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Hallo lieve ouders, mijn naam is Wendy van den Boogaard woonachtig
in Drunen. Een dorpje in Noord-Brabant dat vooral bekend staat om het
mooie natuurpark de Loonse en Drunense Duinen. Sinds 2003 en 2007
ben ik de trotse moeder van 2 zonen.
 
In 2020 heb ik in het voorjaar mijn diploma behaald en mag ik officieel
gezinnen begeleiden waar slaapproblemen spelen met hun kleintje.
 
De passie rondom slapen & baby’s is eigenlijk ontstaan doordat ik aan
den lijve heb ondervonden wat een slecht slapend kindje met je kan
doen. Mijn beide kinderen waren slechte slapers met korte slaapjes 
en veel huilen. Ik zat met mijn handen in het haar en wist niet meer 
wat ik nog moest doen om ervoor te zorgen dat ze “gewoon” lekker
gingen slapen. Uiteindelijk heeft het inbakeren mij heel veel gebracht 
en was dit de oplossing om mijn kinderen beter te laten slapen. 
Eindelijk kon ik van het moederschap gaan genieten. 
 
Door deze ervaring ben ik echt geïnspireerd geraakt in de kunst van
slapen bij kinderen en wil ik hier graag andere ouders mee helpen.
Eindelijk kan ik mijn pure passie gaan uitoefenen; het werken met
families en het terugbrengen van rust in het gezin. Als slaapcoach
ondersteun ik ouders om hun kinderen op een liefdevolle manier
zelfstandig te leren slapen. Dit is het meest waardevolle wat ik jullie als
gezin kan bieden.

Liefs,
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Mijn missie: 
Samen ervoor gaan 

zorgen dat iedereen heerlijk
kan slapen, want slaap
heeft iedereen nodig!
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Slapen  moet je leren, 
het is tenslotte een

werkwoord

In mijn consult staat de droomritme methode
centraal en ga je daar als ouder mee aan de
slag door middel van een uitgebreid analyse-
en slaapplan. 

Maar natuurlijk kun je zelf ook al gaan
werken om een eerste mooie slaapbasis te
gaan leggen bij je kindje.  
In de volgende hoofdstukken ga ik je meer
informeren over het belang van: 

1)   Vaste slaapplek
2)   Het ritueel
3)   Rust
4)   Droomritme

Dit is de basis voor het werken aan een
goede slaap van je kleintje. Een goede
slaapbasis wordt vooral gedurende de eerste
twee levensjaren gelegd. Dit bestaat uit meer
dan alleen de slaapgewoonte. Hoe je dus als
kind leert slapen, bepaalt mede hoe je als
volwassene slaapt. 

Daarbij zijn de eerste maanden heel bepalend
en zit de ‘cut off’ op de leeftijd van ongeveer 
3 jaar. Rond die leeftijd is er ‘de laatste kans’
om slaapgewoonte te repareren.  Hoe ouder
je kindje wordt, des te moeilijker hij 'verkeerd'
aangeleerde slaapgewoonten afleert. 
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Vaste
slaapplek
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Ledikantje
Wandelwagen

Draagzak

Een fijne, vaste slaapplek helpt bij het ontwikkelen
van een goed slaapritme voor jouw baby. Een vaste
slaapplek zorgt namelijk voor rust, regelmaat,
gewenning en herkenning. 

Zorg dat de babykamer een fijne plek is om te
slapen. Dit doe je door erop te letten dat het kamertje
goed geventileerd is, een constante temperatuur 
(15 à 18 graden) heeft en rookvrij is.

Het beste is om je kindje ook overdag in zijn eigen
bedje of wieg te laten slapen en niet in de
wandelwagen of box. Je baby moet immers leren dat
het bed is om te slapen en de box om te spelen!
Maar baby's zijn het daar niet altijd mee eens. Vooral
overdag heb je wellicht de neiging meer toegeeflijker
te zijn en je kindje in de box of op schoot te laten
slapen. 

Het gevaar daarvan is dat je baby helemaal niet
meer in zijn eigen bedje wil slapen en bovendien ook
overprikkeld raakt. Met als gevolg dat je baby
uitsluitend op schoot of bij jullie als ouders wil slapen.

Wat als het slapen echt bar een boos gaat? Dan kun
je gaan werken met zo’n twee slaapplekken, hooguit
drie. Jonge baby’s kunnen in de wagen slapen door
middel van wandelen of de wagen wordt op een
rustige plek neergezet. Afwisseling van de slaapjes
tussen ledikantje en wagen is fijn. In de namiddag
kun je ook eventueel het dragen nog inzetten. 

Op het moment dat je merkt dat het slapen beter
gaat, ga je de slaapplekken geleidelijk aan weer
terugbrengen naar 1 vaste slaapplek. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de slaapplek
zelf een slaapcue gaat worden! 
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Het
ritueel
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Vaste 
volgorde 

der dingen

Een vaste volgorde der dingen bij ieder slaapje
toepassen is belangrijk. Hierdoor wordt er bij je baby
een gewoonte en voorspelbaarheid ingebouwd.

Het gaat dan om rituelen die helpen om gevoelens te
hanteren en met overgangssituaties om te gaan. Dit
geeft houvast en weet je kindje wat de bedoeling is.
 
Een ritueel bij de kleintjes bestaat over het algemeen
uit het ritme; slapen – voeden – spelen – slapen.
Zorg ook voor een vaste volgorde van handelingen
op het moment dat je je kleintje slaapklaar gaat
maken. Bijvoorbeeld verschonen en aantrekken van
pyama/slaapzakje op vaste plek, knuffelen op je
schoot en afsluiten met een kus voordat je kindje
gaat slapen.

Bij een iets ouder kindje ziet de dagindeling er
al iets anders uit, maar is het bedtijdritueel nog
steeds erg belangrijk omdat dit nodig is om in
slaap te kunnen vallen. 
Het bedtijdritueel mag iets uitgebreider zijn dan
bij een baby’tje. Een verhaaltje voorlezen, een
liedje zingen, samen gordijnen dicht doen,
knuffels een kus geven etc. Dit zijn rituelen die
je kunt inbouwen.  Een fijn momentje om ook
even 1 op 1 aandacht te kunnen geven. 

Het bedritueel mag overdag korter zijn (ca. 15
minuten) dan in de avond (30 minuten), maar
kies iets wat je gemakkelijk elke keer kunt
toepassen.

Zorg dat dit echt een routine wordt, een
vaste gewoonte aan handelingen!
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Rust
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Beperk de
prikkels

Het is belangrijk dat je kindje voldoende rust. Met
rust bedoelen we bijvoorbeeld verminderen van
prikkels, tegemoet komen aan de slaapbehoefte
van je baby en innerlijke rust bij jou als ouder.  Zo
groeit je kindje gezond op. Tijdens het slapen
groeien kinderen en verwerken ze wat ze overdag
geleerd hebben. Zo krijgen ze weer energie voor de
volgende dag.

Ook een rustige omgeving is goed voor je baby. Dat
betekent dat je jouw baby langzaam laat wennen
aan de wereld en ervoor waakt dat hij niet
overprikkelt raakt. Deze prikkels kunnen overal
worden opgedaan, zowel thuis waar de televisie
aanstaat als op een drukke verjaardag. Als je merkt
dat jouw kindje snel onrustig wordt, probeer het
aantal prikkels in zijn omgeving dan te verminderen.
Zet bijvoorbeeld de t.v. wat zachter, speel niet te
druk met hem en laat je kindje niet van hand tot
hand gaan op visite.

Je kindje geeft zijn eigen grens aan en heeft jou nodig
om deze grens te bewerkstelligen. Heeft je kindje
meer prikkels opgedaan dan hij eigenlijk kan
verwerken? Dan zal je merken dat hij meer huilt of
slechter in slaap kan vallen. Een rustige omgeving
creëer je ook door bijvoorbeeld een babymassage te
geven of te werken met etherische oliën (natuurlijk
wel afgestemd op de leeftijd van je kindje).

Zorg goed voor jezelf. Dat betekent dat je ook de rust
gaat pakken die je krijgt als je baby slaapt. Ga echt
liggen, zonder tv, telefoon, zonder afleiding. 
Ga bij je zelf te rade: wat helpt mij nog meer om
ontspannen te zijn? Is het wandelen? Ga wandelen
met de baby. Is het zingen? Zing voor je baby. Is het
lezen? Lees je baby voor. Is het dansen? Dans met je
baby. Is het poetsen? Nou, vooruit, poets.

Ontspannen moeder = ontspannen baby
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Droomritme
w w w . p u u r s l a a p c o a c h i n . n l



Droomritme =
werken met

wakkertijden

Wat is droomritme? 
Dit zijn wakkertijden die afgestemd zijn op de
biologische klokjes die horen bij bepaalde leeftijden. 

Die biologische klok en dat ultradiane ritme: hoe
werken deze nu? 
Anders bij een ukje dan bij een volwassene. Want
ukjes mogen meer slapen. Dat circadiaanse ritme
geeft dus een signaal om wakker te blijven, waar het
homeostatische proces juist maakt dat je wilt slapen
en dit doet binnen die periode van 90 minuten. Dat
gaat niet helemaal samen door een deur, dus eentje
moet zakken zodat de andere kan stijgen. 
Dan ontstaat een ‘sweet spot’: een ideaal moment om
in slaap te kunnen vallen. Ook wel slaapwindow
genoemd. 

