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GEZONDE KINDEROPVANG STAAT 
VOOR:

vanzelfsprekende aandacht voor 
gezonde leefstijl binnen de kinderopvang

ondersteuning van de kinderopvang om 
gezonde leefstijl echt onderdeel te maken 
van de dagelijkse praktijk en het beleid in 
de kinderopvang

kinderen laten opgroeien in een gezonde 
en veilige omgeving waar medewerkers 
zelf een gezond voorbeeld zijn



GEZONDE KINDEROPVANG IS
planmatig en structureel werken aan verschillende gezondheidsthema’s:

een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en 

onderzoeksinstituten werken hierin samen, met ondersteuning van branche- en 

koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het Voedingscentrum en het RIVM.

Meer weten?

Kijk op Gezondekinderopvang.nl of mail naar gezondekinderopvang@rivm.nl of 

info@scholingeengezondestart.nl

mailto:gezondekinderopvang@rivm.nl
mailto:info@scholingeengezondestart.nl


Wie heeft wel eens een

slaapprobleem?



SLAPEN IS GEZOND
Gezonde ontwikkeling

Leren

Geheugen

Schoolprestaties

Sociale ontwikkeling

Gezond gewicht



SLAAP
Moe word je vanzelf

Slapen moet je leren



SLAPEN IN DE KINDEROPVANG & BSO
0-12 JARIGEN 

Voor de pauze

Aanpak slaapproblemen bij 

baby’s en preventie van 

wiegendood

Na de pauze
Aanpak slaapproblemen

.



DEFINITIE

“Slaap is een normale, periodiek optredende 

toestand van rust, die gepaard gaat met een 

verlaging van het bewustzijn, waarbij het lichaam 

en de geest tot rust komen”

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



SLAAPSTADIA



ACTIEVE SLAAP
Bewegingen

Ogen soms open

Maakt soms geluidjes

Lijkt wakker

SLAAPOPBOUW BABY’S 



‘En, slaapt ‘ie al door? ’
Slaappatroon van baby’s verschilt

sterk van dat van een volwassene



SLAAPOPBOUW JONGE KINDEREN

stille slaap > non-rem slaap (vanaf 6 maanden). 

dag- en nachtritme komt geleidelijk op gang (1 jaar)

slaapcyclus wordt steeds langer

relatief minder tijd door in de actieve slaap of REM slaap.  

Baby’s: 50% 

Driejarigen:  30%

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



WANNEER SLAAPT EEN KIND 
VOLDOENDE?

Slaap Lekker! Jogg13



SLAAPDUUR Geen aanbeveling! Wel gemiddelden.

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.

Leeftijd slaapduur in uren ‘s nachts wakker 

worden 

aantal dutjes 

overdag 

% kinderen dat 

overdag slaapt

0-2 maanden 14,6 1,7 3,1 100

 3 maanden 13,6 0,8 3,1 100

 6 maanden 12,9 0,8 2,2 100

 9 maanden 12,6 1,1 2,2 100

 12 maanden 12,9 0,7 1,2 100

 2 jaar 12 0,7 1,2 87

 3 jaar 12 50

 4 jaar 11,5 35

 5 jaar 11,5 8

 6 jaar 9,7 5

 7 jaar 9,4 1

 8 jaar 9,3 

 9 jaar 9,3 

 10 jaar 9,1

 11 jaar 9 

 12 jaar 8,9 

 13 jaar 9,0 

 14 jaar 8,7 

 15 jaar 8,4

 16 jaar 8,1 



DAG- EN NACHTRITME

3   maanden 7 / 10 baby’s

6   maanden 8 / 10 baby’s

12 maanden 9 / 10 baby’s

Veel verschillende verzorgers

Onrustige omgeving



BIOLOGISCHE KLOK

Invloed van daglicht

Melatonine



DAG-NACHT RITME

De aansturing van het dag-nacht ritme gebeurt door de nucleus 

suprachiasmaticus >biologische klok 

Ook zonder daglicht automatisch een dag-nacht ritme

Interne klok gesynchroniseerd door licht 

Licht geeft via de tractus retinohypothalamicus

(een zenuwbaan die door de oogzenuw loopt) 

een signaal aan de nucleus suprachiasmaticus

Deze geeft signalen door aan andere kernen 

in de hypothalamus, en vervolgens aan de 

epifyse en hypofyse voor productie van 

melatonine en cortisol. 

