
 

 

  

 

HET S.L.A.A.P.-

PROTOCOL 
Als slapengaan een probleem is 

ABSTRACT 
Bij heel wat hoogbegaafde en sensitieve 
kinderen vormt het inslapen een uitdaging. 
Ouders proberen wat ze kunnen, maar niets lijkt 
te helpen. Dit S.L.A.A.P.-protocol helpt je een 
ritueel te ontwikkelen waarbij er meer rust 
komt in je avondmomenten én je kind ook 
vlotter in slaap geraakt.  
 
Tania Gevaert, L.Pt & Specialist in Gifted Education 

 



 

 
 
www.samenslimmergroeien.be  2022 Tania Gevaert 
 

1 

Je hoogbegaafde kind naar bed krijgen en laten doorslapen, het blijkt bij vele ouders voor 

problemen te zorgen. Als hoogbegaafdencoach krijg ik regelmatig vragen van ouders die – 

soms al jaren – worstelen met het avondmoment. Zelf ben ik moeder van 3 hoogbegaafden 

en waar de oudsten ’s avonds erg gemakkelijk waren, daar telde onze jongste voor 3 tegelijk. 

Als baby al had ze weinig slaap nodig, korte dutjes volgden elkaar op. Het werd er niet beter 

op toen ze eenmaal zelfstandig uit haar bed kon. Als peuter huilde ze niet meer, ze ging 

spelen (de ene nacht al luidruchtiger dan de andere). Goedbedoelde commentatoren 

vertelden me dat ze met het naar school gaan wel moe genoeg zou zijn. Niets was minder 

waar, onze kleuter had nog steeds genoeg aan 5 uurtjes nachtrust. Het duurde tot haar 6e 

jaar dat ze meerdere keren per nacht rondhuppelde. Je hoort het wel vaker over 

hoogbegaafden: het zijn energieke mensen.   

Ik schreef dit S.L.A.A.P.-protocol oorspronkelijk in 2014, naar aanleiding van een gezin waar 

het dochtertje van 4 jaar nog geen nacht had doorgeslapen. Elke avond was er stress, beide 

ouders waren inmiddels uitgeput. We probeerden het samen uit en het werkte!  

Ik wens je alvast veel rustgenot en eindelijk weer slaapvolle nachten 

Tania  

 

Heb je feedback of vragen, dan mag je gerust contact met opnemen, mail naar 

tania@samenslimmergroeien.be of bel me op tijdens mijn spreekuur op weekdagen tussen 

8u en 9u (+32) 0407338692. 

 

 

Disclaimer: ik gebruik hij en zijn door elkaar, dit om de herkenbaarheid te vergroten. Je kan dus steeds 
naar je eigen zoon of dochter verwijzen. Alle namen zijn veranderd, het gaat om kinderen en jongeren 
die ik begeleid (heb). De verhalen zijn anoniem gemaakt en bijgewerkt door verschillende kinderen 
samen te voegen. Mocht de lezer alsnog iemand specifiek denken te herkennen dan heeft dat te 
maken met de herkenbaarheid van de inhoud en niet met het verhaal van 1 persoon.  

Dit boek is met de uiterste zorg samengesteld, toch kunnen aan de inhoud geen enkele rechten 
ontleend worden en kunnen uitkomsten niet worden gegarandeerd. Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. Voor gebruik van inhoud graag 
volgende referentie toepassen: Gevaert, T. (2014). Het S.L.A.A.P.-Protocol. 2022©  
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Inleidend kader over je slimme en intense kind 
 

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben zo mogelijk nog meer dan andere 

kinderen nood aan structuur. Ze worden gemakkelijker angstig en zijn erg snel mee in 

veranderingen. Ze pikken nieuwe gewoontes snel op, zeker als het een functie heeft die hun 

angst lijkt te doen afnemen.  

Hun geur, gehoor en zicht zijn meer ontwikkeld dan bij anderen. Dat betekent dat zij in bed 

liggen luisteren naar elk geluidje in huis. Hun oogjes ondervinden last van elk lichtje dat 

doorschijnt, het kan dus voorkomen dat een kiene kleuter in de zomermaanden minder 

gemakkelijk in slaap geraakt omdat het licht door het raam of onder de deur binnenkomt.  

