
Slaap	zacht!	
Hulp	voor	ouders	van	moeilijke	slapers	
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Situering	

Tot	35%	van	de	kinderen	tot	5	jaar	ervaren	moeilijkheden	bij	
het	inslapen	of	doorslapen	(Lavigne	et	al,	1999;	PeEt	et	al,	2007;	
Gregory	&	O’Connor,	2002)	
	
Nog	15%	bij	lagere	school	lee:ijd	(Owens	et	al,	2000)	
	
Insomnie	volgens	DSM-IV	criteria	komt	voor	bij	5	tot	11%	van	de	
adolescenten	(Johnson	e.a.,	2006;	Roberts	e.a.,	2008).	
	
Ongeveer	35	tot	40%	van	de	pa>ënten	met	chronische	
slaapklachten	(voornamelijk	insomnie)	lijdt	aan	een	psychische	
stoornis,	in	de	meeste	gevallen	een	depressie	(van	Bemmel	e.a.,	
2001).	
	
	



Situering	

Aanmeldingsklachten	voor	slaapproblemen:	
	 	-in-	en	doorslaapproblemen	(insomnie)	

	-overmaEg	slapen	
	-slapen	op	ongewenste	EjdsEppen	(hypersomnie)		
	-abnormaal	gedrag	Ejdens	het	slapen	(parasomnie)		

	
(Berden,	2000)	



Prognose	

Slaapproblemen	ontstaan	binnen	de	eerste	vier	levensjaren,	
persistent	in	50	tot	70	tot	in	de	adolescenEe	of	langer	(Gregory	
e.a.,	2002).		
	
Verstoorde	slaap	kan	een	negaEeve	invloed	uitoefenen	op	de	
algemene	gezondheid	en	op	het	funcEoneren	op	diverse	
domeinen:	

	-sociaal	(Bendz	&	Scates,	2010).	 		
	-leer-	en	gedragsproblemen	(Fallone	e.a.,	2002;	Curcio	e.a.,	2006)	
	-invloed	op	emoEeregulaEe	(Van	der	Heijden,	2013)	
	-kunnen	bestaande	klachten	verergeren	(Boer,	2011)	
	-…	
		



Hoeveel	uren	slaap	heea	een	kind	nodig?	

•  Richtcijfers	Academy	of	Sleep	
Medicine	(2016):	

4-12	mnd: 	12-16u	/24u	
1-2	j: 	 	11-14u	/24u	
3-5j:	 	 	10-13u	/24u	
6-12j: 	 		9-12u	/24u	
13-18j: 	 		8-10u	/24u	

	
è	Grote	individuele	verschillen	
tussen	kinderen	



Hoeveel	uren	slaap	heea	een	kind	nodig?	

Je	kind	slaapt	allicht	onvoldoende	als	je	enkele	van	
onderstaande	situaEes	herkent:	
§  Je	krijg	je	kind	moeilijk	wakker	
§  Je	kind	slaapt	Ejdens	het	weekend	zo’n	2	uur	langer	dan	
Ejdens	de	week	

§  Je	kind	valt	frequent	in	slaap	
§  Je	kind	toont	duidelijke	veranderingen	in	het	gedrag	of	
gemoed.	



Slaapstructuur	

à	Belang	van	regelmaat!	
	
Verschillende	bioritmes	regelen	je	slaap.		
Een	bioritme	bestaat	uit	acEvaEe	en	rust.	Bioritmes	spelen	op	elkaar	in:	
§  24-uren-ritme	
§  12-uren-ritme	
§  90-minuten-ritme	





Slaapstructuur	

Door	regelmaat	geraken	ritmes	niet	verstoord	
Wanneer	alle	ritmes	in	rust-modus	zijn:	ideale	moment	om	
te	gaan	slapen	
§  Forbidden	zone:	

§  Periode	vlak	voor	in	rust	zijn	
§  Extra	alert	
§  Kinderen	dan	naar	bed	sturen	kan	voor	problemen	zorgen	



Slaapstructuur	

Slaap	bestaat	uit	verschillende	slaapcycli.	
Eén	slaapcyclus	bestaat	uit	verschillende	onderdelen:	
§  NREM-slaap	(diepe	of	rusEge	slaap)	–	herstel	lichaam	en	
hersenen:	

	-Stadium	1:	lichte	slaap	met	trage	oogbewegingen	en	
geringe	spieracEviteit,	waarin	men	schommelt	tussen	waken	en	
slapen	en	gemakkelijk	wakker	wordt.	

