
5 redenen 
waarom jouw kindje niet

goed slaapt
(en wat jij daaraan kunt doen!)



Slaapt jouw kindje niet zo goed als je zou willen en ben je daar onderhand wel
meer dan een beetje klaar mee? Dan is dit e-book voor jou! 

 
Als moeder van voormalige oververmoeide huilbaby, weet ik hoe het is als je

kindje niet zo goed slaapt en je daardoor zelf heel weinig rust krijgt. Tijdens mijn
opleiding tot Baby Sleep Consultant heb ik ontzettend veel geleerd over slaap bij
jonge kinderen, waarvan ik had gewild dat ik het eerder had geweten! In plaats

daarvan struggelde ik enorm met het slaappatroon van mijn zoontje en belandde
hij uiteindelijk oververmoeid in het ziekenhuis, om daar vervolgens te leren slapen.

 
Hoewel elk kindje anders is en slaaptraining diverse methodes kent, zijn er 5

redenen waarom jouw kindje niet goed slaapt. Ik vertel je dat omdat ik dat uit eigen
ervaring weet (been there, done that!) ;-) 

 
In dit e-book leer ik jou welke dit zijn en hoe je ze kunt oplossen. Misschien herken
je er al meteen een aantal of juist helemaal niet (ideale slaapomgeving?!?!). Het is
allemaal oke!  Dit e-book is absoluut niet bedoeld om je onzeker te maken maar
juist om je houvast te geven in de enorme hoeveelheid informatie die je overal

kunt vinden.
 

Het ouderschap is nou eenmaal nieuw, kan soms overweldigend, pittig en zwaar
en het mooiste ter wereld tegelijk zijn. Kortom: een echte rollercoaster! 

Maar ik weet zeker dat jij ook maar gewoon je best doet en dat is altijd méér dan
goed genoeg :)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *Om dit e-book leesbaar te houden, gebruik ik overal het woordje 'hem'. 
Je kunt hier uiteraard ook 'haar' lezen :)

Ha supermama,

Liefs, Anne



hoe weet ik dat? 

5 redenen:
De slaapomgeving is niet ideaal

Je probeert van alles door elkaar

Je gaat te snel naar je kindje toe, want laten huilen vind

je lastig.

Je bent niet consequent en je kindje voelt dat (nu al!)

feilloos aan.

Je houdt je niet helemaal aan de planning 

1.

2.

3.

4.

5.



Maak het voldoende donker
Zorg voor een fijne temperatuur (tussen de 18 - 20 graden is ideaal!)
Gebruik witte ruis 

Om jouw kindje te kunnen helpen goed te slapen, is een fijne slaapomgeving een
'must have'.  Allereerst is het heel belangrijk dat je de kamer waar jouw kindje

slaapt zo donker mogelijk maakt, zowel tijdens dutjes als overdag. Dit zorgt ervoor
dat jouw kindje het vermogen heeft om sneller tot rust te komen en beter (in) te
slapen. Toen jouw kindje net geboren was, kreeg hij melatonine van jou mee.

Melatonine is het slaaphormoon dat ons slaperig maakt en waardoor we langer
dan één cyclus kunnen slapen. Daarom slapen kleine baby’s vaak veel en

makkelijk. 
 

 Rond 6 weken daalt dat melatonine gehalte en moet jouw kindje zijn eigen
melatonine aan gaan maken. Dit slaaphormoon kan alleen in het donker worden

geproduceerd. Duisternis kan daarom helpen bij het opnieuw in slaap vallen
wanneer jouw kindje halverwege een dutje wakker wordt. Licht verstoort de

aanmaak van melatonine, waardoor het bijna onmogelijk wordt om weer in slaapt
te vallen zodra jouw kindje de ogen opent in een lichte omgeving.

 
 
 
 
 

     ZO CREER JIJ DIE IDEALE OMGEVING
 
 

1.
2.
3.

 
 
 hoe weet ik dat? 

1. De slaapomgeving is niet ideaal



Een valkuil waar veel ouders 'intrappen' en ik ook nog steeds! Je kindje bereikt
een mijlpaal, heeft opeens uitslag of slaapt niet meer zoals voorheen en je besluit
eens op Internet te gaan zoeken. Maar dan krijg je tientallen hits, je klikt van alles
aan en dan lees je allerlei verschillende oplossingen. Vervolgens ga je van alles

proberen en niets lijkt te werken.  
 
