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Slaap Lekker!

Slaapmagazine van SkinDream
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Slaap hebben we allemaal nodig om tot rust te komen zodat we weer
vol energie aan een nieuwe dag kunnen beginnen. Gemiddeld slapen
we een derde van ons leven. Het is dus de moeite waard om daar
goed aandacht aan te besteden.
Rust is een belangrĳke sleutel voor een goede gezondheid en
voldoende slaap is nodig om in het dagelĳks leven goed te kunnen
functioneren.

In dit E-book leert u meer over slaap en wat u kunt doen om uw
nachtrust te verbeteren.

Wĳ wensen u veel leesplezier!

Team SkinDream

Dit E-book wordt u aangeboden door SkinDream beddengoed.
SkinDream is een product van SkinBreeze Textiles, een jonge Nederlandse

onderneming die textielproducten ontwikkelt die de huid koesteren en beschermen.

Het nieuwe SkinDream beddengoed is gemaakt met een unieke stof-structuur die
speciaal ontwikkeld is om de huid koel en droog te houden.

De zachte en gladde stof voelt bĳzonder comfortabel aan en helpt om een
fantastisch wellness gevoel te geven gedurende de nacht.
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Aan het begin van het jaar gaan velen van
ons weer aan de slag met goede
voornemens. Goed bedoelde plannen om
het nieuwe jaar een extra impuls te geven
en dé start van een gezondere levensstijl
met meer geluk en succes. Iedere keer
weer staan dieet en sportgewoontes
bovenaan de lijst van verbeteringen en
goede plannen.

Maar er ontbreekt nog iets, weet u wat?
De derde factor die sterk gekoppeld is aan
sport en dieet, namelijk…… lekker slapen!

Waarom slaap eigenlijk de basis is van
een gezonde levensstijl

Dit is enkele jaren geleden uitgebreid
onderzocht aan de Universiteit van
Loughborough (Verenigd
Koninkrijk) door slaapdeskundige
Iuliana Hartescu. Zij onderzocht
de voordelen van een goede
nachtrust en vooral de relatie
tussen slaap, sport en dieet.
Zij noemde deze relatie de
‘health trinity, de
gezondheids drie-
eenheid – of zoals wij
dit noemen de
gouden driehoek
van onze
gezondheid.

Als we goed uitgerust zijn, besluiten we
gemakkelijker om te gaan sporten. Als je
namelijk slecht slaapt en s’ avonds
doodmoe op de bank ploft, dan is het
zwaarder om de stap naar sporten te
zetten. Ook is bekend dat uitgeruste
mensen zich gemakkelijker aan een
regelmatig dieet houden en besluiten niet
te snacken.
De positieve invloed van slapen op dieet
en bewegen,gaat overigens dieper dan
dit.
Zo is het een feit dat tijdens de slaap de
regulering van onze
spijsverteringshormonen plaatsvindt. Als
we goed slapen, hebben we minder vaak
last van een hongergevoel.
Ook is slaap belangrijk voor het herstel
van onze spieren na een flinke training
en het helpt ons zo klaar te stomen
voor de volgende trainingsdag!

Naast gezond eten en regelmatig
bewegen is goed slapen dus
een heel belangrijke
leefgewoonte om op te
nemen in uw goede
voornemens. Misschien
wel de belangrijkste en
gemakkelijkste
gewoonte om mee te
beginnen!

Slapen – eten – bewegen,
de gezondheidsdriehoek
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De slaapcyclus
Wat is de slaapcyclus?

Een slaapcyclus is de opeenvolging van
verschillende fasen die we tĳdens onze slaap
doorlopen. Meestal duurt een slaapcyclus
zo’n 90-120 minuten voordat deze opnieuw
begint. Gemiddeld heb je dus ongeveer 5
cycli per nacht, afhankelĳk van hoeveel uur
je slaapt.

Een slaapcyclus bestaat uit 5 onderdelen:

1. Inslapen: Dit duurt normaal
gesproken ongeveer 5 à 10 minuten en is
het moment waarop we indommelen. We
zweven dan tussen waken en slapen. Onze
ogen vallen dicht, we glijden langzaam in
onze slaap, maar als iemand iets zegt
schrikken we nog steeds wakker.

2. Lichte slaap: Deze tweede fase
duurt ongeveer een halfuur. We slapen,
maar nog steeds niet heel erg diep. We
worden nu niet meer van elk geluid wakker.
Deze fase lijkt op wat we hebben als we
overdag even een kwartier indommelen.
Wakker worden vanuit deze fase geeft al een
beetje een gevoel van uitgerust zijn, maar
we hebben nog helemaal niet goed
geslapen.

3. Overgangsfase:Onze ademhaling
wordt dieper en regelmatiger, ons hartritme
daalt naar 40 tot 50 slagen per minuut en
onze spieren ontspannen. Deze fase duurt
maar kort en brengt ons naar de vierde fase.

4. Diepe slaap: Als we in deze vierde
fase wakker worden, voelen we ons verward
en suf en hebben we tijd nodig om ons te
realiseren waar we zijn. Deze fase duurt iets
minder dan 20 minuten en zorgt
voor lichamelijke rust en herstel. Er worden
tijdens de diepe slaap namelijk allerei
stoffen aangemaakt (zoals bijvoorbeeld het
groeihormoon), die bijdragen aan het
herstel van ons lichaam.

5. Droomslaap of REM-slaap: Tijdens
deze fase zijn onze hersenen zeer actief en
maken de ogen snelle bewegingen (REM =
Rapid Eye Movement ). In deze fase dromen
we. Hartritme en ademhaling zijn
onregelmatig, onze spieren zijn totaal
ontspannen en onze bloeddruk stijgt.
Tijdens de REM-slaap verwerken we de
informatie van de dag en worden onze
belevenissen in ons geheugen opgeslagen.
De REM-slaap zorgt dus naast lichamelijk,
vooral ook voor ons geestelijk herstel. In
deze fase zijn we het moeilijkst wakker te
maken en als het gebeurt, voelen we ons
vaak even verward. De REM-slaap duurt
ongeveer een kwartier.

In totaal doorlopen we ongeveer 5 van deze
cycli per nacht. Daarbĳ is het wel zo dat we
met name in de eerste 2 a 3 cycli, dus in de
eerste helft van de nacht, ook echt tot in de
diepe slaap belanden. In de tweede helft
van de nacht wordt onze slaap vooral
bepaald door lichte slaap en REM (droom)
slaap.