Daarnaast zijn ze vaak angstiger, elke inkomende prikkel wil duiding krijgen en dat lukt niet 

altijd in het donker... Wakker worden is dus een reden om op zoek te gaan naar mama of 

papa. Ze zoeken geruststelling, gaan op verkenning.  

Het jonge kind heeft nood aan referentiepunten. Deze referentiepunten krijgt het via de 

ouders en volwassenen rondom zich. Zij tonen via hun gedrag en met woorden wat er 

gaande is. Het jonge kind doorleeft alles via ervaringen, die het lichaam passeren. In 

verbinding met de volwassenen rondom zich zoekt het duiding voor wat er gebeurt. Onze 

spiegelneuronen (in de hersenen) zorgen ervoor dat wij gedrag kunnen voortonen en dat 

ons jonge kind dit zal nadoen, spiegelen.   

Dit kan erg grappig zijn als Pieter van 3 jaar naast opa gaat staan met een arm in de zij en 

een hand aan zijn kin. Maar dit spiegelen heeft nog meer mogelijkheden en valkuilen.  

Een voorbeeld.  

Fien (5) is erg angstig voor vreemden. Ze hangt aan de rok van moeder en steekt haar hoofd 

weg tussen de stof van moeders rok. Er is geen duidelijke aanleiding waarom ze angstig zou 

moeten zijn. Moeder kan haar helpen door met woorden én met haar lichaamstaal veiligheid 

te bieden. Rust te kaderen, vertrouwen te creëren 

Moeder kan Fien geruststellen.   

Ze tikt zachtjes op de schouder van Fien. Haar eigen lichaam is ontspannen en straalt 

vertrouwen uit. Moeder lacht openlijk naar de vreemde man. Ze is hartelijk in haar ganse 

doen. Ze nodigt Fien uit om vanachter haar rok te verschijnen, daarbij geeft ze het kind tijd 

en ruimte om zelf te bepalen wanneer het oké is. Elk klein stapje vooruit wordt bekrachtigd: 
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“wat sterk van je!”  

Ook nadat de vreemde man is vertrokken wordt er nog over gepraat. Moeder blijft 

ontspannen in stem en lichaam. Ze bespreekt het gesprek: “wat een aangenaam gesprek 

was dat, vond jij dat ook?”  

Moeder kan Fien haar ergernis tonen.   

Ze straalt spanning uit, moeder haar stem gaat hakken en ze spreekt haar ergernis 

misschien ook wel letterlijk uit. Fien merkt dat ze iets verkeerd doet, maar kan dit niet 

bijsturen, ze vertrouwt het helemaal niet. Fien voelt afkeuring, maar krijgt geen richtlijnen 

over hoe ze hiermee kan omgaan. Ze voelt zich verlaten. Ze wil mama niet teleurstellen en 

toch weet ze niet hoe ze het kan goedmaken.   

Moeder van haar kant ziet de vreemde man raar kijken naar haar dochter. Zelf weet ze ook 

niet goed hoe ze hiermee moet omgaan. Haar dochter weet dat ze het belangrijk vinden dat 

je bij het kennismaken een handje geeft. Moeder ergert zich, ze schaamt zich: wat zal deze 

vreemde denken over haar opvoedingsvaardigheden?  

Moeder kan Fien haar eigen angst spiegelen.   

De vreemde man straalt iets uit wat niet te vertrouwen is. Moeder heeft nare herinneringen 

uit het verleden. Ze wordt zenuwachtig, gaat oppervlakkigere ademen en maakt een 

gespannen indruk. Fien spiegelt dit gedrag, ze voelt de spanning stijgen.  

Vooral angst geeft in ons lichaam een onmiddellijke reactie. Evolutionair is angst ons wapen. 

