Leefstijl: dagritme
Elke dag op hetzelfde tijdstip eten, spelen, lezen
en naar bed. Het klinkt saai, maar bijna alle
kinderen hebben deze regelmaat en duidelijkheid
nodig: kinderen groeien en ontwikkelen zich beter
als ze genoeg slapen en een voorspelbaar
dagritme hebben. Hoe ziet het dagritme van jouw
kind(eren) eruit?
In deze toolkit
Deze toolkit gaat over het dagritme. We geven je
eerst informatie over hoe een dagritme er in
verschillende leeftijdsfasen uit ziet. Deze
inzichten zijn gebaseerd op de verschillende
fasen van het kind, zoals in bijeenkomst 1 van de
Proud2b ME training is behandeld. Wel
benadrukken we dat ieder kind anders is en zich
op zijn eigen tempo ontwikkelt. Met behulp van
het werkblad ga je aan de slag met vragen als:
Hoe ziet het dagritme van mijn kind eruit?
Vervolgens geven we enkele slaaptips.

Met behulp van het werkblad kan je zelf
beoordelen of het nodig is om (als gezin) jullie
dagritme te veranderen.
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Natuurlijk zijn er verschillen tussen kinderen. Vaak kun je als ouder zelf het beste inschatten of jouw kind
er goed of slecht tegen kan als zijn ritme wordt verstoord. Als een kind slecht eet, slecht slaapt, snel huilt
of vaak boos wordt, kan dit een teken zijn dat zijn dagritme teveel verstoord is.

Beter slapen...
Per leeftijdsfase
• Tussen nul en zeven jaar verandert het slaapritme continu. Tot drie jaar slapen de meeste kinderen
overdag nog een paar uur, ze hebben tussen de twaalf tot zestien uur slaap nodig per 24 uur. Vanaf 4 jaar
slapen kinderen ongeveer tien tot twaalf uur per nacht.
• Kinderen tussen 8 - 13 jaar slapen ongeveer 10 uur per nacht.
• Pubers slapen ongeveer 9 uur per nacht.
Enkele tips om je kind goed in te laten slapen
• Bereid je kind voor op het slapen. Wanneer moet het gaan slapen en wie brengt hem/haar naar bed?
Neem voor het slapen gaan de dag nog even door. Wat vond je kind leuk aan de dag, en wat vond je kind
minder leuk?
• Houd een vaste volgorde aan van dingen die gedaan moeten worden voor het slapen gaan. Bijvoorbeeld:
uitkleden, wassen, tanden poetsen, pyjama aantrekken, voorlezen en knuffelen.
• Is je kind bang in het donker? Een klein nachtlampje kan een oplossing bieden.
• Laat je kind overdag veel bewegen, dan zal het beter slapen.
Bij oudere kinderen
• Vertel je kind de voordelen van goed slapen: dat je er mooi, lang en sterk van wordt, maar ook dat je je
beter kunt concentreren op school en er een goed humeur van krijgt.
• Stimuleer je kind om voldoende te bewegen.
• Laat je kind een uur voor het slapengaan geen inspannende dingen doen, zoals huiswerk maken,
computeren of gamen.
• Laat je kind 's avonds geen koffie of cola drinken. In deze dranken zit cafeïne, waardoor het slapen
moeilijker wordt.
• Houd vol om je kind iedere avond op tijd naar bed te sturen.

Aan de slag!
Met behulp van het bijgevoegde werkblad kun je je eigen dagritme in kaart brengen. Hoe ziet jouw dagritme
eruit? Is het nodig om het dagritme van je kind te veranderen?
Proud2b ME® is een community-based programma gericht op ouderschap, opgroeien en opvoeden. Het programma versterkt de eigen kracht van kind,
ouders en mede-opvoeders met als doel een veilige en uitdagende opvoedomgeving voor alle jeugd. Daarnaast activeert het de diverse steun- en
krachtbronnen in de directe sociale omgeving van het gezin en verstevigt het zo op een duurzame manier de sociale netwerken rond kinderen en

gezinnen. Meer info? Kijk op www.proud2b.eu.
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