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Eén op de tien ouders in Nederland 
ervaart de slaap van hun baby als 
probleem. Veel ouders gaan dan ook 
op zoek naar hulp in hun eigen net-
werk, online en in opvoedboeken. 
Daarnaast zoeken ze professionele 
hulp bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, de huisarts of kinderarts. In de 
richtlijn ‘Gezonde slaap en slaappro-
blemen bij kinderen’ van het 
Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid (NCJ) worden inter-
venties beschreven die ouders kun-
nen gebruiken bij slaapproblemen 
van hun kind. 

De interventies richten zich vooral op 
routines rondom het naar bed gaan 
en de slaaphygiëne, de juiste slaap- 
en waaktijden, het zelfstandig inslapen 
en het zelfstandig doorslapen tijdens 
de nacht. Veel ouders hebben echter 
twijfels bij de geadviseerde interven-
ties omdat deze tegen hun gevoel 
indruisen. Daarnaast sluiten de gead-

viseerde interventies vaak niet aan bij 
het concept sensitief ouderschap. Om 
die redenen is er een breder spec-
trum aan interventies nodig dan waar 
we nu over beschikken (zie het over-
zicht op pag. 6). 

Uitdoving
Historische en culturele opvattingen 
zijn voor een groot deel verantwoor-
delijk voor de adviezen, verwachtin-
gen en behandeling rondom slaap en 
slaapproblemen van jonge kinderen. 
Halverwege de 20ste eeuw werd in 
de opvoeding de behavioristische 
benadering opgepakt door een breed 
publiek. Bij deze benadering hoort het 
principe van ‘operante conditione-
ring’: de kans op bepaald gedrag 
wordt verhoogd door de daaropvol-
gende bekrachtigende gebeurtenis. 
Gedrag dat niet (meer) wordt 
beloond, zal geleidelijk afnemen, ook 
wel uitdoving of extinctie genoemd. 
Vertaald naar slaapinterventies gaat 

het dan om het laten huilen en met 
steeds langere tussenpozen naar het 
kind toe te gaan (geleidelijke extinc-
tie) of helemaal niet (crying it out). 
Deze slaapinterventies gaan ervan uit 
dat het kind zelf in slaap leert vallen 
als ouders laat of helemaal niet reage-
ren op huilen of roepen. Uit onder-
zoek blijkt dat, naast mogelijk een iets 
langere slaapduur, deze interventies 
ook leiden tot stress bij zowel baby 
als ouders. Daarnaast rapporteren 
moeders geen verbetering in hun 
eigen welzijn. Bovendien is deze 
gedragsmatige aanpak moeilijk ver-
enigbaar met de gehechtheidstheorie 
en het belang van sensitieve zorg. 

Veel ouders worstelen met de slaapproblemen van hun jonge 

kind en kloppen aan bij de hulpverlening. Helaas sluiten inter-

venties vaak niet aan bij sensitief ouderschap. Daardoor is er 

behoefte aan een breder spectrum aan interventies gericht op 

sensitieve zorg. Het accent verschuift dan van afleren naar 

afstemmen. 

Lenny van Rosmalen, Roseriet Beijers en Maartje Luijk
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Basisvertrouwen
Bij sensitieve zorg ziet en begrijpt 
de opvoeder de signalen van de 
baby en reageert daar tijdig en ade-
quaat op. Een baby laten huilen 
wordt dus niet als sensitief gezien. 
Sensitieve zorg is belangrijk voor de 
ontwikkeling van een veilige hech-
ting. Als een kind voortdurend erva-
ringen opdoet, waarin hij of zij leert 
dat de opvoeder er voor hem of 
haar is en troost en warmte biedt, 
ontstaat er een basisvertrouwen. 
Veilig gehechte kinderen hebben het 
vertrouwen dat ze kunnen terugval-
len op hun opvoeder als ze bijvoor-
beeld verdrietig of ziek zijn. 

Kinderen die onveilig gehecht zijn, 
hebben geen of verminderd vertrou-
wen in de beschikbaarheid van hun 
opvoeder in geval van nood en stress, 
omdat de opvoeder voorheen hierop 
wisselend, niet, of onvoorspelbaar 
reageerde. De kwaliteit van de hech-
ting speelt een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van een kind. Onveilig 
gehechte kinderen hebben bijvoor-
beeld een grotere kans op latere 
gedrags-, leer, en relatieproblemen, 
en een lager gevoel van eigenwaarde. 
Jarenlang onderzoek heeft inmiddels 
het belang van sensitieve zorg en veili-
ge hechting aangetoond. Toch staat 
vreemd genoeg het onderzoek naar 
sensitieve zorg rondom slaap en slaap-
problemen bij baby’s en jonge kinde-
ren nog in de kinderschoenen. Naar 
bed gaan en in slaap vallen maken 
immers integraal deel uit van de ouder-
kindrelatie. Afstemming op de signalen 
van het kind lijkt zeker ook ’s nachts 
van belang, terwijl dit niet naar voren 
komt in de gedragsmatige aanpak van 
slaapproblemen bij jonge kinderen. 

