Print de
invulbladen
uit en leg het
zichtbaar
neer.

SLAAPLOGBOEK
NOTEER

MET
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ERVAART

EN

STEEKWOORDEN
RONDOM

WAT

JE

HET

SLAPEN.

Niet veel ouders hebben de puf of de tijd om van alles en nog
wat bij te houden. Maar als je kort steeds een paar dingen kunt
noteren, dan zul je merken dat je een veel beter overzicht
krijgt van wat er nou precies gaande is.
Want als je middenin het slaapprobleem van jouw kind zit, is
het vaak heel lastig om het probleem objectief te bekijken. Je
blijft vaak in je eigen denk-cirkeltje hangen. Opschrijven loont
en geeft je inzichten in wat er nu precies gebeurt, hoe en
hoelang en het zorgt ervoor dat je uit dat malende cirkeltje kan
stappen.

LAAT JE KIND WEER LEKKER SLAPEN!

SLAAPLOGBOEK
WAAROM EEN SLAAPLOGBOEK?
Het eerste wat lijdt onder slaapgebrek zijn je concentratie en geheugen. Daarnaast is de kans aanwezig
dat je al gauw in negatieve gedachten en gepieker blijft hangen.
Door dingen op te schrijven, kun je de situatie vervolgens veel beter van een afstandje bekijken en kan
het je andere inzichten geven. En dáár zijn we uiteindelijk naar op zoek. Wat is nu hetgeen jouw kind jou
duidelijk wil maken met zijn of haar slaapgedrag? Welke angst of pijn zit er nou écht onder?
Door dingen op te schrijven, verzamel je op die manier de signalen die jouw kind uitzendt. Want achter
dit slaapgedrag schuilt een angst of pijn. Tot slot heb je na 1 à 2 weken ook direct voldoende
waardevolle informatie verzameld om beslagen ten ijs te komen bij de huisarts of consultatiebureau om
je vermoedens toe te lichten.

WAT KUN JE NOTEREN?
SLAAP-, WAAK- EN WAKKERTIJDEN:
Ook al gaat het naar bed gaan en opstaan niet vlekkeloos en is het verre van een redelijk
voorspelbaar ritme, het is toch fijn om ergens een houvast te hebben. Breng jouw kind op dezelfde
tijd naar bed en laat het op dezelfde tijd opstaan. Noteer de tijden elke dag, zodat je weet of je
redelijk dezelfde tijden hanteert.
Daarnaast kan het lonen om de wakkertijden te noteren. Als jouw kind nog jong is en bijvoorbeeld 6
uur achter elkaar wakker is, tussen de twee dutjes in, terwijl een kind van die leeftijd eigenlijk maar
maximaal 4 uur wakker is, dan is dit iets om nader naar te kijken. Door dit te noteren kun je zien wat
jouw kind nodig heeft en hoeveel jouw kind nou eigenlijk écht slaapt. En dat is misschien wel meer
dan je denkt.

HET GEDRAG VAN JOUW KIND - VÓÓR, TIJDENS EN NA HET SLAPEN:
Wat voor een gedrag laat jouw kind concreet zien? Wat doet hij/zij? Wat zie je aan het lijfje en het
gezicht van jouw kind? En wat zegt hij of zij? Dit zijn belangrijke signalen om naar te kijken én
uiteindelijk te luisteren. Wat laat jouw kind zien als het moe begint te worden? Wat laat het zien als je
naar boven loopt met elkaar? Etc.
Het zinnetje "Het lijkt wel alsof....." is een belangrijke om te noteren als je die kan beantwoorden,
want daar zit vaak een grotere kern van waarheid in dan je denkt.

JOUW GEVOELENS EN GEDACHTEN:
Wat doet heel deze situatie met jou? Wat zijn jouw gedachten? En wat voel je van binnen gebeuren?
Dat zijn belangrijke signalen om naar te luisteren en verder te onderzoeken. Want ook deze signalen
kunnen je een stapje verder helpen in het opsporen van de oorsprong van het slaapprobleem.

SLAAPLOGBOEK

DAG 1 ..-..-....
Noteer op de lijn hoe laat je aanstalten maakt om je kind naar bed te brengen. = start bedtijdritueel
Noteer hoe laat jouw kind echt in bed ligt. = bedtijd
Noteer hoe laat jouw kind ongeveer slaapt. = slaaptijd
Noteer tussen de dutjes door hoe lang het wakker is geweest (overdag). = wakkertijd

Noteer wat er gebeurt
tijdens en na de voedingen:
Denk hierbij aan huilen, spugen,
verslikken, onrust, krampen,
gulzig etc. (Als er niks aan de
hand is, hoef je dit niet bij te
houden.)

Tijden van de voedingen:

Start bedtijdritueel:

.................uur

Start bedtijd:
Wat valt je op?

Tijdens het voeden laat mijn kind het volgende zien:

Na het voeden laat mijn kind het volgende zien:

.................uur valt gelijk in slaap/ligt rustig in bed/kletsen/spelen/gaat
jengelen/jammeren/gaat huilen/staat direct weer op/roept.........

