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Bijscholingen vanaf 2020: 1001 kritieke dagen & Infant Mental Health (IMH)



! Niet hebben over slaapstoornissen en 
medische diagnoses onderliggend aan een 
slaapprobleem

! Slaapbiologie en praktijk-ervaring



Overzicht
• Introductie: reflectie?

• Introductie: CASUS

• Wanneer spreken we over een slaapprobleem?

• Neurologische rijping van kinderslaap

• Slaaprijping en CO-regulatie als basis om te leren inslapen en 

doorslapen

• Quick fix?

• Basiskennis: biologische slaapregulatoren

• Waar starten bij in-en doorslaapproblemen?

￭ Dag- en nachtritme

￭ Dagslaap

￭ Nachtslaap

￭ Vroege vogels

• Waar starten bij in-en doorslaapproblemen (samenvatting)

• Troostmethoden? 



Introductie



Introductiefilmpje

https://www.youtube.com/watch?v=uyc_iPKzh9g


Is dit een kind dat niet wil slapen? 

Of is dit een kind die niet kan slapen?

Is de vader zelf de oorzaak van dit probleem?

Of toch niet? 

Vraagstelling: 



CASUS: Mil (9 maanden)

Slapen ging goed tussen 4-6 maand. Vanaf 6,5 maand problemen 

met:

• Zelf in slaap vallen lukt thuis niet meer (opvang wel)

• Dutjes verlopen heel moeizaam en steeds wakker na 30 

minuten

• 'snachts heel vaak wakker (elk uur/2uur) en soms lang wakker 

dan

• Hij overstrekt zich soms erg 'snachts waardoor we denken dat 

hij ergens pijn heeft.

• Nachtvoedingen: 1-3 keer



CASUS: Mil (9 maanden)

• Intakeformulier

• Hoe verliep de zwangerschap/geboorte?

• Hoe verliep het ziekenhuisverblijf?

• Hoe verliep de start van de voeding?

• Hoe verliep de thuiskomst?

• Hoe verliep de voeding en de slaap thuis verder?

• Geboortegewicht en huidige gewicht?

• Hoe is het gedrag van jullie kleintje overdag, ’s avonds, ’s nachts?

• Hoe ziet de dagroutine eruit? Is deze aanwezig?

• Hoe ziet de dagroutine eruit? Is deze aanwezig?

• Wat probeerden jullie allemaal al?

• Wat is jullie slaapdoel?

• Ontwikkelingsanamnese? Lopende hulpverlening?

• ...

• Slaaplog bijhouden



CASUS: Mil (9 maanden)

Vlotte zwangerschap (ingeleid)

Last van harde stoelgang (movicol en Dulcosoft siroop)

Snurkt niet

Geboortegewicht: 3,725

Recente weging: 8,680

Opstart borstvoeding

Op 6 maanden gestart met groentepap en op 6.5 maanden met 

fruitpap (ging vlot).

Overdag bij onthaalmoeder (3 dagen) grootouders (2 dagen)

Hij begint te sluipen en kan net zitten. ‘s nachts begint hij zijn 

poep ook omhoog te steken (slaapt thuis op zijn buik of zij) 



CASUS: Mil (9 maanden) slaap overdag?

"Het varieert erg, we proberen na opstaan 2/2.5 uur wakker en 

dan bed in na eerste dut proberen we 2.5/3 uur wakker en dan 

tweede dut"

"Als de dutten niet goed gingen of hij is vroeg wakker (voor 15u) 

doen we nog een derde dut in de draagzak tussen 16u30-17u"



CASUS: Mil (9 maanden)

Slaapvraag:

"We willen graag dat hij wat langere blokjes kan slapen s nachts, niet meer 

zo vaak wakker wordt en vlot terug in slaap valt na een voeding. Dus een 

nacht van 18-19u tot 7u met een nachtvoeding (of zonder mag ook) :)". 

"De dutjes zouden ook beter mogen, zelf in slaap vallen en meer dan een 

half uur, toch een goeie dut zonder hulp van 1.5 a 2 uur. "



CASUS: Mil (9 maanden)



Wanneer spreken we over een 
slaapprobleem?



Wanneer spreken we over een 
slaapprobleem?