Van afleren naar afstemmen
Ook in de klinische praktijk blijkt dat 
de huidige richtlijn niet aansluit bij de 
wensen van veel ouders. Daarom 
wordt steeds vaker de aanpak van 
slaapproblemen gericht op afstem-
ming tussen enerzijds de signalen en 
behoeften van het kind en anderzijds 
de reacties en zorg van de ouder. Er 
is dan sprake van sensitieve zorg. 
Steeds meer professionals en onder-
zoekers roepen op om bij slaapadvie-
zen de behoeften van het kind én 
ouders als uitgangspunt te nemen. 
Deze interventies kenmerken zich 
door het herkennen van signalen van 
het kind (wat heeft het kind nodig), 
kennis en acceptatie van individuele 

variaties in slaapritmes, uitleg over 
een gezonde levensstijl en ontspan-
ningsoefeningen voor ouders. 
Vervolgens kunnen ouders slaaptij-
den, slaapritmes en slaapplaats 
(gedeeltelijk) afstemmen op hun 
kind. Het laat ouders vrij om hun 
reactie op huilgedrag aan te passen 
naar eigen inzicht. Zij kunnen ervoor 
kiezen om een huilend kind te troos-
ten of het bij jengelen uit vermoeid-
heid even aan te kijken. De keuze 
voor een bepaalde aanpak zal 
tevens afhangen van de leeftijd van 
het kind. 
Hoewel er meer onderzoek nodig is 
naar de effectiviteit van deze inter-
venties, tonen de eerste uitkomsten 
van studies aan dat ouders tevredener 
en opgelucht zijn, minder gestrest, 
minder gefocust op slaapproblemen. 
Met als resultaat dat ouders én kinde-
ren beter en meer slapen.   

Keuze in interventies
Het ene kind is het andere niet en het-
zelfde geldt voor ouders. Meerdere 

typen interventies kunnen dus helpen 
bij de aanpak van slaapproblemen van 
een kind. De focus van interventies 
verplaatst zich langzaam van het afle-
ren van ongewenst gedrag naar 
afstemming tussen ouders en kind. 
Deze breedte van beschikbare inter-
venties is echter nog niet terug te zien 
in het beleid en de richtlijnen. Daarin 
lijkt, naast de aandacht voor een 
gezonde slaaphygiëne, vooral nadruk 
te liggen op de gedragsmatige inter-
venties. Het is van belang dat ook 
interventies die gericht zijn op de 
behoeften van het kind en zijn/haar 
ouders hierin opgenomen worden. Een 
meer evenwichtige weergave van de 
mogelijke interventies zou ouders en 

‘Neem de behoeften van de ouders 
én het kind als uitgangspunt’
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professionals helpen een weloverwo-
gen beslissing te nemen in de keuze 
voor de juiste invalshoek bij slaappro-
blemen, passend bij het kind en de 
context van het gezin. 
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De werkgroep ‘Slaapproblemen bij 
jonge kinderen’ heeft meegewerkt aan 
dit artikel. Deze  bestaat uit Gerinda 
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Nossent en Marilene de Zeeuw. Met 
dank aan Leonor dos Santos Cardoso 
en Atika Bellaghmouch voor hun litera-
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zijn voor dit artikel kunnen worden 
opgevraagd bij Lenny van Rosmalen 
(LRosmalen@fsw.leidenuniv.nl).  
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Interventies slaaprichtlijn
Voor de leeftijd tussen zes maanden en zes jaar bevat de NCJ-
richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen’ de volgen-
de interventies:

Ongemodificeerde uitdoving (o.a. Schregardus-methode). Vooraf 
wordt het kind verteld, dat de ouder niet zal komen als het kind 
roept of schreeuwt in de afgesproken tijd dat het kind gaat slapen. 
De ouder legt het kind op bed en geeft geen aandacht tot in de 
ochtend. Wel blijft de ouder altijd controleren op ziekte of verwon-
dingen bij het kind. Als ouders na een bepaalde tijd toch reageren, 
zal het kind leren dat het de volgende keer weer zo lang moet hui-
len en dat de ouders dan toch komen.

Uitdoving met aanwezigheid van de ouders (o.a. Stappenplan 
methode). Ouders blijven in de kamer van het kind tijdens bedtijd, 
maar reageren niet op het kind en zijn/haar gedrag. Een variant op 
deze vorm van uitdoving is dat ouders elke nacht verder van het 
bed van het kind gaan zitten. Deze interventie wordt gekozen als 
scheidingsangst verantwoordelijk is voor de slaapproblemen.

Graduele uitdoving (o.a. geleidelijke aanpak en Kiekeboe-methode). 
Hierbij wordt een vast schema aangehouden van bijvoorbeeld om de 
5 minuten gaan kijken of de tijd tussen het kijken steeds verlengen. 
Als ouders naar het kind gaan geven zij weinig aandacht om pro-
bleemgedrag niet te versterken. Het tijdschema, dat ouders toepas-
sen, moet aansluiten bij de leeftijd en het temperament van het kind.
Positieve routines & geleidelijk veranderen van de bedtijd. Hierbij 
wordt de bedtijd tijdelijk verschoven, waardoor kinderen sneller 
inslapen en de juiste signalen van in slaap vallen gekoppeld worden 
aan positieve ouder-kind interacties. Zodra de juiste gedragsketen 
is bereikt, kunnen ouders de bedtijd naar voren schuiven met 
15–30 minuten per dag tot aan de gewenste bedtijd.


