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Goedenavond beste mama’s en papa’s, 
 
‘Belang van goed slapen’, een thema, hier in ‘De Goudsbloem, kinderdagverblijf ‘ een thema van 
verzorgers van het kleine kind, maar ook heel zeker van de ouders. 
 
Wat gebeurt er met ons als we niet voldoende geslapen hebben? 
Dan voelen we ons moe, we hebben een slechte concentratie, ons geheugen neemt af, we zijn 
prikkelbaar en slecht gehumeurd, we hebben vaak hoofdpijn, we voelen stramme spieren, minder 
energie, minder uithouding, minder initiatiefkracht, … 
Er is van alles mis met ons als we niet voldoende geslapen hebben wat dan uiteindelijk tot ziekte 
leidt. Het kan verder leiden tot depressie, uiteindelijk burn-out, ook tot het chronisch 
vermoeidheidssyndroom. 
 
We ’moeten’ dus slapen – dat is een merkwaardig fenomeen.  
Gedurende 24 uren altijd wakker zijn, altijd doordoen, dat gaat niet! Waarom moeten we eigenlijk 
slapen?  
Luc haalt hier aan hoe zijn vrouw soms zo kan verzuchten;: “Waarom moet ik slapen, ik heb zoveel te 
doen?” “Maar slapen is toch ook prettig!” zegt hij dan. 
 
Van nature is het zo dat we slapen samen met de zon. We kunnen er flink van afwijken – dieren 
kunnen dat niet – kleine kinderen kunnen hiervan ook moeilijk afwijken. Gebeurt het toch door 
omstandigheden dan kunnen kleine kinderen hiervan heel veel last hebben. Volwassenen kunnen 
afwijken van het ritme van de zon, maar voldoende slapen blijft ook bij een volwassene heel erg 
belangrijk voor de gezondheid, het welbevinden, het psychisch evenwicht en het geestelijk vermogen. 
 
 
Waarom moeten we zoveel slapen? 
 
Overdag zijn we wakker, we doen dan allerlei, nemen deel aan het leven, genieten, werken, … Als we 
slapen zijn we onbewuste wezens. 1/3 van ons leven slapen we; we zijn dan diep verzonken in het 
onbewuste leven. 
We moeten zoveel slapen omdat wakker zijn niet alleen gunstig is, maar ook nadelige gevolgen heeft: 
we worden moe, we worden overprikkeld als we té lang wakker zijn. Als we wakker zijn breken we af, 



iets in onze constitutie breekt af. Eén maal en soms twee maal op 24 uren vraagt ons lichaam om 
hersteld te worden. Want iets moet de afbraak van het leven overdag compenseren. Als we drie 
dagen niet zouden slapen zou a.h.w. ‘onze recovery-toets als vanzelf in gang schieten’. We zouden in 
slaap vallen. De hele herstelfunctie weet wat er te doen is opdat we er weer tegenaan zouden kunnen 
gaan.  
We moeten o.a. af van het melkzuur waardoor onze spieren stram en pijnlijk worden, maar in de 
slaap worden nog veel meer afvalstoffen opgeruimd en uitgescheiden.  
Ook in onze hersenen worden tijdens de slaap onze herinneringen herschikt, neergeslagen, 
ingeschreven Dit kan aangetoond worden met elektro-encefalogram (EEG-onderzoek) en onze 
moderne scanners. 
Dr. Vandecasteele gaf hiervan een praktisch voorbeeld: je herinnert je een bepaalde persoon niet 
meer waar je die avond mee sprak, maar de volgende ochtend kan je je het gelaat van deze persoon 
perfect voorstellen. 
 
We onthouden niet alleen, maar er zijn ook bepaalde herinneringen die we ‘uitwissen’ tijdens de 
slaap. Zo voelen we ons in het hoofd verfrist, we voelen een hernieuwd enthousiasme, we krijgen 
nieuwe ideeën, we ontvangen nieuwe inspiratie,…Het kan ons overkomen dat we na een nacht goed 
slapen zeggen: “ Nù snap ik het! Nù zie ik het! Dát ga ik doen! Dát ga ik niet doen! 
 
Neurologen van vandaag zeggen dat we ’s nachts als we slapen de ‘software’ ( updates,…) alsook de 
‘hardware’ bijwerken. In de neurologie wordt de mens vergeleken met een complexe computer en 
men spreekt er zelfs van dat we in ons brein nog meer hebben dan de soft- en hardware van een 
gewone computer, nl. “wet-ware” (vochtige ware): er is a.h.w. een soort vloeibaar element waarin 
zowel hard- als software deels oplossen en weer uitkristalliseren. We gaan iets oplossen, iets 
veranderen en er iets nieuw van maken. We maken nieuwe verbindingen, synapsen, nieuwe 
kanaaltjes. 
 
We moeten dus zoveel slapen omdat onze afvalstoffen worden opgeruimd en omdat onze her-
inneringen herschikt en verwerkt worden. 
Onze stofwisseling en onze hersenen werken ’s nachts aan het herstel.  
Overdag werken onze zintuigen en onze ledematen. 
 

