn ontgaan. Net zoals de rol 

van onze slaapkamer blijft veranderen. Van 

slaapplek naar een plek waar het ook heel 

fijn is om wakker te zijn. Om te brunchen, 

Netflixen of mediteren bijvoorbeeld. Een 

rijtje waar vandaag de dag thuiswerken 

steeds vaker tussen past. Nog belangrijker 

dus dat die slaapkamer dag én nacht 

perfect bij je past. 

Nu het leven zich meer thuis afspeelt, 

is de belangstelling voor comfort in 

onze slaapkamer groter dan ooit. Een 

trendontwikkeling die verder gaat dan een 

op het lijf-geschreven-bed. Daar hoort 

minstens het luxueuze gevoel bij van 

comfortabel beddengoed in rijke kleuren 

en materialen. Of een elektrisch verstelbaar 

bed om het kijken naar je lievelingsserie of 

dat ontbijtje op bed ultiem ontspannen te 

maken. Daarnaast wint duurzaamheid volop 

terrein in onze slaapkamers. Van aardse 

materialen en tinten voor een natuurlijke 

look tot aan duurzaam slapen onder een 

dekbed van gerecyclede petflessen. 

Ook het seizoen geeft richting aan onze 

manier van slapen en de slaapkamer. Onder 

welk warm dekbed kruip jij en hoe maak je 

een knusse slaapkamer? Het zijn precies al 

deze veranderingen en ontwikkelingen, waar 

wij dagelijks bij Beter Bed zo graag mee 

bezig zijn. Zodat we de juiste keuzes blijven 

maken voor jouw allerbeste rustmomenten. 

Vandaag en morgen, dag en nacht!

Ilse Peene
Wij zorgen ervoor dat alles dat het Kayori-label draagt, wordt geproduceerd en verwerkt volgens de strengste 
milieunormen, onder veilige en humane omstandigheden, van de boerderij tot de fabriek en de winkel tot bij je 
thuis. We vertrouwen op richtlijnen zoals die zijn vastgesteld door het Fair Trade international programm en Global 
Organic Textile Standard (GOTS) om te garanderen dat onze producten aan deze doelen voldoen. Voor ons is het 
beschermen van de aarde een verplichting, geen bedrijfsmodel. Onze missie is het om bewuste consumptie 
aantrekkelijk en voor iedereen toegankelijk te maken.

www.kayori.nl  -  @kayori.nl

Kayori staat voor een bewuste levensstijl zonder 
compromissen. Het heeft ons geïnspireerd om duurzame, 
verantwoorde producten te maken waar je iedere dag 
weer van kunt genieten. Bewustzijn is ons uitgangspunt, 
kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Wij genieten van de pure producten die we maken,      

happiness in everyday moments
日々の幸せ

met passie voor het productieproces en met oog voor detail. 
Geïnspireerd door de vanzelfsprekendheden om ons heen, 
ontwerpen we producten waarvan de eenvoudige stijl wordt 
verrijkt door subtiele texturen, rijke kleuren en verfijnde details. 
Het resultaat is een verfijnd, ontspannen en mooi ingericht huis.
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HYBRID 7 & 8 PREMIUM

PRESTEER NET ALS 
KJELD BETER MET DE

TOPPRESTATIES 
KOMEN NIET 
VANZELF.VANZELF.

Kjeld NuisKjeld NuisKjeld NuisKjeld Nuis
Wij staan voor iedereen die alles uit de dag haalt. 

Voor iedereen die onbewust topprestaties van 

zichzelf vraagt. Dag in dag uit. Een leven lang.

Wij zijn M line. Wij maken van slapen geen romantiek 

zoals anderen dat doen. Want wij weten dat slaap aan 

de basis ligt van elke prestatie. Hoe beter de slaap, 

hoe groter het effect.

Wij zijn M line. Wij helpen jou in de hectiek van 

alledag. Want topprestaties komen niet vanzelf. 

Daarvoor zijn we constant in beweging. Net als jij.

DYNAMIC SUPPORT 

Goede ventilatie

Voortreffelijke drukverdelingVoortreffelijke drukverdeling

Uitstekende ondersteuning
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H E T  N I E U W E  S U P E R F O O D

Heb jij altijd te weinig tijd op een dag? Wring je je in allerlei bochten om alles toch zo goed mogelijk voor  

elkaar te krijgen? Eén schrale troost: je bent niet de enige. In ons drukke leven voelt iedere dag al snel als een 

race tegen de klok. Zorg dat de druk niet té hoog wordt en laat stress niet toe. Hoe? Herstel in de nacht en 

slaap jezelf weer helemaal zen!

Slaap jezelf zzzen

Spanning wordt ontspanning

Een goede nachtrust zorgt voor 

een goede verwerking van jouw 

dag. Spanning maakt dan plaats 

voor ontspanning. Tijdens de 

nacht krijg jij eindelijk de o zo 

nodige rust en herstel je van alle 

dagelijkse lichamelijke en mentale 

inspanningen. Oké, dat klinkt easy 

peasy, maar een druk hoofd en 

gespannen lichaam staan een 

goede nachtrust juist vaak in 

de weg. Dus hoe doe je dat dan 

precies, jezelf zen slapen?

Slaap je brein schoon

Slapen houdt de verbindingen van 

je brein gezond. Alle informatie 

die je overdag opneemt, wordt 

in je slaap verwerkt. Belangrijke 

dingen worden opgeslagen in 

ons langetermijngeheugen en 

herinneringen die niet zo belangrijk 

zijn worden afgebroken. Ons 

brein is dus een soort computer 

die wordt opgeschoond in de 

nacht. Zo kun jij je weer prima 

concentreren op nieuwe taken en 

je dagelijkse uitdagingen.

Verstoor je slaapcyclus niet

Er worden dus heel veel processen 

in gang gezet voordat jij de dag 

weer fris kunt beginnen. Je slaap 

bestaat uit verschillende fasen: 

een lichte slaap, een diepe slaap 

en de droomslaap. Tijdens de 

droomslaap zijn je hersenen 

bijzonder actief en verwerken zij 

alle informatie van de voorgaande 

dag. Dé fase dus waarin je je stress 

en angst achter je laat. Zonder 

deze fase zou je je prikkelbaar en 

gespannen voelen. Allesbehalve 

zen dus. De kunst is om de totale 

slaapcyclus, die zich zo’n vier 

keer per nacht herhaalt, niet te 

verstoren. Een goede slaaphygiëne 

is hierbij het halve werk.

Ga voor een goede slaaphygiëne

Een goede slaaphygiëne?  

Dus een schoon bed en een 

gepoetste slaapkamer? Nou nee. 

Een goede slaaphygiëne staat 

voor de maatregelen die je neemt 

om zo goed mogelijk te slapen. 

