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Help je bioritme! 
We leven niet meer op de Afrikaanse steppe, maar kunnen ons bioritme tóch goed helpen: 
• Zet ’s avonds vanaf 20.00/21.00 uur je schermen op nachtstand.  
• Zet ’s avonds een bril op die het blauwe licht filtert. 
• Zorg dat ’s ochtends het licht binnenvalt - niet te donkere gordijnen dus.  
• Zorg dat je overdag niet in het donker zit (hierbij kan een daglichtlamp helpen). 
• Drink na 14 uur ’s middags geen cafeïne meer.  
• Eet ’s avonds niet meer na 20/21 uur, later begrijpt ons lichaam niet.  
• Ga niet meer sporten na 20 uur in de avond. Ook dat is onrust/stress voor je lijf.  
• Zorg voor een koele kamer om in te slapen - een open raam zorgt voor frisse lucht. 
• Neem een warme douche of warm bad voor het slapen. Dat helpt om te ontspannen en 

helpt ook de melatonineproductie op gang.  

 

Eet de juiste voeding! 
• Tryptofaan is de basisbouwstof voor melatonine. Waar zit het in? Vooral in eieren, 

kip, kalkoen, vis, schaal- en schelpdieren, banaan en amandelen, cashewnoten, 
pompoenpitten, sesamzaad en chocolade (zo puur mogelijk).   

• Waar zitten de cofactoren, hulpstofjes in om melatonine te produceren? Met name in 
voldoende groenten, wat fruit en in het bijzonder de ‘lookfamilie’, denk aan 
bieslook, knoflook, uien, prei, lente-ui, bosui, etc. 

 

Piekerknopje uit 
Herken je het volgende: je bent doodmoe, snakt naar je bed, maar eenmaal onder de wol 
doe je geen oog dicht en lijkt je hoofd maar niet ‘stil’ te worden? Dan kan het zijn 
dat je NMDA-receptor overprikkeld is. Er zijn twee belangrijke redenen waarom de NMDA-
receptor overactief kan blijven:  
• Er is onvoldoende magnesium beschikbaar om je NMDA-receptor tot rust te brengen. In 

dat geval kan het zinvol zijn om ’s avonds een supplement met magnesium-bisglycinaat 
te nemen (want dan heb je weer energie om te slapen, hoe gek het ook klinkt). 

• Vermijd een menu met een overmaat aan glutamaat. Bestudeer de etiketten van de 
producten die je koopt en vermijd producten met de E-nummers E621-E625. En als je 
uit eten graag: vraag dan of ze geen ve-tsin in je gerecht verwerken. 

 

Vermijd chronische stress waar je kunt! 
• Chronische stress is funest om goed te slapen. Een stressreactie gaat nou eenmaal 

altijd voor. Van oudsher is de vecht-vlucht-reactie belangrijk voor onze 
overleving. Breng dus je chronische stressfactoren in kaart en pak ze eventueel met 
een therapeut aan.  

• Kijk wat jij leuk vindt om te doen, maak hier een lijstje van en voeg ze toe in je 
dagelijks leven.  

• Wil je weten hoe het zit met jouw chronische stress?  
Neem dan contact op voor het invullen van een speciale vragenlijst, die geeft 
inzicht in jouw cortisollevels. Je kunt deze vragenlijst aanvragen via 
info@margotlodewijk.nl.  

 

Mijn tips om goed te slapen 

Help je bioritme, eet de juiste voeding en zet je 
piekerknopje uit. Hoe? Zie hieronderJ! 


