
VAN WITTE RUIS TOT
BLAUW LICHT
Professor Johan Verbraecken, psychologe
Annelies Smolders, neuroloog Inge Declercq
en slaapexpert Johan Newell beoordelen de
nieuwste slaapgadgets.

§laaptracker

. Wat? Gratis apps op je
smartphone,'wearables' die
je om je pols draagt en moni-
tors dieje onder de lakens
stopt. Allemaal beloven ze

hetzelfde: je slaap registreren,
meten wanneer en hoelang je
(diep) slaapt, snurkt of wal<-
ker bent.

. Prijskaartj e? gratis
(meeste apps) tot I70 euro
(Fitbit versa).

'Deze slaaplrackers zijn
eigenlijk een vorm van
empowerment: patiënten
kunnen zelf meten hoe
goed of slecht hun slaap is',
zegt professor Johan
Verbraecken. 'Ik heb
alleenstaande patiënten die
dankzij zo' n app of wear-
able hebben ontdekt dat ze
heel luid snurken, ofafen
toe stoppen met ademen.
Zonder die tracker zouden
zij nooit een onderzoek
hebben laten uitvoeren.
Sommige apparaten geven
ook feedback. Ze raden bij-
voorbeeld aan om minder

koffie te drinken, omdat ze
's nachts te veel beweging
detecteren. Ofom naar de
dokter te gaan, omdat er een
vermoeden is van apneu.'

Allemaal positief dus.
Maar er is één groot
probleem, benadrukt
Verbraecken.'De meeste
trackers zijn nog niet
accuraat. Wij hebben zelf
onderzoek gedaan waarbij
we zo'n app of wearable
gebruikten tijdens een tra-
ditionele polysomnografie
of slaapanalyse. Dan meten
we de elektrische activiteit
in de hersenen door elek-
troden op het hoofd te
kleven. Als je de resultaten
vergelijkt, zieje dat de
apps heel onnauwkeurig
zijn. Ze proberen geluid en
beweging te detecteren,
maar zijn vaak niet gevoe-
lig genoeg. Wearables zijn
iets betrouwbaarder, omdat
die in contact staan met de
huid. En je hebt nu ook al
matjes die je onder je
lakens schuift, van Beddit
bijvoorbeeld (133 euro).
Die werken op basis van
'ballistocardi o gr aïre' : ze
meten de drukgolven van
het hart en zijn daardoor
redelijk accuraat. Ik denk
dat dit soort trackers echt
wel toekomst hebben, maar
ze komen veel te snel op de
markt, zonder dat er grondig
onderzoek aan vooraf is
gegaan. Dat is heel jammer.'

lllatrasopmaat

. Wat? Een matras die
aangepast is aan uw
lichaamsbouw, gewicht en
slaaphoudingen. Met de
belofte van minder rugklach-
ten en een betere recuperatie.

. Prijskaartje? Br.1 Equilli
kost een matras tussen de 995
en1795 euro. Bij Ergosleep
tussen de 725 en2935 euro.

'Veel consumenten vinden
een matras een moeilijke
aankoop', zegt mede-
oprichter Vincent Verhaert
van matrassenmerk Equilli.
'Er worden veel beloftes
gemaakt, maar wie zegt dat
je de juiste keuze maakt?
Als je dan duizenden euro's
neertelt, is dat wel zuur.
Wij doen eerst een objec-
tieve meting: de consument
gaat op een gekalibreerde
meetmatras liggen, waarbij
de vervorming wordt geme-
ten van de drie belangrijk-
ste zones (schouder, taille
en bekken) in verschillende
houdingen. Zo kunnen we
berekenen hoeveel onder-
steuning en hardheid elke
zone nodig heeft. En boven-
dien kunnen we nadien nog
aanpassingen doorvoeren,
zodat de consument toch
wat meer zekerheid heeft.'

Het is geen wondermid-
del tegen slaapproblemen,
geeft Verhaert toe. 'We wil-
len geen foute verwachtin-
gen creëren: als je

rugklachten hebt, moet je
ook overdag je gedrag aan-
passen, Maar onze matras-
sen kunnen zeker een extra
ondersteuning zijn en de
slaapkwaliteit dus wel posi-
tief beïnvloeden.'

Professor Verbraecken
erkent dat achter Equilli
goed onderzoek schuilgaat.
'Zo'n matras is zeker niet
zinloos, het kan bij een
groep mensen zeker meer
comfort bieden. Je goed
voelen bij een matras, kan
je helpen om sneller in
slaap te vallen. Onlangs was
ik op een heel mooie hotel-
kamer, maar de matras was
veel te koud. 's Morgens
werd ik wakker met
gespannen spieren: zeer
onaangenaam. Bij matras-
sen speelt niet alleen het
ergonomische aspect een rol.
maar ook de mate waarin ze
warmte vasthouden. Latex
doet dat bijvoorbeeld
te veel, waardoor je het
's nachts te warm kunt krij-
gen. Je kiest toch het best
voor een matras met pocket-
veren, die is voldoende
luchtig. Maar je hoeft er
zeker geen duizenden
euro's voor neer te tellen:
een goedkope matras is niet
noodzakelijk slechter dan
een dure.'

Slaapexperte Inge
Declercq valt haar collega
bij. 'Achter enkele van die
slimme matrassen gaat
degelijke technologie
schuil en mensen met
rugproblemen zullen er
wel wat extra slaapcomfort
uit halen. Het is ook een
goede zaak dat je de matras
eerst kunt uittesten en dat
ze na een proefperiode nog
kan worden aangepast.
Maar slapeloosheid zul je
er niet mee oplossen.' D)