 
SLAPEN 
 

ü onbewust 
ü herstel 
ü familie van gezondheid 
ü stofwisseling, hersenen 
ü groeien 

 

WAKEN 
 

ü bewust 
ü afbraak 
ü familie van ziek zijn (als we té veel 

waken) 
ü ledematen, zintuigen 
ü krimpen 

 
Waarom moeten de baby’s meer slapen? 
 

1. baby’s zijn één en al groeien. 
Het grootste verschil tussen een kind en een volwassene is de slaapduur. Hoe jonger de mens is, hoe 
méér hij moet slapen. Hoe ouder je bent hoe minder slaap je nodig hebt. Word je echter heel oud dan 
kan je wel eens overdag gewoon in slaap vallen, maar ouderen worden in principe geestelijk 
wakkerder. Een oudere mens gaat ook krimpen.  
Iedere mens is ’s morgens minstens 1 cm groter dan ‘s avonds. Dat komt doordat de 
tussenwervelschijven, bestaande uit kraakbeen, droger worden overdag. We kunnen hierdoor soms 
aan rugpijn lijden.  
’s Nachts herstelt zich dit doordat de tussenschijven weer vocht opnemen. 
 
 
Een pasgeboren baby moet nog heel veel slapen. Een baby is maar 3 uurtjes per dag wakker: eten, 
verzorgen, spelen (waarnemen), weer inslapen. In de baarmoeder strampelt het kind soms wel, maar 
de zintuigen slapen daar nog. Het embryo is in nachtbewustzijn. Een baby groeit heel veel. Een baby 
is één en al groeien! Met 1 tot 3 maanden is de baby zijn gewicht verdubbeld. Op 16 – 18 jaar is de 
mens volgroeid en ontwikkelt zich vanaf dan anders. Het fysiek groeien stopt (de oren groeien nog 



wel) maar we ontwikkelen ons dan anders verder: zielsmatig en geestelijk. Als een baby zoveel slaap 
nodig heeft en zoveel groeit, dan moet er een verband zijn tussen slapen en groeien. Een kind steekt 
nog heel veel levenskrachten in groeien en heel weinig levenskrachten in het ontwikkelen van 
bewustzijn (pas op drie jaar komt er een eerste ik-bewustzijn). 
 

Baby’s zijn één en al zintuigwezens.                                                                              Etruskisch beeldje 
 

Een kind moet nog leren om de zintuigen te gebruiken. Hij moet datgene wat het gezien, gehoord, 
gevoeld, geproefd, geroken, betast, ervaren en verstaan heeft vertalen in ‘kennis’, hij moet het 
zintuiggebruik oefenen. Er mag een rijk aanbod zijn van kwaliteitsvolle zintuigindrukken zodat het 
kind zich uitgenodigd voelt om zijn zintuigen te gaan gebruiken. Een klein kind is één en al 
zintuigwezen. Het heeft heel wijde open zintuigen en zuigt alles als een sponsje naar binnen. Het 
kind wil ontdekken, verkennen, ervaren, begrijpen. Dat ‘vraagt’ wel iets van het kind. Alle indrukken 
gaan immers héél heel diep, bijvoorbeeld: het kleine kind schrikt nog op als opa niest, als er iemand 
hoest,… Het is goed om het kleine kind warm te omhullen en niet té snel aan de grote wereld bloot te 
stellen. We moeten niet te veel indrukken tegelijkertijd aan een klein kind geven, want ze koppelen er 
voorstellingen, indrukken, gevoelens, gewaarwordingen en inzichten aan vast en dat vraagt arbeid. Er 
rijzen dan vragen voor de opvoeding. 
bijvoorbeeld:  

- Gaan we wandelen in de stad of in de natuur? 
- Zetten we altijd achtergrondmuziek op (wat een voortdurende ‘ruis’ is die diep naar binnen 

gaat)? 
- Welke activiteiten zijn er zoal op een dag, op een week? 

 
Kleuterleidsters ervaren dat kleine kinderen steeds minder geconcentreerd zijn in de ochtendkring. 
Komt dit omdat ze naar vele activiteiten, feestjes, animaties, pretparken,… mee moeten gaan en ze 
niet gewoon kunnen spelen in tuin, bos, op wandel? 
 
 

2. Baby’s bouwen het vermogen op om het geheugen goed te leren gebruiken. 
Omdat het kind zoveel groeit moet het zoveel slapen. Omdat het ‘afbouwt’ door wakker te zijn en 
open en diep zintuiglijk waar te nemen heeft het veel slaap nodig om ‘herop te bouwen’. 
 
Ook door goed en voldoende te slapen bouwt het kleine kind reservekrachten op voor zijn verdere 
leven. Deze reservekrachten aan leven en energie liggen aan de basis van een volgende ontwikkeling: 



kennis verwerven. Levenskrachten metamorfoseren zich tot geheugen- en beeldvormende 
denkkrachten. 
 
Dr. Edmond Schoorel, antroposofisch arts in het therapeuticum, ‘Heel het kind’ te Zeist en auteur van 
o.a. ‘De eerste drie jaar – kinderfysiologie’, ‘Warmte’, ‘Beeldschermbeelden’, ‘Dokter, wat ik vragen 
wou?’, ‘Het dilemma van de morele opvoeding’, zei eens dat de grootste gedachte die Rudolf Steiner 
gebracht heeft die is waarin hij uitlegt hoe en wanneer groeikrachten van het kleine kind zich 
metamorfoseren tot geheugen en denkkrachten. 
 
