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Slaapwel

Ik wil iets doen met mijn 
school.



Inleiding

Er bestaan heel wat misvattingen over wat een goede of 
slechte nachtrust is. Daardoor denken heel wat mensen dat 
ze onvoldoende slapen of slaapproblemen hebben.

Er is ook een algemeen gebrek aan kennis en duidelijke 
informatie over hoeveel slaap je nodig hebt, welke factoren 
een invloed hebben op slaap (positief en negatief), wat een 
goede slaaphygiëne is, wat slaapproblemen precies zijn en 
welke oplossingen er bestaan. Die onwetendheid is er ook 
bij sommige artsen en andere zorgverleners die te snel en te 
frequent slaapmedicatie voorschrijven.

Waarom doen we dit?

Voor de algemene bevolking, met een focus op 
volwassenen

Ongeveer tien procent van de volwassen bevolking lijdt aan 
chronische slapeloosheid (insomnia). En één derde van de 
bevolking geeft aan regelmatig slechte nachten te hebben. 
Slapeloosheid neemt toe met de leeftijd en komt dubbel zo 
vaak voor bij vrouwen als bij mannen.

Langdurig slecht slapen, heeft een negatieve impact op 
je levenskwaliteit en verhoogt het risico op allerhande 
gezondheidsproblemen. Door een publieksactie te 
organiseren, help je mensen op weg naar een deugddoende 
nachtrust. 

Voor ouders met jonge kinderen en kinderen van zes tot 
twaalf jaar

Naast volwassenen zijn het vooral kleine kinderen die lijden 
aan slapeloosheid, vooral door verkeerd aangeleerd gedrag. 
Uit onderzoek blijkt dat 25% van de peuters en kleuters 
kampt met slapeloosheid. Dat neemt af tot 20% als ze 
groter worden. 30% van de kinderen krijgt ooit te maken met 
slaapmoeilijkheden. Een kind dat nacht na nacht moeilijk 
slaapt, weegt op het hele gezin. Ouders zijn dan soms ten 
einde raad. 

Een goede slaaphygiëne, voldoende structuur en een 
dagelijks herhaald slaapritueel kunnen nochtans heel wat 
slaapmoeilijkheden voorkomen. 

Met deze publieksacties vestig je de aandacht op de factoren 
die de slaap bevorderen en hinderen. Bezoekers van de stand 
leren de volledige Slaapwel-campagne en alle verschillende 
deelelementen (website, activiteiten van CM rond slaap, 
doeboeken, …) kennen. 

Tegelijk breng je ze ook op de hoogte van de verschillende 
diensten en voordelen (slaaptest, voordeel slaaptherapie, 
slaapwekker en voordeel boek ‘Slaap zacht!’) die CM rond 
slaap aanbiedt. 



Voor wie doen we dit? 

Slaapwel mikt op twee verschillende doelgroepen met elk een eigen aanpak: 

• De algemene bevolking, met een focus op volwassenen (optie 1)

• Ouders met kinderen van zes tot twaalf jaar en kinderen van zes tot twaalf jaar           
(optie 2)

Bereikt het evenement beide doelgroepen, dan kun je de twee formules combineren. 

Wie goed slaapt, leert door deze actie welke factoren de slaap nog meer kunnen bevorderen 
en welke de slaap hinderen. Wie minder goed slaapt, kan via de publieksactie een klapper 
met slaaptips krijgen. Wie als ouder minder goed slaapt, kan via de publieksactie een flyer 
met vingerpopje krijgen met slaaptips voor kinderen.  

Verder kun je deelnemers ook informatie geven over andere deelaspecten van het project 
Slaapwel. Zo is er bijvoorbeeld heel wat te vinden op de CM-website.

Hoe pak je dit aan?

Algemeen:

Je bepaalt welke aanpak geschikt is voor je evenement.

• Bereik je voornamelijk de algemene volwassen bevolking, kies dan optie 1. 

• Bereik je met je evenement ook ouders met (jonge) kinderen en kinderen van zes tot 
twaalf jaar, kies dan optie 2 .

Bij het organiseren van deze publieksactie hou je rekening met volgende zaken:

• standplaats;

• materiaal;

• benodigde medewerkers;

• taken; 

• manier van aanpak.

Standplaats:

Je wilt in je gemeente, tijdens een evenement, de publieksactie Slaapwel organiseren:

• Zorg ervoor dat je een standplaats weet te bemachtigen. 

 - Dat toets je best af bij de organisatoren van het evenement.

 - Zorg dat je een schriftelijke bevestiging hebt van je standplaats.

