
Bregje Hofstede: ‘Slaap vatten’ Hoe een slapeloze de nacht terugwon. Das Mag 
Uitgevers, Amsterdam 2021. ISBN 9789493168077 (Geestelijke gezondheid/ 
Informatief/ ED/AG) Zie ook: www.dasmag.nl https://www.bol.com/nl/f/slaap-
vatten/9200000112342719/   
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Covertekst: ‘'Slaap werd een interesse, misschien wel een obsessie. Het was alsof ik 
was verlaten door een geliefde om wie ik nooit veel gemaald had – totdat hij 
vertrok, en ik moest vaststellen dat ik niet zonder kon. En hoe verleidelijk ik ook 
kirde, terug kwam hij niet.'  ‘ 
 
Slapeloosheid vraagt niet om de juiste kruidenthee, maar om een eerlijke blik op ons 
eigen leven. Iedereen kent ze wel, tips om beter te slapen: veel bewegen en ’s avonds 
geen koffie meer en ook geen blauw licht. Maar wat als dat niet helpt? Bregje 
Hofstede, gecertificeerd insomniac, dook in de slaapwetenschap. Ze woelde, 
onderzocht, experimenteerde en groef steeds dieper naar de achterliggende oorzaken 
van onze slechte nachtrust. En die zijn anders dan je denkt. Op haar eigen beeldende 
wijze vertelt ze de belangrijkste dingen die ze ontdekte – en hoe het kan dat ze nu 
weer slaapt.’  
 
Over de schrijfster:  
Bregje Hofstede (1988) schreef diverse boeken en romans en publiceerde in literaire 
tijdschriften en kranten Ze schrijft ook voor De Correspondent. Zie ook: 
https://bregjehofstede.nl/?portfolio-item=bregje-hofstede  
 
Korte bespreking:  

‘Daarom neem ik jullie graag mee op mijn reis naar de slaap. 
In werkelijkheid duurde die jaren; hier is hij samengebald tot één symbolisch 
etmaal. Dat etmaal begint met een slapeloze nacht, en de psychologische strijd met 
slaap die daarbij hoort. Vervolgens bespreek ik in het ochtendlicht van de 
(neuro)wetenschap de biologie van het wakker liggen. De namiddag brengt een 
omslagpunt: namelijk het inzicht dat slapeloosheid een signaal kan zijn dat er niet 
iets mis is in je brein, maar meer algemeen in je leven. De avonduren ten slotte 
besteed ik aan manieren om aan dat signaal gehoor te geven. Namelijk door te 
heroverwegen hoe je je verhoudt tot fundamentele thema’s als geld, tijd, de plek 
waar je leeft, je ego en de mensen om je heen.’ (pag.18) 
 

Bregje Hofstede is tien jaar insomnia ervaringsdeskundige. Haar helpen niet alle 
adviezen die gegeven worden door deskundigen in reguliere en alternatieve zorg. 
Uiteindelijk helpt haar het veranderen van omgevingsfactoren, de context bij haar 
een verhuizing naar het platteland. Boek van 274 pagina’s. 
 
Wat viel op:  
-De zienswijze van Bregje Hofman: dat je  niet alleen maar moet focussen op fysieke 
factoren en/of psychologische factoren,  maar in de context,  in de omgeving moet 
zoeken om slaapproblemen op te lossen, denk aan ‘tijdsdruk, inkomen leefomgeving 
en eenzaamheid’ (pag.227).  
- De uitgebreide zoektocht van Bregje Hofman: voor het schrijven van dit boek 
raadpleegde ze vele verschillende bronnen: achterin het boek staan 212 noten, over 
wetenschappelijke onderzoeksrapporten en adviezen of stukken uit de Margriet. Ze 
spreekt met (ervarings) deskundigen, wetenschappers, en artsen.  
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-Dat Bregje Hofman uiteindelijk naar het platteland is verhuisd en daar weer kan 
slapen, omdat de stilte van de natuur, duisternis, kou, een groentetuin, lichamelijk 
werk haar helpen om rust te krijgen.   
-En dat Bregje Hofman daarbij niet in recepten gelooft. 
 