De krachten waarmee we ons geheugen, ons denken, onze concentratie ontwikkelen zijn dezelfde 
krachten als waarmee we groeien als kind. Groeikrachten worden omgevormd tot krachten om te 
‘leren’. 
 
Groeien gebeurt door deling van cellen, maar alle cellen blijven hierbij in relatie met elkaar. Alle 
organen vormen zo in relatie met elkaar één organisme. Ons lichaam wordt bij het groeien alsmaar 
complexer. Denken is nu eenzelfde proces als groeien, denken is een ‘ingroeien’: als we ‘leren’, als we 
leren denken, voegen we alle inzichten samen tot één geheel en zoeken de onderlinge relatie van de 
inzichten tot elkaar. 
 
Het kind van 0 tot 6 groeit vooral fysiek. Het heeft zijn geheugen nog niet volledig ter beschikking. 
Rond het 6de tot 7de levensjaar komen er plots en snel groeikrachten vrij van de opbouw van het 
fysieke lichaam. Deze vrijgekomen groeikrachten dienen voor iets nieuws. Het fysieke lichaam kent 
een zekere eerste afronding. De tandenwisseling is hiervan het orgelpunt: de melktanden (geërfd 
gebit) worden uitgestoten doordat de eigen persoonlijke tanden nu hun groei aanvatten en naar 
buiten komen. Het kind van 7 krijgt voor het eerst duidelijke herinneringen. Beeldvormende krachten, 
die daarvoor in het lichaam werkten, komen nu vrij om letters, cijfers, … te leren. 
 
Kleine kinderen moeten méér slapen dan grote kinderen om goed te kunnen leren. 
Kinderen die onvoldoende slapen hebben het moeilijk op school. Ze hebben geen concentratie en 
geen goed geheugen. 
Kleine kinderen kunnen nog niet zeggen dat ze moe zijn. Ze tonen het wel door prikkelbaar gedrag, ze 
zijn ongeduldig, hebben een zwakke weerbaarheid, zijn nerveus, overbeweeglijk, hebben een 
zwakkere immuniteit, een zwakker geheugen en een zwakkere concentratie. Om goed te kunnen 
leren moet je veel slapen. Een plaag van vandaag is ‘het chronisch slaaptekort hebben’. 
 
 

Kwaliteit van de slaap verzorgen. Wat kunnen we hieronder verstaan? 
 
1. De slaaptijd 

 
Hoeveel slaap heeft het kind nodig? 
Het hele kleine kind is maar 3 uurtjes wakker per dag, dat verlengt zich stilaan. Zintuiglijk spel begint. 
Op 1 maand: ongeveer 6 uur wakker/ op 2 maanden:  7 uren wakker/ op 5 maanden: 8 uren wakker 
…. 
Tot ca. 18 maanden slaapt het kind dan nog 2 slaapjes overdag telkens 2 uur of meer, ’s nachts klokje 
rond. 
Vanaf 18 maanden tot drie jaar één lange namiddagslaap (2 à 3 uren). Ook kleuters hebben vaak 
behoefte aan een goed middagdutje. Als dat niet kan door omstandigheden, gaan ze ’s avonds best 
vroeger in bedje (bijv. half zeven). 
Pubers slapen nog 9 à 10 uren. Volwassene: 8 uren. 
 



 
 

We moeten het kleine kind dus duidelijke grenzen geven wat betreft het aantal uren wakker zijn.  
Kinderen hebben baat bij het voelen van stevige grenzen. Ze ontwikkelen hierdoor veiligheid en gezondheid. 
 

2. De rust 
 
Wat verstaan we onder een rustige omgeving om te kunnen slapen. 
 

- Geen verkeer 
- Geen televisie (film, radio, gsm, video,  pc…), gewoon de stilte 
- De juiste warmtegraad in de kamer en in het bedje – de handjes van het kind moeten warm 

aanvoelen. Bij koude handjes: olie-inwrijving + wollen slaapzak met lange mouwen. (het kind mag 
niet zweten). 

- Goed verluchte kamer, rustgevende inrichting 
 

3. De overgangen 
 
‘Waken’ en ‘slapen’ zijn zo reuze-verschillend van elkaar, dat we de overgang hiertussen goed moeten 
verzorgen. 
 

a. op een rustige manier wakker worden 
rustig aangeraakt worden, gedragen worden,  
aangekleed worden in rust, rustig ontbijten 
rustig als ouders hierbij zijn. 

b. op een rustige manier gaan slapen 
de dag laten uitbollen, laten uitklinken bijvoorbeeld met een verhaal, schemerig maken, stiller 
spreken, zingen, geen animatie meer of uitstappen,… 
zeker niet recht van het scherm naar bed gaan (televisie, tablet, I-Phone, film, video, fotoscherm,…) 
ook als volwassenen minstens een uur geen scherm meer kijken voor het slapen gaan. Want de vele 
prikkels van het scherm houden de hersenen in waak-modus. 