Hou deze bevestiging bij de hand tijdens het evenement. Zo vermijd je mogelijke problemen.

• Zorg voor voldoende standruimte. 
De stand heeft volgende afmetingen: 

breedte: 3 meter;

diepte: 3 meter;

hoogte: 2,5 meter.



HET MATERIAAL
Materiaal: zowel voor optie een (focus volwassenen) als optie twee (focus kinderen en ouders)

• 1 volledige CM-tent, bestaande uit:

 - 1 tent (3 x 3 x 2,5 meter);

 - 3 zijwanden met velcrostrips;

 - 4 gewichten voor de poten van de tent;

 - wielen;

 - 1 zwarte tas met opbergvakken; 

 - 4 grondpiketten (enkel gebruiken bij grasondergrond);

 - 4 stormlijnen. 

• Bijkomend materiaal:

 - 1 materiaalkoffer met daarin:

 � 2 pakketten kabelbinders (zip-tie);

 � 1 hamer;

 � 1 kniptang;

 - 2 bedjes waarin bezoekers kussens kunnen gooien;

 - 2 fleecedekens: 1 groen en 1 rood om in de bedjes te leggen.

• 1 bache - 3 x 2 meter (afbeelding Slaapwel); 

• 1 opplooibare tafel: om de kussens op te leggen;

• 1 zwart elastisch tafelkleed (voor de opplooibare tafel).
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Extra materiaal optie een (focus volwassenen)

• 10 verschillende bedrukte kussens waarop 
juiste en foute adviezen staan die de slaap 
wel of niet bevorderen bij volwassenen.

• informatief materiaal: Op basis van 
het geschatte aantal bezoekers aan 
het evenement wordt extra materiaal 
meegeleverd met de stand: 

 - klapper Slaapwel;

 - doeboek ‘Slaapwel’ (inkijkexemplaar);

 - folder diensten en voordelen.

Extra materiaal optie twee (focus kinderen en 
ouders)

• 10 verschillende bedrukte kussens waarop 
juiste en foute adviezen staan die de slaap 
wel of niet bevorderen bij kinderen.

• informatief materiaal: Op basis van 
het geschatte aantal bezoekers aan 
het evenement wordt extra materiaal 
meegeleverd met de stand: 

 - flyer met vingerpopje;

 - folder diensten en voordelen.

• Ondersteunend materiaal om te tonen:

 - doeboek ‘Slaapwel’ voor ouders 
(inkijkexemplaar);

 - CM-slaapdagboek;

 - vingerpopjes van Arno de aap, Emma 
de egel, Victor de vos en Patty de panda;

 - slaapzakje met structuurkaartjes, 
sl(aap)welspel en boek ‘Slaap zacht’.



Hoe materiaal aanvragen?

Je doet minstens acht weken voor het evenement een Aanvraag 
Gezonde Buurt op de Gezonde buurt-website. Zorg dat je dan al zeker 
bent van je standplaats en dat je enkele vrijwillige medewerkers 
hebt om de stand de bemannen. 

In je aanvraag geef je zeker het volgende mee:

• De gegevens van de contactpersoon. Dat is bij voorkeur de 
persoon die tijdens de publieksactie de leiding neemt. 

• De gegevens van de vrijwillige medewerkers die je zullen 
helpen tijdens het evenement.

• Een realistische inschatting van het aantal verwachte 
bezoekers aan het evenement. Die inschatting is nodig om het 
materiaal te verzekeren. 

Vervolgens ontvang je per e-mail een Start Gezonde Buurt. Daarin 
krijg je een overzicht van je budget voor je activiteit en ontvang je 
de Informatienota voor vrijwillige medewerkers. De informatienota 
bezorg je aan elke vrijwillige medewerker van het initiatief. 

Hoe materiaal ophalen?

Het materiaal kun je afhalen in een CM-regiokantoor (Aalst, Deinze, 
Eeklo, Gent of Oudenaarde). Team Gezondheidsbevordering geeft 
je een seintje vanaf wanneer het materiaal beschikbaar is. Hou 
rekening met de openingsuren van het regiokantoor. 

• Sommige onderdelen van de stand zijn groot en zwaar. Zorg 
daarom voor twee middelgrote wagens om het materiaal op 
te halen. Heb je een aanhangwagen, bind dan alle onderdelen 
van de stand zorgvuldig vast. 

• Spreek bij het ophalen ook af wanneer je het materiaal 
terugbrengt. Als dat mogelijk is, breng je het materiaal nog 
dezelfde dag terug. Lukt dat niet, doe het dan op de eerste 
werkdag na het evenement.  



DE STAND
Een stand opzetten is niet altijd eenvoudig. Bovendien kun je de stand op 
tal van manieren vorm geven.