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.

epifyse



DAG-NACHT RITME

Cortisol (stresshormoon) maakt je wakker en actief. 

Melatonine maakt je slaperig. 

De melatonineproductie wordt geremd door licht. 



UITDAGINGEN

5/10 regelmatig wakker

Kind wordt steeds mobieler

Soms speelt angst een rol

Slaapproblemen ontstaan niet omdat

een kind wakker wordt

Alle kinderen worden ‘s nachts wakker



RISICO’S CHRONISCH 

SLAAPTEKORT
Gedrags-, leer- en sociale problemen

Stress bij ouders

Gezinsproblemen en mishandeling

Ongevallen

Overgewicht



SLAPEN KUN JE LEREN
Welke tips geef jij aan ouders?



LANDELIJK ONDERZOEK
DR. BREGJE VAN SLEUWEN, DR. MONIQUE L’HOIR

Effectiviteit van regelmaat en inbakeren 
bij excessief huilen van baby’s



VRAAGSTELLING

In hoeverre draagt het inbakeren bij tot de 

afname van excessief huilen, gemeten in 

minuten per dag (24 uur) in vergelijking met de 

gestandaardiseerde aanpak van excessief 

huilen?



HUILEN
(EERSTE INTERVENTIE WEEK)
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SLAPEN
EERSTE INTERVENTIE WEEK, SLAAP TOENAME 1⅟2 UUR, 

NA 12 WEKEN MET 2 UUR 
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VERMOEIDHEIDSSIGNALEN
Bleek worden

Wegkijken

Drukker worden

Jengelen, huilen

Gapen

In ogen wrijven



HONGERSIGNALEN

Tijdens de slaap
Minder diep slapen

Zoekgedrag

Op handjes zuigen



VOEDEN NA WAKKER WORDEN
Uitgerust drinken voorkomt

hazeslaapjes en ineffectief voeden



MEER LEZEN?
www.vakbladkraamzorg.nl/shop



WANNEER
SLAAPT EEN
KIND 
ONVOLDOENDE?

Kind wakker moeten maken

Uitslapen in het weekend

Niet ontbijten, traag op gang

Slaapt direct op bank/auto

Gedrags-en concentratie-
problemen

30EnergieDAG



HOE ZIE JE OF EEN KIND VOLDOENDE SLAAPT?

POSITIEF GEFORMULEERD

Let vooral op de ochtend: Een kind krijgt genoeg slaap, als:

het door de week ’s ochtends spontaan wakker wordt

het in weekeinden en vakanties niet veel later wakker wordt 

dan door de week

wanneer het binnen een half uur na het opstaan trek heeft in 

ontbijt

Kinderen die te weinig slapen, zijn lang niet altijd slaperig. 

Ze zijn vooral drukker.

31EnergieDAG



SLAAPDAGBOEK, 24 UUR 

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.

AVOND: Wakker: Tevreden x x x x x x

Wakker: Ontevreden

Wakker: Protest/huilen x x x x x

Naar bed gaan x x x

Slapen x x x x x x ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ x x ─ ─ ─ ─ ─

Eten/voeden x x

0:0021:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30                                18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30



‘ACTIEF’ SCHERMGEBRUIK

SlEnergieDAG33
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PUBERS HEBBEN 9 UUR SLAAP NODIG

Idealiter Realiteit Beeldschermgebruik
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GEVOLGEN VAN SLAAPGEBREK

Slaap Lekker! Jogg41



60 minuten voor slapen stoppen met 
beeldscherm activiteiten
Avond: licht minimaliseren –
filter aan
Geen activerende beeldscherm 
activiteiten ± 2 u voor slapen gaan
Geen beeldscherm in slaapkamer, of uit 
na afgesproken tijdstip

ADVIEZEN: BEELDSCHERMGEBRUIK EN SLAAP

SEnergieDAG
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DEFINITIE SLAAPPROBLEEM & -STOORNIS

De grens tussen een slaapprobleem en een slaapstoornis is moeilijk 

scherp te definiëren

Normale 

slaap Slaapprobleem?