In principe worden we na elke slaapcyclus
even wakker. Ons lichaam doet dan een
korte controle (volle blaas? niet te koud/

warm? Geen gekke dingen in de
omgeving?). Wanneer alles oké
is, slapen we meteen weer in, en
begint ons lĳf aan de volgende
slaapcyclus. We hebben dan
vaak niet eens door dat we heel
even wakker zĳn geweest. Maar
het kan ook dat we na een
slaapcyclus niet meer goed
inslapen. Dan rust ons lichaam
niet genoeg uit en krĳgt het niet
de mogelĳkheid fysiek en
mentaal te herstellen. Bĳna
iedereen heeft wel eens last van
zulke gebroken nachten. Goed
slapen is daarom erg belangrĳk.
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Herkent u dat? U wordt ’s ochtends wakker
en voelt zich nog steeds vermoeid en niet
uitgerust om een nieuwe dag te beginnen.
Helaas komen slaapproblemen bĳ veel
mensen voor. Eén derde van de volwassen
Nederlanders heeft wel eens
slaapproblemen. Een enkele keer is niet
erg, maar blĳvend te weinig slapen is niet
goed. Goed slapen is enorm belangrĳk.
Gemiddeld slapen we tenslotte allemaal
ongeveer een derde van ons leven. Onze
slaap is erg belangrĳk voor onze
gezondheid, zowel lichamelĳk als mentaal.
Maar waarom eigenlĳk?

De voordelen van een goede nachtrust
kun je opdelen in twee groepen:
1. de mentale voordelen, dit zĳn de
voordelen die direct betrekking hebben
op onze hersenen en
2. de fysieke voordelen, dit zĳn de effecten
van slaap op ons lichaam.

Mentale voordelen van goed slapen
Goed slapen is van enorm belang om je
hersenen tot rust te brengen. Het herstel
gedurende de nacht is heel belangrĳk
voor goede prestaties tĳdens de volgende
dag. Chronisch slaapgebrek leidt al snel
tot een achteruitgang van prestaties op
bĳna elk vlak.

Concentratie
Slaapgebrek heeft een directe invloed op
hoe wakker en scherp u gedurende de
dag bent. Na een slechte nachtrust kunnen
mensen zich minder goed concentreren.
Dat betekent dat u dan niet zo goed meer
in staat bent om taken te vervullen waarbĳ
u scherp moet zĳn en logisch nadenken.
Dit betekent dat u bĳ veel van deze taken
wat langzamer te werk gaat. Hierdoor gaat
uw productiviteit naar beneden en kunt u
feitelĳk minder werk doen dan u zou
willen.

Reactievermogen
Een direct gevolg van een verminderde
concentratie is ook dat ons
reactievermogen afneemt. Ook dit is
uitgebreid onderzocht in Amerika; de
National Highway Traffic Safety

Administration schat in dat in Amerika per
jaar minimaal 100.000 auto-ongelukken
plaatsvinden doordat de bestuurder niet
goed uitgerust achter het stuur zit.
Autorĳden terwĳl je slaperig bent is
eigenlĳk hetzelfde als rĳden onder invloed
van alcohol en dus zeer gevaarlĳk.

Geheugen en leren
De verschillende fasen in onze slaap zĳn
erg belangrĳk om de ervaringen van de
dag te verwerken en ook vast te leggen in
ons geheugen. Als we niet ‘netjes’ de
verschillende slaapfasen doorlopen, dan
gaat dat fout en herinneren we ons veel
minder. Bovendien zĳn we gedurende de
dag minder oplettend en daardoor missen
we dingen.We worden eigenlĳk
vergeetachtiger. Een direct gevolg
daarvan is dat we minder goed in staat zĳn
om nieuwe kennis in ons op te nemen en
dan is het moeilĳker om nieuwe dingen te
leren.

Emoties
Een laatste mentaal gevolg van een
gebrek aan slaap is dat we er gewoon
chagrĳnig van worden.We kennen
allemaal wel de uitdrukking ‘met je
verkeerde been uit bed stappen’. Dat heeft
niks te maken met de kant van het bed
waarin wĳ slapen of opstaan maar vooral
met ons humeur. Het effect van slecht
slapen op ons humeur en onze emoties is
wĳd en zĳd bekend. Op het eerste gezicht
lĳkt dat niet het ergste, maar dat is
bedrieglĳk: onderzoek heeft laten zien dat
dit uiteindelĳk tot depressiviteit en burn-
outs kan leiden.

Waarom goed slapen
belangrijk is - mentaal
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Waarom goed slapen
belangrĳk is - fysiek

Na de mentale gevolgen van meer of
minder slaap gaan we nu in op de
lichamelĳke effecten.

Fysieke voordelen van goed slapen
Slaap is heel belangrĳk voor ons lichaam
om te herstellen en opnieuw op te laden.
Uit wetenschappelĳk onderzoek is naar
voren gekomen dat:

Van slecht slapen word je dik
Meerdere studies hebben laten zien dat er
een duidelĳk verband is tussen slecht
slapen en zwaarder worden. Dit kan
verschillende oorzaken hebben. Het is
logisch dat als mensen slecht slapen en
vermoeid zĳn, ze minder snel zullen gaan
sporten en bewegen. Maar het verband
lĳkt verder te gaan: een gebrek aan slaap
verstoort ook onze hormoonhuishouding.
En hiermee wordt ook onze spĳsvertering
in de war geschopt. Twee hormonen die
hierbĳ een belangrĳke rol spelen zĳn
‘Ghrelin’ en ‘Leptine’. Ghrelin is het
hormoon dat ons een hongergevoel geeft
en Leptin is de tegenhanger die ons
lichaam het signaal geeft dat we genoeg
hebben gehad. Mensen met te weinig
slaap blĳken relatief meer Ghrelin en
minder Leptine te hebben en hebben dus
overdag vaker trek.

Slecht slapen maakt je ziek
Er is een sterk verband opgemerkt tussen
te weinig slaap en algemene gezondheid.
Mensen die goed slapen blĳken minder
gevoelig te zĳn voor infecties en herstellen
sneller als ze ziek geworden zĳn. Dit heeft
alles te maken met ons immuunsysteem –
onze verdediging tegen ziek worden.
Tĳdens onze slaap wordt het
immuunsysteem versterkt. Te kort en/of te
licht slapen heeft dus een direct gevolg
voor onze weerstand!

Wakker liggen is slecht voor je hart
Er zĳn veel aanwĳzingen dat te weinig
slapen en veel wakker liggen tot
hartproblemen kan leiden. Tĳdens een
gezonde slaap daalt onze bloeddruk
ongeveer 10-20%. Als we dit vaak
mislopen dan kan dit gevolgen hebben op
onze bloedruk overdag. Daarnaast is
gebleken dat een tekort aan slaap ook een
verhogend effect heeft op het cortisol
gehalte in ons bloed – inderdaad: het
stress hormoon. Te weinig slaap kan dus
tot een hogere bloeddruk en meer stress
leiden: belangrĳke factoren voor
hartproblemen.

Slecht slapen maakt je sloom
Verschillende onderzoeken hebben laten
zien dat mensen die slecht slapen zich
vaak te moe voelen om te gaan sporten en
dus minder in beweging komen. Naast
dit ‘geen zin hebben’ is er ook nog een
lichamelĳk effect. Tĳdens onze slaap
herstellen we van het sporten. Er
wordt dan nieuw weefsel
aangemaakt, dus spieren die we
zwaar belast hebben groeien
en worden sterker. Het
gegeven is bĳ topsporters
goed bekend – zeker in
Nederland, dankzĳ de
uitspraak van Joop Zoetemelk:

“De Tour win je in bed.”
Overigens werkt het verband tussen slaap
en fitheid ook twee kanten op: het is
bewezen dat mensen die fit zĳn en
regelmatig bewegen veel beter slapen.
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Verhoogt slapen uw
weerstand?
Slapen is gezond en verhoogt uw
weerstand - we horen het vaak….. Maar is
er ook echt bewĳs voor? Bevordert slaap
ons immuunsysteem? De wetenschap
geeft aan dat dat inderdaad zo is!

Slaapwetenschap
In de 4e eeuw voor Christus schreef de
Griekse filosoof Aristoteles voor het eerst
over het genezende effect van slaap. In
zĳn werk "Over slapen en slapeloosheid"
schreef hĳ dat koorts vaak leidt tot enorme
slaperigheid en de hierdoor mogelĳke
genezende werking van slaap. Maar werkt
het ook andersom: helpt een goede slaap
voorkomen dat we ziek worden?

Tientallen jaren is hier wetenschappelĳk
onderzoek naar gedaan en het blĳkt
inderdaad zo te zĳn! Er zĳn sterke
aanwĳzingen dat de relatie tussen ziek zĳn
en slaap twee kanten op werkt. Slaap
draagt bĳ aan het genezingsproces, maar
omgekeerd heeft slaap ook een
versterkend effect op het immuunsysteem.

Het immuunsysteem
Het immuunsysteem is een complex
mechanisme dat ons beschermt tegen
externe ziekteverwekkers. Als ons lichaam
wordt aangevallen door bedreigende en
lichaamsvreemde stoffen, dan wordt het
immuunsysteem geactiveerd.

Dat immuunsysteem zit onder andere in
de witte bloedlichaampjes in ons bloed.
Twee belangrĳke spelers in dit systeem
zĳn de zogenaamde boodschappers en
de killercellen. De boodschappers (ook
wel cytokinen genoemd) herkennen de
ziektebrengende indringers in het lichaam
en slaan vervolgens alarm bĳ de
verdedigers in ons lichaam. Het lichaam
reageert dan bĳvoorbeeld met koorts.
Daar kunnen veel ziekteverwekkers
(bacteriën, virussen) niet zo goed tegen.
Daarnaast activeren de boodschappers
ook de killercellen (ook wel T-Cellen
genoemd) die de ziekteverwekkers
letterlĳk verslaan. Je kunt de T-cellen zien
als een tegengif dat ons tegen vreemde
stoffen van buitenaf beschermt.

Een juiste hoeveelheid van cytokinen en T-
cellen is dus erg belangrĳk voor onze
gezondheid!

De rol van slaap
En hier speelt onze slaap nu juist een
grote rol. Tĳdens de diepe slaap (in de
eerste helft van de nacht) worden door
ons lichaam nieuwe killercellen
aangemaakt, samen met de specifieke
cytokinen die deze activeren.
Het is dus heel belangrĳk dat we goed
slapen en uitrusten, zodat ons lichaam kan
werken aan de tegengiften die helpen
weerstand te bieden bĳ eventuele
infecties.

In deze tĳd zouden we natuurlĳk allemaal
het liefst de Coronacrisis weg willen
slapen. In de ochtend wakker worden en
zien dat het maar een slechte droom was.
Helaas is dit niet zo. Daarom is het
belangrĳk om aandacht te geven aan een
goede nachtrust. Hierdoor kunnen we ons
een beetje extra beschermen tegen de
indringers in ons lichaam. En als we toch
besmet raken, helpt het ook om sneller te
herstellen.
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Hoeveel slaap is nodig?

Vaak vragen mensen zich af hoeveel slaap
per nacht nodig is. Dat verschilt wel per
persoon. Er zĳn veel voorbeelden van
mensen die aan een paar uur per nacht
genoeg lĳken te hebben. Uit onderzoeken
blĳkt wel dat gemiddeld genomen
mensen die ca 7,5-8 uur slaap per nacht
genieten, zich het meest uitgerust voelen
en ook de grootste productiviteit overdag
laten zien (zie ook het hoofdstuk over
slapen en werk). Met een gemiddelde
cyclusduur van ongeveer 1,5 uur klopt dit
dus vrĳ aardig als we weten dat de meeste
mensen ook ca. 5 slaapcycli per nacht
doorlopen.

Interessant om te weten is dat mensen die
veel korter per nacht slapen, meestal
alleen de eerste 2 a 3 slaap cycli – dus met
de diepe slaap – doorlopen. Echter velen
van hen halen dat gedurende de dag met
zogenaamde powernaps in – en komen
dus op die manier toch ook aan
voldoende REM slaap.

Een goed voorbeeld hiervan is Thomas
Edison. Hĳ sprak zich heel negatief uit over
langslapen en sliep zelf maximaal 4-5 uur
per nacht. Maar………op heel veel foto’s
is ook te zien dat hĳ een bed in zĳn
studeerkamer had en overdag regelmatig
een powernap nam om verder bĳ te
tanken……

Belangrĳker dan het exacte aantal uren is
dan waarschĳnlĳk ook of je je uitgerust
voelt wanneer je ’s ochtends wakker wordt.