Hoe ziet de stand eruit?

Op de foto hieronder zie je een voorbeeld van hoe je de stand 
aantrekkelijk kunt opzetten en gebruiken. 

Maak in elk geval de stand zo open mogelijk. 
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Hoe maak je de stand open en uitnodigend?

• Sta niet met iedereen in de stand. Als je vóór de stand (daar 
waar het publiek loopt) de mensen aanspreekt, kun je vlotter 
mensen tot bij de stand krijgen. 

• Bevestig twee of drie zijwanden met velcrostrips. Zo is de 
stand duidelijk zichtbaar voor het publiek en is hij voldoende 
open om uitnodigend te zijn.  

• Plaats de opplooibare tafel aan de zijkant. Hou er rekening 
mee dat een tafel een natuurlijke barrière is tussen passanten 
en standhouders. Ga dus niet achter de tafel zitten. 

• Passanten mogen niet het gevoel krijgen dat ze een folder 
opgedrongen krijgen. Wie interesse heeft, kan een folder 
meenemen. Het is geen probleem als na de publieksactie niet 
al je folders op zijn. 

• Zorg dat er altijd geïnteresseerden aan de stand staan. Als 
mensen zien dat er aan je stand wat te beleven valt, komen 
andere mensen spontaan een kijkje nemen. Onderschat het 
aanzuigeffect niet.

Hoeveel medewerkers?

Zorg ervoor dat je met vier personen aanwezig bent op de 
publieksactie. Zo kun je de taken gemakkelijker verdelen.

• Een stand opzetten en afbreken, verloopt vlotter als  
    je met vier bent. 

• Tijdens de actie:

 - Twee personen spreken toevallige passanten  
     aan op straat.

 - Twee personen begeleiden deelnemers bij  
     het kussengooien.

Wissel gerust eens af van plaats. Dat zorgt voor afwisseling in je 
bezigheden.



MANIER VAN AANPAK
Met de publieksactie Slaapwel wil je in de eerste plaats een boodschap brengen. Je plan 
van aanpak is daarvoor cruciaal. Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe je je kunt 
organiseren. Deze voorbeelden inspireren je misschien om er een eigen verhaal mee te 
maken.

Aanpak bij optie 1 (focus volwassenen)

Hoe spreek je passanten aan?

Maak je kenbaar door de groene Gezonde Buurt-button op te spelden. Zoek voor jezelf een 
eenvoudige manier om contact met mensen te maken én tegelijk al met de boodschap van je 
actie bezig te zijn. Geen idee wat je kunt zeggen? Een aantal voorbeelden: 

“Dag mevrouw/meneer, we staan hier vandaag met een slaapstand. Weet jij wat 
wel en niet goed is voor de slaap? Als je mij één tip zou mogen geven, wat zou dat 
dan zijn?”
     *persoon geeft antwoord*
“Amai, ik merk dat je al een en ander weet over slaap. Mag ik je vragen om even 
mee te spelen met ons slaapspel? Ik vraag maar twee minuten van je tijd.”

Slaapspel kussens gooien

Twee personen bemannen de stand en begeleiden de deelnemers bij het kussengooien.
Deelnemers proberen het kussen in het juiste doel te gooien. 

• Er zijn twee doelen (kinderbedjes). Bij het ene kinderbedje (groene fleecedeken) 
staat aangegeven dat het goed is voor de slaap. Bij het andere kinderbedje (rode 
fleecedeken) staat aangegeven dat het niet goed is voor de slaap.

• Er zijn tien verschillende bedrukte kussens waarop adviezen staan die de slaap (niet) 
bevorderen:
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Factoren die de slaap bevorderen:

• rustgevende slaapkamer;

• beweging overdag;

• vast slaapuur;

• ontspannende activiteit;

• slaapritueel.

Factoren die de slaap niet bevorderen:

• koffie;

• sporten voor het slapengaan;

• alcohol;

• tablet of gsm voor het slapengaan;

• piekeren.

• Laat de deelnemer weten of hij het kussen in het juiste bedje heeft gegooid. Leg ook 
uit waarom dat (niet) zo is. In bijlage 1 van deze fiche vind je meer informatie over de 
factoren die de slaap bevorderen en de factoren die de slaap kunnen hinderen. 

Welke boodschap breng je IN de stand?

De publieksactie Slaapwel wil mensen bewust maken van de factoren die de slaap kunnen 
bevorderen of hinderen. In de stand krijgen ze tips. 