Het circadiaanse ritme staat dan laag en het
homeostatische proces staat hoog. 
En dat zijn nu precies die wakkertijden in het
Droomritme. Deze verschillen per leeftijd, juist
omdat slapen ‘work in progress’ is: dus hoe
ouder een baby, hoe langer hij kan wakker
blijven, hoe minder slaapwindows er zijn. Maar
hoe meer marge er komt. Die ritmes zorgen er
dus voor dat baby op de juiste moment naar bed
wordt gebracht.

Deze wakkertijden werken universeel: 
er overheen gaan mag niet, ze inkorten mag
indien kort is geslapen en/of baby eerder
slaapsignalen geeft.
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2-4 maanden

0-2 maanden

Droomritmes
01

Hieronder staan de wakkertijden per leeftijd en het aantal slaapjes overdag
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02 03 04 05 06 07 08
4-6 maanden

6-8 maanden

8-12 maanden 18-24 maanden

12-18 maanden vanaf 24
maanden

01
02
03
04
05
06
07
08

 Slaapjes overdag: 

 Wakkertijd/Ritme:

4-8 

60-90 min. / naar 90 minuten ritme 

 Slaapjes overdag: 

 Wakkertijd/Ritme:

3-4

 90 minuten ritme 

 Slaapjes overdag: 

 Wakkertijd/Ritme:

4-6 

90 minuten ritme 

 Slaapjes overdag: 

 Wakkertijd/Ritme:

3

2 uur - 90 min. - 90 min. - 3 uur

 Slaapjes overdag: 

 Wakkertijd/Ritme:

2

2-3-4 uur ritme of tussenritme 2-3-3-3- uur

 Slaapjes overdag: 

 Wakkertijd/Ritme:

2

2-3-4 uur ritme 

 Slaapjes overdag: 

 Wakkertijd/Ritme:

1 

5-5 uur ritme of tussenritme  3-3-4 uur

 Slaapjes overdag: 

 Wakkertijd/Ritme:

1

6-6 uur ritme 



binnen de wakkertijd (en bij slaapsignalen) in
eigen bed zelf in 
slaap vallen.

Goed slapen =

’s nachts goed slapen.
Overdag goed slapen =

ze helpen om in slaap te kunnen vallen
(slaapcues).

Rust, regemaat, slaapassociaties:

stelt de slaapradartjes (hormonen) in
 Ritme: 

maken dat je steeds met je baby meegroeit
en kunt terugvallen op een goede
slaapbasis als je even in woeste tijden
terechtkomt.

 Gewoonte en ritme,

Fijn om te weten
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sommige dingen moeten gewoon nog óf
‘geïnstalleerd’ worden of geleerd 
worden.

Niet alles kan op iedere leeftijd;



Heeft jouw baby of peuter moeite met inslapen of doorslapen?     
Zijn de slaapjes van je kind te kort?       
Ligt je baby ‘s-nachts urenlang wakker?·       
Heeft je baby moeite met het doorpakken van een slaapcyclus?
Wil je jouw baby of peuter leren om (weer) alleen te slapen?

GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK
Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat één op de vier kinderen onder de vijf jaar een slaapprobleem
heeft. Wanneer je baby of kindje een slaapprobleem heeft, dan heeft dit een behoorlijke impact op
het gezin.
      

Als slaapcoach ondersteun ik ouders om hun kinderen op een liefdevolle manier zelfstandig te
leren slapen. Wil je weten wat ik voor jullie kan betekenen?
Plan dan nu een gratis kennismakingsgesprek van 20 minuten in.

 

10 EURO KORTING OP MIJN 'PUUR BASIS' PAKKET
Ben je op zoek naar snelle, praktische tips om het slapen vlot te trekken zonder een uitgebreid 
slaapplan en consult? Kies dan voor het ‘Puur Basis’ pakket. Omdat je mijn e-book 
hebt gedownload, krijg je 10 euro korting op dit pakket! 

Je betaalt dan geen € 49,= maar € 39,=!
 

Waar bestaat dit pakket uit?·       
Je kunt 2 tot 3 vragen stellen over het slaapgedrag van je kindje. 
30 minuten (video)bellen om samen de vragen en antwoorden door
te nemen. Via de mail ontvang je een korte samenvatting van wat
we besproken hebben.
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Plan een gratis kennismakingsgesprek

Ja, dat wil ik 

Nu aanvragen

https://puurslaapcoaching.nl/contact/
https://puurslaapcoaching.nl/consult/
https://puurslaapcoaching.nl/consult/