Zorg bijvoorbeeld voor een 

vast slaapritueel, een prettige 

slaapomgeving, let op je voeding 

en sta steeds op hetzelfde 

tijdstip op. Verban de gewoonten 

die juist niet goed zijn voor je 

slaappatroon. Zoals tv kijken in 

bed, je telefoon mee in bed, veel 

zitten, weinig lichaamsbeweging 

of een snurkende partner. Het 

aanwennen van een gezonde 

slaaphygiëne vergt wat 

inspanning, maar je merkt al snel 

dat dit je nachtrust een flinke 

boost geeft. Zo slaap je alle 

stress van je af en kan je de dag 

volledig zen beginnen!
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B I N N E N K I J K E N

bij Sanne++Rieks
Op de slaapkamer van de nieuwbakken ouders Sanne 
en Rieks wordt sinds kort meer geknuffeld en gespeeld 
dan geslapen. Het jonge stel woont samen met dochter 
Hannah van twee en haar drie maanden jonge zusje 
Lieve in een nieuwbouwhuis in Uden.

‘Er wordt 
 meer geknuffeld 
        en gespeeld 

      dan geslapen’
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    ‘Voortaan is het
grote-mensen-bed

  van iedereen’

‘SINDS DE KOMST VAN ONZE LIEVE heeft slapen plaats-

gemaakt voor voeden, troosten en héél veel 

knuffelen’, zegt Sanne (32). ‘Die gebroken nachten 

horen er nu eenmaal bij en des te meer genieten 

we nu van de vrije en vooral luie ochtenden met 

het hele gezin samen’.

VOORTAAN IS HET GROTE-MENSEN-BED van papa en mama 

op deze ochtenden dus van iedereen. Sanne voedt 

dan Lieve en blijft nog lekker even liggen. Rieks 

(34) en Hannah eten beneden vast een boterham 

om er vervolgens weer bij te kruipen. Er zijn al heel 

wat boekjes voorgelezen, flesjes gedronken, tenten 

onder dekens gemaakt en knuffels uitgedeeld op 

dit bed. Het ultieme gezinsgeluk!

BLOEMEN EN PLANTJES 
MAKEN VOOR SANNE DE 

SLAAPKAMER HELEMAAL AF.

‘BOEKJES, LUIERS, ONZE TELEFOONS...
HET PAST ALLEMAAL IN DE HANDIGE 

OPBERGVAKKEN’

EEN FLESJE VOOR LIEVE 
BETEKENT OOK EEN FLESJE 
VOOR KNUFFEL MUIS.
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BIJ DE KEUZE VOOR HUN BED ging het stel bewust 

voor een groot formaat boxspring en dat is maar 

goed ook. Sanne: ‘We hadden nooit gedacht dat 

we er zóveel tijd met het hele gezin op zouden 

doorbrengen! We werden verliefd op het retro 

design van het hoofdbord. Tegelijkertijd kunnen 

we veel kwijt in de handige opbergvakken zoals 

boekjes, luiers, schoonmaakdoekjes en onze 

telefoons. De matrassen gecombineerd met het 

topmatras ondersteunen goed, maar voelen toch 

zacht aan. Zo zijn de uurtjes die we wél slapen 

kwalitatief en aangenaam.’

‘De mooie 
velours stof 
maakt het 

retro design    
 helemaal af’

S H O P P I N G
I N  D E  S T I J L  V A N  S A N N E

BOXSPRING 
ATTRAKTIV RUNDA 

KLEUR RIVIERA 
PETROL

VIA BETERBED.NL

Z I E  V O O R  P R I J S -  E N  P R O D U C T I N F O R M A T I E  B E T E R B E D . N L / D A G - N A C H T

SIERKUSSEN BEDDINGHOUSE 
FLAPPER TERRA
VIA BETERBED.NL

SIERKUSSEN KAAT 
AMSTERDAM 
MANDARIN TERRA
VIA BETERBED.NL

SIERKUSSEN 
BEDDINGHOUSE 
PARDUS BROWN
VIA BETERBED.NL

PLAID KAYORI
SAGANO ANTRACIET
VIA BETERBED.NL

DEKBEDOVERTREK 
BETER BED SELECT 
SERVAL TERRA
VIA BETERBED.NL

HKLIVING VAAS L 
AARDEWERK
VIA BASICLABEL.NL

WAAIERPALM
VIA INTRATUIN.NL

PORSELEINEN 
BORD BEER

VIA HM.COM

KAVE HOME - POEF MAELINA
VIA KAVEHOME.COM

BLOOMINGVILLE 
RATTAN 
BIJZETTAFEL
VIA FONQ.NL
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Journalist Catelijne Elzes en 

kunstenaar Deborah Freriks 

hebben zelf ervaren wat het 

met je doet als je een tijd lang 

slecht slaapt. In ‘Van dit boek 

ga je beter slapen en je wordt 

er knapper van’ bieden ze je 

uiteenlopende handvatten 

om beter te slapen. Ze 

schrijven over verschillende 

wetenschappelijk bewezen 

remedies én alle dingen die 

ze zelf hebben uitgeprobeerd. 

Daarnaast geven ze je 

een humoristisch en 

hartverwarmend kijkje in de 

wereld van de wakkerligger. 

Uitgeverij Kosmos. 

Boek: 16,50 euro  

(ISBN: 9789021579726)

E-Boek: 9,99 euro  

(ISBN: 9789021568447)

Tijdens een samenwerking met radiozender 100%NL konden luisteraars hun 
beste slaaptips insturen. We kregen er maar liefst 482! Slaapprofessionals 
Catelijne Elzes en Deborah Freriks reageren op zeven veelgenoemde tips. 

F E I T  O F  F I C T I E

‘Vergeet alle tips, ga gewoon liggen en slapen’

Deels waar. Dit geldt helaas alleen voor de 

goede slapers. Ben je dat niet dan loont het 

om je te verdiepen in de verschillende tips. 

Slecht (door)slapen wordt meestal door 

meerdere factoren veroorzaakt. En dus kun je 

via verschillende wegen je nachtrust telkens 

iets verbeteren. Denk- en ademoefeningen, 

slaapgadgets, slaapyoga, CBD-olie of speciale 

slaaptherapie? Wat voor jou werkt is net zo 

persoonlijk als wat jouw slaap verstoort. Gun 

jezelf de tijd om dingen uit te proberen. Bij 

vooruitgang hou je het erin en daarna ga je iets 

anders testen. Zo kom je stapsgewijs in Rome. 

Waar of niet waar?
Tips om beter te slapen

‘Ga iedere avond rond dezelfde tijd naar bed 

en sta iedere ochtend rond dezelfde tijd op’

Waar! Een vast ritme aanhouden maakt het 

makkelijker om in slaap te vallen en diep te 

slapen. Je kunt dit ritme verstevigen met een 

slaapritueel. Daarmee bereid je je voor op 

het slapengaan. Bijvoorbeeld een uur voor 

bedtijd de lichten dimmen, beeldschermen 

weg, een kopje nachtrustthee. Daarna relaxed 

douchen en een druppeltje lavendel- of 

jasmijnolie op je kussen. Zet je zomaar 

een heel rijtje (wetenschappelijk bewezen) 

slaapbevorderende middelen in!