Wat zie je concreet
gebeuren?
Noteer hier concreet
waarneembaar gedrag van jouw
kind en wat jouw kind zegt.
Hoe vaak moet je naar je
kind toe?
Hoe vaak is jouw kind 's
nachts wakker?

Hoe laat slaapt jouw kind?

.................uur

Hoe laat is jouw kind
wakker?

.................uur

Aantal gemaakte slaapuren?

.................uur

JOUW GEDACHTEN VANDAAG:

JOUW GEVOELENS VANDAAG:

SLAAPLOGBOEK

DAG 2 ..-..-....
Noteer op de lijn hoe laat je aanstalten maakt om je kind naar bed te brengen. = start bedtijdritueel
Noteer hoe laat jouw kind echt in bed ligt. = bedtijd
Noteer hoe laat jouw kind ongeveer slaapt. = slaaptijd
Noteer tussen de dutjes door hoe lang het wakker is geweest (overdag). = wakkertijd

Noteer wat er gebeurt
tijdens en na de voedingen:
Denk hierbij aan huilen, spugen,
verslikken, onrust, krampen,
gulzig etc. (Als er niks aan de
hand is, hoef je dit niet bij te
houden.)

Tijden van de voedingen:

Start bedtijdritueel:

.................uur

Start bedtijd:
Wat valt je op?

Tijdens het voeden laat mijn kind het volgende zien:

Na het voeden laat mijn kind het volgende zien:

.................uur valt gelijk in slaap/ligt rustig in bed/kletsen/spelen/gaat
jengelen/jammeren/gaat huilen/staat direct weer op/roept.........

Wat zie je concreet
gebeuren?
Noteer hier concreet
waarneembaar gedrag van jouw
kind en wat jouw kind zegt.
Hoe vaak moet je naar je
kind toe?
Hoe vaak is jouw kind 's
nachts wakker?

Hoe laat slaapt jouw kind?

.................uur

Hoe laat is jouw kind
wakker?

.................uur

Aantal gemaakte slaapuren?

.................uur

JOUW GEDACHTEN VANDAAG:

JOUW GEVOELENS VANDAAG:

SLAAPLOGBOEK

DAG 3 ..-..-....
Noteer op de lijn hoe laat je aanstalten maakt om je kind naar bed te brengen. = start bedtijdritueel
Noteer hoe laat jouw kind echt in bed ligt. = bedtijd
Noteer hoe laat jouw kind ongeveer slaapt. = slaaptijd
Noteer tussen de dutjes door hoe lang het wakker is geweest (overdag). = wakkertijd

Noteer wat er gebeurt
tijdens en na de voedingen:
Denk hierbij aan huilen, spugen,
verslikken, onrust, krampen,
gulzig etc. (Als er niks aan de
hand is, hoef je dit niet bij te
houden.)

Tijden van de voedingen:

Start bedtijdritueel:

.................uur

Start bedtijd:
Wat valt je op?

Tijdens het voeden laat mijn kind het volgende zien:

Na het voeden laat mijn kind het volgende zien:

.................uur valt gelijk in slaap/ligt rustig in bed/kletsen/spelen/gaat
jengelen/jammeren/gaat huilen/staat direct weer op/roept.........

Wat zie je concreet
gebeuren?
Noteer hier concreet
waarneembaar gedrag van jouw
kind en wat jouw kind zegt.
Hoe vaak moet je naar je
kind toe?
Hoe vaak is jouw kind 's
nachts wakker?

Hoe laat slaapt jouw kind?

.................uur

Hoe laat is jouw kind
wakker?

.................uur

Aantal gemaakte slaapuren?

.................uur

JOUW GEDACHTEN VANDAAG:

JOUW GEVOELENS VANDAAG:

SLAAPLOGBOEK

DAG 4 ..-..-....
Noteer op de lijn hoe laat je aanstalten maakt om je kind naar bed te brengen. = start bedtijdritueel
Noteer hoe laat jouw kind echt in bed ligt. = bedtijd
Noteer hoe laat jouw kind ongeveer slaapt. = slaaptijd
Noteer tussen de dutjes door hoe lang het wakker is geweest (overdag). = wakkertijd

Noteer wat er gebeurt
tijdens en na de voedingen:
Denk hierbij aan huilen, spugen,
verslikken, onrust, krampen,
gulzig etc. (Als er niks aan de
hand is, hoef je dit niet bij te
houden.)

Tijden van de voedingen:

Start bedtijdritueel:

.................uur

Start bedtijd:
Wat valt je op?

Tijdens het voeden laat mijn kind het volgende zien:

Na het voeden laat mijn kind het volgende zien:

.................uur valt gelijk in slaap/ligt rustig in bed/kletsen/spelen/gaat
jengelen/jammeren/gaat huilen/staat direct weer op/roept.........

Wat zie je concreet
gebeuren?
Noteer hier concreet
waarneembaar gedrag van jouw
kind en wat jouw kind zegt.
Hoe vaak moet je naar je
kind toe?
Hoe vaak is jouw kind 's
nachts wakker?