• Heel veel verschillende definities in de literatuur

• Geen consensus over

• De slaaprijping bij jonge kinderen loopt erg 

verschillend

• Leeftijdscriterium?

• Slaapduur als criterium? 



Wanneer spreken we over een 
slaapprobleem?

Leeftijd als criterium?

• Vanaf de leeftijd van 3 maanden? 

(ultradiaans ritme: dag-nachtritme)

• Vanaf de leeftijd van 6 maanden?









Wanneer spreken we over een slaapprobleem?

In het eerste anderhalf jaar een grote spreiding in 

slaapbehoefte. Vanaf 2,5 jaar  wordt de spreiding 

kleiner. 

De slaapduur (aantal uren slapen op 24uur) kan je niet als definitie nemen.



Slaapbehoefte per leeftijd?

National sleep foundation



Slaapbehoefte per leeftijd? Praktijkervaring

• 4-6 maanden:11-12uur nachtslaap + 4 uur dagslaap verspreid over 3(4) 

dutjes

• 6-9 maanden: 11-12uur nachtslaap + 3/4 uur dagslaap verspreid over 3 

dutjes

• 9-12 maanden: 11-12uur nachtslaap + 3 uur dagslaap verspreid over 2 

dutjes 

• 12-15 maanden: 11-12uur nachtslaap + 2/3 uur dagslaap verspreid over 2 

dutjes

• 15-18 maanden: 11-12uur nachtslaap + 2-2,5 uur dagslaap verspreid over 1 

dutje

• 2,5-4 jaar: 11-13u nachtslaap met 1-2 uur dagslaap of geen dutje meer (quiet 

time)

rond 9maanden laten de meeste baby's hun derde dutje vallen, kan ook vroeger



Neurologische rijping van slaap bij jonge 
kinderen



Neurologische rijping kinderslaap



Jonge kinderen slapen nog 
veel in REM-slaap 
(lichte slaap -nog veel slaap 
nodig)

Aantal  slaapcycli  neem t af  

(9 0  minu t en t eg enover  4 5  

minu t en)



Doorslapen is cycli aan elkaar linken



Doorslapen is cycli aan elkaar 

linken

• Leren slapen= de overgang van lichte slaap 

naar diepe slaap kunnen maken

• Eerst met de ouder en nadien alleen

• Jonge kinderen in REM-slaap lijken erg 

wakker (opnemen of onrust van de REM-

slaap nog even afwachten?)



Wanneer spreken we over een 

slaapprobleem?

• Verwarrende antwoorden vanuit 

de literatuur

• Als de ouders zeggen dat er een 

slaapprobleem is, dan is er een 

slaapprobleem



Slaapprobleem als

risicofactor

• Gelinkt met ontwikkelings-, emotionele en 
gedragsproblemen van 1 jaar tot doorheen de gehele 
kindertijd

• Gelinkt met parentale burn-out, depressie en slechte 
algemene gezondheid

• Gelinkt met ouder-kind relatieproblemen (hechting!) en 
verhoogt risico op mishandeling



Slaapprobleem als

risicofactor



Maar..... 5% somatische diagnose of slaapstoornis 

=>95% "mankeert" niks

=> 95 % van deze ouders krijgt dit advies.

Aanpakken dus!!

• "Geduld"

• "Goede slaapomgeving"

• "Laten huilen" (gedragsaanpak)

• "Ze groeien er wel uit"

Succesrate=0% als de onderliggende regulatieproblematiek gemist wordt



CASUS: Mil (9 maanden)

Heeft Mil een slaapprobleem?



Slaaprijping en CO-regulatie als basis om te 
leren inslapen en doorslapen



Slaaprijping en CO-regulatie als basis om te 
leren inslapen en doorslapen

Spanningsopbouw en afbouw  (hulp van ouders nodig)

Window of tolerance: in slaap kan je alleen maar vallen



SPANNINGSAFBOUW LEERT EEN KIND DOOR DE CO-
REGULATIE DIE HET VAN DE OUDERS KRIJGT



Onderliggende regulatieproblematiek?



