
Maandenlang hadden Susanne Willekes en haar man ge-
broken nachten. Na een moeilijke  bevalling in 2009 bleek
hun oudste zoon Viggo een nogal alerte baby die slecht
sliep en veel huilde. “Overdag op de crèche sliep hij maar
een kwartier in plaats van de drie uur die zijn leeftijdge-
nootjes pakten, en ’s avonds viel hij vaak pas na half tien
in slaap. Elke nacht werd hij meerdere keren wakker en
was hij ontroostbaar,” zegt Willekes.
Ze had geen idee wat ze met de slaapproblemen aan

moest. “Ouders met kinderen die goed slapen konden
zich niets voorstellen bij onze problemen. Ze zeiden:
 ‘Gewoon een fles pap geven rond elf uur ’s avonds, dan
slaapt ie het klokje wel rond.’” Maar bij Viggo leek niets te
helpen, waardoor Willekes en haar man zelf last kregen
van een groot slaaptekort. Hun leven draaide alleen nog
om de nachtrust van hun kind. Als Viggo in de kinderwa-
gen lag te slapen en er kwam een hond of groepje kinde-
ren aan, dan racete Willekes de andere kant op. Regelma-
tig moest ze afspraken afzeggen omdat haar zoon die
nacht nauwelijks had geslapen. “Ik kreeg het idee dat
mensen vonden dat we te obsessief met ons kind bezig
waren. Maar als je kind, en daardoor ook jij, nauwelijks
aan slaap toekomt, dan wórdt het ook een obsessie.”
Bovenop de slapeloze nachten kreeg Willekes een post-

natale depressie. De vrolijke en gevoelige vrouw die ze
was, veranderde in een bang persoon met een vlak karak-
ter en negatieve gedachten. Pas een jaar na de bevalling
was ze weer de oude. Weer een jaar later, toen Viggo twee
jaar was, sliep hij ’s nachts ineens door. Hij leek zijn slaap-
probleem te zijn ontgroeid. Nadat Willekes was bevallen
van haar tweede kindje, maakte ze een carrièreswitch: ze
gaf haar marketingbaan op om slaapcoach te worden en
richtte haar praktijk The Sleep Agency op.
“Ik wilde werk waaruit ik meer voldoening zou halen.

Slaap vond ik altijd al interessant en na alle problemen
met Viggo ben ik me meer gaan verdiepen in de achter-
grond ervan. Bovendien vond ik het gek dat er zo weinig

bekend is over slaap. Als je net bevallen bent, krijg je van
de huisarts en het consultatiebureau veel informatie over
borstvoeding en de gezondheid van je kindje. Maar nie-
mand had een antwoord op mijn vragen over kinderen en
slaap. Terwijl dat zo belangrijk is.”

U bent de eerste slaapcoach voor kinderen in Nederland.
Hoe word je dat? 
“Ik dacht: als ik professioneel gezinnen met kinderen die
slaapproblemen hebben wil helpen, moet ik de beste op-
leiding volgen die er is. Terwijl ik zwanger was van mijn
derde en een fulltimebaan had, volgde ik parttime een
 online opleiding tot Gentle Sleep Coach bij Kim West (zie
kader). Na een examen en drie pro-bonozaken was ik in
juli 2015 gecertificeerd als slaapcoach voor kinderen met
gedragsmatige slaapproblemen (4,5 maanden tot 6 jaar).
 Inmiddels heb ik zo’n twintig gezinnen geholpen.”

Is slaap niet iets natuurlijks waar moeilijk invloed op uit te
oefenen valt?
“Dat denken mensen vaak, want de biologische noodzaak
voor slapen is algemeen bekend. Wat veel mensen niet
weten, is dat het wel degelijk een aangeleerde vaardigheid
is, waarin je beter kunt worden als je het traint. Er zijn
 genoeg mensen die van nature goed slapen, en kinderen
die er vanaf het eerste moment geen problemen mee heb-
ben. Maar er zijn ook kinderen die niet weten hoe ze in
hun eentje moeten slapen, omdat ze gewend zijn aan de
warmte en aanwezigheid van hun ouders. Waar goed
 getrainde slapers aan het einde van een slaapcyclus
 gedeeltelijk wakker worden, zich omdraaien en weer ver-
der slapen, raken minder goede jonge slapers in paniek.
Ze worden niet gedeeltelijk maar volledig wakker, omdat
ze niet weten hoe ze zichzelf moeten geruststellen om
door te slapen.” 