Slaapstoornis



PRIMAIRE INSOMNIE (SLAAPSTOORNIS)

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.

Onvoldoende kwaliteit en kwantiteit van slaap

> 3 maanden lang 

> 3 nachten per week

Inslapen >30 min komt vaker voor bij adolescenten

Doorslapen > 3 x per nacht wakker worden of opnieuw in slaap 

vallen duurt > 30 min

Te vroeg wakker worden > 30 min. en/of men voelt zich niet 

voldoende uitgeslapen, terwijl er wel voldoende tijd was om te 

slapen 

De slaapproblemen veroorzaken problemen in het dagelijks functioneren 

en worden niet veroorzaakt door andere (slaap)stoornissen, of externe 

factoren 



SLAAPAFHANKELIJKE 
ADEMHALINGSSTOORNISSEN

Snurken komt bij ongeveer 1/10 kinderen voor 

Vaak vergrote keel- en/of neusamandelen.

Obstructieve Slaapapneu Syndroom: 

een korte ademstilstand tijdens de 

slaap. Geen gevaar voor verstikking 

Volg de multidisciplinaire CBO-richtlijn:

OSAS bij kinderen (2013)

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



HOE VAAK KOMEN SLAAPPROBLEMEN VOOR? 

Baby’s 
1/10 ouders ervaart het slapen van hun baby (6 maanden) 
als een probleem
Huisartsenconsulten < 1 jaar = 1% slaapproblemen 

Kinderen 2-14 jaar 
Een kwart van de ouders ervaart minstens 1 slaap 
gerelateerd probleem

Adolescenten:
Tussen de 7 en 36% heeft een slaapprobleem

Prevalentie is afhankelijk van de gebruikte definitie
JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



GEVOLGEN VAN SLAAPPROBLEMEN

Bij jeugdigen zelf:

Aandachtsproblemen 
Verminderde schoolprestaties
Gedragsproblemen 
Angst en depressie klachten
Ongevallen
Gewichtstoename
Risicogedrag (roken, alcohol en 
drugsgebruik)

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



Definities

Wiegendood
Het plotseling, onverwachts overlijden van een kind onder de 2 jaar,  meestal 
tijdens slaap, waarvoor op dat moment geen verklaring is

SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) 
Geen verklaring voor overlijden na pediatrisch onderzoek, inspectie van de plek 

van overlijden en volledige obductie (> 1-week en < 1 jaar) 

SUDI (Sudden Unexpected Death in Infancy) 
Dit betreft alle kinderen < 2 jaar die plotseling en onverwacht overlijden waarbij 

geen verklaring voor het overlijden wordt gevonden en die onder verschillende 

categorieën bij het Centraal Bureau voor de Statistiek worden geboekt (Taylor, 

2015) 



Een kind sterft plotseling en onverwachts
SUDI = Sudden Unexpected Death in Infancy

Conclusie na uitgebreid protocollair
onderzoek

metabole
ziekte

infectie
ongeval

hartgebrek



Wiegendoodincidentie 
(ICD: wiegendood/SIDS)



Wat beïnvloedt de kans op 
wiegendood?

Verzorgingsfactoren

Slapen in buikligging 
Slapen in zijligging 
Warmtestuwing 
Zacht bedmateriaal, dekbed, matras 
Samen in bed slapen onder 4 mnd 
Kinderopvang 
Slapen op bank/sofa 
Wieg/ledikant naast bed ouders 
Consistent fopspeen gebruik 
Borstvoeding 
Babyslaapzak 

51



Risicofactor: slapen in buikligging

• Op de buik neerleggen (primaire buikligging)

• Voor het eerst draaien naar de buik of voor het 
eerst op de buik gelegd (secundaire buikligging) 
(OR 17.9 BI (6.0-53.5) L’Hoir et al., 1998)

• Ingebakerd op de buik slapen (OR 8.9 BI (2.4-34) (Ponsonby et al, 
1993) 

• Daarom nooit na 4 maanden starten met 
inbakeren en afbouwen bij 1e poging tot draaien
en altijd uit de doeken bij 6 maanden



Risicofactoren samen slapen
• Leeftijd baby (< 4mnd) en < 6mnd bij roken/drankgebruik

• Beddengoed (kussen, dekbed, zachte matras)

• Rook-, drank-, drugs- en/of medicatiegebruik van (één 
van) de ouders 

• Vermoeidheid

• Spleet tussen de matrassen

53



Een veilige slaapplaats?