	-Stadium	2:	verdere	vertraging	hersenacEviteit	en	komt	
men	in	een	diepere	slaap.	

	-Stadia	3	en	4:	diepe	slaap,	waarbij	het	vierde	stadium	de	
diepste	slaap	is.	
§  REM-slaap	(droomslaap)	–	informaEe	verwerken	en	dromen	



Slaapstructuur	

Zo’n	5	à	6	cycli	per	nacht	
Na	de	REM-fase	worden	we	even	wakker	
§ Vaak	besef	je	dit	niet	
§ Voor	sommige	kinderen	moeilijk	om	terug	in	slaap	te	
vallen	(belang	van	goede	slaaphygiëne)	

Meer	diepe	slaap	Ejdens	eerste	twee	slaapcycli.	Meer	REM-
slaap	naarmate	nacht	vordert.	
	
	
	
	



Slaapstructuur	



Slaapstructuur	



Slaapstructuur	

Slaapstructuur	van	kinderen	verschilt	van	deze	van	
volwassenen:	
§ Meer	diepe	slaap:	

§  Neemt	toe	Ejdens	eerste	levensjaar	
§  Grootste	Ejdens	kinderleeaijd	
§  Afname	in	Eenerjaren	–	dan	op	zelfde	niveau	als	
volwassenen	

§ Pasgeboren	baby	komt	in	REM-slaap	van	zodra	hij/zij	in	
slaap	valt	
§  Dit	verandert	op	leeaijd	van	zes	maanden	



Slaapstructuur	



Slaapproblemen	in	kinderpsychiatrie	

-Comorbiditeit	met	verstoorde	slaap	gerapporteerd	bij	
verscheidene	diagnoses:	

	-ADHD	(50-80%,	meestal	in-	en	doorslaapproblemen)	

	-Angststoornis	(piekeren	à	insomnie)	

	-ASS	(verstoorde	melatonineproducEe)	

	-Depressie	(hypersomnie)	

	-PTSS	(nachtmerries,	nachtelijke	angsten)	

	-OCS	(door	rituelen	die	uitgevoerd	moeten	worden	slaaptekort)	

	-ODD/CD	
	-Verstandelijke	beperking	(kortere	REM-	en	zwakkere	N-

REMslaap)	



Assessment	slaapproblemen	

-Slaapdagboek	
-Vragenlijsten	

	Children’s	Sleep	Habits	QuesEonnaire	(Owens	e.a.,	2000)	
	Slaap	Hygiëne	Balans	voor	Kinderen	(Harsh	e.a.,	2002)	
	Adolescent	Sleep	Hygiene	Scale	(de	Bruin	e.a.,	2014)	
	Adolescent	Sleep/Wake	Scale	(Essner	e.a.	2015)	

-Screeningsinstrument	
	BEARS	(Mindell	&	Owens,	2010)	

	



BEARS	
Peuters/
kleuters	

(vragen	aan	
ouders)	

Lagere	school	
(vragen	aan	ouders)	

Adolescenten	
(vragen	aan	
adolescent)	

BedEjd	
problemen	

Problemen	om	
naar	bed	te	gaan	
of	in	slaap	te	
vallen?	

Problemen	om	naar	bed	te	
gaan?	

Problemen	om	in	
slaap	te	vallen	bij	
bedEjd?	

Excessief	
slapen	overdag	

Dutjes	of	ziet	er	
oververmoeid	of	
slaperig	uit	
overdag?	

Moeilijk	wakker	worden	‘s	
ochtends,	voelt	zich	moe	
overdag	of	doet	dutjes	

Slaperig	overdag?	Op	
school?	