Hoe train je een kind om door te slapen?
“Ik coach de ouders, die vervolgens hun kind kunnen trai-
nen. Zij moeten hun kindje het vertrouwen geven dat het
zelf kan slapen, ik ben er alleen om op afstand te coachen.
Doordat de ouders een vragenlijst invullen en een slaap-
logboek van drie nachten bijhouden, krijg ik een idee van
de specifieke kenmerken van een kind. Zo kom ik erach-
ter hoe temperamentvol het kind is en welke slaap- en
voedingspatronen het heeft. Tijdens een consult bij de
ouders thuis stellen we een plan van twee à drie weken op,
aan de hand van het doel dat de ouders willen bereiken.” 

Hoe gaan de ouders na het opstellen van zo’n plan te werk?
“Elk geval is uniek, maar anders dan de Cry it out-
 methode – de meest bekende vorm van slaaptraining,
waarbij je je kind door laat huilen met de deur dicht – is
deze shuffle-methode erop gericht om tranen te minima-
liseren. Dat houdt in dat je  begint met het kindje slaperig
maar wakker in bed te leggen. Je mag naast het bedje zit-
ten, het kindje geruststellen en de eerste dagen nog aan-
raken. Na drie dagen ga je iets verder van het bedje af zit-
ten. Je mag het kindje dan verbaal geruststellen, maar
niet meer fysiek. Tenzij het kindje gaat huilen en hyste-
risch wordt; dan mag je het oppakken en kalmeren. Hier-
na leg je het weer slaperig maar wakker in bed. Na  elke
drie dagen ga je steeds verder van het bedje af zitten, net
zo lang totdat je na het instoppen zelf op de gang staat.”

- Een kind heeft meer slaap nodig dan
je denkt. Weet ook dat een overver-
moeid kind niet beter slaapt, maar
juist slechter. Het is dus belangrijk dat
het alle slaapjes overdag en ’s nachts
pakt.
- Wees consistent. Dat is de sleutel
tot succes. Gemixte signalen zijn heel
frustrerend voor een kind. Het is ge-
baat bij voorspelbaarheid en routine.
- Vorm als ouders een team, opereer
als front en houd elkaar gemotiveerd.
- Hebgeduld. Elk kind protesteert
tegen verandering, dus moeilijk zal
het altijd even zijn, maar uiteindelijk
levert het wat op.

Tips

Susanne Willekes (37) is de eerste gecertificeerde kinder-
slaapcoach van Nederland. Ze helpt ouders van slechte slapers 
hun leven terug te krijgen. ‘Als je kind, en daardoor ook jij,
nauwelijks aan slaap toekomt, wordt het een obsessie.’
tekst Floor Meijs, foto Eva Plevier
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Dat klinkt best simpel.
“Vaak gaat het inderdaad om kleine ingrepen die een
 grote uitwerking hebben. De shuffle is de basis, maar elk
geval vraagt om andere extra stappen. Zo coachte ik een
gezin waarvan het zoontje twintig tot dertig keer per
nacht wakker werd. Als de moeder op tijd was, kon ze de
speen in zijn mond doen en sliep het kindje door. Drie van
de tien keer was ze te laat en begon hij te krijsen. Ik heb
toen de opdracht  gegeven hem steeds de speen in zijn
handje te stoppen, en voor te doen hoe hij zijn handje
naar zijn mond moest brengen. Na een paar dagen pikte
hij het al op. Baby’tjes kunnen vaak meer dan ouders den-
ken, je moet ze alleen heel duidelijk aanwijzingen geven.” 

Hoe komt het dat je destijds met Viggo niet tot dit soort
oplossingen kwam? 
“Ik gebruikte mijn moederinstinct en deed er alles aan om
hem in slaap te krijgen, maar hield niet lang genoeg een
bepaalde methode vol. Of ik ging voor de snelle oplossing:
dan toch maar Viggo uit zijn bedje halen. Maar als je één
keer toegeeft, kun je weer van voren af aan beginnen. Ik
zie dat veel ouders die fout maken. Dat is ook niet raar,
want ze zijn vaak compleet oververmoeid en ten einde
raad. Ik begrijp hoe ze zich voelen, daardoor kan ik ze
goed helpen. In die zin ben ik blij dat ik hetzelfde heb
meegemaakt.”



Kim West, alias The sleep lady, is een
Amerikaanse grootheid op het gebied
slaapproblemen bij kinderen. Haar
programma, het Gentle Sleep Coach
Programme, is het eerste en meest
uitgebreide professionele slaapcoach-
ingprogramma ter wereld. De afge-
lopen zeventien jaar heeft West 
duizenden gezinnen met slecht 
slapende kinderen geholpen. Ze
 verkocht meer dan honderdduizend
exemplaren van haar boeken, waar-
onder Good night, sleep tight. 

Slaapprogramma

→ Susanne Willekes: 
‘Slapen is een aangeleer-
de vaardigheid, waarin je
beter kunt worden als je
het traint.’  
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