Slapen op bank verhoogd risico
Rechtman et al., 2014 

49 – 67 keer hoger risico op overlijden door de baby op een 
bank te laten slapen

55

USA: 1024 baby's, 2004-2012 (24 
staten) 
• 13% van de slaap-gerelateerde 

sterfgevallen 
• 72% was 0 – 3 maand oud
• 81% sliep in een andere dan 

normale omgeving
• 30% lag in buikligging, 38% werd 

in buikligging gevonden



Verhoogd risico: excessief roken tijdens en na de 
zwangerschap

Milidou I, et al. Pediatrics 2012

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IDodLl-lQ78gDM&tbnid=GG325nuxEJuEoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trendhunter.com/trends/smoking-during-pregnancy&ei=LPODUpiMH8XGswbLpIDgCA&psig=AFQjCNFOcLqj1G8nipiO2mfknRohDUkYbA&ust=1384465544021291
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IDodLl-lQ78gDM&tbnid=GG325nuxEJuEoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://health-and-fitness.icnetwork.co.uk/north-east-health-and-fitness-news/2011/06/06/help-your-baby-sleep-through-by-giving-up-smoking-72703-28830689/&ei=RvODUtmfDJDIswbK2oCIDg&psig=AFQjCNFOcLqj1G8nipiO2mfknRohDUkYbA&ust=1384465544021291


Risico op wiegendood van te vroeg en/of te licht
geboren baby’s 

Belang van wennen aan rugligging voor ontslag uit het ziekenhuis

• Risico van baby’s < 2500 gram die slapen in:

Rugligging: 4.63 (hoger risico dan voldragen baby in rugligging)

Zijligging: 14.96

Buikligging 24.37



Borstvoeding / consistent gebruik fopspeen, 
dus altijd bij inslapen, is beschermend



Accidentele Mechanische Suffocatie

Accidentele suffocatie kan worden veroorzaakt doordat

de inademing onmogelijk is of doordat de 

hoeveelheid ingeademde lucht ontoereikend is



Voorkomen voorkeurshouding en 
schedelvervorming
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Tummy-time

Leg de baby minimaal 3x per dag op de buik, wanneer hij 
wakker én onder toezicht is 
Eerste weken, bijvoorbeeld tijdens het verschonen, 3-5 
keer per dag gedurende 1-5 minuten 
Breid dit uit naar 5x15 of 3x30 min. per dag op de leeftijd 
van 3 maanden 

Bron: Preventiefolder voor ouders. 
www.ncj.nl



Rugligging baby

• Rugligging, vanaf geboorte

• (Stabiele) zijligging én 
buikligging altijd risicovoller

• Laag opmaken (voeten bij 
voeteneind)

• Laken en deken overdwars 
strak en ver onderstoppen

• Toedekken tot kin

• Ieder in zijn eigen bed

62



VeiligheidNL
www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/slapen

http://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/slapen
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Relatie slaapduur en overgewicht
(1992-2009)

0 – 7 jaar oude kinderen (13 studies): 

Kinderen met overgewicht slapen gemiddeld 30 
minuten korter dan kinderen zonder overgewicht

Kinderen die minder dan 8 uur slapen per nacht, 
hebben een verhoogd risico op overgewicht

WAAR of NIET WAAR?
Locard 1992, Gupta 1994, Kagamimori 1999, Von Kries 2002, Agras 2004, Reilly 2005, Chaput

2006, Snell 2007,  BaHamman 2006, Sugimori 2004, Thompson 2005, Flint 2007, Al Mamun 

2007, Cappuccjo 2008, Chen 2008, Patel & Hu 2008,  Landhuis 2008 





Pauze, nee….