AlEjd	wakker	
worden	

Wordt	vaak	
wakker	‘s	
nachts?	

Wordt	vaak	wakker	‘s	nachts	of	
heea	moeilijkheden	om	weer	in	
slaap	te	vallen?	
Slaapwandelen	of	nachtmerries?	

Wordt	je	vaak	wakker	
‘s	nachts	of	heb	je	
moeilijkheden	om	
weer	in	te	slapen?	

Regelmaat	en	
duur	van	de	
slaap	

Regelmaat	in	
slaap	en	
waakuur?	
Welke	zijn	deze?	

Wanneer	gaat	je	kind	slapen	en	
staat	het	op	Ejdens	weekdagen?	
Tijdens	weekend?	
Heea	het	voldoende	slaap?	

Wanneer	ga	je	slapen	
Ejdens	de	week/
weekend?	Heb	je	
voldoende	slaap?	

Snurken	 Snurkt	vaak	of	
ademhalings-
moeilijkheden	‘s	
nachts?	

Snurkt	vaak	of	ademhalings-
moeilijkheden	‘s	nachts?	
	

Luid	snurken?	(vraag	
voor	ouders)	



Slaaphygiëne	
-Regelmaat	en	structuur	(slaap	én	wekEjd,	Ejdens	week	en	
weekend)	
-AcEviteiten	overdag	

§  Beweging	overdag:		
§  Erg	belangrijk	
§  Intensief	sporten	voor	slapengaan	geen	goed	idee	

§  Beter	geen	cafeïnehoudende	dranken	
§  Invloed	van	medicaEe	
§  Liefst	geen	computer,	laptop,	gsm	of	tablet	in	laatste	uur	voor	
slapengaan.	

-Slaapritueel	
§  Het	duurt	niet	langer	dan	een	half	uur	
§  Het	wordt	herhaald	
§  Het	is	voorspelbaar	

	



Aanpak	slaapproblemen	-12j	
Zelfstandig	inslapen	en	doorslapen	bevorderen	

-Standaard	ex>nc>e:	Ouders	leggen	het	kind	kind	wakker,	maar	
slaperig	in	bed	en	geven	geen	aandacht	meer	(houden	wel	
veiligheid	in	het	oog)	
	
-Geleidelijke	ex>nc>e:	kind	eveneens	wakker	in	bed	gelegd	
wordt,	maar	dat	de	periodes	waarin	geen	aandacht	gegeven	
wordt	vooraf	vastliggen.		
	
-Ouderlijke	aanwezigheid	uitdoven:	de	aanwezigheid	van	de	
ouder	bij	het	inslapende	kind	geleidelijk	aan	afgebouwd.	De	
ouder	zal	hierbij	elke	3	tot	7	nachten	zich	iets	verder	van	het	
kind	verwijderen.	Deze	aanpak	kan	gecombineerd	worden	met	
een	rouEne	van	‘smoesjes’,	waarbij	de	ouder	steeds	korte	
periodes	eventjes	de	kamer	uit	moet	om	iets	klein	te	doen.		
	



Aanpak	slaapproblemen	-12j	
Zelfstandig	inslapen	en	doorslapen	bevorderen	

-Gebruik	van	een	joker:	Kinderen	krijgen	bij	het	naar	bed	gaan	een	joker	(dit	
kan	een	kaartje,	object,	....	zijn)	die	ze	kunnen	inruilen	voor	1	tripje	uit	het	
bed	of	1	bezoekje	van	de	ouder.		
	
-Uitgestelde	bed>jd:	de	bedEjd	van	het	kind	wordt	verschoven	naar	het	
moment	dat	je	kind	gewoonlijk	in	slaap	valt	en	daarna	systemaEsch	vervroegd	
wordt	(bv.	Elke	nacht	15	minuten)	tot	de	gewenste	bedEjd.	Het	kind	zal	dus	
pas	in	bed	gelegd	worden	wanneer	het	slaperig	is	en	opnieuw	uit	bed	
genomen	worden	voor	korte	Ejd	wanneer	het	niet	slaperig	is.		
	