Het is een waarschuwingssysteem. Elke situatie die niet te vertrouwen is geeft een directe, 

instinctieve reactie in ons lichaam. We worden klaargemaakt om te kunnen vluchten of 

vechten. Deze adrenalinestoot kan heftige sensaties geven in het lichaam. Kriebelende 

handen en benen, oppervlakkige ademhaling kan zorgen voor een ijl gevoel in het hoofd. Dit 

terugdringen kan enkel door het besef dat er voldoende veiligheid is. Door bijvoorbeeld te 

gaan zitten zal je lichaam tot rust komen, want daarmee geef je instinctief de boodschap dat 

het gevaar niet van die mate is dat er verdedigd of gerend zal moeten worden. Je spieren 

ontspannen en je lichaam komt tot rust. Je blijft wel nog een poos naar adem happen.  

Angst geeft stress in je lichaam. Het jonge kind heeft hier duiding bij nodig. Als ouder zal je 

deze duiding enerzijds spiegelen (met je gedrag) en anderzijds ook met woorden moeten 

meegeven. Je kan je kind knuffelen, mits jijzelf ook overtuigd bent dat er geen angst hoeft te 

zijn. Je woorden bieden duiding en erkenning. Je kan samen rust ademen, opluchten. 

Bijvoorbeeld door in een vierkant te ademen, doe dit meerdere keren na elkaar tot je rust 

voelt in je lichaam.  
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4 tellen inademen 

 

4 tellen vasthouden       4 tellen vasthouden 

 

 

4 tellen uitademen 

Schrikken komt vaak voor bij slimme en intense kinderen. Terwijl andere kinderen tot hun 

8e puur ervaringsgewijs leren, zitten deze slimmerds veel sneller in hun hoofd. Ze 

ontwikkelen cognitief sneller en vroeger waardoor ze eerder én meer gedachten hebben. Dit 

geeft ze vaak een vals gevoel van controle: als je het kan bedenken, dan kun je het 

controleren/organiseren. Vergeet echter niet dat reguleren van je lichaam en gedrag 

aangestuurd wordt in je brein. En dat dit pas echt op punt komt te staan rond in je twintiger 

jaren... Van enige zelfcontrole is dus helemaal geen sprake op kleuterleeftijd en dat kan je 

slimme kleuter veel angst en stress bezorgen.  

Tijdens een angstreactie gaat je lichaam instinctmatig oppervlakkig ademen, dit om je 

spieren sneller te doorbloeden (en zo klaar te stomen voor vluchten of vechten). Dieper 

ademhalen zal je lichaam doen ontspannen. Je kan je kind helpen door samen even goed 

door te ademen. Ademhalen zorgt ervoor dat de adrenaline sneller zakt. Je oppervlakkige 

ademhaling wordt hiermee hersteld. Dit kun je samen met je kind doen.  

Nico (3) kan heftig schrikken, soms al gewoon tijdens zijn spel. Als baby had hij dit ook al. Hij 

lag in de wieg, er passeerde een zuchtje en Nico schrok zich te pletter. Zijn armpjes en 

beentjes stonden stijf. Dat duurde niet lang, hij sliep er gewoon doorheen. Als peuter begon 

hij steeds vaker te huilen. Ook ’s nachts begon hij op te staan. Hij is dan vaak zo overstuur 

dat het een hele poos duurt om hem te kalmeren.  

Mama pakt hem bij zich op schoot en legt haar ene hand op zijn buik en de andere hand op 

zijn rug. Ze spreekt in rustige woorden: “je bent geschrokken, ik zag het. We gaan samen 

even goed doorademen. Doe je mee? Adem in en uit, doe maar mee met mij.” Eens Nico 

weer ruimte heeft om te praten, kan mama de duiding geven.  
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Slikken is naast ademhalen een instinctieve manier van het lichaam om tot rust te komen. 

Jonge kinderen grijpen naar haar hun fopspeen of duim. Oudere kinderen kun je ook iets te 

drinken geven.  

Erkenning voor gevoelens is meer dan alleen maar uitleggen. Je erkent dat het kind een 

sensatie voelt én je geeft die sensatie een naam. We noemen dit ook wel “feedback op het 
moment”. Het jonge kind voelt heel wat, zoals eerder gezegd doorleeft het jonge kind alle 

ervaringen die het opdoet via het lichaam. Dit jonge kind heeft hier (nog) geen woorden voor. 

Het kind heeft ons – de volwassenen – nodig om deze ervaringen te benoemen, een naam 

te geven.  