We gaan door!

JGZ richtlijn Gezonde slaap en 

slaapproblemen bij kinderen.



SLAAPPORBLEEM DIRECTE AANPAK

Extinctie = uitdoven

> 6 maanden (daarvoor geen sprake van een 
slaapprobleem, maar natuurlijke ontwikkeling). 

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



SCHREGARDUS, ONGEMODIFICEERDE
DIRECTE AANPAK
1. ‘Eerste week aanpak overdag’

Op ander gebieden dan slapen, kind extra bekrachtigen voor positief, 
gewenst gedrag, grenzen stellen, negeren
Ontstaan disfunctionele patronen en leer theoretische principes

2. Concrete aanpak slaapproblemen
Overdag regelmaat en eenduidigheid
Consequent gedrag ouders
Aandacht voor wat goed gaat
Effectief “nee” zeggen

3. Adviezen voor de nacht
‘Naar bed gaan’-ritueel
Eén keer kijken, daarna negeren
Belonen wanneer goed geslapen

4. Cognitief herstructureren
Bespreken angst ouders
Vertrouwen (terugkrijgen in) slaap kind

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



VARIANT DIRECTE AANPAK MET 
AANWEZIGHEID VAN DE OUDERS

Hierbij blijven de ouders in de 
kamer van het kind tijdens 
bedtijd, maar negeren ze 
zijn/haar gedrag. 

Sommige ouders vinden deze 
werkwijze meer acceptabel en 
zijn hierdoor meer in staat om 
consequent te zijn.

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



STAPSGEWIJZE METHODE 

Bij kind op bed

Naast bed zitten lezen, “afwezige-aanwezige”

Steeds verder van bed  de stoel plaatsen, tot in de 
deuropening

Buiten de kamer lezen of iets doen in de buurt van kamer

Pas de stappen aan je kind aan

Je kan enkele nachten een pas op de plaats maken

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



GRADUELE AANPAK

Vast schema (om de 5 min. 
kijken) 
Tijd verlengen (eerst na 5 min., 
dan 10 min, dan 15 min etc.)
Tijd moet passen bij de leeftijd 
en het temperament van het 
kind.

Als ouders naar het kind gaan: 
weinig aandacht om 
probleemgedrag niet te 
versterken.

Zelfregulerend gedrag aanleren 
JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



POSITIEVE ROUTINES/ HET UITSTELLEN 
EN NAAR VOREN HALEN VAN DE SLAAP 
(VANAF LEEFTIJD ANDERHALF JAAR)

Benadrukken positieve routines rond bedtijd maken het 
slapen gaan gemakkelijker

Bedtijd tijdelijk verlaten waardoor sneller inslapen en de 
juiste signalen van in slaap vallen gekoppeld worden aan 
positieve ouder-kind interacties
Zodra juiste gedragsketen bereikt, bedtijd naar voren 
schuiven met 15 – 30 minuten tot gewenste bedtijd
Koppelen aan geplande wektijd, slapen overdag niet 
toegestaan (m.u.v. bij leeftijd passende slaapjes)
Effectief bij opstandig gedrag rond bedtijd (‘tantrums’)

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



BEDTIME FADING



RISICOFACTOREN

Samenhangende stoornissen en 
ontwikkelingsproblemen

ADHD 
Overgewicht of obesitas
Autisme Spectrum Stoornissen 
Chronische pijn 
(Lichamelijke) beperking (bijv. visuele beperking)
Epilepsie
Depressie 
Angststoornis 
Syndroom van Down 
Gedragsproblemen 
Eczeem, oorontsteking

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



MELATONINE

Hoe vaak hoort u over melatonine van ouders/jeugdigen?

Advies: niet zelf kopen: tegengesteld effect!

JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen.



IS ER EEN VERSCHIL IN SLAAPDUUR 
TUSSEN AUTOCHTONE EN KINDEREN 
MET EEN NIET-WESTERSE 
ACHTERGROND? (SPACE STUDIE, 2008) 



Monique L’Hoir

TOT DE VOLGENDE KEER!