Hoe laat slaapt jouw kind?

.................uur

Hoe laat is jouw kind
wakker?

.................uur

Aantal gemaakte slaapuren?

.................uur

JOUW GEDACHTEN VANDAAG:

JOUW GEVOELENS VANDAAG:

SLAAPLOGBOEK

DAG 5 ..-..-....
Noteer op de lijn hoe laat je aanstalten maakt om je kind naar bed te brengen. = start bedtijdritueel
Noteer hoe laat jouw kind echt in bed ligt. = bedtijd
Noteer hoe laat jouw kind ongeveer slaapt. = slaaptijd
Noteer tussen de dutjes door hoe lang het wakker is geweest (overdag). = wakkertijd

Noteer wat er gebeurt
tijdens en na de voedingen:
Denk hierbij aan huilen, spugen,
verslikken, onrust, krampen,
gulzig etc. (Als er niks aan de
hand is, hoef je dit niet bij te
houden.)

Tijden van de voedingen:

Start bedtijdritueel:

.................uur

Start bedtijd:
Wat valt je op?

Tijdens het voeden laat mijn kind het volgende zien:

Na het voeden laat mijn kind het volgende zien:

.................uur valt gelijk in slaap/ligt rustig in bed/kletsen/spelen/gaat
jengelen/jammeren/gaat huilen/staat direct weer op/roept.........

Wat zie je concreet
gebeuren?
Noteer hier concreet
waarneembaar gedrag van jouw
kind en wat jouw kind zegt.
Hoe vaak moet je naar je
kind toe?
Hoe vaak is jouw kind 's
nachts wakker?

Hoe laat slaapt jouw kind?

.................uur

Hoe laat is jouw kind
wakker?

.................uur

Aantal gemaakte slaapuren?

.................uur

JOUW GEDACHTEN VANDAAG:

JOUW GEVOELENS VANDAAG:

SLAAPLOGBOEK

DAG 6 ..-..-....
Noteer op de lijn hoe laat je aanstalten maakt om je kind naar bed te brengen. = start bedtijdritueel
Noteer hoe laat jouw kind echt in bed ligt. = bedtijd
Noteer hoe laat jouw kind ongeveer slaapt. = slaaptijd
Noteer tussen de dutjes door hoe lang het wakker is geweest (overdag). = wakkertijd

Noteer wat er gebeurt
tijdens en na de voedingen:
Denk hierbij aan huilen, spugen,
verslikken, onrust, krampen,
gulzig etc. (Als er niks aan de
hand is, hoef je dit niet bij te
houden.)

Tijden van de voedingen:

Start bedtijdritueel:

.................uur

Start bedtijd:
Wat valt je op?

Tijdens het voeden laat mijn kind het volgende zien:

Na het voeden laat mijn kind het volgende zien:

.................uur valt gelijk in slaap/ligt rustig in bed/kletsen/spelen/gaat
jengelen/jammeren/gaat huilen/staat direct weer op/roept.........

Wat zie je concreet
gebeuren?
Noteer hier concreet
waarneembaar gedrag van jouw
kind en wat jouw kind zegt.
Hoe vaak moet je naar je
kind toe?
Hoe vaak is jouw kind 's
nachts wakker?

Hoe laat slaapt jouw kind?

.................uur

Hoe laat is jouw kind
wakker?

.................uur

Aantal gemaakte slaapuren?

.................uur

JOUW GEDACHTEN VANDAAG:

JOUW GEVOELENS VANDAAG:

SLAAPLOGBOEK

DAG 7 ..-..-....
Noteer op de lijn hoe laat je aanstalten maakt om je kind naar bed te brengen. = start bedtijdritueel
Noteer hoe laat jouw kind echt in bed ligt. = bedtijd
Noteer hoe laat jouw kind ongeveer slaapt. = slaaptijd
Noteer tussen de dutjes door hoe lang het wakker is geweest (overdag). = wakkertijd

Noteer wat er gebeurt
tijdens en na de voedingen:
Denk hierbij aan huilen, spugen,
verslikken, onrust, krampen,
gulzig etc. (Als er niks aan de
hand is, hoef je dit niet bij te
houden.)

Tijden van de voedingen:

Start bedtijdritueel:

.................uur

Start bedtijd:
Wat valt je op?

Tijdens het voeden laat mijn kind het volgende zien:

Na het voeden laat mijn kind het volgende zien:

.................uur valt gelijk in slaap/ligt rustig in bed/kletsen/spelen/gaat
jengelen/jammeren/gaat huilen/staat direct weer op/roept.........

Wat zie je concreet
gebeuren?
Noteer hier concreet
waarneembaar gedrag van jouw
kind en wat jouw kind zegt.
Hoe vaak moet je naar je
kind toe?
Hoe vaak is jouw kind 's
nachts wakker?

Hoe laat slaapt jouw kind?

.................uur

Hoe laat is jouw kind
wakker?

.................uur

Aantal gemaakte slaapuren?

.................uur

JOUW GEDACHTEN VANDAAG:

JOUW GEVOELENS VANDAAG:

