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Voorwoord

Dit werkboek is het resultaat van gesprekken, die ik met ouders van 

kinderen met slaapproblemen voerde. In het Wilhelmina Ziekenhuis te 

Utrecht werden nogal eens kinderen voor een paar dagen opgenomen 

omdat de ouders het thuis niet meer volhielden om iedere nacht voor 

hun hummel klaar te staan. Om zeven uur ’s avonds zijn ouders vaak 

uitgeteld. Als iedere dag om die tijd de spanning stijgt of elke nacht 

een nachtmerrie wordt, omdat Daan of Marijke weer niet slaapt, raakt 

hun accu op. Er kan dan een situatie ontstaan waarin een ziekenhuisop

name nodig is. De gedachte dat zoiets moet worden voorkomen, werd 

door veel ouders gedeeld. Er ontstond al pratend en adviserend een 

methode die succesvol bleek. Niet alleen voor ouders die met hun kind 

in het ziekenhuis kwamen.

 Een artikel over de methode in het blad Kinderen leverde een on

telbaar groot aantal telefoontjes op van ouders van ‘nachtbrekertjes’: 

kinderen met in en doorslaapproblemen. Meer dan 150 kinderen wer

den via hun ouders na twee gesprekken in een paar weken blije doorsla

pers.

 Hoe verschillend die gezinnen ook waren, steeds bleek er door de 

gesprekken heen een zelfde rode draad te lopen. De kinderen varieer

den in leeftijd tussen zes maanden en zes jaar. Toch kwamen de advie

zen die werden gegeven in grote lijnen op hetzelfde neer en ... bleken 

uitvoerbaar en effectief te zijn. Zo ontstond de gedachte om die rode 

draad op te schrijven in de vorm van een werkboek. 

 Ouders van kinderen met slaap en inslaapproblemen krijgen vaak 

zeer uiteenlopende adviezen. Er wordt nogal eens een weg afgelegd 
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8 Kinderen met slaapproblemen

in de medische wereld, terwijl het hier niet om een medisch probleem 

gaat. Slaapdruppels zijn medicijnen die meestal na verloop van tijd ook 

weer zijn uitgewerkt. Soms zijn ook de adviezen zeer tegenstrijdig of 

onuitvoerbaar. Voor ouders wordt het dan helemaal moeilijk de juiste 

koers te bepalen. En dit lijkt nu net de kern van het probleem. Door alle 

adviezen, door alles wat er gezegd wordt, is de eigen koers, het eigen 

gevoel voor wat iemand wel en niet wil, zoek geraakt.

 Om te voorkomen dat je hetzelfde zou ervaren bij het lezen van dit 

boekje is het dus van belang bij jezelf na te gaan of het gevoelsmatig 

ook bij je past, of je het logisch vindt. Alleen dan kun je de adviezen 

opvolgen.

 De adviezen uit dit werkboek zijn op elkaar afgestemd. Als je ze in 

samenhang met elkaar uitvoert kun je ontdekken of het hele gezin er 

wel bij vaart. De duidelijkheid is niet alleen gunstig voor de nietslaper, 

je voelt je er zelf waarschijnlijk ook prettiger bij. Maar ook wanneer een 

deskundige gesprekspartner nodig zou zijn, is deze gemakkelijker te 

vinden met dit boekje in de hand.