‘Vrij de sterren van de hemel voor het slapengaan’

Soms waar. Seks wordt vaak genoemd als natuurlijk slaapmiddel, 

alleen geldt dit niet voor iedereen. De ontspanning die meestal 

optreedt na een orgasme kan je sneller doen inslapen. Maar als je 

juist energiek wordt van seks, heeft dat een negatieve invloed op 

je slaap. Je komt er uiteindelijk het best zelf achter of een vrijpartij 

voor jou slaapbevorderend werkt of niet.

‘Luister naar de regen of het 

geluid van de zee’

Waar. Dergelijke natuurgeluiden 

brengen je brein tot rust waardoor 

je makkelijker in slaap valt. Ook 

tijdens je slaap heeft luisteren 

positief effect; je slaapt dieper 

en wordt minder vaak wakker. 

Op YouTube zijn de (acht uur 

durende) natuurfilms van Johnnie 

Lawson een wereldwijde hit 

onder slapelozen. Je kunt 

video’s of MP3’s downloaden 

en afspelen vanaf je telefoon 

(in de vliegtuigmodus), maar er 

zijn ook speakertjes te koop met 

natuurgeluiden en verschillende 

soorten ruis waarvan hetzelfde 

effect is aangetoond (White noise 

machines). 

‘Doe zoveel mogelijk leuke dingen op 

een dag’ 

Niet waar. Het is juist belangrijk om je 

dag niet helemaal dicht te plempen met 

activiteiten, maar pauzes in te bouwen. 

Anders ga je in de overdrive en stap je 

’s avonds vol adrenaline in je bed. Dat 

maakt de kans op wakker liggen groter. 

Bouw overdag mini-breaks in en maak 

van de lunch een langere pauze waarin 

je bijvoorbeeld buiten een ommetje 

maakt. 

‘Neem een alcoholisch slaapmutsje’

Niet waar. Alcohol helpt je soms sneller in slaap te vallen, 

maar je slaapt er onrustiger en minder diep door. Je herstelt 

dus minder. Daarnaast ben je met alcohol vaak na een paar 

uur (slecht) slapen midden in de nacht opeens klaarwakker. 

Opnieuw in slaap vallen blijkt dan lastig. Een paar uur vóór 

bedtijd geen alcohol meer drinken is het devies. Tip: een 

alcoholvrij biertje bevordert wél je nachtrust dankzij de hop 

die erin zit en je ontloopt de negatieve effecten van alcohol.   

‘Fantaseer over de Lotto 

winnen of een geweldige 

vakantie’ 

Waar. Alles wat jou een 

ontspannen gevoel 

geeft, zorgt ervoor dat je 

makkelijker in slaap valt en 

niet gaat liggen malen. In 

ons boek geven we veel 

voorbeelden van oefeningen. 

Eén daarvan heet ‘bewust 

positief dagdromen’. Deze 

kan net zo goed ’s nachts. De 

Amerikaanse psychiater Srini 

Pillay beschrijft ‘m als volgt: 

•  Doe je ogen dicht en denk 

 aan een fijne plek en/of 

 gebeurtenis. Wat zie je 

 allemaal om je heen, wat

 voel je, wat ruik je en wat  

 hoor je?

•  Bedenk zo veel mogelijk   

 details en blijf bij je fantasie.   

 Welterusten! 
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S L A A P T R E N D
Thuiswerken is fijn werken? 

De meerderheid van de thuiswerkers ervaart meer regie 

over hun werkdag en een verbetering van de werk-

efficiëntie. De slaapkamer heeft zich in de afgelopen 

maanden niet alleen bewezen als een plek om te slapen, 

maar óók als perfecte werkplek.

Je bed als werkplek: een goed idee? 

Het is verleidelijk: aan het werk in je pyjama, met een 

laptop op schoot en een kussen in je rug. Muziek aan en 

typen maar. Slecht nieuws: dat is helemaal niet zo’n goed 

idee als het lijkt. De lijn tussen werk en privé wordt wel 

heel dunnetjes als je werkt vanuit bed. 

      ‘Alles 
draait om 
  de kwaliteit
van je slaap’

Volgens The Division of Sleep Medicine van  

Harvard leggen je hersenen een connectie tussen 

je bed en werk, ook als het tijd is om te slapen. Daar 

gaat je goede nachtrust. Daarnaast lijkt het de meest 

comfortabele plek ooit, maar op lange termijn zorgt 

het voor lichamelijke klachten én voor een mindere 

productiviteit. En.. je seksleven zal eronder lijden. 

In plaats van werken vanuit bed, kun je beter een 

gezellige plek creëren in de slaapkamer, waar je 

ongestoord kunt werken. 

Hoe minder structuur hoe slechter je slaapkwaliteit

Iedere ochtend lekker lang uitslapen en ’s avonds 

tot laat opblijven. Voor sommigen voelt thuiswerken 

als een soort bevrijding. Maar ook ziet het dagelijkse 

leven er bij veel van ons ineens compleet anders uit. 

Volgens slaapgeneeskundige Olivier Mairesse heeft 

de coronacrisis gezorgd voor een zowel positieve als 

negatieve invloed op onze slaap. 

Mairesse: ‘Het thuiswerken zorgt bij veel mensen voor 

een efficiëntere dagindeling - onder andere door het 

wegvallen van reistijd en meer flexibiliteit in werkuren 

- waardoor men bijvoorbeeld langer of op andere 

tijden kan slapen. Anderzijds zorgt het thuiswerken 

juist voor een verergering van klachten bij mensen die 

al eerder last hadden van slaapproblemen. Alles draait 

om de kwaliteit van je slaap. Hoe minder structuur, hoe 

slechter de slaapkwaliteit.’

Ideale omstandigheden

Thuiswerken in je slaapkamer is helemaal de nieuwe 

trend. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het 

een fijne productieve plek wordt. Een goed bureau 

is belangrijk om te kunnen werken. Hetzelfde geldt 

voor een goede bureaustoel. Daarnaast zorgt een 

opgeruimde werkplek voor een opgeruimd hoofd. En 

het belangrijkste: probeer de balans tussen werk en 

privé, ondanks dat je op je slaapkamer werkt, zo groot 

mogelijk te houden. 

Dus: ben je klaar met werken, berg je laptop op en laat 

deze niet op je slaapkamer slingeren. Op deze manier 

geef je jezelf de kans om ’s avonds écht tot rust te 

komen. En dat is weer bevorderlijk voor je productiviteit 

de volgende dag!

Thuiswerken
Nederland werkt massaal thuis. De dagelijkse trip naar kantoor is verleden  
tijd geworden voor velen van ons. Het thuiswerken heeft de dagelijkse routine 
flink omgegooid. Werk en privé lopen door elkaar heen, vaste werktijden 
vertroebelen en stress ligt op de loer.  