• Hoe verliep de zwangerschap/geboorte?
• Hoe verliep het ziekenhuisverblijf?
• Hoe verliep de start van de voeding?
• Medische klachten: reflux, krampen, oorontstekingen,...
• Temperamentsfactoren? (pittig, FOMO, alert, engelachtig,...)
• Hoe verliep de thuiskomst?
• Hoe verliep de voeding en de slaap thuis verder?
• Hoe is het gedrag van jullie kleintje overdag, ’s avonds, ’s nachts?
• Is er een village aanwezig? 
• Relationele spanningen?
• Slaapproblemen voor de komst van de baby?
• Psychische moeilijkheden bij één van de ouders voor de start van de 

baby



Quick Fix?



Analyse op maat

Dé slaaptip?



Slaapprobleem= complexe problematiek die je niet met simpele 

adviezen kan oplossen, het is een heel opgebouwde (gelaagde 

problematiek) met een dysregulatiemechanisme aan de basis





Slaapadvies op het 

internet



Slaapadvies op maat



Oorzaak slaapproblemen

Ingrijpende 

levensgebeurtenissen

Prikkelbalans

Slaapdruk opbouw

(moe genoeg)

Slaapomgeving

Voeding

Dutjes

Eet-

en slaapschema

Ouderschapsondersteuning

kaderen en koesteren

Medische factorenGezinsfactoren

Parental mood

oververmoeidheidOuderfactoren

Kindfactoren

EIGENHEID

Bevalling

Pre-conceptie

+zwangerschap

Slaapassociaties

Ontwikkelingsmijlpalen: 

slaapregressie
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Oorzaak slaapproblemen

Ingrijpende 

levensgebeurtenissen

Prikkelbalans

Slaapdruk opbouw

(moe genoeg)

Slaapomgeving

Voeding

Dutjes

Eet-
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kaderen en koesteren

Medische factoren

oververmoeidheid
Kindfactoren

EIGENHEID

Bevalling

Pre-conceptie

+zwangerschap

Slaapassociaties

Ontwikkelingsmijlpalen:

slaapregressie



Cirkel van oververmoeidheid

=> veel wakker worden tijdens de nacht!

! De meerderheid van de tips die je toepast bij 

oververmoeide kinderen werken niet



Basiskennis: biologische slaapregulatoren



Basiskennis: biologische slaapregulatoren

Homeostatisch proces

Dag-nachtverwarring 

vermijden

Slaapdruk 
optimaliseren

ondersteunt het 
dag- en nachtritme



Basiskennis: biologische slaapregulatoren

Vast moment van opstaan (en slapen)

Circadiaanse klok: interne biologisch klok

Omgevingssignalen: 

zonlicht, beweging, voedsel, sociale 

interactie, slaap



Neurologische 
rijping



Waar starten bij in-en doorslaapproblemen?



Gewichtstoename
Fysieke stoorzenders
Emotionele stoorzenders

RECENTE WEGING



Link met de casus 2/8/2021: 3.725

3/8/2021: 3.6

4/8/2021: 3.46

5/8/2021: 3.41

6/8/2021: 3.52

9/8/2021: 3.77

11/8/2021: 3.89

17/8/2021: 4.15

24/8/2021: 4.46

27/8/2021: 4.67

1/9/2021: 4.81

9/9/2021: 5.02 

16/9/2021: 5.3

21/9/2021: 5.5

28/9/2021: 5.66

30/9/2021: 5.8

28/10/2021: 6.36

25/11/2021: 6.68

16/12/2021: 7.2

10/02/2022: 7.86

28/04/2022: 8.67

• Last van harde stoelgang (movicol en Dulcosoft siroop)

• Geen ingrijpende levensgebeurtenissen

Overzicht 

wegingen



Dag/nacht Dutjes Nachtslaap Ochten

d



Dag/nacht Dutjes Nachtslaap Ochten

d

Dag-nachtritme

Regelmaat en ritme

Onstpanning/inspanning 

ontprikkeling/dagafbouw

Avondroutine en slaapritueel

Dutjes volgens 

Leeftijd(slaapbehoefte)

Slaapvensters/wakkertijden

Dagslaap helpt nachtslaap

Slaapassociaties

Vaste slaapplek

Slaapomgeving

Laatste puzzel

Vanaf 06u opstaan



Dag- en nachtritme

Dag-nachtritme

Regelmaat en ritme

Onstpanning/inspanning 

Ontprikkeling/dagafbouw

Avondroutine en slaapritueel



Dag- en nachtritme

Avondroutine en slaapritueel

Doorvragen bij ouders:

• Wanneer thuis van creche?