-Geplande	wekmomenten:	deze	aanpak	voor	het	nachtelijk	ontwaken	van	
kinderen	houdt	in	dat	de	ouder	het	kind	zelf	gaat	wekken	en	opnieuw	sust	
ongeveer	15-60	minuten	vòòr	het	gangbare	moment	dat	het	kind	wakker	
wordt.	Wanneer	de	frequenEe	van	het	spontaan	nachtelijk	ontwaken	
vermindert,	wordt	de	duur	tussen	de	geplande	wekmomenten	verlengd	en	
daarna	stopgezet.		
	
-Beloningssystemen	
	



Aanpak	slaapproblemen	adolescenten	
	
	-Electronica	bannen	uit	de	slaapkamer	en	best	niet	gebruiken	in	laatste	uur	

voor	slapen	
-Regelmaat:	in	het	weekend	niet	meer	uitslapen,	maar	op	dezelfde	Ejd	
opstaan	als	Ejdens	de	week.	

	àindien	dit	niet	helpt,	Ejdens	de	week	circa	een	half	uur	eerder	
opstaan,	tot	het	moment	wordt	bereikt	waarop	de	jongere	’s	avonds	vanzelf	
eerder	slaap	krijgt.	
	
-Chronotherapie	wordt	gedefinieerd	als	gecontroleerde	blootstelling	aan	
omgevingssEmuli	die	ingrijpen	op	biologische	ritmen.		

	àde	jongere	gaat	gedurende	een	bepaalde	periode	steeds	drie	uur	
later	naar	bed	gaat	dan	de	vorige	dag	(volgehouden	tot	de	gewenste	bedEjd)	
Wanneer	een	jongere	bijvoorbeeld	rond	twee	uur	’s	nachts	in	slaap	valt	en	de	
gewenste	bedEjd	is	11	uur	‘s	avonds,	zal	de	chronotherapie	binnen	zeven	
dagen	plaats	moeten	vinden.	Het	moment	van	naar	bed	gaan	is	dan	
achtereenvolgens	5	uur	’s	ochtends,	8	uur	‘s	ochtends,	11	uur	’s	ochtends,	2	
uur	’s	middags,	5	uur	’s	avonds,	8	uur	’s	avonds	en	11	uur	’s	avonds.	Daarbij	
mag	tussendoor	absoluut	niet	geslapen	worden	en	moet	de	nieuw	bereikte	
bedEjd	consequent	worden	volgehouden	(Boer,	2011).	





Aanpak	slaapproblemen	adolescenten	
CogniEeve	gedragstherapie	bij	Insomnia	(bv.	Slimslapen)	

	
-s>mulus	controle:	herassociëren	van	o.a.	bed	met	slapen	

	-gebruik	bed/slaapkamer	enkel	voor	slapen	
	-ga	enkel	naar	bed	wanneer	je	slaperig	bent	
	-sta	op	voor	korte	Ejd	wanneer	je	niet	(opnieuw)	in	slaap	kan	vallen	
	na	15-20	min.		

-relaxa>e	training:	arousal	doen	dalen	
	-bv.	mindfullness	of	relaxaEe	van	spieren	

-cogni>eve	therapie:	dysfuncEonele	gedachten	aanpakken	
-restric>e	van	>jd	in	bed	(‘slaap	restricEe’)	

	-Wanneer	slaap	efficiënEe	(i.e.	proporEe	slaap	Ejd	in	bed)	>	90%	van	
	de	Ejd	in	bed	is,	wordt	deze	bedEjd	vermeerderd	15-20	min.	
	-Wanneer	slaap	efficiënEe	daalt	<	80%	àbedEjd	wordt	vermindert	
	met	15-20min.	(tot	minimum	Ejd	in	bed	bereikt	werd	van	6:00-6:30u	
	voor	adolescenten)		
	-Wanneer	slaap	efficiënEe	zakt	tussen	80%-90%	worden	de	
	slaapEjden	stabiel	gehouden.	