c. een klein slaapritueel 
bijvoorbeeld: een kaars aansteken, een spreuk, een verhaaltje, een lied,… 
een ritueel dat zich dagelijks herhaalt bij het slapen gaan en het kind begeleidt naar de nacht. 
De gewoontevorming is heel goed voor de ontwikkeling van het kind. 
Dat het een ritueel wordt genoemd duidt op iets ‘cultisch’. “De slaap is toch ook een beetje heilig!” 

d. voor onszelf ook deze overgangen verzorgen  



bijvoorbeeld ’s avonds je voorbereiden (door een bezinning, een terugblik op de dag…) op het feit dan 
’s nachts die hogere wijsheid in je lichaam zal werken. Je kan dan gewaarworden dat je als mens 
aansluit bij een hogere wijsheid dan dat we zelf als mensen zijn. 
De volgende morgen ook niet direct in de waakmodus springen, maar aandachtig luisteren naar 
bijvoorbeeld een goed idee, een nieuw inzicht dat je kreeg, een raadgeving, nieuw enthousiasme dat 
je voelt, een besluit, een droom? 

 
4. Het ritmisch dagverloop 

 
Het is goed om overdag voorwaarden te scheppen voor een gezonde slaap. 
 

- De dag niet te druk maken 
- Het kind beschermen tegen een overmaat aan prikkels in de dag 
- Zorgen dat we groeizame indrukken geven aan het kleine kind die te verteren zijn. 
- In de voor- en/of namiddag een goede wandeling maken, veel bewegend spel, veel bewegen buiten 

in de frisse lucht. Veel bewegingsvrijheid doet goed slapen. We slapen dan zelfs anders. 
- Kinderen gedurende de dag heel veel laten bewegen. Dan is een kind gezond moe en gaat anders 

slapen. Als we gewandeld hebben, gaan we zelf ook anders denken, anders voelen, anders beslissen, 
anders praten. 

- Kinderen hebben de natuur nodig: stenen, modder, zand, water, plassen... en hebben daar vaak meer 
aan dan aan een overvloed aan attracties. 

- Het is ook heel gezond voor zwangere vrouwen en gezond voor de foetus om in de natuur te zijn. De 
Noorse schrijver Roald Dahl zei: “ Zwangere vrouwen moeten ‘groen’ zien.” Wat we waarnemen voedt 
ons evenzeer als wat we eten…  

- Mama’s die het te druk en té veel aan de hand hebben in de zwangerschap hebben méér kans op een 
nerveuze, overprikkelde baby of zelfs kans op een zgn. huilbaby. Waarom zijn we toch zo dom in ons 
‘hard-werkend-Vlaanderen’? Als arts schrijf ik daarom, als het nodig is, zwangere mama’s lang ziek, 
want rust en uitgeslapen zijn is daar erg belangrijk. De zwangerschap is een hele speciale periode 
voor de vrouw – je kan je dan niet zo goed concentreren. Men spreekt zelfs van een zekere 
‘zwangerschapsdementie, borstvoedingsdementie’. Opnieuw een voorbeeld van de samenhang 
tussen groei- en denkkrachten. 

 
BESLUIT 
 
De kinderen nodigen óns eigenlijk uit om een stukje tijd in de drukte uit te sparen. 
Kinderen nodigen óns uit om te onthaasten want kinderen onthaasten zelf omdat ze nog moeten groeien en 
willen gedijen.  
“Economie moet groeien” hoor je altijd, maar ….   “Kinderen moeten groeien!” 
Economie moet niet meer groeien, maar duurzaam worden en de roofbouw moet stoppen. Een kringloop-
economie, een nieuwe economie, een duurzame economie waarbij natuur en economie met elkaar samengaan 
moet er komen. De wereld moet zich terug ontwikkelen naar het kind toe, naar de kindheidskrachten. 

 
 
VRAGEN:  
 
1. Hebben kinderen minder slaap nodig in de zomer dan in de winter, ze voelen dan meer energie en pit? 
 
       Ik denk dat dat geen groot verschil maakt. De slaapkamer donker maken. 

 
2. Het inslapen ’s avonds is een echt gevecht bij onze dochter van 3,5 jaar? 

 
Een mogelijke oplossing kan zijn korter slapen overdag (géén 2 uren) en veel bewegen en wandelen 
overdag. Het helpt soms als men het kind vroeger naar bed brengt, vóór het te “wild” wordt van pure 
moeheid en daardoor de slaap niet meer kan vatten. 