Helemaal hip in je slaapkamer
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S H O P P I N G

Kies je dekbed
Lekker warm het najaar in

Z I E  V O O R  P R I J S -  E N  P R O D U C T I N F O R M A T I E  B E T E R B E D . N L / D A G - N A C H T

Voor een goede nachtrust kun je niet zonder een geschikt dekbed. 
Maar wat is nou dat ene goede dekbed? Het ideale dekbed past bij 
jouw slaapgedrag en persoonlijke wensen. Beter Bed helpt je kiezen.

Jouw ultieme dekbed is lekker ruim, zacht en zeker 

niet te warm of koud. Ben je een koukleum dan heb 

je een ander dekbed nodig dan wanneer je juist snel 

transpireert. Een dekbed moet vooral vochtregulerend 

en warmte-isolerend zijn. Het materiaal is hierin 

allesbepalend. Een wollen dekbed heeft zeer goede 

isolerende en vochtabsorberende eigenschappen. 

Het wol voert dit vocht goed af naar de buitenlucht, 

waardoor het niet klam aanvoelt. Een synthetisch 

dekbed is wat warmer en machine wasbaar, ideaal 

voor kinderen of wanneer je last hebt van allergieën. 

En wat doen dons, de speciale gerecyclede vulling 

van petflessen of het vrij nieuwe duurzame materiaal 

Tencel® voor je nachtrust? Ontdek onder welk materiaal 

jij het lekkerst ligt!

Warm, warmer, warmst. Ga je voor een enkel zomer- 

of een enkel winterdekbed óf wordt het een compleet 

4-seizoenendekbed? Wist je dat ieder dekbed altijd 

een eigen warmteklasse 1 (warm winter dekbed) tot 

en met 4 (minder warm zomer dekbed) heeft? Met een 

4-seizoenendekbed regel je jouw warmtecomfort meteen 

voor álle seizoenen met twee afzonderlijke dekbedden die 

je eenvoudig aan elkaar vast kunt maken.

Iedere nacht gekibbel 

en getrek om een stukje 

deken? Neem ieder een 

eigen dekbed. Altijd 

genoeg deken en ook nog 

eens afgestemd op jouw 

persoonlijke wensen.

Dekbed 
wijsheden
Nooit meer 
zonder deken

Baddertijd!

Opbergtip

Je dekbed wassen in de 

wasmachine, maar het past 

niet? Gebruik de badkuip! 

Vul de helft van het bad 

met lauw water, beetje 

wasmiddel erbij en loop 

over het dekbed heen. Vul 

het bad meerdere keren met 

schoon water om het goed 

uit  te spoelen. Oprollen, 

ophangen en drogen maar!

Na een dekbedwissel geen 

idee waar je het andere 

dekbed kunt bewaren? 

Vouw het dekbed zo klein 

mogelijk op en stop het in 

een luchtdichte zak. Zuig 

met de stofzuiger alle lucht 

uit de zak en knoop goed 

dicht. Platter kan niet! In 

de kast ermee, opgeruimd 

staat netjes.

LIGT VEDERLICHT  

Kårlsson Gold Dekbed

Dit enkele donzen Kårlsson Gold Dekbed is 

het toppunt van comfort. Met zijn vulling die 

voor 90% bestaat uit wit ganzendons en voor 

10% uit ganzenveertjes, geniet je van een 

extreem zacht, soepel en licht dekbed. Dons 

staat bekend om zijn goede vochtregulatie 

en hoge isolatiewaarde.

MET DE FLES 

4-seizoenen rPet dekbed van Beter Bed Select

Duik iedere nacht onder een laag frisdrank-

flessen met dit 4-seizoenen rPet dekbed van 

Beter Bed Select. Duurzamer wordt het niet. 

Gemaakt van de vezels van gerecycled PET 

materiaal afkomstig van gebruikte frisdrank-

flessen, ervaar je zacht comfort en goede 

isolatie en vochtregulatie.

‘Voor koukleumen, 
hittekanonnen 

en comfortabele 
nachten’

VOOR HITTEKANONNEN 

Enkel dekbed dons met TEMPUR® laag

Slaap dieper, rustiger en verminder je 

overtollige warmte. Met dit TEMPUR® 

dekbed Fit Premium dekbed geniet je 

altijd van de juiste temperatuur. Het 

bestaat uit 70% TEMPRAKON dons en 

30% temperatuurregulerende vezels én 

een temperatuurregulerende laag in  

de hoes. 

ALLE 365 DAGEN GOED 

Enkel dekbed wol/ Tencel®

Ervaar het hele jaar door de ideale slaap-

temperatuur met dit Enkel dekbed wol/

Tencel® van Texeler. Lekker koel in de 

zomer, warm in de winter. Gevuld met 100% 

Texeler lamswol voor optimale regulatie 

van vocht en lichaamswarmte en een goed 

ventilerende hoes van duurzaam Tencel® lig 

je áltijd goed!
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bij Ying+Roelof
B I N N E N K I J K E N

Doordeweeks puilen de agenda’s van Ying en Roelof 
uit met werk, sport en sociale afspraken. Ook in het 
weekend zit dit stel niet stil. Maar dan hebben ze 
alle tijd voor elkaar. Buiten de deur of samen in hun 
stijlvolle gerenoveerde stadswoning laden ze hun 
batterij weer helemaal op.

   ‘In het weekend 
laden we onze batterij 

weer helemaal op’
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IN HUN VRIJSTAANDE WONING aan de rand van de 

Eindhovense binnenstad wonen zij nu net een klein 

jaar. Een droomplek. Ying (45): ‘Het fijne van renoveren 

is dat we alles naar onze eigen hand konden zetten. 

We houden van kwaliteit, strak en minimalistisch, iets 

wat je ook zeker terug ziet in ons slaapkamerinterieur’.

YING: ‘We hijsen ons in het weekend graag in ons 

favoriete huispak, maken een lekker borrelplankje en 

settelen ons op bed. Mét onze favoriete serie. Ons bed 

leent zich hier perfect voor. Het is lekker ruim en ligt 

mega comfortabel. De bodem combineert namelijk 

perfect met onze M line matrassen. Hierdoor slapen 

wij ook super en staan we de volgende dag vol energie 

weer op’. 

BÄDD HUGG IS HET NIEUWSTE BED IN DE KÅRLSSON COLLECTIE. 

Bijzonder is dat de stoffering los verkrijgbaar is. Je hebt keuze uit 

een uitgebreid kleurenpalet en diverse stofsoorten. Daarmee geef 

je jouw slaapkamer in een handomdraai een andere look!

‘We houden van     
  minimalistisch 

en strak en dat zie 
je terug in onze

         slaapkamer.’

DIEPWARME, BRUINE TINTEN  
EN ZACHTE MATERIALEN ZORGEN 
VOOR KNUSHEID EN COMFORT.