Volgens het Amerikaanse slaapinstituut
National Sleep Foundation (NSF) zĳn
slaapcontinuïteit (in- en doorslapen) en
slaapefficiëntie (tĳd in bed die slapend
wordt doorgebracht) bepalend voor je
slaapkwaliteit, ongeacht je leeftĳd. Goed
slapen houdt volgens hen in dat je:

• minimaal 85% van de tĳd in bed
slapend doorbrengt;

• binnen 30 minuten in slaap valt;
• niet meer dan eens per nacht wakker
wordt;

• minder dan 20 minuten wakker bent
als je tussentĳds wakker wordt.
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De geheimen van een
goede nachtrust
Goed slapen is enorm belangrĳk.
Gemiddeld slapen we tenslotte allemaal
ongeveer een derde van ons leven. Helaas
komen slaapproblemen vaak voor. Eén
derde van de volwassen Nederlanders ligt
regelmatig wakker. Een enkele keer is niet
erg, maar als we veel nachten slecht
slapen, verhoogt dit de kans op
overgewicht, een burn-out en/of
depressiviteit en hart- en vaatziekten. Ook
is bewezen dat slaap een belangrĳke
factor is bĳ het op peil houden van het
immuunsysteem.

Maar wat als het nu niet lukt om in slaap
te vallen?

Dat kan verschillende oorzaken hebben.
Een aantal factoren – en oplossingen –
voor een goede slaap zĳn bĳvoorbeeld:

Humeur en stress
Ontspan uzelf voor u naar bed gaat. Doe
iets leuks, lees een boek of maak een
kleine wandeling bĳvoorbeeld.

Voeding en drank
Wees voorzichtig met zwaar eten, koffie en
alcohol in de laatste uren voor het slapen
gaan. Dit zet uw lichaam namelĳk flink aan
het werk om deze voeding en drank te
verteren, wat het moeilĳker maakt om in
slaap te vallen. Pas daarbĳ ook op met
kruidig eten. Zowel pittig voedsel als
alcohol kunnen tot extra nachtzweten
leiden, wat u snel wakker zal houden.

Uwmanier van leven
Probeer zoveel mogelĳk een vast
slaapritme aan te houden. Ga iedere dag
ongeveer op hetzelfde moment naar bed
en sta ook liefst iedere dag ongeveer op
dezelfde tĳd weer op. Probeer kunstlicht
vlak voor het slapen zoveel mogelĳk te
vermĳden (dus liever geen tv kĳken of van
een scherm lezen).

Goed slapen is nét zo belangrĳk
als gezond eten en regelmatig bewegen!

Beweging
Sport regelmatig, maar bĳ voorkeur niet
vlak voor het slapen gaan. Na het sporten
is uw lichaam nog een behoorlĳke tĳd in
een actieve toestand en kan het moeilĳk
zĳn om tot rust te komen.

Slaapkamerklimaat
Zorg voor een koele en luchtige
omgeving. De ideale temperatuur om te
slapen is ongeveer 16-19 graden. En een
open raam helpt daarbĳ ook om
voldoende frisse lucht in de slaapkamer te
laten. Een goed slaapkamerklimaat helpt

ook bĳ het
tegen gaan van
te veel
nachtzweten.
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Goed slapen - tips en trucs

Als u last heeft van slaapproblemen denkt
u misschien al snel aan een slaappil. Maar
daarmee lost u de oorzaak van uw
slaapstoornis niet op. Het is dus altijd
belangrijk om in dat geval eerst uw arts te
raadplegen. Die onderzoekt de oorzaak
en zorgt voor een behandeling die daarbij
past.
Wel kunnen de volgende tips ervoor
zorgen dat u minder last heeft van uw
slaapstoornis.

Houd een vast slaap-ritme aan. Dus:
- Ga elke dag op dezelfde tijd naar bed.
- Sta elke dag op dezelfde tijd weer op.
Op deze wijze leert u uzelf een eigen
bioritme aan; uw lichaam zal zich er op
gaan instellen.

Blijf fit en beweeg regelmatig.
Sport regelmatig. Doe dit overdag, niet ‘s
avonds voor u gaat slapen. Wel is het
goed om bv. een korte wandeling te
maken en/of een paar minuten in de
buitenlucht door te brengen voor u gaat
slapen.

Verminder uw stress.
Ontspan voordat u gaat slapen. Doe iets
wat voor u goed werkt - bv .een boek
lezen, muziek luisteren of mediteren.
Doe dit overigens bij voorkeur niet met
een schermpje: het blauwe licht in het
scherm doet uw hersenen denken dat het
nog dag is. Als u iets met een scherm wilt,
gebruik dan bv. een E-reader.

Voor sommige mensen werkt het goed om
een relaxte wellness-achtige omgeving te
creëren. Vaak wordt Lavendel gebruikt om
een rustgevende sfeer te verkijgen.

Pas op met eten.
Eet niet te veel voordat u gaat slapen. En
eet zeker niet te zwaar - uw lichaam moet
na het eten namelijk aan het werk met de
spijsvertering - en dit kan u echt wakker
houden!

Pas ook op met drinken.
Drink niets met cafeïne na 15:00 uur - dus
geen koffie, zwarte thee, maar ook geen
energiedrankjes!
.
Drink geen alcohol voordat je gaat slapen.
Dat “slaapmutsje” helpt maar kort. Heel
eventjes maakt het sommige mensen wel
slaperig, maar net als bij zwaar tafelen
geldt ook hier dat het lichaam aan de slag
gaat om de alcohol af te breken en ja, daar
kan u wakker van worden!

Sommige mensen drinken ‘s avonds een
kopje kruidenthee. Diverse soorten thee
zouden slaap kunnen bevorderen, zoals
lavendel, kamille en valeriaan.

Ventileer uw slaapkamer!
Zorg voor een koele en frisse slaapkamer.
Een raam open is goed - zeker ook in de
winter! De ideale temperatuur om bij te
slapen is ongeveer 16 - 19 graden.

En denk natuurlijk ook aan uw bed en
beddengoed! Traagschuimmatrassen
kunnen warm en broeierig aanvoelen.
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Ligt u ook wakker van
nachtzweet?
Wij zweten allemaal, de hele dag door.
Door te zweten raakt u het teveel aan
warmte kwijt. Maar als u 's nachts in bed
ligt en uw nachtkleding is kletsnat en zelfs
uw lakens worden klam dan heeft u last
van te veel nachtzweten. En dat is niet fijn.
Heel veel mensen slapen hierdoor slecht.

Er zijn veel verschillende oorzaken van
nachtzweten. Sowieso is het belangrijk om
even langs de dokter te gaan als het heel
erg is. Het kan namelijk een medische
oorzaak hebben.
Dat hoeft niet altijd het geval te zijn, soms
is het nachtzweten een gevolg van uw
levensstijl.

Medische oorzaken van nachtzweten

Er zijn veel gezondheidsklachten die tot
nachtzweten kunnen leiden. Daarom is het
altijd slim ombij uw huisarts langs te gaan
als u hier last van heeft.

Enkele bekende medische oorzaken van
nachtelijk transpireren zijn:

Menopauze
Met stip op 1 staan de opvliegers…..
Tijdens de overgang kun je last hebben
van deze “hot flashes” die vaak ook 's
nachts optreden. Dit is een veel
voorkomende oorzaak van nachtelijk
zweten bij vrouwen.

Infecties
Alle infecties die koorts veroorzaken
kunnen leiden tot nachtelijk transpireren.
U kent dit vast wel: een nacht zweten bij
een fikse griepaanval.

Hypoglykemie - diabetes
Een te laag bloedsuikergehalte, oftewel
hypoglykemie, kan ook zweten
veroorzaken. Dit komt vooral voor bij
mensen met diabetes.

Kanker
Nachtelijk zweten komt soms voor bij
kanker. Ook de medicatie die toegediend
wordt, bij voorbeeld een hormoon-
behandeling, kan tot extra zweten leiden.

En verder ..
… zijn er nog veel meer redenen waardoor
mensen ‘s nachts last hebben van
overmatig zweten. Denk aan slaap-apneu,
bloedarmoede, uitgeputte bijnieren,
schildklierproblemen, menstruatie en zo
verder.

Nogmaals: heeft u last van overmatig
nachtzweten, bezoek uw huisarts zodat u
weet wat de oorzaak is!

Maar ook: uw levensstijl

Er is ook een aantal redenen van
nachtzweten waar u zelf de hand in heeft.
Enkele van de meest voorkomende:

Voeding
Alcohol en bv. pittig eten kunnen er toe
leiden dat u ‘s nachts extra zweet.

Overgewicht
Mensen met overgewicht hebben vaker
last van nachtzweten.

Intensief sporten
Sporten is goed - maar veel sporten stookt
het kacheltje in uw lichaam extra op. Best
veel topsporters hebben hier last van!

Stress
Veel mensen met stress liggen ‘s nachts
lang wakker en vaak ook met zweet-
aanvallen.
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Nachtzweten - wat te doen

Midden in de nacht nat van het zweet en
rillend van de kou wakker worden, is alles
behalve aangenaam. Maar wat kunt u
ertegen doen? Om dde ongemakken van
overdadig zweten te beperken kunt u de
volgende tips gebruiken:

Zorg dat uw lichaam,
na een inspanning,
genoeg afkoelt.
Uw lichaam heeft
gemiddeld vier uur
nodig om af te koelen
voor een gezonde
nachtrust zonder
overmatig zweten.

Vermijd alcohol en
gekruide voeding ’s
avonds. Eet ook niet te
laat en vermijd zware
maaltijden vanaf twee
uur voor het
slapengaan.

Loopt het zweet toch
nog langs je lichaam?
Drink dan een beetje
koud water, en neem
een lauw-warme
douche.

Heel belangrijk: Zorg
voor een aangename
temperatuur. Als het in
je slaapkamer te warm of te koud is, kan
dat uw nachtrust grondig verstoren. Over
het algemeen slapen mensen het beste bij
een temperatuur tussen 16 en 19 grdaen;
heeft u last van veel nachtzweten probeer
het dan eens bij een wat koelere
temperatuur!

En natuurlijk: gebruik het juiste
beddengoed. Vaak wordt mensen die last
hebben van nachtzweten aangeraden om
katoenen lakens en nachtgoed te
gebruiken. Dit kan echter averechts
werken als u last heeft v an veel
nachtzweten. In eerste instantie neemt
katoen weliswaar snel vocht op, maar het
robleem is dat dit materiaal het vocht ook

wil vasthouden. Uiteindelijk leidt diot tot
kletsnat beddengoed.
Beter s het om beddengoed te gebruiken
dat het zweet actief wegleidt van uw
lichaam.
SkinDream is speciaal ontwikkelt om dit te
bereiken.

En slaapt u dan lekker onder SkinDream
beddengoed, maak dan niet de fout om
alsnog katoenen nachtkleding aan te
doen....... Probeert u eens om zonder
nachtkleding te slapen. Het is misschien
even wennen, maar u kunt hte klimaat op
uw huid een stuk beter regelen!
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Het slaapkamerklimaat

Ademen in koele lucht helpt ons om onze
lichaamstemperatuur wat te verlagen, wat
weer helpt bĳ een goede slaap. Ook zorgt
een goede ventilatie voor de afvoer van
vocht – ieder mens verliest per nacht een
kwart tot soms wel 2 liter vocht. Dit
gebeurt gedeeltelĳk via de adem en voor
circa 60% via de huid (transpiratie). Een
groot deel van deze 60% blĳft achter in uw
bed (beddengoed en matras) en moet
dagelĳks afgevoerd worden.

Sommige mensen hebben structureel last
van veel nachtzweten. Zwetend wakker
worden met doorweekt beddengoed of
het vervangen van nachtkleding midden in
de nacht is niet prettig en verstoort uw
slaaprust.

U kunt goede aandacht geven aan het
klimaat in uw slaapkamer om de negatieve
gevolgen van nachtzweten te
verminderen:

Slaap in een koele en goed
geventileerde slaapkamer, bij voorkeur
met open raam. Dit zorgt voor de aanvoer
van frisse en droge lucht waardoor zweet
makkelijker verdampt.

Vermijd het gebruik van traagschuim-
matrassen. Deze matrassen zijn sterk
isolerend en stoppen de ventilatie rondom
het lichaam.

Slaap indien mogelĳk zonder
nachtkleding. Hierdoor kan het vocht
beter door het beddengoed opgenomen
worden en vermindert het natte en
plakkerige gevoel.

Kies met zorg het juiste beddengoed.
Goed beddengoed absorbeert het zweet
en voert het af. Dit houdt de huid langer
droog. Pas op met beddengoed van
bepaalde natuurlijke materialen die alleen
veel vocht opnemen. Deze stoffen hebben
maar een tijdelijk effect. Wanneer het
textiel zelf verzadigd is, kan er niet meer
zweet opgenomen worden en heeft het
juist een omgekeerde werking!

SkinDream textiel
SkinDream beddengoed helpt uw huid
koel en droog te houden door zweet
direct op te nemen en te verspreiden. Ook
ventileert het textiel waardoor de
verdamping van het vocht in de stof
versnelt. Hierdoor raken uw lakens minder
snel doorweekt en blijft uw huid langer
droog. SkinDream beddengoed biedt u
comfort en een betere nachtrust.
SkinDream producten zĳn samengesteld
op basis van de unieke SkinBreeze textiel
technologie.
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Het geheim achter
SkinDream beddengoed

Veel nachtkleding en
beddengoed is gemaakt van
materialen die vocht
absorberen (katoen, bamboe,
etc). U zult de adviezen
hiervoor ook veel tegen komen
op websites die tips geven hoe
om te gaan met nachtzweten.
En sowieso is het nu heel erg in
de mode om maximaal onze
toevlucht te zoeken in
‘natuurlijke’ materialen.