 



3. Ons kind komt steeds weer uit bed? 
 
De goede gewoonte van in het begin aanleggen. In de allereerste weken mag het kind zeker wel eens 
wenen bij het inslapen – er is daar de 5 minuten-regel – maar het kind zeker alleen laten inslapen (niet in 
slaap aan de borst, of laten inslapen op de arm en dan in bedje leggen). Het kind wakker in het bedje 
leggen zodat het zelfstandig leert inslapen. 
Ook een goede gewoonte is het kind niet meer uit bed te halen, geen drinken meer geven, niet mee naar 
beneden gaan, niet terug weer aanleggen. Laten drinken voor het slapen gaan. 
Zorgen dat het kindje warme voeten heeft. Met koude voeten kunnen ook wij niet inslapen (met koude 
voeten zou je ook niet kunnen bevallen). 
Gedurende 4 tot 6 weken elke avond de voetjes masseren voor het slapen gaan, met koperzalf, 
verwarmende olies zoals lavendel,… 
Het buikje een kamilleolie-inwrijving geven. 
Het is ook niet gezond dat kinderen uren lang op blote voeten lopen op een koude vloer. 
Je kindje steeds een laagje warmer aankleden. (ademende wol, katoen, zijde). Een zijden of wollen 
onderhemdje helpt ook voor meer dan voor temperatuur. Het geeft het kind omhulling. 
 
Er is nu onderzocht en bewezen dat verkoudheden oak werkelijk méér voorkomen, dat virussen beter 
kunnen toeslaan, als de mens afkoelt. 
 
Komt het kind toch nog uit het bed, dan zijn er consequenties aan. 
 

4. Als kinderen vroeger wakker worden, zijn ze dan uitgeslapen? 
 
Hoe laat is dat dan? Zo tussen 5 uur en half 7. Zijn ze dan op tijd gaan slapen ’s avonds? Als het kind dan 
stil kan zijn en nog wat in het bedje blijft, het gezin niet wakker maakt, is dat ok. 
 

5. Sinds ons kindje 1 jaar is geworden wordt het ’s nachts steeds huilend wakker van zijn dromen? 
 
Zorg voor ritme en vaste eet- en slaaptijden overdag. Zorg ervoor dat de dag niet overprikkeld is. Je kindje 
is misschien erg ‘open’ voor zintuigindrukken en prikkels. Het kind wiegen. Een schommelpaard, een 
schommel in de tuin, een inslaapritueel verzorgen met slaapliedjes. Toon je interesse in zijn emoties. 
 
Een huidinwrijving gedurende 6 weken over het gehele lichaam van boven naar onder, van de nek naar de 
voeten, met turfolie met lavendel van Hauschka (‘Mor-Lavendelöl’). Turfextract beschermt het kleine kind 
via de huid voor overprikkeling. 
 

6. Mijn kind maakt ritmische bewegingen op haar knietjes in haar bedje ’s nachts.  (15 ½ maanden)? 
 
Je kan ’s avonds haar beentjes inwrijven met lavendel en overdag een goede, vrije bewegingscultuur 
verzorgen door te wandelen samen, stappen, in de tuin werkjes doen, … 

 
Met onze warme dank aan Dr. Luc Vandecasteele voor deze fijne lezing en aan Levana 
vzw. voor de inrichting van deze ouderavond! 
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• cursusbundel 25: “Het kind en zijn gezonde, 
deugddoende slaap” vzw Saluto-Genese 
 

  

Bij de omslag: Käthe Kollwitz ‘Kind en handen’ 
 
 

“Over de kunst, kinderen en ouders 
te begeleiden.”  
Een boek om o.a. ouderavonden in te richten…. 
 

 
 
http://www.spielraum-
lebensraum.ch/Wiegestube2/pdf/Autorin.pdf 
 
Maria Luisa Nüesch, Begleitungskunst in Eltern-Kind-
Gruppen     uitg. Verein Spielraum Lebensraum, 2015, 
248 Pagina’s, €21,90   ISBN 978-3033051072 
 
Een rijk boek voor het werken met de allerkleinsten en 
hun ouders! 
Een praktijkboek voor onthaalouders, crèchelei(d)sters, 
speelgroeplei(d)sters. Heel uitvoerig en uitnodigend gaat 
Maria Luisa Nüesch in op alle thema’s in het bereik van 
de opvoeding van de allerkleinsten in het alledaagse 
leven, in onthaal, alsook over thema’s voor de 
samenwerking met ouders. Van waaruit, hoe en met 
welke verantwoording doen we alle dingen? Evenzeer 
zullen geïnteresseerde ouders dit boek graag lezen! Ze 
schrijft vanuit een jarenlange praktijkervaring met 
ouder-kind-groepen in Zwitserland, die niet altijd 
overdraagbaar zijn voor het werken in een crèche.  

 
Het kind en zijn gezonde, deugddoende slaap. Over 
slaap-, inslaap- en doorslaap-problemen. Het kind en de 
slaap. Begrijpen en behandelen van slaapstoornissen bij 
kleine kinderen. De samenhang tussen slapen en voeden 
staat of valt met regelmaat en eenduidigheid. Rond het 
bakeren. De ontwikkeling van een ‘ge-ZON-de’ zuigeling 
vanaf de eerste levensdag. Een pleidooi voor voldoende 
slaap. Ik put levenskrachten en een goede gezondheid 
uit een goed levensritme. Ouder-competentie! ‘Ruik 
eens!’ Ervaringen met een geurtherapeut bij kinderen 
met ADHD-constellatie. Wat onderhoudt en wat verzwakt 
onze eigen levenskrachten? Waarnemingen van 
levenskrachtenverlies en verband met een verzwakt 
denken. Waar een wil is, is géén weg! Het concentratie-, 
deficit-syndroom met of zonder hyperactiviteit - ADHD – 
ADD. Een balans vinden tussen waken en slapen. 
 

* 
 
 
 
 
Bijvoorbeeld beschrijft ze in een hoofdstuk (Van het kind 
uitgaan – speelgroep-rijpheid) houdingen, die zeker voor 
het kind goed zijn, maar spijtig genoeg niet 
overeenkomen met de onthaalrealiteit in een crèche of 
gezinsopvang. Toch is dit boek ook voor deze leidsters 
zéér waardevol! Zowel de vrije bewegingsontwikkeling, 
het vrije, verzonken spel, de inrichting van binnen en 
buiten, nabootsing en voorbeeld, de werkzaamheid van 
de volwassenen, de relaties en gedragingen tussen de 
kinderen onderling, ware hechting en relatie tussen de 
opvoeder, ouders en het kind. Het ritmische dagverloop 
is overzichtelijk in hoofdstukken beschreven, dat in zijn 
liefdevolle, vrijlatende en toch zeer consequente en 
zekere aard beschreven is ook een hulp kan betekenen 
voor oudergesprekken, ouderavonden en voor 
conferenties. 
De huidige situatie van gezinnen met tijdsdruk, haast, 
ondernemingsdrang, digitalisering tijdens de dag (en 
nacht?) wordt evenzeer besproken als de intellectualiteit 
in ons omgaan met kinderen en de daarmee 
samenhangende uitwerking op de ontwikkeling van het 
kleine kind en op zijn zo belangrijke vrij kunnen spelen. 
“Hoe kunnen ouders en kinderen zich weer opnieuw 
geborgen en ontspannen voelen? Hoe kunnen ouders 
weer voelen wat henzelf en hun kinderen eigenlijk goed-
doet? Waldorf-crèches zullen oorden van rust, acht-
zaamheid en ontplooiing mogen zijn voor kind en 
ouders! 
http://www.spielraum-lebensraum.ch/Wiegestube2/ 
 

 



 

 
 
natuurlijke kraamverzorging van de slaap en gezondheid.                                             Foto’s www.natuurlijkekraamzorg.eu 
 
film wikkelen  https://www.youtube.com/watch?v=SDx6nROEOo0 
 
 
 



Hoe leggen we de baby te slapen?   
door Dr. Edmond Schoorel 2015 op www.natuurlijkekraamzorg.eu 
 
Over mutsjes, kruik en zijligging.  
Over warmtestuwing, brandwonden en wiegendood. 
Het advies om jonge zuigelingen niet op hun buik, maar op hun rug te slapen te leggen heeft, samen  
met de andere adviezen van de Stichting Wiegendood, ervoor gezorgd dat het aantal kinderen dat  
aan wiegendood is overleden drastisch is gedaald. 
Toch horen we telkens weer dat ouders zeggen: ”Als ik hem niet op z’n buik leg slaapt hij eenvoudigweg niet”. 
Of “Zonder mutsje en kruik houd ik haar niet warm”.  
“Buikligging doe ik niet, maar zijligging is toch prima?” 
Vandaar deze uitleg over de achtergrond van de gangbare adviezen. Niet om ze te relativeren, maar  
wel om ze in een groter kader te zetten. 
 
Het grotere kader 
Het is van belang om je aan de regels te houden. Het is van belang om je eigen inzicht te leren vertrouwen. 
De regels zijn er niet voor niets, ze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, het zijn richtlijnen om ervoor 
te zorgen dat zo veel mogelijk mensen geen domme dingen doen als ze hun baby te slapen leggen. Als je je aan 
de regels houdt heb je niets verkeerd gedaan. 
Het vertrouwen in je eigen inzicht verkrijg je niet door de regels te volgen, maar door goed naar je zuigeling te 
kijken en al doende ervaring op te doen. Dat gebeurt vanzelf als je een goede band hebt met je kind. Als je geen 
eigen inzicht verwerft, weet je niet wanneer je van de regel af moet wijken. Het is dus zaak om de regels goed 
te kennen en verstandig genoeg te zijn om er verantwoord van af te kunnen wijken. 
 
Zijligging 
Zijligging wordt afgeraden, omdat een kind in zijligging op z’n buik kan draaien. Dat betekent, dat  zijligging 
geen kwaad kan als het kind niet op zijn buik kan draaien. Daar valt wat aan te doen. 

• Als je kind zich in z’n slaap niet beweegt, is er geen probleem. Gezonde zuigelingen tref je in de eerste 
weken van hun leven na de slaap aan in dezelfde houding als je ze weglegde. Als dat niet zo is, wordt 
het tijd om de zijligging te verlaten. 

• Als de onderste arm gebogen is en ietsje naar voren getrokken, ligt het kind op de arm als ligvlak’. 
• Als rugligging niet lukt en je vertrouwt het niet volledig dat de baby niet van z’n plaats komt kan je 

stabiliseren. Er zijn commerciële devices van beklede schuimrubber rollen. Die isoleren slecht, dus 
misschien krijg je dan een probleem met de warmte. Wat prima voldoet, is een vast opgerolde en 
stevig vastgeplakte handdoekrol in de rug en net zo een in de buik.  

Zijligging heeft evidente voordelen. Je baby heeft minder neiging zich te overstrekken, hij blijft warmer, de 
gebogen houding is comfortabeler, hij is beter onder te stoppen en bij wisselligging op de zij is er veel minder 
kans op vervorming van de schedel, die juist in de eerste 4 maanden ontstaan kan.  
Als het bedje of het wiegje schuin wordt opgemaakt, is het achterhoofd en de nek bedekt en is er aan de 
voorzijde ruim voldoende ademruimte. 
 
Mutsje 
Als een zuigeling het warm krijgt, moet hij die warmte kwijt kunnen. Daarvoor is het belangrijk, dat het hoofd 
hem die gelegenheid geeft. Aan de andere kant is het hoofd een enorm oppervlak waar warmte verloren gaat. 
Daarom is het voor veel zuigelingen fijn of zelfs nodig om een mutsje op te hebben.  
 
Of dat kan ligt aan het kind en aan het materiaal van het mutsje.  
Sommige kinderen hebben het gauw warm. Zeker in de zomer hebben die al snel geen mutsje meer nodig. 
Andere kinderen houd je zonder mutsje niet comfortabel warm. Een mutsje van zijde of wol-zijde is prettig 
warm als het koel inde omgeving is en prettig koel als het warm is in de omgeving. Katoen heeft het nadeel dat 
het nat wordt als het kindje transpireert en dan niet meer aangenaam is op het hoofd.  
Mutsjes zonder koordje blijven moeilijk op hun plaats wanneer het kind het hoofd draait. Om die reden doen 
ouders deze mutsjes vaak af.Bij mutsjes met koordjes is het van groot belang dat de koordjes, waarmee het 
mutsje wordt vastgemaakt, voldoende elastisch zijn. Er moet een beetje rek in zitten, zodat ze niet kunnen 
knellen. En ze moeten lang genoeg zijn om om de borst en natuurlijk niet om de hals te worden vastgemaakt.  
 
Kruik 
 
Veel zuigelingen kunnen niet lekker warm blijven zonder kruik. Als ze geen kruik nodig hebben, moet  je ze die 
natuurlijk niet geven. Maar als het nodig is kan je probleemloos veilig een kruik in de wieg hebben. Uitgangpunt 



is een goede kruik, gevuld met heet water, ongeveer 90°, goed dichtgedraaid. Die ligt achter het kind in geval 
van zijligging, of naast het kind in geval van rugligging. Op een vuistbreedte, ongeveer 12cm, van het kind af.  
De opening van de kruik ligt voorbij het kind. De matras is van dien aard, dat eventueel lekwater door de matras 
heen weglekt en niet bij het kind komt. Een koelere kruik is uiteraard sneller aan vervanging toe. Voor de 
kortere slaapjes is dat misschien prima, voor de langere slaapperiodes is het storend voor de baby als je de kruik 
moet verversen. Er is minstens een dubbele laag textiel tussen de kruik en het kind te vinden, afgezien van de  
babykleertjes. Het is handig om de kruik tussen de twee dekens te leggen, als je het bed met twee dekens 
opdekt. Als je de kruik op deze wijze toepast komen er geen brandwonden van, blijft de baby lekkerwarm en  
kan hij ontspannen.  
 
Warmtestuwing 
De angst voor warmtestuwing is zo groot geworden, dat de zorg voor onderkoeling op de achtergrond is 
gekomen. Hier komt het aan op het juiste materiaal. 
Voor de matras kan je kiezen voor materiaal dat de warmte goed vasthoudt en toch ademt. Er zijn prachtige 
matrasjes met wol, kokos en natuurrubber. 
Voor het beddengoed kan je kiezen voor natuurlijke materialen: een lakentje van katoen, dekens van wol. 
Voor het mutsje moet je kiezen voor een exemplaar van wol-zijde of zijde. In het nekje kan je voelen of het kind 
warm is, of klam-warm. Als het klam-warm is, heeft hij het te warm, misschien koorts? Als het hoofdje warm is 
en de voetjes koud, is de baby niet helemaal comfortabel. Misschien krijgt hij koorts, of de vertering zit in de 
weg, of hij heeft kleding aan, die wel isoleert, maar niet ademt. 
 
Conclusie 
Het is niet óf –óf, het is én –én. Je moet je als ouders aan de regels houden, en je moet je kind leren kennen en 
op je eigen inzicht leren vertrouwen. De ervaring leert, dat je bij je eerste kind meer de regels volgt en dat je bij 
volgende kinderen die regels een beetje aanpast aan de werkelijkheid van je kind. 
 
Buikslapen moet niet meer. Maar baby’s die op hun rug te slapen worden gelegd, slapen minder diep en zijn 
gemakkelijker onrustig. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken, dat ze zich minder gemakkelijk warm 
houden, sneller door hun eigen bewegingen wakker schrikken en niet in de gebogen ‘foetushouding’ terecht 
kunnen komen. Voor sommige kinderen is zijligging een prima alternatief. Dan kan je, om het veilig te houden, 
de adviezen opvolgen, die hierboven gegeven zijn. 
 