ONZE FAVORIETE ZONDAG? 
‘NIETS MOETEN, ONS FIJNE 
BED, EEN BORREL, LEKKERE 
HAPJES EN ELKAAR.’

‘IN EEN HANDOMDRAAI 
VERWISSELEN WE DE  

STOF VOOR EEN COMPLEET 
NIEUWE UITSTRALING’
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S H O P P I N G
I N  D E  S T I J L  V A N  Y I N G

ROELOF (47): ‘Maar na een drukke week gaan we er op

zaterdagavond ook graag op uit. Eindelijk tijd voor elkaar 

onder het genot van goed eten en een drankje of meer. 

Vaak sluiten onze vrienden aan en gaan we door tot de late 

uurtjes’. 

‘WAT DE DOORSLAGGEVENDE FACTOR WAS om voor dit bed te 

gaan? Ten eerste ziet het er natuurlijk gewoon fantastisch 

uit, maar daarnaast vinden we het heel belangrijk om onze 

footprint zo klein mogelijk te houden. Wij zochten een 

duurzaam bed wat lang mee gaat. Met de Bädd zijn we 

daarin perfect geslaagd.’ 

SIERKUSSEN 
KAAT AMSTERDAM 
PAGODE NATUREL
VIA BETERBED.NL

SIERKUSSEN 
BEDDINGHOUSE 

MANDARIN GOLD
VIA BETERBED.NL

BED KÅRLSSON BÄDD HUGG heeft de looks van een 

boxspring maar is een bed. Hiedoor kies je altijd voor 

jouw beste persoonlijke slaapcomfort met een losse 

bedbodem en matras die helemaal aansluiten op je 

lichaam en wensen.

SIERKUSSEN 
BEDDINGHOUSE 
ASTORIA GOLD
VIA BETERBED.NL

DEKBEDOVERTREK
ESSENZA LAUREN BLAUW

VIA BETERBED.NL

PERSOONLIJKE DETAILS 
ZOALS FOTO’S, SIERADEN 

EN BOEKEN MAKEN EEN 
SLAAPKAMER EIGEN.

‘MET DE KEUZE VOOR DIT BED 
KUNNEN WE GEWOON ONZE 

EIGEN M LINE MATRASSEN 
BLIJVEN GEBRUIKEN.’

KIES VOOR PERSOONLIJK 
SLAAPCOMFORT MET LOSSE 

BEDBODEMS EN MATRASSEN

URBAN NATURE 
CULTURE 

TUBE VAAS
VIA FONQ.NL

SALONTAFEL EIK 
ALYASA 
VIA LAREDOUTE.NL

STRELITZIA NICOLAI 
(PARADIJSVOGELPLANT) SNICO
VIA PLANTSOME.NL

    ‘Een bed met de 
 design looks van 
  een boxspring’

KÅRLSSON BED 
BÄDD HUGG
VIA BETERBED.NL

Dag+Nacht24 Dag+Nacht 25



S L A A P T R E N D

De slaapkamergeheimen  
van Nederland
  Zo slapen wij

Het is de plek waar je heerlijk slaapt, maar dat niet alleen. 
Tegenwoordig is het óók de plek waar het  fijn is om 
wakker te zijn: de slaapkamer. Hoe ziet die gemiddelde 
Nederlandse slaapkamer er eigenlijk uit? Omdat je bijna 
nooit de slaapkamer van anderen te zien krijgt, laat staan 
weet wat zich daar afspeelt, zocht Beter Bed het voor je uit.

Meer dan een bed

Om te beginnen: wat staat er eigenlijk 

allemaal in de gemiddelde Nederlandse 

slaapkamer? Niets verrassends. Naast een 

bed staat bij het overgrote deel van ons 

standaard een nachtkastje. Wat we daar 

allemaal in opbergen, dát blijft gissen. Ook 

een kledingkast, nachtlampje, stoel, spiegel, 

schilderij en woonaccessoires zijn in de 

regel aanwezig. Net als het ons zo geliefde 

en prominent aanwezige kijkkastje. 

Ons bed is heilig

Slapen is natuurlijk wat we het meest doen 

in onze slaapkamer. Maar hoe doen we dat? 

Met een gemiddeld aantal slaapuren dat 

ligt tussen de zeven en acht uur per nacht, 

tikken we in Nederland net niet de acht uur 

slaap aan. Geen verrassing: gezinnen waar 

kinderen wonen, slapen nóg minder. 

De helft van ons slaapt overigens in 

een bed met een bedframe en een 

lattenbodem. De andere helft slaapt in 

een boxspring. Dat bed moet vooral lekker 

liggen en is veruit het belangrijkste aspect 

van de hele slaapkamer. Daarnaast zijn een 

prettige temperatuur, een mogelijkheid tot 

ontspannen en een fijn sfeertje onze drie 

belangrijkste eisen aan de slaapkamer.

Slaap je wat minder

goed? De kwaliteit van

je slaap begint bij alles

wat je overdag doet en 

meemaakt. Werken,

zorgen, sporten, een 

etentje met vrienden:

de dagen vliegen voorbij.

Stilstaan bij je dagelijkse

leven maakt je meer

bewust. Een slaapdagboek

geeft je inzicht in de 

factoren die je nachtrust

positief  of negatief

beïnvloeden. Download op 

beterbed.nl/slaapdagboek

en... welterusten alvast!

Lief
slaap-
dagboek...

Telefoon in bed populairder dan 

goede vrijpartij?

Voordat we werkelijk gaan slapen, zijn 

we in Nederland het meest te porren 

voor een goede vrijpartij. 

Toch gebeuren er bijna net zo vaak 

véél minder spannende zaken in bed 

voor het slapengaan. Zo lezen we er 

graag een boek of kijken onze favoriete 

serie. Ook onze telefoon checken is een 

geduchte concurrent. Mannen doen dit 

trouwens vaker dan vrouwen. Vrouwen zijn 

voor het slapengaan juist meer ‘mindful’ 

bezig met een boek of meditatie. 

Opvallend: bij de millenials wint de telefoon 

het wél van het vrijen. Als slaapexpert 

weten wij één ding heel zeker: die vrijpartij 

is stukken beter voor je nachtrust dan die 

smartphone.

Niet storen, ik slaap uit

Als er iets is waar we met zijn allen erg goed 

in zijn in bed is het uitslapen. Of in ieder 

geval lekker blijven liggen. Jonge kinderen 

in huis? Grote kans dat er na het wakker 

worden flink gespeeld en gedold wordt 

bij papa en mama in bed. De slaapkamer 

blijkt dé ideale plek om quality time door te 

brengen met de kids.

En relax…

Onze slaapkamer is er zeker niet alleen 

om in te slapen. Het is zelfs de enige plek 

in huis waar we ons echt helemaal op ons 

gemak voelen. Niet vreemd dus dat we er 

graag zijn wanneer we ons slecht of gestrest 

voelen. Hoe jonger we zijn, hoe vaker we op 

de slaapkamer weer de rust vinden om tot 

onszelf te komen.

