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Kunnen jouw kinderen slecht in slaap komen?
Dit kan onwijs vervelend zijn. Niet alleen voor
jou, maar ook voor de kinderen. Waar komt dit
nou door?

Te veel prikkels
Jonge kinderen kunnen gemakkelijk
overprikkeld raken door indrukken die ze
gedurende de dag opdoen. Niet alleen van de
fantasierijke kinderspelletjes en alle indrukken
die zij opdoen, maar ook van alle elektronische
schermen en het blauwe licht op de Tv. Dit
maakt veel impact als kinderen deze indrukken
nog niet goed hebben kunnen plaatsen of
kunnen verwerken in hun eigen
ervaringswereld. Het in slapen komen zal extra
lastig worden als deze indrukken niet tijdig
worden opgeruimd voor het slapen gaan.
Geen Tv kijken voor het naar bed gaan dus.

Protestgedrag
Het ontwikkelen van een eigen wil is heel erg
normaal voor deze leeftijdsfase. Op jonge
leeftijd gaan kinderen experimenteren met het
zien wat zij allemaal voor elkaar kunnen krijgen.
Vooral als het tijd is om naar te bed, grijpen
kinderen deze gelegenheid graag aan om
hiertegen te protesteren. Voor kinderen is het
naar bed gaan het ideale toneelspel om in ene
rebels te worden… 



Nog niet moe
De behoefte aan slaap verschilt per kind. Het kan
best zijn dat je kind nog helemaal niet moe is.
Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar als
kinderen overdag de hele dag actief zijn
geweest, hebben ze vaak even wat tijd nodig om
weer bij te komen, voordat ze rustig kunnen gaan
slapen. Probeer aan te voelen wat de
slaapbehoefte van jouw kind is en pas het ritme
daarop aan. Er bestaat geen standaard bedtijd
voor kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn.

Angsten
Kinderen hebben een onwijs rijke fantasie. Op
jonge leeftijd vinden kinderen het nog moeilijk
om de fantasiewereld en de werkelijkheid van
elkaar te scheiden. Het hebben van angsten kan
een grote rol spelen bij het in slaap komen.
Misschien gelooft jouw kind wel dat er monsters,
heksen of spoken in de kast zitten. Daarnaast
vinden kinderen vooral als ze nog erg jong zijn,
het angstig om alleen te zijn. Neem daarom
altijd de tijd om je kind rustig op bed te leggen.

4



Je kind rustig in slaap
brengen
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      Zorg ervoor dat het ritme aangepast wordt
op de slaapbehoefte van jouw kind. Dit kun je

het beste doen door met de bedtijd te
experimenteren. Probeer de tijd wel voor een

paar weken aan te houden om te zien of dit de
juiste is. Na één dag kun je dit namelijk nog niet

weten. Vervolgens hou je dat ritme aan en
afhankelijk van de groei en ontwikkeling van je

kind, stel je dat weer bij.
 

       Zorg voor een prettige slaapomgeving. Zorg
voor een rustige en comfortabele slaapkamer.
Het liefst donker of de deur op een klein kiertje

met een lichtje op de gang. Zorg dat de
slaapkamertemperatuur goed is, de ideale

temperatuur voor op de slaapkamer voor je kind
is tussen de 16 en 18 graden.

 
    Bekijk geen (drukke) Tv-programma’s of

speel niet met druk makend speelgoed voor het
slapen gaan. Dit kan teveel indrukken opdoen en

het blauwe licht van de Tv kan het slaapritme
van je kind verstoren. Hebben jullie een

indrukwekkende dag beleefd? Zorg er dan voor
dat je kindje deze nog rustig kan verwerken

voordat je hem/haar naar bed brengt en lees
nog vlak voor het slapengaan een

slaapverhaaltje voor.
 