 
 

ZO GAAT HET VOOR JE WERKEN
 
 

    Houd het klein! Zoek een organisatie die jou aanspreekt. Per onderwerp kan dat
natuurlijk heel verschillend zijn, maar zorg dat je het per proces of fase bij één
organisatie houdt. Als je vragen hebt over voeding, kan dat bijvoorbeeld het
Voedingscentrum zijn, voor vragen over slapen zoek je een slaapcoach op

Instagram of Facebook. 
 

De app 'Oei, ik groei' is ook heel fijn om te installeren op je telefoon, waarop je
duidelijk alle mijlpalen langs ziet komen. Toch handig, als je baby opeens

chagrijnig is en jij ziet op de app dat hij in een sprongetje zit!
 

Ook kan ik je aanraden om je in te schrijven voor bepaalde nieuwsbrieven. Via
Ouders van Nu (no spon!) kun je de naam en leeftijd van jouw kindje doorgeven

en krijg je nieuwsbrieven, gericht op de ontwikkelingen van je kindje. Tegen welke
dingen je aanloopt op dat moment, welke spelletjes je samen kunt spelen, hoe hij
zich ontwikkeld....super leerzaam, maar je hoeft zelf tenminste niet op zoek te gan

naar informatie!
 

En het allerbelangrijkste: geef jezelf en jouw kindje ruim te tijd om iets uit te
proberen. Zeker op het gebied van slaap en voeding, is het goed om iets minimaal
één week consequent te proberen voordat je overstapt op een andere oplossing.
Je zult zien dat je dan ook sneller resultaten behaalt, gewoon omdat je het iets

langer de tijd geeft.  
 

2. Je probeert van alles door elkaar

http://www.instagram.com/ukkiesentukkies


Wist jij, dat een baby ongeveer 40 tot 60 minuten soms nodig heeft om in slaap te
kunnen vallen?

 
Best lang toch, als je dat zo leest! Dat wil niet zeggen dat je jouw kindje 40 tot 60
minuten moet laten huilen, maar het betekent wel dat je soms misschien iets te

snel de kamer inholt. 
 

Ook als jouw kindje jou nodig heeft om in slaap te vallen (wat helemaal oke is!),
betekent het dat je soms 40 tot 60 minuten een methode moet gebruiken om jouw
kindje in slaap te helpen, voordat je besluit 'dat het niet werkt' of 'dat hij toch niet

meer gaat slapen'. 
 

Kortom: je moet best een lange adem hebben, maar geloof me: het is het waard!
Je leert je kindje namelijk stap voor stap om beter in slaap te vallen, dus grote

kans dat het na verloop van tijd steeds korter duurt om een slaapje te koppelen. 
 

Dus ben jij een ouder die bij elk piepje meteen naar het bed van je kindje staat
(yep, ik was dat!) dan heb je grote kans dat je je kindje leert heel afhankelijk van
jou te zijn om slaap te vallen. Ik wil je dan ook uitdagen om eens te proberen iets

langer weg te blijven. 
 
 

ZO HELP JE JOUW KINDJE
 
 

Wanneer je jouw kindje hoort, stop en luister even. Piept of kreunt jouw kindje
gewoon een beetje, ga dan op je handen zitten en ga niet naar hem toe (moeilijk!).
Wacht rustig tot jouw kindje in slaapt valt of juist harder begint te piepen. Huilt jouw

kindje inmiddels echt hard en heeft hij je duidelijk nodig, ga dan naar hem toe.
 

Je wil hiermee voorkomen dat je te vroeg de kamer in stapt terwijl hij zichzelf aan
het kalmeren is. Probeer het eens! :) 

 

3. Je gaat te snel naar je kindje toe, want laten huilen vind je lastig



Hoe klein ze ook zijn, de meeste kindjes voelen al heel snel bepaalde dingen aan.
Ik heb het dan nog niet over de newborns (tot 12 weken), maar vanaf een maand

of 4 beginnen ze toch al wel wat meer bewust te worden van hun omgeving. 