Veranderingen in slaapkamergebruik

Vooral jongeren zijn de slaapkamer voor 

steeds meer andere dingen gaan gebruiken. 

Tv, series en films kijken zijn hierbij populair.  

Ook zien we, zeker nu, dat de slaapkamer 

steeds vaker als werkplek wordt gebruikt. 

Ideaal, want deze ruimte wordt overdag 

zelden gebruikt en is daarom een oase van 

rust. Precies wat ons werkbrein nodig heeft!

‘Onze 
telefoon 
is een 

geduchte 
concurrent 

van de 
vrijpartij’
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D U U R Z A A M H E I D

Onder de wol kruipen. Een uitdrukking die we allemaal kennen. En al 
lijkt dat iets uit lang vervlogen tijden, niets is minder waar. Met wol 
kies je voor een gezonde en comfortabele manier van slapen. Wol is 
een natuurproduct, wol is duurzaam, wol is wat je wil. Juist nu. Reden 
genoeg om eens een kijkje te nemen achter de schermen bij dé 
producent van wollen slaapproducten: Texeler op Texel.

Wol is wat je wil!
Een kijkje achter de 
schermen bij Texeler

Texeler

Al sinds 1984 produceert Texeler uit Texel wollen 

slaapproducten. Toen in een klein atelier waar de 

dekbedden handmatig werden gevuld, nu volgens 

een gemoderniseerd proces. Eén ding bleef 

onveranderd: de schapenwol zelf. Wat maakt wol 

en in het speciaal deze Texelse wol nou zo goed? 

En hoe draagt dit product bij aan jouw nachtrust? 

Deze antwoorden kregen we van Martijn de Veij, 

eigenaar van Texeler.

Waarom wol in bed?

Martijn: ‘Wol werkt als een natuurlijke klimaat-

beheerser. Het beschermt schapen in de winter 

tegen de bitterste kou en is in de zomer juist een 

verkoelende mantel voor de dieren. Precies dát 

doet de wol ook in je bed. Wol bestaat uit ontelbaar 

veel veerkrachtige, gekrulde wolvezeltjes die 

veel lucht bevatten. Het isoleert en ventileert 

hierdoor onvoorstelbaar goed. Het regelt de 

lichaamstemperatuur en de vochthuishouding van 

het lichaam tijdens het slapen. Ook is wol rijk aan 

lanoline (wolvet) dat heilzaam werkt op spieren en 

gewrichten.

Of jij nou dat hittekanon of die koukleum bent in bed, 

wol zorgt dus altijd voor de juiste temperatuur. Maar 

wat maakt de wol van Texeler nou nóg specialer?

Z I E  V O O R  P R I J S -  E N  P R O D U C T I N F O R M A T I E  B E T E R B E D . N L / M E R K E N / T E X E L E R

 Wist je dat 
een professional tot wel 

150 schapen per dag
         scheert?

Daarom wol van Texeler

‘Onze wol is zuivere Texelse scheerwol’, zegt Martijn. ‘Dat 

betekent dat de wol van Texelse stamboekschapen komt. 

Hoe ruiger het klimaat, des te beter de wol. Hier op ons 

eiland hebben zon, de zilte zeelucht en wind natuurlijk 

vrij spel. Deze condities vormen dan ook de perfecte 

voedingsbodem voor het Texelse schaap. Het geeft 

de wol de juiste vezeldikte en maakt het onbreekbaar. 

Hierdoor gaat je dekbed lekker lang mee. Het klimaat 

zorgt ook voor een langkroezende vacht waardoor de wol 

warmte nóg beter vasthoudt en supergoed ventileert. 

Ons uniek verwerkingsproces, gebaseerd op jarenlange 

ervaring, doet de rest.’

Van weiland tot slaapkamer

‘Dat verwerkingsproces begint in het voorjaar met het 

scheren van de schapen’, geeft Martijn aan. Gewoon bij 

de boer in de schuur. We zoeken de wol nog handmatig 

uit en verwerken alleen witte, schone wol. In de wasserij 

wassen we de vette wol, de wol wordt gedroogd om 

minimaal 24 uur te acclimatiseren in de ‘wolzolder’. De 

gewassen wol persen we samen in grote balen en is 

dan schoon, geurloos en klaar voor verdere productie. 

We blijven altijd zoeken naar innovaties om de wol 

nog beter te maken. Zo ontstond ook ons Texeler® 

vernaaldingsproces. Een weeftechniek waardoor het 

dekbed nog voller, lichter en luchtiger voelt. Nog 

comfortabeler slapen dus!’

Met wol kies je voor duurzaam

Waar voor veel producten duurzaamheid nog lang niet 

aan de orde is, ligt dat voor wol anders. Wol is van nature 

altijd al een van de duurzaamste materialen geweest. 

Het is geheel natuurlijk en heeft weinig bewerking nodig. 

Dat consumenten steeds meer stilstaan bij de impact 

van hun keuzes op de wereld, zorgt er voor dat ook de 

interesse in wollen slaapproducten steeds groter wordt. 

Martijn: ‘Wij werken al zolang als wij bestaan met 

grondstoffen uit de Waddenstreek. Deze worden op 

duurzame wijze voortgebracht, bewerkt en verwerkt. De wol 

is afkomstig van kleinschalige schapenhouderijen en wordt 

duurzaam verwerkt op het eiland zelf. De boeren werken 

met oog voor dier, landschap en milieu. Ze beschermen 

onder meer weidevogelnesten en verzorgen het onderhoud 

aan traditionele Texelse landschapselementen. Om deze 

duurzame werkwijze te garanderen draagt de gehele 

slaapcollectie het Waddengoud keurmerk’. En dat slaapt 

natuurlijk nóg lekkerder!
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bij Suzanne
B I N N E N K I J K E N

Suzanne (32) woont sinds drie
jaar in Den Bosch. Ze vond de
perfecte combinatie tussen de
stadse beleving en de gezellige 
sfeer van een Brabants dorp. 
Samen met haar vader en de 
hulp van vrienden knapte ze 
haar woning helemaal naar 
eigen smaak op. De authentieke 
sfeer van het huis bleef hierbij 
behouden.

  ‘Hond Mazzel
  wéét gewoon
    wanneer het
   wandeltijd is’
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OP VRIJDAG IS SUZANNE VRIJ van haar werk. Meestal 

zorgt ze ervoor dat ze het huis dan ’s morgens 

al aan kant maakt, zodat ze daar de rest van het 

weekend niet meer over na hoeft te denken. 

Suzanne: ’Ik hou er heel erg van om buiten te 

zijn. Ondanks dat honden geen agenda hebben, 

lijkt het wel alsof mijn hond Mazzel gewoon wéét 

welke dag het is. Want op vrijdag staat hij al klaar 

met zijn riem, omdat we dan altijd een extra lange 

wandeling maken’. 