Maar....... bij aanhoudend
zweten helpt dit helemaal niet!

Al deze materialen bestaan uit
‘natuurlijke’ cellulose vezels.
Het grote probleem hiervan is
echter dat deze cellulose wel
snel vocht in zich opneemt -
alleen na enige tijd helemaal
verzadigd raakt, “vol is”.

Extra zweet blijft dan
vervolgens op het
beddengoed liggen en al heel
snel voelt alles klam of zelfs
kletsnat aan.

Bij fors nachtzweten is
een andere oplossing
nodig.
SkinDream is uniek omdat het
zodanig ontworpen is dat het
vocht niet in het materiaal
wordt vastgehouden, maar
direct wordt afgevoerd.Weg
van uw huid, zodat u
ongestoord verder kunt slapen!

Hierdoor blĳft uw huid
gedurende de nacht koel en
droog en geniet u van een
heerlĳke nachtrust!

“Absorberend beddengoed van katoen”… is een sprookje…

Last van Nachtzweten…..?

Gebruik GEEN katoen!

Het geheim van SkinDream:
vocht wordt niet vastgehouden,

maar afgevoerd.
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De SkinBreeze textiel-
technologie in SkinDream

SkinBreeze is een nieuwe textiel-
technologie die het microklimaat van de
huid zo goed mogelijk houdt. Het
microklimaat op de huid is een combinatie
van temperatuur en vochtigheid.
SkinBreeze textiel bestaat uit meerdere
lagen die samen helpen om de huid koel
en droog te houden. Ook verlaagt het de
wrijving op de huid en helpt het de druk te
verdelen. De top- en onderlagen zijn met
zorg op elkaar afgestemd en kunnen per
toepassing verschillen.

© Onze SkinBreeze technologie is met een
internationaal octrooi beschermd.

De toplaag ligt direct tegen de huid aan.
Deze laag voelt glad, zacht en koel aan en
neemt snel vocht op. Het vocht verspreidt
zich makkelijk door deze eerste laag
waardoor de huid weer droog aan voelt.
Ook zorgt deze gladde laag voor minder
wrijving en daardoor voelt deze heerlijk
zacht aan.

De onderlaag is een dikkere stof met een
open structuur waardoor er lucht
doorheen kan stromen. Door deze
ventilerende werking wordt het vocht snel
uit de eerste laag afgevoerd en verdampt
het. Dit zorgt voor een verkoelend effect.

Afgeleid van medische ontwikkeling
De SkinBreeze textieltechnologie, waarop
het beddengoed van SkinDream is
gebaseerd, is origineel ontwikkeld om te
helpen bĳ het voorkomen van
doorligwonden. Al snel bleek dat de
eigenschappen van dit textiel ook enorm
goed helpen om de nadelen van
nachtzweten te verminderen. Om deze
reden is de speciale SkinDream
beddengoedlĳn ontwikkeld.
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De unieke eigenschappen
van SkinDream

Vochtregulerend
SkinDream producten nemen zweet

makkelijk op en zorgen er voor dat vocht

snel van uw huid wordt weggevoerd. Dit

houdt uw huid droog.

Verkoelend
De snelle verdamping van vocht in het

SkinDream textiel heeft een verkoelend

effect. Hierdoor blijft uw huid op een

aangename temperatuur.

Ademend
Door de dikkere onderlaag van SkinDream

textiel is lucht doorstroming mogelijk. Uw

huid kan zo blijven ademen en wordt niet

benauwd.

Ultra-zacht
SkinDream textiel heeft een ultra-gladde

toplaag. Dit vermindert de wrijving op uw

huid en voelt heerlijk zacht aan.
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Ervaringen met SkinDream
De remedie voor opvliegers, hypo’s en meer.......

Nancy van de Ruit, schrijfster van het
boek “De overgang: meer dan een Hot
Flash” en eigenaar van Facebook
community “Hot Flash & The Gang”
was één van de testpersonen. Nancy heeft
al jarenlang enorm veel last van
(nachtelijke) opvliegers. Lees het verhaal
over Nancy en haar slaapervaring met
SkinDream op onze website.

Nancy heeft verschillende SkinDream
kussenslopen voor ons getest. Nancy
vertelt: “Bij de eerste sloop viel mij direct
op hoe koel en glad het kussen aanvoelt,
waardoor het plekje waarop je ligt een
aangename temperatuur aanneemt en
niet gaat broeien. Bij de eerste zweetbui
wilde ik gelijk mijn kussen keren, maar tot
mijn verbazing zette het zweten niet echt
door”. Nachtzweten komt van binnenuit en
is dus niet helemaal te voorkomen. Toch
had Nancy het gevoel
dat de zweetbui
stagneerde: “Het is voor
mij onbegrijpelijk, maar
de sloop werd gewoon
niet nat.” Nancy heeft in
de testperiode verrassend goed geslapen.
Ze werd minder vaak wakker omdat
draaien en zoeken naar een koel en droog
plekje niet nodig was.

Wĳ hebben diverse mensen gevraagd onze SkinDream producten te testen.
Lees hier hun enthousiaste verhalen!

Diabetici hebben bij Hypo’s vaak last van
nachtzweten Rian Janssen kan er over
meepraten. Zij is al vanaf haar 9e jaar
diabetes patient. “Wanneer ik ‘s nachts
een hypo krijg, transpireer ik mijn bed uit”,
aldus Rian die voor ons de kussensloop en
onderlaken heeft getest.

“Na een hypo zijn mijn kussen, hoeslaken
en dekbedovertrek normaal helemaal nat
en hierdoor krijg ik het ontzettend koud.
Tot voor kort gebruikte ik een molton van
katoen en polyester en een hoeslaken van
jersey. Sinds kort gebruik ik de
beddengoedproducten van SkinDream en
na een hevige zweetbui blijven mijn
kussensloop en hoeslaken droog.

Lees Rian’s
verhaal op
onze website.“Na een hevige zweetbui blijven mijn kussensloop en

hoeslaken helemaal droog”

“Het is voor mij onbegrijpelijk, maar de
sloop werd gewoon niet nat.”
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Ook mannen ervaren veelvuldig de
nadelen van overmatig nachtzweten. Eén
van hen is Dylan van Baarle,
professioneel wielrenner voor Team
INEOS Grenadiers, Hĳ heeft in 2020 o.a.
de Tour de Fance en de Vuelta gereden.

Nachtzweten komt regelmatig voor bij
(top)sporters. Terwijl een goede
nachtrust voor deze groep juist van
groot belang is. Dylan reageerde
dan ook gelijk enthousiast toen hem
gevraagd werd de SkinDream
kussensloop te testen, en met
succes!

Dylan: “Vooral in de zomer heb ik
last van nachtzweten. Ik woon sinds
twee jaar in Monaco en de nachten
kunnen daar ontzettend warm zijn.
Als ik begin te zweten, dan is het
over mijn hele lichaam.
Het meest vervelende vind ik
doorweekt beddengoed en het
regelmatig wakker worden. Zolang
het bij één nacht blijft, is het nog te
doen, maar bij meerdere nachten is
het wel een probleem want dan kan
het invloed hebben op mijn
functioneren overdag.
Voor een topsporter is
het immers zeer
belangrijk om goed te
rusten en slapen,
zodat je overdag kunt
presteren.”

Over het SkinDream
kussensloop dat ik
getest heb ben ik erg
positief! Daar waar
mijn oude
kussensloop nat wordt, blijft de SkinDream
kussensloop koel en droog. Echt een
verademing!

Dylan heeft SkinDream beddengoed
meegenomen naar de Tour de France en
de Vuelta . Hĳ heeft de complete set
(kussensloop, onderlaken en
dekbedovertrek) getest en slaapt daar

“Een goede nachtrust is essentieel voor mijn herstel.
Het helpt mij om de dag erna weer op en top te
presteren. De SkinDream producten neem ik nu
overal mee naar toe, zelfs op trainingskamp.
Het voelt gewoon goed en ik slaap helemaal top!”

sindsdien iedere nacht op: “Ik vind het
echt heerlĳk. Voelt goed en ik slaap
helemaal top!”

Lees Dylan’s verhalen op onze website.

SkinDream helpt fanatieke
sporters beter presteren
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Goed slapen? Kies voor
SkinDream!
Kussensloop
Een groot gedeelte van de warmte verlaat
uw lichaam via het hoofd. Veel mensen
zweten dan ook veel op hun hoofd en
liggen hierdoor ’s nachts op een nat
kussen. Dit kan de volgende morgen ook
leiden tot een stijve nek . SkinDream
kussenslopen absorberen het zweet,
verspreiden het vocht snel en voeren het
af van uw hoofdhuid. Hierdoor blijft uw
hoofd en haar droger en kunt u lekker
doorslapen.

Veel mensen bestellen dit kussensloop
om de slaapervaring van SkinDream te
testen!

Dekbedovertrek
Het SkinDream dekbedovertrek is een
enkel-laags product dat de unieke
SkinDream werking naar uw dekbed
overbrengt. Het gladde en comfortabele
overtrek absorbeert uw zweet en
verspreidt het efficiënt, waardoor het
gemakkelijk wordt opgenomen door uw
ventilerende en ademende dekbed. Het
effect is dat uw huid koel en droog blijft en
u ongestoord geniet van een weldadige
nachtrust.

Hoeslaken
Het SkinDream hoeslaken (incl.
matrastopper) maakt uw beddengoedset
compleet. SkinDream hoeslakens bestaan
uit twee componenten: de speciale open
matrastopper spant u eerst om uw matras
heen. Daaroverheen komt het hoeslaken
dat gemaakt is van een fijne, gladde en
vocht absorberende tricot. Uw zweet
wordt efficiënt opgenomen door het
hoeslaken en direct door de ventilerende
topper afgevoerd. Hierdoor blijft uw huid
koel en droog.

SkinDream ontdekken? Bezoek onze webshop: www.skinbreeze.nl/webshop

https:// www.skinbreeze.nl/webshop
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SkinDream ontdekken?
Bezoek onze webshop:
www.skinbreeze.nl/webshop

21

Slaap Lekker!

https:// www.skinbreeze.nl/webshop
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Uw eigen slaapdagboek

Wat is een slaapdagboek?

Het bĳhouden van een slaapdagboek
helpt u inzicht te krĳgen in uw
slaap(probleem).
Twee weken lang schrĳft u iedere dag op
wanneer en hoelang u geslapen heeft.
Verder schrĳft u alle dingen op die invloed
op uw slaap kunnen hebben gehad.
Bĳvoorbeeld eventuele zorgen of het
gebruik van genotmiddelen (koffie, thee,
alcohol, nicotine).
Hierdoor wordt vaak duidelĳk wat de
oorzaak is van uw slaapprobleem, hoe het
in stand wordt gehouden en wat u eraan
kunt doen.

Instructies:
• In de tabel kunt u uw slaapgedrag per
week bĳhouden

• Vul uw persoonlĳke gegevens, het
jaartal en het weeknummer in.

• Vervolgens kunt u elke dag uw slaap
registreren.

• De schaal 1-10 is het rapportcĳfer dat u
zelf geeft

Hoe gaat het verder met het
slaapdagboek?

Wanneer u het ingevulde dagboek bekĳkt,
wordt waarschĳnlĳk duidelĳk wat uw slaap
verstoort. Vaak ziet u dan ook wat u kunt
doen om de oorzaak van uw
slaapprobleem aan te pakken. U kunt
vrĳblĳvend contact met ons opnemen
voor een persoonlĳk advies naar
aanleiding van uw slaapdagboek.

U vindt de tabel met het
slaapdagboek op de volgende
pagina. Ook kunt u een
electronische versie downloaden
op onze website.

http://www.skindream.nl/slaapdagboek
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Alstublieft: uw slaapdagboek
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Slecht slapen heeft
gevolgen op het werk
Slecht slapen is een behoorlijke last voor de
mens. Maar de nadelen liggen niet alleen bij
onszelf - ook werkgevers zijn niet blij met de
‘slechte slaap’-epidemie.

Slecht uitgeruste medewerkers zijn minder
scherp, minder gemotiveerd en nemen ook
vaak slechtere beslissingen. Medewerkers
die slechter slapen zijn ook vaker afwezig.

Voor HR professionals zijn 2 begrippen
hierbij erg belangrijk: Absenteeism en
Presenteeism.

Absenteeism betreft het feit dat
medewerkers ongepland afwezig zijn –
feitelijk zichzelf ziek melden. Dit is relatief
makkelijk te meten, aangezien alle bedrijven
natuurlijk gegevens over ziekteverzuim
bijhouden.

