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• Normale slaap 

• Wat is nodig om in slaap te vallen? 

– Biologische klok 

– Slaapdruk 

– Rust in hoofd en lijf 

• Problemen met slapen 

• Behandelmogelijkheden 

 



Hoe bepaal je de slaapbehoefte? 

Genoeg slaap? 

• Spontaan wakker worden 

• Eetlust na 30 min. 

• Geen dutjes nodig 

• Goed functioneren overdag 

 

Slaapbehoefte bepalen 

 

 



Wat is nodig om in slaap te vallen? 

Biologische klok 

Slaapdruk 

Rust in je hoofd & lijf 



Slaapdruk 

• Opbouwen van slaapdruk 

– Duur van wakker zijn 

– Fysieke activiteiten 



Invloed van dutjes en te lange 
bedtijden 

Invloed van weinig activiteit 



Slaap en overprikkeling 
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Slaperigheid 
Prikkelgevoelige kinderen 



Adviezen bij overprikkeling 
Stap 1 – De avond 

• Geen beeldschermen meer na het avondeten 

• Na het avondeten een fysieke activiteit (schommelen, fietsen, 
wandelen, trampoline springen, nog even buitenspelen) 

• Laatste uur voor slapen vullen met ontspannende activiteiten, bad, 
nog even rustig op kamer spelen, tekenen, voorlezen 

• rustige slaapkamer, weinig visuele prikkels 

 

 

Stap 2 - Overdag 

Meer rust overdag:  

• Uitleg aan ouders: zoeken waar overprikkeling vandaan komt 

• Uitleg aan school 

• Geplande rustmomenten: meer balans ontspanning/activiteit 

• Actief ontprikkelen (hoofd leeg maken) 

 



Invloed van gamen 

 

 
Ook zonder blauw licht: negatief 
effect op slapen vanwege 
cognitieve overactivatie 



Invloed van laat sporten 

Invloed van sociale druk 



Slaapregels (slaaphygiëne) 

Biologische klok: 
- Laatste uur geen beeldschermen 
- In de avond eventueel  
  een blauw-licht-filter 
- In de avond licht dempen 
- Vaste bedtijden (in het weekend niet 

meer dan 1,5 uur afwijken) 
- Blootstelling aan daglicht in de ochtend 



Slaapregels (slaaphygiëne) 

• Slaapdruk: 

- Voldoende beweging  

  overdag 

- Vaste bedtijden, vooral  

  het opstaan 

- Geen dutjes overdag, of maximaal 30 
minuten tussen 12.00-15.00 uur 



Slaapregels (slaaphygiëne) 

• Overdag goede balans tussen in- 
en ontspanning 

• Vast avondritueel 

• Laatste twee uur voor het slapen 
geen games meer  

• Laatste uur voor het slapen geen 
beeldschermen 

• In de avond afbouwen: zorgen 
voor rust in het hoofd en het lijf 

…. Maar hoe doe je dat? 



Rust in je hoofd en je lijf 

Rustig ontspannen 

- rustige slaapkamer, weinig visuele 

prikkels 

- rustige activiteit (lezen, muziek 

luisteren, tekenen) 

Actief ontspannen (bij een actief kind) 

Voorbeelden: Wandelen, fietsen, 

schommelen, trampoline springen 

 



Problemen met slapen 

• Slechte slaaphygiëne 

• Overprikkeling 

• Problemen met biologische klok 

  (bijvoorbeeld DSPS) 

 



Slaapproblemen 

• Psychofysiologische insomnie 

 

• Hoe kom je hier weer vanaf? 

 
Verschillende behandelmogelijkheden waaronder: ‘cognitieve 
gedragstherapie specifiek voor insomnie’ 

  Doorverwijzen 



Advies om mee te nemen: 

 

Slaapproblemen? 

Breng eerst de slaaphygiëne op orde! 

 

Blijven de klachten bestaan? 

Doorverwijzen voor verdere diagnostiek 



Zijn er nog vragen? 