SUZANNE heeft flink geïnvesteerd in het huis toen ze 

er kwam wonen. Alle muren zijn gestuukt, ze heeft 

een nieuwe badkamer en alles is geschilderd. 

Voor de inrichting was er nog een beperkt budget 

over. Maar ze wilde geen concessies doen aan 

de kwaliteit. ’Dat het een boxspring ging worden 

stond eigenlijk bij voorbaat al vast’, zegt Suzanne. 

‘Ik wilde dat zo graag, omdat dat hélemaal past bij 

de uitstraling van mijn slaapkamer. Deze boxspring 

is zo’n eyecatcher dat de slaapkamer eigenlijk 

meteen al helemaal aangekleed was!’

OOK HOND MAZZEL 
KAN WEL WENNEN AAN 
HET COMFORT VAN EEN 
BOXSPRING.

EEN HEERLIJK MOMENT VOLGENS 
SUZANNE: HET BED VERSCHONEN 

EN WEER MOOI OPMAKEN.

‘Ik voel me 
 hier gewoon

        helemaal
           thuis’ 

MET MOOIE ACCESSOIRES 
MAAKT SUZANNE  

DE SFEER HELEMAAL AF. 
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RUGZAK SOLSTICE PINE
VIA FITZANDHUXLEY.COM
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S H O P P I N G
I N  D E  S T I J L  V A N  S U Z A N N E

BLOEMEN
VIA BLOOMON.NL

&K AMSTERDAM 
PLUMP VAAS
 VIA FONQ.NL

LIGHT & LIVING NINA 
HANGLAMP BRONS
VIA LIGHT-LIVING.COM

NORDAL RIVA BIJZETTAFEL
VIA FONQ.NL

DEKBEDOVERTREK 
PURELY
BLAUW GROEN
VIA BETERBED.NL

PLAID KAYORI 
SAGANO NATUREL
VIA BETERBED.NL

HKLIVING 
RUSTIC VAAS 
VIA FONQ.NL

SIERKUSSEN DOT 
ROUND
VIA VTWONEN.NL

NEKSTEUNKUSSEN SILVANA 
SUPPORT FLUORINE
VIA BETERBED.NL

SIERKUSSEN PAGODE 
(ROZE EN GROEN)
VIA BETERBED.NL

‘De natuurlijke,
zachte tinten

zorgen voor een 
serene sfeer’ 

BOXSPRING KARLSSON
UNIK VARJE
KLEUR BLOQ WOOD
VIA BETERBED.NL
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Nu de herfst zijn intrede heeft 

gedaan en de winter in aantocht 

is, is dat het moment om onze  

slaapkamer weer eens fijn aan te pakken  

en te veranderen tot een echte winter-

slaapkamer.

Natuurlijk blijft de basis hetzelfde. Voor het 

creëren van een fijne winterslaapkamer ga 

ik aan de slag met zachte en rijke stoffen en 

pas ik de kleuren van het beddengoed en 

de accessoires aan. Als eerste kijk ik naar 

de trends van dit moment en kies ik welke 

trends bij mij passen. Dat is misschien wel 

de belangrijkste stylingtip die ik je mee kan 

en wil geven. Blijf bij jezelf. Kies met je hart, 

kijk niet alleen naar wat ‘in’ is en combineer!

Op het moment zie je veel bloemenprints 

en herfstachtige groenen en als echt 

bloemenmeisje (je ziet dit zelfs terug in ons 

behang) kan ik echt niet om deze trend 

heen. Geïnspireerd door Oude Meesters zie 

je in de nieuwe collectie van Essenza de 

mooiste natuurlijke en kunstzinnige designs.  

Door het gebruik van warme tinten en 

de mooiste prints met een klassiek tintje 

geeft dit veel sfeer en gezelligheid aan de 

ruimte. Voor het beddengoed werd dat 

het design Fleur in donkergroen en Claire 

in indigo blauw, want ook de krachtige 

blauwtinten zijn niet uit het huidige 

trendbeeld weg te denken. Ik houd ervan 

om kleurencombinaties te maken die niet 

doorsnee zijn, te kiezen voor drukke prints en 

sfeer te maken met mooie seizoen bloemen.

Met de print van ons behang en de 

mooie designs van het beddengoed is 

het belangrijk dat ik rust niet uit het oog 

verlies. Door effen sierkussens en plaids 

neer te leggen, zoek ik de juiste balans. 

Het is tenslotte de slaapkamer, een plek 

waar tot rust komen misschien wel het 

allerbelangrijkste is.

Lisanne van der Klift
Ik woon samen met mijn man in 

Veenendaal en sinds kort ben ik mama 

van onze prachtige dochter Julie. Naast 

het stylen, fotograferen en bloggen, sta 

ik op maandag en dinsdag voor de klas.

Ik ben dol op mix & match en altijd op 

zoek naar de balans tussen eigenheid 

en eigentijds. Een huis moet voor mij 

stoer, leefbaar en gezellig zijn.

Blog: www.lisannevandeklift.nl

Instagram: @lisannevandeklift

‘Zoek balans    
     tussen 
eigenheid &    
    eigentijds’

I N F L U E N C E R

Drukverlagend slapen 
als oplossing voor  
een slechte nachtrust
Gemiddeld gezien slapen we een derde van ons leven. Je brengt dus al snel een aantal 

decennia door in je bed en je mag dan ook wel verwachten dat dit zo comfortabel 

mogelijk is. Een goed matras, een comfortabel kussen en fijn beddengoed zijn een 

minimale vereiste. Toch blijkt in de praktijk dat we bij het uitkiezen van een nieuw 

matras nog lang niet zo kritisch zijn als eigenlijk zou moeten. Vaak wordt de keuze voor 

een bepaald matras te snel gemaakt, met alle gevolgen van dien. Want wist je dat een 

verkeerd matras grote gevolgen voor je nachtrust én je gezondheid heeft?

Drukverlagend slapen
Ondanks dat er talloze soorten matrassen zijn, 
is er eigenlijk maar één ding wat echt belangrijk 
is. Je matras moet jou zo optimaal mogelijk 
ondersteunen. Hoe minder druk je op je lichaam 
krijgt, hoe beter, langer en dieper je slaapt. We 
noemen dit dan ook drukverlagend slapen.

Bij drukverlagend slapen wordt het lichaams-
gewicht verdeeld over het hele matras. Hierdoor 
wordt het lichaam volledig ondersteund en voel 
je geen druk vanuit het matras. Voorbij is het 
woelen doordat je in je slaap geprikkeld wordt 
door drukpunten. Op een drukverlagend matras 
zoals dat van TEMPUR® merk je onmiddellijk 
dat je uitgeruster wakker wordt.