Presenteeism is het effect dat medewerkers
weliswaar op het werk verschijnen, echter
minder effectief zijn en duidelijk nadelige
effecten ervaren van hun verminderde

gesteldheid. Het gevolg is dat zij niet
daadwerkelijk werken of minder productief
zijn. Er bestaat zelfs de kans dat het werk
zodanig onder de maat wordt uitgevoerd
dat er werkelijke schade voor het bedrijf
ontstaat. Presenteeism is wat moeilijker te
meten, al zijn er wel onderzoeken naar
gedaan.

De omvang van Absenteeism is zoals
gezegd wat makkelijker te meten. Er zijn dan
ook diverse onderzoeken in verschillende
landen uitgevoerd. In de nevenstaande
figuur ziet u de gecombineerde resultaten
van een tweetal onderzoeken, de ene uit
2014 uitgevoerd in Finland en de andere uit
2016, uitgevoerd door RAND in het
Verenigd Koninkrijk.

De grafiek laat zien dat de resultaten van de
2 studies erg goed met elkaar overeen-
komen. Het blijkt dat mensen die per nacht
gemiddeld 6 – 7 uur slapen, per jaar
ongeveer 2 tot 4 dagen meer ziek zijn dan
de groep die ongeveer 7-8 uur per nacht
slaapt.
Mensen die korter dan 6 uur slapen
kunnen tot wel bijna 2 weken per jaar
extra afwezig zijn!

In de RAND studie is vervolgens ook nog de
verbinding gemaakt met een onderzoek van
de Amerikaanse National Sleep Foundation,
die in een studie uit 2013 hebben uitgezocht
hoeveel mensen korter dan de geadviseerde
7 uur per nacht slapen. Die studie is
uitgevoerd in 5 landen, De VS, VK, Canada
Japan en Duitsland.

In de tabel is te zien dat in de westerse
wereld ongeveer een kwart tot de helft van
de mensen onvoldoende slaapt en dus
regelmatig verzuimt vanwege
vermoeidheidsklachten.
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Thuisblĳven is soms beter...

Presenteeism is zoals gezegd moeilijker te
meten, maar er is wel een aantal
vragenlijsten ontwikkeld, die hier enig inzicht
in verschaffen. Een Australisch onderzoek
laat zien dat een vergelijkbaar effect als bij
Absenteeism optreedt, wanneer mensen
toch naar het werk komen: bij minder dan 7-
8 uur slaap is een duidelijk verlies aan
productiviteit (ongeveer 10%) te meten.

Behalve dat slaaptekort tot
productiviteitsverlies kan leiden kunnen de
effecten echter nog veel erger zijn - namelijk
tot directe extra bedrijfsschade leiden:

Vermoeidheid vertraagt het denken.

Hierdoor heeft het een fikse invloed op het
vermogen van mensen om tot een goed
besluit te komen.

Dat leidt to meer fouten in het werk, hetgeen
zelfs tot stevige ongelukken kan leiden.

In de VS is bv onderzocht dat ca 20% van de
autoongelukken (mede) een gevolg zijn van
slaperigheid achter het stuur.
En wist u dat slaap tekort en structurele
vermoeidheid naar boven zijn gekomen als
mede oorzaak bij een paar enorme
industriele ongelukken?

Bv: Three Mile Island – Chernobyl – Exxon
Valdez – Space Shuttle Challenger !!

Er blijkt een sterke link te zijn tussen slaapgebrek en
veiligheid op het werk.
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De kosten van slecht
slapen op het werk

De onderzoekers van RAND hebben hun
eigen data gecombineerd met die van de
Amerikaanse National Sleep Foundation en
vervolgens een schatting gemaakt van de
jaarlijkse kosten voor het bedrijfsleven in de
verschillende landen. Uitgedrukt in
percentage van het Bruto Nationaal Product
leidt dit tot de volgende schokkende
resultaten:

Duitsland zit hier op 1,56%. Nemen wij het
resultaat van Duitsland als maat voor
Nederland, dan leert een snelle rekensom
dat de kosten van alle extra ziektedagen die
het gevolg zijn van slecht slapen in
Nederland oplopen tot zo’n 12,4 miljard
Euro per jaar!

Daar zal ons bedrijfsleven toch wel een
beetje van wakker liggen…….!
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Slecht slapen kost
Nederland €12.4 miljard!

Vind hier het volledige onderzoeksrapport
van RAND Europe: https://www.rand.org/
pubs/research_reports/RR1791.html

De link naar het onderzoek van de National
Sleep Foundation: https://
www.sleepfoundation.org/wp-content/
uploads/2018/10/RPT495a.pdf?x90559

Het Finse onderzoek naar de effecten van
slaap op productiviteit van medewerkers:
Sleep and Sickness Absence: A Nationally
Representative Register-Based Follow-Up
study : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
25142569/

Het Australische onderzoek naar
Presenteeism: The association between
physical activity, sitting time, sleep duration,
and sleep quality as correlates of
presenteeism: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25742538/

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1791.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1791.html
https://www.sleepfoundation.org/wp-content/uploads/2018/10/RPT495a.pdf?x90559
https://www.sleepfoundation.org/wp-content/uploads/2018/10/RPT495a.pdf?x90559
https://www.sleepfoundation.org/wp-content/uploads/2018/10/RPT495a.pdf?x90559
https://www.sleepfoundation.org/wp-content/uploads/2018/10/RPT495a.pdf?x90559
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25142569/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25142569/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25142569/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25142569/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25742538/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25742538/
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Wĳ zĳn SkinDream

SkinDream beddengoed is onderdeel van SkinBreeze Textiles. Het idee voor de
SkinBeeze textieltechnologie is ontstaan binnen een project voor de ontwikkeling
van medische matrassen om doorligwonden (decubitus) te voorkomen. Leo Smit
en Ellen Geerdink wilden dit idee graag verder ontwikkelen en samen richtten zĳ in
juli 2019 SkinBreeze B.V. op.

“Tĳdens de testfase ontdekten we dat mensen die last hebben van nachtzweten
ook veel baat hebben bĳ onze producten. Het speciale textiel zorgt voor een
optimale afvoer van zweet en voelt zĳdezacht aan.” Op dat moment was het idee
voor een speciale beddengoedlĳn tegen nachtzweten – onder de naam SkinDream
– geboren! De eerste productie hebben we gefinancierd met een succesvolle
crowdfundingsactie via Kickstarter. Wĳ vinden het fantastisch om, samen met het
hele team, deze producten verder te ontwikkelen en mensen te helpen slapen!

Vanaf eind 2020 is de complete set SkinDream beddengoed via de webshop van
SkinBreeze.nl verkrĳgbaar.

SkinDream is een merk van SkinBreeze B.V.

SkinBreezeTextiles
Douvenderweg 15, 6438 AE, Oirsbeek

www.skinbreeze.nl