• Eetmoment?

• Wat gebeurt er nog in de 

avondroutine?

• Slaapritueel? Volgorde?

• Moment van opstaan, 

moment van gaan 

slapen,...



Dag- en nachtritme

Avondroutine en slaapritueel

• Inzetten op de dagafbouw en de ontprikkeling

• Cortisol naar beneden halen

• De stressmoet naar omlaag voor we ons kunnen overgeven aan de slaap

• Wat doen de hormonen met het gedrag? 

! Tot op het einde van de batterij gegaan (over de grens)

! Straatje van overprikkeling en hyperactiviteit. 



Dag- en nachtritme

Avondroutine en slaapritueel



Slaapomgeving 

optimaliseren

• Veilig

• Donker 

• Rustig
• Niet te warm, niet te 

koud (TOG-rating)

• Vaste slaapplaats

• White noise

• Positieve 

slaapassociaties: 

knuffel en tutje



Slaapomgeving 

optimaliseren

Vanaf 2 jaar 2.5 jaar introductie van een nachtlampje



Niet te warm, niet te koud 

(TOG-rating)



Doorvragen!



Link casus

Co-sleeper in de kamer (babybed waar de zijkant vanaf is)

Geen tutje

knuffeldoekje waar hij niet gehecht aan is

Bij elke dut en gedurende heel de nacht witte ruis

Bij slapen gaan muziekje tijdens het geven van borstvoeding

Kamer is donker (ramen afgeplakt)

Slaapomgeving



Link casus

Keuze slaapplek (eigen kamer of bij ouders//slaapplek is

veilig)

Knuffeldoekje introduceren (geur van mama/papa)

Bij elke dut en gedurende heel de nacht witte ruis = ok

Bij slapen gaan muziekje tijdens het geven van borstvoeding

Kamer is donker (ramen afgeplakt)

Slaapomgeving



Link casus Avondroutine + slaapritueel



Slaap overdag: wakkertijden voorbeelden eet-
en slaapschema's

Dutjes volgens 

Leeftijd(slaapbehoefte)

Slaapvensters/wakkertijden

Dagslaap helpt nachtslaap



Slaap overdag



4-6 maanden

3dutjes: 09-10uur, 12-14u, 16u-17u

3 (6M)-4 uur (4M) dagslaap

Voedingen: groentepap- fruitpap-avondhap (vanaf 6M)

Melkvoedingen: 600ml-900ml (max 1000ml)



6-7 maanden

3dutjes: 09-10uur, 12-14u, 16u30-17u

2.5-3.5 (4) uur dagslaap

Voedingen: groentepap- fruitpap-avondhap

Melkvoedingen: 600ml-900ml (max 1000ml)

07u-11u30-(14u30) -17u-18:30



8-10 maanden

2/3dutjes 

09-10uur

12-14u

16u30-17u

2.5-3.5 (4)uur slaap

Voedingen: ontbijt-groentepap- fruitpap-avondhap

Melkvoedingen: 600ml-(900ml)



10-12 maanden

2 Dutjes

09u-10u en 12 tot 14u

2.5-3.5 uur slaap

Voedingen: ontbijt-groentepap- fruitpap-

avondhap

Melkvoedingen: 500ml



8-15 maanden

2-3-4 regel



<  1  JA A R  BL IJFT ME L KVOE DING  DE  

BE L A NG R IJKSTE VOE DING



12-18 

maanden

Voedingen: ontbijt-groentepap- fruitpap-avondhap

Melkvoedingen: 500ml

1 of 2 dutjes

Vanaf 15-18 maanden 1 dutje



18-24 maanden

Voedingen: ontbijt-groentepap- fruitpap-avondhap

melkvoeding

1 dutje



2-4 jaar

1 dutje of "Quiet time" onder de middag



Slapen >> zelfstandig 

slapen



Eet- en slaapritme:

07u:????