Als je je kind kent, is een teveel aan warmte of een tekort aan warmte gemakkelijk te herkennen. Net  
zo gemakkelijk als bijvoorbeeld te veel of te weinig voeding. 

 
info over zijden hemeltje bij wieg:  https://www.mijnhemeltje.nl/product/zijden-hemeltje/ 
 
Het zijden hemeltje voor wieg en ledikant is gemaakt van een laag roze en blauwe zijde. 
Een pasgeboren baby heeft enkel maar behoefte aan voeding, omhulling, rust en slaap. Het is voor het kleine kind dan ook 
van belang dat het dit voldoende kan krijgen om te kunnen groeien. Door een  blauwe sluier over een roze heen te hangen 
ontstaat een mooie rustgevende kleur violet die rust geeft en het licht zacht filtert zonder dit donker te maken. En zijde is 
hiervoor het meest geschikte product. Hierdoor kan uw kindje in een rustgevende omgeving kennismaken met de wereld om 
hem heen, zonder prikkels en invloeden van buiten af. Als het kindje tastend voelt door de wieg dan zal het de bekleding 
ervaren als een eerste stukje buitenwereld. Nu al wordt de tastzin ontwikkeld en zoekt het kind de kwaliteit van de 
omgeving. 
Juist het hele kleine kind heeft het nodig dat het omringd wordt door eerlijke materialen zonder chemische bewerkingen, 
vandaar dat zijde een van de beste materialen is voor een wiegenhemeltje. Deze zijden wiegenhemels worden ook wel 
antroposofische wiegenhemels genoemd. 
Geschikt voor bevestiging aan een piekstok met ring. De hemel wordt geleverd zonder piekstok, en kunt u apart bestellen. 
De standaard hoogte is 1,50 m, voor de breedte kunt u kiezen uit 1,80 m en 2,70 m.  
De hoogte voor 3,60 m breed is 1.60 m Deze grootste maat is ook geschikt als hemel rondom de box. 
De buitenste laag (blauw) is zo’n 10 a 15 cm korter dan de roze laag zijde. Zo ontstaat er een mooi beeld dat de roze zijde er 
toch nog zichtbaar is en geeft een speels effect. 
De hemel past ook bij de leander wieg en de kindeklein hangwieg, en is altijd (kostenloos) in te korten op de door u 
gewenste hoogte. 
De zijde die gebruikt wordt voor de hemeltjes wordt in eigen beheer en handmatig geverfd met een natuurverf. Hierdoor 
weten u en ik zeker dat er geen chemicalien gebruikt worden. Doordat er handmatig geverfd wordt kunnen er 
kleurscharkeringen ontstaan in de stof. Dit is helaas niet altijd te voorkomen en wordt zonodig verwerkt op een plaats waar 
dit (bijna) niet zichtbaar is. 
De zijde wordt doorgaans speciaal voor u geverfd, en heeft op dit moment  een levertijd van  6 weken. 
 
 

 



'Laat ouders na de geboorte een jaar thuisblijven!' 
2 augustus ’15 om 13:06 door tib | Bron: De Volkskrant 
 
Jonge kinderen die naar de crèche (groepen van méér dan 8 kinderen) gaan, hebben stress, 
onderzocht de Nederlandse hoogleraar Carolina De Weerth. Daarom pleit ze ervoor dat de overheid 
het mogelijk zou maken om ouders na de geboorte een jaar thuis te laten blijven. 'Het eerste jaar is 
een korte, extreme belangrijke periode', zegt ze in De Volkskrant. 
 
Uit een onderzoek van De Weerth blijkt dat kinderen op dagen in de crèche meer stresshormonen 
aanmaken dan op dagen dat ze thuis zijn. 'Probeer het eens vanuit het perspectief van het kind te 
bekijken: ineens zijn je ouders een hele dag weg en krijg je van een relatieve vreemde een stuk 
minder aandacht, omdat die leidster haar aandacht moet verdelen over veel meer kinderen', zegt De 
Weerth. Vooral jonge baby's hebben een hoog stressniveau in de crèche. Uit haar onderzoek blijkt ook 
dat baby's zich rustiger ontwikkelen als ze het eerste half jaar (tot één jaar) op de kamer van hun 
ouders mogen slapen. 
 
 
'Uit vrijwel elke studie in mijn vakgebied blijkt dat baby's het beste af zijn als ze hun ouders 
dichtbij hebben', zegt De Weerth.  
 
Daarom pleit ze voor een systeem waarbij ouders het eerste jaar na de geboorte verlof kunnen 
nemen. 'Onderling te verdelen, zodat altijd minstens één ouder beschikbaar is om de baby te 
verzorgen'. Dat is duur, maar betaalt zichzelf volgens haar terug op termijn: 'Gedragsproblemen, 
ziekte, criminaliteit, burn-out, depressie; hoeveel kun je daarvan voorkomen als het stresssysteem van 
jonge kinderen zo sterk mogelijk wordt gemaakt door optimale zorg in het eerste jaar? Bij 
investeringen in betere zorg voor baby's zal het rendement minstens zo hoog zijn. Hoe jonger je 
begint, hoe groter het effect op het leven. Het eerste jaar is een korte, extreem belangrijke periode. Je 
krijgt daarvoor als ouder geen tweede kans'. 
 

 


