
Slaapwel
over opvoeden gesproken - Tips voor ouders



COLOFON

v/u An-Rose Vandewinckele / Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen / 2018

Lay-out door Katrien Van Liempt

Extra exemplaren bestellen kan door een mailtje te sturen naar de opvoedingsconsulent

van het Huis van het Kind in jouw buurt. Contactgegevens vind je op: www.kwadraatantwerpen.be



Slapen, het ene kind doet dit beter dan het andere. Een wondermiddel om elk kind goed 

te laten slapen, bestaat echter niet. Hoe slapen kinderen eigenlijk? Hoeveel? En waarom? 

Wat kan helpen? Op deze vragen proberen we in deze folder wat dieper in te gaan.
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‘s Nachts nemen we minder informatie op zodat alles tot rust en weer op kracht kan 

komen. Hierdoor kan een kind nadien alert, fit en goed wakker zijn. Wat we overdag 

opdoen aan informatie, wordt in onze slaap verwerkt en opgeslagen. 

Kinderen slapen nooit aan één stuk door en worden regelmatig wakker. De slaapcyclus 

van kinderen duurt drie kwartier terwijl een slaapcyclus bij volwassenen anderhalf uur 

kan duren. In de lichtere slaap worden baby’s vaak wakker en onrustig. Het is belangrijk 

om hen te leren hoe ze zichzelf kunnen sussen wanneer ze wakker worden. Je kind wak-

ker in bed leggen kan helpen om te leren zonder hulp in slaap te vallen.

Slaapwel

Waarom slapen?

Verschillende slaapfases



Het verschilt van kind tot kind, hoeveel slaap ze nodig hebben. Als kinderen ouder 

worden, hebben ze steeds minder slaap nodig. Een kind slaapt pas genoeg als het aan 

zijn slaapbehoefte kan voldoen. Zo heeft een baby nog nood aan gemiddeld 16 tot 18 

uur slaap. Een baby kent nog geen 24uurs ritme en kan nog geen onderscheid ma-

ken tussen dag en nacht. De maanden en jaren nadien verandert er enorm veel in de 

slaapbehoefte van kinderen. Het heeft geen zin om kinderen met elkaar te vergelijken 

want het slapen hangt af van de ontwikkeling van hun hersenen en dat loopt bij ieder 

kind wat anders.

Geef zelf het goede voorbeeld. Je kind leert door naar jou te kijken.

Bied veel verschillende groenten aan, zo zal je kind, naast andere voeding, groenten 

gaan waarderen.

Het is aan te raden om je kind wakker in bed te leggen zodat het kan leren zelf in slaap te 

vallen in plaats van bijvoorbeeld met je armen om hem heen. Zoniet kunnen ze heel erg 

hun ouders missen wanneer ze ‘s nachts wakker worden.

Hoeveel uren slaap? 

Enkele tips

In bed inslapen1



Hoeveel uren slaap? 

Enkele tips

Vaste tijdstippen2
Op vaste tijdstippen gaan slapen zorgt voor voorspelbaarheid en duidelijkheid.  Het 

slapen zal dan waarschijnlijk beter gaan. Het uur van slapen gaan pas je best aan 

de leeftijd van het kind aan en is voor iedereen verschillend, naargelang de slaapbe-

hoefte. 

Op voorhand aankondigen dat het bijna tijd is om naar bed te gaan, zorgt ook voor 

voorspelbaarheid.

Een bedritueel is het herhalen van dezelfde stappen in dezelfde volgorde vlak voor het 

slapen gaan. Dat helpt je kind om te herkennen wanneer het bedtijd is. 

De overgang van wakker zijn naar slapen kan dan makkelijker gaan en het zorgt voor 

duidelijkheid. Hoe het bedritueel eruit ziet, dat kan je helemaal zelf kiezen en is iets 

dat typisch is voor jou gezin en jouw kind. Om het goed te laten verlopen begin je best 

op voorhand al wat rust te scheppen. Dit kan je doen door bijvoorbeeld de tv al uit te 

zetten en geen drukke dingen meer te doen. Je kan eerder met puzzels spelen, tekenen 

of iets gelijkaardigs. Zo kan het lichaam al wat kalmeren. 

Aankondiging 

Vaste routine 
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ZZZ...ZZZ...



De ideale slaapomgeving is een rustige ruimte, zonder lawaai, goed verlucht, 

verduisterd en met een gemiddelde kamertemperatuur van 18 graden.

Probeer als ouder duidelijke afspraken te maken over het slapen. Wees consequent 

en laat je niet afleiden door argumenten en smoesjes van je kind om het slapen uit 

te stellen. Zorg dus op voorhand dat je kind reeds naar het toilet is geweest, heeft 

gedronken en dergelijke meer. 

Een tv zorgt ervoor dat de hersenen nog te veel geprikkeld worden waardoor je kind 

moeilijker en onrustiger zal kunnen slapen. Een tv wordt best geen middel om in 

slaap te vallen. 

Frisdrank of cafeïnehoudende drankjes voor het slapen gaan, kunnen je kind uit de 

slaap houden. 

 

Goede slaapomgeving

Grenzen

Geen tv op de kamer 

Geen suiker
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Heb je nog vragen over opvoeden?

Maak dan een afspraak bij onze opvoedingsconsulenten in de Huizen van het Kind Stad Antwerpen. 

Contactgegevens vind je op: www.kwadraatantwerpen.be



Positieve bekrachtiging9
Wanneer je kind goed in- en doorslaapt is het altijd fijn om dit te benoemen. 

Vele problemen zouden met deze tips verholpen kunnen worden. Weet wel dat je pas 

kan weten of een methode al dan niet effectief is, wanneer je het een paar weken aan 

één stuk door hebt toegepast. De eerste nacht zal je ongetwijfeld het gevoel hebben 

dat de aanpak niet werkt en dat het gedrag steeds erger wordt. Daarna zal het pas 

afnemen. 
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