11u: Groentepap

15u: Fruitpap

18u: boterham

18:30: Borstvoeding

Nachtvoedingen: 00:00 en 04:30

Link casus

Doorvragen: Hoeveel dagslaap bij de 

opvang?



Link casus

• Inzicht in hoeveel hij nu zou ‘moeten’ slapen?

• Moeilijk in te schatten hoeveel slaap hij nodig heeft aangezien hij 

altijd vrolijk is en weinig signalen geeft.



Link casus

9-12 maanden: 11-12uur nachtslaap + 3 uur dagslaap verspreid over 2 dutjes 

Voor Mil 2 en 3 dutjes 

afwisselen



Link casus

• Milkintake overdag  moet omhoog

• Helpen met de dutjes en verlengen van de 

dutjes

• Nachtvoedingen schrappen: 1 nachtvoeding

• Volledige ochtendvoeding

• Bedtijd afstemmen op dagslaap

• Vaste start van de dag

• Geruststellen over honger en melkintake

• Derde dutje in de beginfase (draagzak)

• Geruststelling over medische klachten



Nachtslaap

Slaapassociaties

Vaste slaapplek

Slaapomgeving



Welke associaties zijn er om in slaap te vallen 

Kan ik deze vervangen door anderen? 

Inwisselen door iets dat ze zelf kunnen gebruiken? 



Wat zijn slaapassociaties?

Dingen die een kindje fijn vindt om mee in te slapen

Helemaal normaal

Niet negatief

Kan soms wel de slaap verstoren, afhankelijk van wat de associatie is

Grote kans dat de nachten verbeteren door het afbouwen of

inwisselen van associaties



Slaapassociaties

In slaap gewiegd worden, in slaap gevoed worden, aan het haar draaien, 

vinger vasthouden, op de huid van de ouders wriemelen, tutje-

slaapassociatie, (ongewild) je kind in bed nemen, steeds opnieuw de 

kamer ingaan, in slaap zingen,...



Slaapassociaties Link naar 

casus

"Ik probeer in de kamer binnen te gaan voor hij 

wakker wordt om direct te kunnen ingrijpen. Dan ga 

ik ernaast in mijn bed gaan liggen met mijn armen 

rondom hem en shhht zeggen"

"Mil valt na voeding in slaap, hij is ofwel helemaal in slaap na de BV of 

wel half in slaap"

"Nu lukt het niet meer hem in zijn bedje in slaap te krijgen dus nu 

wandelen we rond (of 1x na de BV)"

"Ik blijf in de kamer staan zonder dat hij mij kan 

zien en zing steeds zachter. Heel soms lukt het 

hem zelf in slaap te vallen. Als het niet zelf lukt 

ga ik op het bed naast hem liggen en leg mijn 

armen rondom hem -wang op wang en dan 

lukt het meestal wel. Als dat niet helpt even uit 

bed halen en opnieuw rustig laten worden op 

mijn schouder en opnieuw in bed leggen". 



Vroege vogel

Laatste puzzel

Vanaf 06u opstaan



Vroege vogels



Vroege vogels = laatste stuk van de puzzel

Zeer vroeg wakker worden en dan snel moe, dan

best wel aanmoedigen om nog verder te slapen.

OOK: Je kindje = wakker, speels, heel actief, is goed

wakker geworden en vrolijk, hij heeft dan een

vroeg chronotype= erfelijk bepaald.

Wat is vroeg wakker zijn? 



Waar starten bij in-en doorslaapproblemen? 
(samenvatting)



Wat is nodig om te kunnen slapen?



Wat is nodig om te kunnen slapen?





Troostmethoden







Link naar casus: Keuze troostmethode

• Een goede troostmethode vinden 

• Handvatten voor als hij weer in een slaapregressie 

terecht komt 

"We hebben geen idee voor een aanpak, willen 

hem wel niet laten wenen en liever ook nog even 

op onze kamer laten slapen" 

"Mil heeft ons wel echt in de kamer nodig. 

uit de kamer weg gaan heeft geen positief 

effect"



Tot slot....

Geen enkele ouder staat op en denkt: 

"Nu ga ik mijn kind aan een slaapprobleem helpen"

Ouders lijden en zijn op zoek naar oplossingen