Julie (4) heeft angst voor honden. Dat komt doordat de hond van oma in al zijn 

enthousiasme Julie als peuter ondersteboven heeft gelopen. Sedertdien verstijft Julie elke 

keer ze een hond ziet, hoe klein ook. Moeder geeft haar elke keer weer feedback op het 

moment.  

“Ik zag je schrikken, hé?” “Ja!!” (met grote zucht)   

Samen zuchten ze de schrik weg.  

Daarna komt er ruimte voor duiding.  “Dit was een lief klein hondje.”  
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Het slapengaan: een ritme installeren 

Een vast slaapritueel – in overleg met het kind, kan veel heil brengen. Het biedt structuur aan 

het naar bed gaan. Slapen is een ritme, dat betekent dat je lichaam hierop ingesteld geraakt. 

Door elke avond ongeveer hetzelfde ritueel te gaan toepassen komt het lichaam in 

slaapmodus.  

Gedrag veranderen is gewoontes wijzigen, en laat dat nu niet zo eenvoudig zijn. Het lijkt 

zelfs alsof slechte gewoontes veel sneller worden opgepikt dan ze worden afgeleerd. Dat 

komt omdat dat het om een geautomatiseerd proces gaat, er wordt dus niet meer bij 

nagedacht. Daarbij hebben (slechte) gewoontes een functie. Ze zijn er gekomen door een 

oorzaak. Het kan dus nodig zijn om de oorzaak eerst aan te pakken vooraleer er aan de 

gewoonte gewerkt kan worden.  

Gedrag veranderen neemt wel enige tijd in beslag, 21 dagen om precies te zijn. Deze tijd 

hebben je hersenen nodig om het oude gedrag stopt te zetten en het nieuwe een 

automatisering te geven.  

Verandering aanbrengen bij slimme kleuters is een verhaal apart. Je kan dit kind immers 

best betrekken bij de verandering die op stapel staat.   

Je slimmerd heeft als intens persoon immers meer dan anderen nood aan duiding. En als 

kind met een ontwikkelingsvoorsprong heeft het veel ideeën, waardoor het actief kan 

meedenken. In de combinatie intens met ontwikkelingsvoorsprong zit dan nog eens de 

sterke drang naar autonomie. Dit kind zal zich dus niet zomaar laten doen. Dus, betrek je 

kind in de keuze van aanpak en nodig het uit om actief mee te denken naar oplossingen.  

Verandering aanbrengen, dat doe je zo:  

1. Kondig aan dat jullie het slaapritueel willen veranderen 

2. Leg kort en krachtig uit wat er voor jullie niet werkt in de huidige situatie  

3. Geef mee dat je weet dat het kind dit ook niet leuk vindt, je merkt dat het kind ook graag 

zou willen dat het slapen zonder spanning kan verlopen  
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4.Nodig uit om mee te denken: wat zou mogelijk helpen, denkt je kind. Vertrek hiervoor 

vanuit een ideale situatie:    

“stel dat jij op een ochtend opstaat en jij hebt de ganse nacht kunnen doorslapen, sterker 

nog je bent zonder strubbelingen gaan slapen de avond ervoor. Wat liep er dan anders dat 

dit zo kon verlopen?”  

Zoek vooral naar wat werkt  

5. Afspraken maken: 

Spreek een moment af waarop jullie zullen overleggen Spreek af wanneer het nieuwe ritueel 

start 

 

Spreek af wat jullie gaan doen als het een keertje niet lukt Spreek af hoe jullie zullen vieren 

wanneer het lukt 
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Het S.L.A.A.P.-protocl 

Een stappenplan, het S.L.A.A.P. protocol voor slimme en intense kleuter 

 

S van STRUCTUUR 

Een goed slaapritueel brengt ordening in de avondspits. Het jonge kind heeft nood aan 

structurering van zijn gedrag. Met een goed slaapritueel bied je dus net datgene waar je kind 

nood aan heeft. Waardoor het kind dus in een slaapritme kan komen. Zijn lichaam zal 

aangeven dat het tijd wordt om te gaan slapen. 

Je doet best elke dag hetzelfde. Neem je tijd maar overdrijf hier niet in. Een goed 

afrondingsmoment duurt geen uren! 