Compromisloze ondersteuning
TEMPUR® ontwikkelt matrassen en kussens 
van het unieke en gepatenteerde TEMPUR® 
materiaal. Dit traagschuim werd in de jaren 
zeventig door ruimtevaartorganisatie NASA 
ontwikkeld om bij de lancering van een 
raket de enorme druk op de lichamen van 
de astronauten gelijkmatig te verdelen. 
Een materiaal dat zulke grote G-krachten 
kan doorstaan en toch voldoende comfort 
en ondersteuning blijft bieden, is uiteraard 
volmaakt voor de vervaardiging van matrassen 
die een compromisloze ondersteuning bieden.

Inmiddels zijn TEMPUR® matrassen toonaan-
gevend op het gebied van drukverlagend 
slapen. Als je gaat liggen, reageert het unieke 
TEMPUR® materiaal direct op je lichaamsvorm, 
-gewicht en warmte. Deze bewezen 
drukverlaging geeft je lichaam de beste comfort 
en ondersteuning, wat helpt om sneller in 
slaap te vallen. Ook vermindert het woelen en 
draaien in je slaap aanzienlijk en ook dat heeft 
een gunstig effect op je nachtrust. Slapen op 
een TEMPUR® matras betekent beter, langer en 
dieper slapen.

A D V E R T O R I A L

A mattress like no other

K I J K  V O O R  M E E R  I N F O R M A T I E  O P  T E M P U R . N L

TEMPUR® is 
het enige merk 
dat door NASA 
erkend is om de 
kwaliteit van het 
leven op aarde 
te verbeteren.

DEKBEDOVERTREK
ESSENZA FLEUR GROEN

VIA BETERBED.NL

NACHTKAST CRAFT
VIA BETERBED.NL

ALARMKLOK KARLSSON
CLASSIC BELL
VIA BETERBED.NL

TAFELLAMP HOBBY
VIA BETERBED.NL

Lisanne 
 van der Klift

SIERKUSSEN 
ESSENZA

 NAINA GROEN
VIA BETERBED.NL

PLAID ESSENZA 
ROEBY ECRU
VIA BETERBED.NL

SIERKUSSEN ESSENZA
RIV OKER
VIA BETERBED.NL
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Als je ‘s nachts wakker ligt en niet kunt 

slapen wat moet je dan doen?

Het accepteren, maar dat is nog niet zo 

eenvoudig! Weerstand zorgt voor een 

wakkere geest en een wakker lichaam. Het 

geeft onnodig stress. Niet handig met in 

slaap vallen. Laat in ieder geval alle lichten 

uit en kijk zeker niet op je telefoon en de klok. 

Dat zorgt voor nóg meer stress. Als je héél 

lang wakker ligt is het een goed idee om 

even uit bed te gaan. Ga bijvoorbeeld naar de 

wc en drink wat water, maar eet niets. Check 

ook altijd de temperatuur in je slaapkamer. 

Is het te warm maak het dan wat kouder, dit 

helpt je lichaam in slaap te vallen. 

Hoe komt het dat we slaapwandelen?

Het slaapwandelen treedt op in het eerste 

deel van de nacht en meestal één tot 

drie uur na het inslapen. Hoe dat komt? 

Je zit dan in de fase van de ‘Non-REM-

slaap’: de fase in je slaapcyclus waarin je 

hersenen al slapen, maar je lichaam nog 

‘actief’ is. Bij slaapwandelaars verloopt 

de overgang van dit actieve lichaam naar 

een niet actief lichaam niet helemaal 

soepel. Normaal zou je lichaam in deze 

fase gewoon lekker in bed blijven liggen. 

Bij slaapwandelaars voert het lichaam de 

dromen uit en gaat dat dus even mis.

Als je bijna slaapt lijkt het soms alsof je 

naar beneden valt. Hoe komt dat?

Dit vallende gevoel noemen we een 

hypnagoge schok of een slaapstuip. Er is 

niet veel wetenschappelijk onderzoek naar 

gedaan, maar dat het gebeurt in de fase 

tussen het nog wakker zijn en slapen, dat 

staat vast. De verschillende hersendelen 

gaan dan niet gelijktijdig in de slaapmodus. 

Zo slapen de hersenen die je spieren 

controleren al, terwijl de waarnemende 

hersenen nog wakker zijn. Deze nemen 

dan waar dat je spieren verslappen en als 

reactie spannen die je spieren in een reflex 

allemaal samen aan. 

Dromen blinde mensen ook?

Jazeker. Dit komt doordat dromen ontstaan 

in ons brein. Het is dus een functie van onze 

hersenen en niet van de ogen. Afhankelijk 

vanaf welke leeftijd blinde mensen hun zicht 

verloren, zien zij wel of geen beelden in 

hun dromen. Iedereen die blind is geboren 

of op heel jonge leeftijd blind werd, ziet 

waarschijnlijk niets in zijn dromen. Mensen 

die na hun vijfde of zesde blind werden 

hebben vaak wel visuele dromen. Zij moeten 

dan wel genoeg beeldherinneringen in het 

brein hebben opgeslagen 

Waar komt het schaapjes tellen vandaan?

Helemaal zeker weten doen we het niet, 

maar de kans is groot dat het ontstaan 

is in dezelfde tijd dat men voor het eerst 

grote kuddes schapen ging hoeden. Zo’n 

zevenduizend jaar geleden dus. De herders 

telden alle schapen om er zeker van te zijn 

dat er niet een achterbleef. Maar was de 

kudde echt heel groot dan werd dit natuurlijk 

een aardig saai telklusje. Zelfs zó saai dat de 

herders er letterlijk bij in slaap vielen. 

S L A A P C O A C H

 Vragen over je nachtleven?

Beter Bed zoekt
het voor je uit

‘Als je héél 
lang wakker 
ligt ga dan 

even uit bed’
Pocketveren die zich volledig  
naar jouw lichaam vormen
Stevig ligcomfort voor iedere  
slaaphouding
Uitstekende ventilatie voor  
een fris en droog slaapklimaat

traagschuim 
kussen

cadeau

 

Comfortschuim dat zich volledig  
naar jouw lichaam vormt
Heerlijk ligcomfort voor iedere 
slaaphouding
Verkoelend, perfect voor als je 
het snel warm hebt in bed

traagschuim 
kussen

cadeau

matrassenMaxi Sleep Mini Price
Bart Bouwmans
Al 32 jaar slaapadviseur
bij Beter Bed
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1.

2.

3.

4.

Een warme slaapkamer
ESSENZA brengt rust en balans in de slaapkamer met dit ingetogen bloemendekbedovertrek in diep indigoblauw. Stijl het bed af met zachte 

accessoires in warme najaarskleuren als chocoladebruin en donkergroen voor een extra rijke en knusse look. Vergeet ook jezelf niet: 
wat dacht je van een matching kimono om in stijl mee uit bed te stappen? Ontdek de hele collectie nu in de winkel of in de webshop.

1. Lauren indigo blue dekbedovertrekset - 2. Billie dark green sierkussen - 3. Furry chocolate nekrol - 4. Furry chocolate plaid