 
 

Tip 1:

Tip 2:

Tip 3:



 Probeer verhaaltjes met enge karakters te
vermijden. Veel kinderen gaan anders misschien

wel dromen over deze enge heks, lelijke trol of
gevaarlijke draak. Als kinderen bang zijn om te

gaan dromen, dan durven ze vaak ook niet te gaan
slapen.

 
Heeft jouw kind een angst om alleen in het donker
te zijn? Probeer er met je kind over te praten waar

hij/zij bang voor is. Wellicht kunnen jullie deze angst
samen te baas door iets uit de kamer te

verwijderen of door erover te praten.
 
 

    Gebruik een nachtlampje. Kinderen vinden het
fijn en voelen zich veiliger als er een nachtlampje in
de slaapkamer aanwezig is. Zo kunnen ze de kamer
nog een beetje zien en voelen ze zich beschermd.

Wil je het lampje niet de hele nacht hebben
aanstaan? Gebruik er dan eentje met een timer-

functie. Veel licht is niet goed voor je
slaaphormoon, maar als je een nachtlampje hebt

met dimmer, dan wordt dit al een stuk minder. 
 

Bonus tip: 
Zorg voor een nachtlampje waar je het lichtje ook
op rood kan instellen. Want rood licht maakt wel
slaperig en bevordert de melatonine aanmaak,
waardoor je kindje sneller en beter in slaap valt.
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Tip 4:

Tip 5:



         Zorg voor een vast ritme. Zorg ervoor dat
je kind dagelijks rond dezelfde tijd naar bed
gaat. In het weekend mag dit best afwijken,
maar wel met mate. Zo wennen ze aan
normale bedtijden. Niet alleen fijn voor je
kinderen, maar ook voor jou.

         Kinderen zijn erg gevoelig voor de
overgang van donker naar licht. Het
veranderen van donker naar licht werkt
namelijk als een soort biologische wekker. Zorg
er daarom (vooral in de zomer) voor, dat je
goede verduisterende gordijnen hebt hangen
in de kinderkamer. Hierdoor blijft je kind net
even wat langer slapen.

         Gebruik een kinderwekker. Spreek samen
een tijd af waarop je kindje uit bed mag
komen. Door een wekker neer te zetten, zullen
de kinderen leren wat normale tijden zijn om
wakker te worden. Daarnaast helpt dit bij het
leren creëren van tijdsbesef. Dit kan natuurlijk
alleen bij kinderen die al een beetje weten hoe
ze moeten klokkijken.

Je kind laten
uitslapen
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Tip 1:

Tip 2:

Tip 3:



Bonus tip 1: 
Gebruik een kinderwekker met wake-up light
functie. Een normale wekker geeft alleen een
alarmgeluid, wat kinderen abrupt wekt. Maar
door een kinderwekker met wake-up light
functie te gebruiken, worden kinderen
geleidelijk wakker gemaakt door het
opkomende licht van de wake-up light. Wel zo
fijn.

Bonus tip 2: 
Hanteer een beloningssysteem. Kinderen zijn
soms moeilijk rustig te houden. Vooral al ze
wakker zijn willen ze gelijk met de dag
beginnen. Spreek daarom vooraf het slapen
gaan af, dat je kindje een sticker krijgt voor elke
keer als hij/zij bijvoorbeeld tot 07:00 s ’morgens
blijft liggen. Bij bijvoorbeeld 10 stickertjes
kunnen jullie afspreken dat er een kleinigheidje
mag worden uitgezocht.

Bonus tip 3:
Spreek samen een ochtendritueel af. Oké je
kind is nu wakker en mag uit bed komen. Alleen
waar je kind tot 07:00 slapen voldoende heeft
(die is immers al 19:00 s ’avonds de vorige dag
naar bed gegaan), heb jij (vooral in het
weekend) nog behoefte om tot half 9 uit te
slapen. Spreek daarom af wat jouw kind na
07:00 stilletjes mag gaan doen. In bed blijven
liggen spelen, gaan kleuren of stilletjes naar
beneden gaan om Tv te gaan kijken. Wel
stilletjes natuurlijk sssttt…
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