 Dit werkboek zou overigens nooit zijn ontstaan, wanneer niet een aan

tal mensen mij op belangrijke momenten had gestimuleerd. Zo kreeg ik 

van deskundigen, vrienden en familie de zeer gewaardeerde en nodige 

steun in het ontstaans en uitgaveproces. De Nationale Kruisvereniging, 

dr. J.M. Cladder, drs. E. Wassenaar, drs. L. Bär, dr. A. van Londen, Sietse 

van der Meulen, Marly de Jong, Matthia Cox en Eva Cossee wil ik hier 

met name noemen en bedanken. En als laatste maar zeker niet de min

ste Alice Schwarz van Uitgeverij Boom. Haar enthousiasme en helder

heid zijn mede van invloed geweest in het ontstaansproces. Maar ook 

de ouders van de ‘nachtbrekertjes’ wil ik dank zeggen. Zij waren het, die 

met hun inzet en terugmelding maakten dat steeds meer stukjes van de 

puzzel pasten. In het gebruik zullen door de lezer misschien nog waar

devolle aanvullingen toegevoegd kunnen worden. Als ouder merk je het 

best, wat van pas komt en waar nog iets ontbreekt. Suggesties blijven 

van harte welkom. 
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Voorwoord bij de dertiende druk
Het is inmiddels overbodig te vermelden dat dit boekje al vele ouders 

heeft geholpen om uit een lastige situatie te komen. Inhoudelijk is de 

tekst in de loop der jaren niet aangepast en ook in deze druk is alleen 

gekeken naar de leesbaarheid en simpele spelfouten.

Sommige mensen menen dat Kinderen met slaapproblemen een 

puur gedragstherapeutisch boekje is, maar wat mij betreft kun je beter 

spreken van een methode. De methode in dit boek geeft inzicht in oor

zaak en gevolg, in de wet van creativiteit en in de mogelijkheden om 

via gedachteverandering en visualisatie situaties te veranderen of de 

perceptie ervan. Veel mensen gebruiken die vaardigheden al onbewust: 

vaak in een richting die de situatie juist verslechtert en het gevoel van 

machteloosheid of angst vergroot in plaats van verkleint.

De handvaten die in dit boek worden aangereikt zijn geen op zich 

zelf staande adviezen. De eerste week is met name een praktische 

week, waarin ervaring kan worden opgedaan bij daglicht zodat eerst 

je vertrouwen in de situatie zal toenemen. Deze methode blijkt niet al

leen werkzaam voor slaapproblemen, maar ook positief te werken voor 

kinderen met ADHD en vele andere communicatiestoornissen, die we 

soms gedragstoornissen noemen. 

Kinderen met slaapproblemen is geen handleiding voor ouders. Er 

staan geen bedtijden of regelgeving in, en ook niet wat goed is en wat 

slecht. Regels bepaal je in je gezin voor een gedeelte zelf (dat geloven 

we althans vaak) en als die afgestemd zijn op wat de omgeving vraagt 

dan is het gezin een verkleinde vorm van de wereld waarin nu eenmaal 

bepaalde regels gelden. De methode in dit boek gaat over helder com

municeren met elkaar door taal en houding, en over een onderstroom 

van rust en afstemming op dat wat nodig is.

Voor een baby, peuter of kleuter is het soms lastig om erachter te 

komen wat simpele woordjes als ‘ja’ en ‘nee’ betekenen en wat alle 

indrukken of prikkels bij elkaar te betekenen hebben. Als je als ouder 

zelf rustig bent kan een kind heel veel prikkels aan, slapen ze rustig door 

muziek heen, door huiselijke geluiden en soms zelfs door luid lawaai, 

maar dat gaat niet zomaar als je als ouder overprikkeld bent, bezorgd 

of oververmoeid, als je eigen innerlijke rust verstoord is, vertrouwen ge
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10 Kinderen met slaapproblemen

schonden of als je het moeilijk vind om bij je gevoelens te komen. Er 

is niets zo besmettelijk als onrust, angst of stress met een negatieve 

perceptie tot gevolg. Als volwassenen staan we vaak te open voor alle 

indrukken om ons heen (mobiele telefoons, televisie, internet) en is er 

bovendien van alles wat we van onszelf moeten. 

Dit boek is bedoeld om meer rust te scheppen, zowel innerlijk als in 

de omstandigheden, voor jou, je kindje en je hele gezin. Kinderen met 

slaapproblemen willen ons eigenlijk wakker schudden uit de nachtmer

rie die stress en prestatiedruk heet. Deze kinderen kunnen ons leren 

om in vertrouwen en overgave te leven: in acceptatie van wat onver

anderlijk is.
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