Wees kordaat in je aanpak, zorg dat je boodschappen eenduidig zijn. Spreek vanuit je  

Ik-kracht en geef actieboodschappen. Dat zijn boodschappen die je kind vertellen wat je wil 

dat er gebeurt: doe… , pak… 

Stel liever geen vragen want die actieveren het denken alleen maar.  

 

L van LAAT JE KIND TOT RUST KOMEN 

Bied rustige activiteiten aan in de avond. Als je kind helemaal dol wordt van een 

kriebelmoment, dan doe je dat best niet net voor het slapengaan. Ook actieve spelletjes zijn 

niet aangeraden. Die nodigen het brein net uit om terug wakker te worden.  

Denk na over schermpjes, die kunnen best minstens 1u tot 1u30 voor het slapengaan 

worden gestopt. Vervang door een boekje, wat kleuren, een spelletje …  

Maak hier alvast goede afspraken rond op voorhand.  

 

 

 



 

 
 
www.samenslimmergroeien.be  2022 Tania Gevaert 
 

9 

 

A van AANKONDIGEN 
 

Wanneer je kind protesteert, ben je best kordaat. Bied erkenning en houd je aan de regels. 

Dat doe je zo: 

“Ik merk dat je ... en toch ...” 

Je kan “ik merk” ook vervangen door “ik zie”, “ik hoor”, “ik voel”, ... “En toch” is beter dan 

MAAR!  

 

A van AFRONDEN van de dag 
Het afronden van de dag en de opgedane indrukken is onontbeerlijk voor de kiene kleuter. 

Dit kind deed talloze indrukken op doorheen de dag. Mogelijk komen er pas vragen los als 

het kind tot rust gekomen is.  

Rond je niet af, dan krijg je vaak nog veel vragen en die zullen zich uiten in het telkens weer 

opstaan en jou komen opzoeken.  

Afronden kan ook best op een gestructureerde manier verlopen. Jij biedt de omkadering aan 

het kind aan. En je bewaakt de tijd. Het is niet de bedoeling dat dit afrondingsmoment meer 

dan een paar minuten in beslag neemt. Er mag gerust geantwoord worden in 1 zin. Je mag 

helpen als ouder: “Het was een fijne dag omdat ik...” “Ik vond het leuk om ...”  

 

P van PROGNOSE voor de volgende dag 
Vooruit blikken naar morgen kan leuk zijn, en toch let je best op wanneer je de volgende dag 

op uitstap gaat. Het kind kan daardoor immers weer helemaal opgewonden geraken. In 

dergelijke gevallen kun je beter een “bestelling” uitspreken. 

“Ik ga veel slapen en morgen goed uitgerust zijn.”  
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Een laatste – uiterst belangrijke TIP 
 
Veel ouders hebben een drukke agenda en geraken pas aan wat adempauze wanneer de 

kinderen naar bed zijn. Voor een aantal van ons is dat zelfs wat bijwerken. De avondspits is 

in vele gezinnen een drukte van jewelste waarin je handen en voeten tekort komt. Eens het 

kind dan in bed ligt ontstaat er een natuurlijke rust. En dat gebruiken we vaak als hét 

moment om even bij te praten…  

 

Dit doe je beter NIET…  

 

Je maakt je kind er weer helemaal wakker mee. Het is een pak handiger om de orde van de 

dag door te praten tijdens het koken, het eten, de afwas, … Maak daar een 

kwaliteitsmomentje van. Dit moment valt namelijk een pak handiger in de avondstructuur. Je 

kind krijgt de kans om de evenementen van de dag met je door te praten. Jij hebt ook wat 

meer zicht op de leefwereld van je kind.  

 

Je kind is dan al een tijd in huis, de schooldag is volledig afgerond. Ook de overprikkeling 

van het schoolgaan is weggeëbd. Er is dus ruimte in gevoel en denken om situaties te 

bespreken. En je kind kan ook vragen beantwoorden over hoe het in de klas is geweest.  

 

Zoek dus een handig moment om te multi-tasken: praatje en klusje.  

 

 

Veel slaapgenot en avondrust gewenst!  

 