4. Je bent niet consequent en je kindje voelt dat (nu al!) feilloos aan

 Spreek af met je partner wat jullie doel is
 Bespreek met elkaar hoe jullie dit willen gaan aanpakken en op welke manier
 Zorg dat jullie dezelfde handelingen uitvoeren
 Houd dit vol ;)

Vanaf 3 maanden kun je beginnen echt een ritme in te bouwen en vanaf 4
maanden kun je al bepaalde slaaptechnieken gaan gebruiken om het slaappatroon

van jouw kindje te verbeteren. 
 

Of je nu start met het introduceren van een ritme of slaaptrainen, bij beiden is het
heel belangrijk om consequent te zijn. Als jij niet heel duidelijk bent in wat de

bedoeling is, is het voor jouw kindje moeilijk te begrijpen wat er van hem wordt
verwacht.  

 
ZO BLIJF JE CONSEQUENT

 
 

1.
2.
3.
4.



Misschien ken je het gezegde 'Rust, Regelmaat en Reinheid' wel. Behoorlijk
ouderwets maar het werkt nog steeds als een trein! De meeste baby's reageren
nou eenmaal heel erg goed op een voorspelbaar ritme. Vanaf 3 maanden is het

goed om echt een ritme in te gaan bouwen en bepaalde voeding- en wakkertijden
aan te houden. En hoe moeilijk het soms ook is je aan de planning te houden, het
is wel het beste wat je kunt doen! Tuurlijk, soms loop je eens 5 of 10 minuten uit
(dat is echt geen probleem!) maar let erop dat je niet al te vaak van je schema
afwijkt. Dat brengt veel onduidelijkheid mee voor je kindje en daarnaast heb je

kans dat je net te laat bent met hem naar bed brengen bijvoorbeeld. Het gevolg
daarvan is vaak een oververmoeid kindje, dat véél moeilijker in slaap kan vallen. 

 
Dit is trouwens ook een mooi moment om een bedtijdritueel te gaan ontwikkelen. 

5. Je houdt je niet helemaal aan de planning

 
ZO DOE JE DAT

 
Je kunt voor zowel de dutjes als de nachtslaap een bedtijdritueel ontwikkelen. Het
ritueeltje overdag, voor de dutjes, mag wat korter zijn dan het ritueeltje 's avonds,

dat is geen probleem. Een voorbeeld kan zijn:
 

Dutje
Luier verschonen, slaapzak aan, liedje zingen, slapen

 
Nachtslaap

Luier verschonen, slaapzak aan, liedje zingen, boekje lezen, slapen
 

Als je kindje ouder wordt, kan het zomaar zijn dat het ritueeltje iets gaat
veranderen. Tandenpoetsen kan erbij komen bijvoorbeeld, maar ook de knuffels
gedag zeggen. Of nog even knuffelen op het bed van de ouders. Op sommige
dagen zul je waarschijnlijk ook een badje of douchebeurt toevoegen aan het

ritueel. 
 

Met dit ritueeltje leer je je kindje herkennen wat er komt en wat je van hem
verwacht (lekker slapen). 



Dat waren de 5 redenen....
Er was er vast minimaal één herkenbaar voor je, of niet?

Weet dat het oplossen van deze redenen belangrijk is om een goede basis neer te
zetten. Ik realiseer me ook dat het misschien nog niet genoeg voor je is om hier

meteen succes mee te hebben.
 

Want ik merk in de praktijk dat veel ouders toch zoekende zijn naar wat er voor
hun kindje werkt. Ze willen, naast een persoonlijke aanpak, weten wat ze moeten

doen als er eens iets niet volgens plan gaat.
 

Mogelijk sta jij hier ook zo in. Je wil wel aan de slag, maar je weet niet precies wat
nu goed is voor jouw kindje. Misschien kun je al stappen maken door dit e-book,

maar zie je nog niet genoeg verbetering in het slaappatroon van jouw kindje. 
 

Ik wil je graag helpen.
Kijk hier wat ik voor je kan betekenen en wie weet spreken we elkaar snel!

 
 
 
 
 
 
 
 

anne@ukkiesentukkies.nl
www.ukkiesentukkies.nl

 
 

*Omdat je dit e-book hebt gedownload, sta je op mijn mailinglijst en ontvang je zo nu en dan een
nieuwsbrief van mij. Je kunt je hier ten alle tijden voor uitschrijven. Je kunt me natuurlijk ook volgen op

Instagram, door te zoeken op mijn naam. Daar deel ik ook heel veel gratis tips en informatie.

http://www.ukkiesentukkies.nl/