Citaten:  
Pag.15-16: ‘Dertig was ik, en bang voor de nacht zoals ik als kind nooit was geweest. 
Ik zocht iets om me ’s nachts aan vast te houden. Pilletjes, poeders, oordopjes, 
avondthee, goede gewoontes. Elke ‘oplossing’ was een lichtbundel die ik volgde tot hij 
doofde, waarna ik weer op zoek moest naar iets anders. 
Die avond kocht ik speciale kwark met extra eiwit. 12,5 gram per honderd gram. 
Ergens wist ik wel dat de oplossing voor mijn slapeloosheid niet in grammen lag. 
Ergens wist ik dat ik iets over het hoofd zag. Maar ik had geen idee wat ik dán moest 
doen. Alle tips die ik kon vinden had ik geprobeerd.’ 
 
 

Pag.17: ‘Van die slapeloosheid kwam ik pas af toen ik accepteerde dat mijn probleem 
niet te maken had met slaap. Met de manier waarop ik het slapen zelf aanpakte, met 
de praktische elementen van de nacht: slaaplekkerthee, slaaptabletjes, mijn 
slaapkamer, met welke ‘slaaphygiëne’ ik me voorbereidde op het bed. Ik staarde me 
blind op de nacht, maar het probleem lag in het hele etmaal: in mijn dagen en de 
manier waarop ik ze besteedde. Pas toen ik mijn slapeloosheid ging zien als een 
signaal, een uitnodiging om beter te kijken en groter te denken, vond ik opnieuw de 
weg door mijn nachten. 
Ik leerde dat ik mezelf de vraag moest stellen wat er in mijn leven onbewust zó 
schuurde dat het me wakker hield – en dat ik daar iets aan moest doen. Niet mijn 
nachten moesten op de schop, maar mijn dagen. Eigenlijk: mijn leven. Het is een 
inzicht dat zo voor de hand ligt dat ik me bijna geneer om het op te schrijven.’ 
 
Pag. 122: ‘Zo schrijft Matthew Walker (de cursivering heb ik toegevoegd): Aangezien 
psychische nood een van de belangrijkste aanstichters is van slapeloosheid, hebben 
onderzoekers gefocust op biologische oorzaken die ten grondslag liggen aan 
emotionele rust. Daarmee bedoelt hij de fysieke kenmerken  van het brein en de rest 
van het zenuwstelsel.  
Ik moest die zin drie keer lezen, want het is een heel vreemde denkkronkel. Omdat 
emoties zo centraal staan, gaan we kijken naar fysieke kenmerken?’ 
 
Pag.198: ‘Ben je chronisch slapeloos, dan valt er iets voor te zeggen om bakstenen te 
verruilen voor bos. Er zijn namelijk aanwijzingen dat wonen in het groen kan 
bijdragen aan je nachtrust.’ 
 
Pag. 226: ‘Ik bied mijn eigen ervaring niet aan als recept maar als illustratie. Mijn 
bedoeling is om een denkrichting te openen in een situatie waaruit misschien geen 
uitweg lijkt te zijn: chronische slapeloosheid.’ 
 
 
Inzien:  
https://www.athenaeum.nl/leesfragmenten/2021/slaap-vatten/  
 
 
 

https://www.athenaeum.nl/leesfragmenten/2021/slaap-vatten/


Recensies/Extra: 
https://www.parool.nl/ps/na-tien-jaar-insomnia-kan-bregje-hofstede-weer-
slapen~b5be5cc3/ 
‘“Ik heb getwijfeld over de term zelfhulpboek. Een van de belangrijkste vaststellingen 
die ik zelf deed, is dat de meeste tips als het gaat om niet kunnen slapen voor mij 
niets deden. Wat men slaaphygiëne noemt, het hele pakket van gewoontes waarmee 
je je voorbereidt op de nacht.” 
 
En het helpt de meeste chronisch slapelozen ook niet, als dat de oplossing zou zijn, 
aldus Hofstede. Want dan zou niet een op de tien mensen kampen met dat probleem. 
Zelf was ze op een gegeven moment behoorlijk wanhopig. … “Verander niet je 
lifestyle, als je merkt dat die tips slapeloosheid niet verhelpen, maar verander je 
leven. Slapeloosheid kan ook een signaal zijn dat je iets moet veranderen aan de 
context.” …Zo. Hofstede stapt op die manier een beetje weg van de wetenschappelijke 
kant van het onderzoek naar slaapstoornis. Ze benaderde slapeloosheid niet als een 
stoornis, maar ze ging onderzoeken of de oorzaken van slapeloosheid daarbuiten 
zouden kunnen liggen. Een omslag….’  
 
https://www.tzum.info/2021/02/recensie-bregje-hofstede-slaap-vatten/#  
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