• Deelnemers moeten tien kussens in de bedjes gooien. Als ze dat hebben gedaan, 
geef je hen een klapper. Welke boodschap kun je deelnemers geven? Een suggestie:

‘Door het slaapspel te spelen heb je meer inzicht in de factoren die invloed hebben 
op je slaap. Maar daar stopt het niet. We geven je graag nog een klapper mee met 
verschillende tips over gezonde slaapgewoontes. 

In het inkijkexemplaar van het doeboek ‘Slaapwel’ vind je meer 
achtergrondinformatie over slaap. Het daagt je uit om zelf aan de slag te gaan met 
tips en concrete doe-opdrachten.’



Aanpak bij optie 2 (focus kinderen en ouders)

Hoe spreek je passanten aan?

Zoek voor jezelf een gemakkelijke manier om contact met mensen te maken én tegelijk al 
met de boodschap van je actie bezig te zijn. Probeer hierbij vooral ouders met jonge kinderen 
en kinderen van zes tot twaalf jaar te bereiken. Geen idee wat je kunt zeggen? Een aantal 
voorbeelden: 

“Hallo, we staan hier vandaag met een slaapstand. Weet jij wat wel en niet goed is 
voor de slaap? Als je mij één tip zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?”
*persoon geeft antwoord*
“Amai, ik merk dat je al een en ander weet over slaap. Mag ik je vragen om even 
mee te spelen met ons slaapspel? Ik vraag maar twee minuten van je tijd.”

Slaapspel kussens gooien

Twee personen bemannen de stand en begeleiden de deelnemers bij het kussengooien.
Deelnemers proberen het kussen in het juiste doel te gooien. 

• Er zijn twee doelen (kinderbedjes). Bij het ene kinderbedje (groene fleecedeken) 
staat aangegeven dat het goed is voor de slaap. Bij het andere kinderbedje (rode 
fleecedeken) staat aangegeven dat het niet goed is voor de slaap.

• Er zijn tien verschillende bedrukte kussens waarop adviezen staan die de slaap (niet) 
bevorderen:

Factoren die de slaap bevorderen:

• (voor)lezen;

• buiten spelen;

• opgeruimde kamer;

• nachtlampje;

• vast slaapuur.

Factoren die de slaap niet bevorderen: 

• ravotten voor het slapengaan;

• frisdrank;

• lawaai;

• spelen op tablet in bed;

• tv vlak voor bedtijd.

• Laat de deelnemer weten of hij het kussen in het juiste bedje heeft gegooid. Leg ook 
uit waarom dat (niet) zo is. In bijlage 1 van deze fiche vind je meer informatie over de 
factoren die de slaap bevorderen en de factoren die de slaap kunnen hinderen. 

Welke boodschap breng je IN de stand?

De publieksactie Slaapwel wil ouders met jonge kinderen en kinderen van zes tot twaalf 
jaar bewust maken van de factoren die de slaap kunnen bevorderen of hinderen. In de stand 
krijgen ze tips. 

• Deelnemers (ouders of kinderen) moeten tien kussens in de bedjes gooien. Als ze 
dat hebben gedaan, geef je hen een flyer met vingerpopje Wat kun je de ouders als 
boodschap geven? Een suggestie:

‘Door het slaapspel te spelen heb je meer inzicht in de factoren die invloed hebben 
op de slaap van je kind. Maar daar stopt het niet. We geven je graag nog een flyer 
met vingerpopje mee om jou en je kind op weg te helpen naar een gezonde en 
deugddoende nachtrust.  

In de flyer staat info en een verwijzing naar www.cm.be/slaapwel, waar je nog 
meer informatie vindt. De flyer bevat ook een vingerpopje (Arno de aap) dat je kunt 
uitknippen. Dat vingerpopje kan het vertelmoment ’s avonds mee opfleuren of helpen 
om het slaapritueel aangenamer te maken. 

In het inkijkexemplaar van het doeboek ‘Slaapwel’ voor ouders vind je 
achtergrondinformatie en heel wat praktische tips.’

http://www.cm.be/slaapwel


WAT KAN JE HELPEN?  
WAT HEB JE NODIG?
Je kunt rekenen op ondersteunend materiaal:

• Aanvraag Gezonde Buurt;

• Budgetafrekening Gezonde Buurt;

• Informatienota voor vrijwillige medewerkers;

• Gezonde Buurt-button voor elke vrijwillige medewerker

• filmpje om een tent op te zetten:  
https://www.youtube.com/watch?v=6AFQ5pJzs_c; 

• achtergrondinformatie bij de adviezen op de 
slaapspelkussens (bijlage 1)

• extra informatie en boodschap bij de stand (bijlage 2 en 3)

• Evaluatie Gezonde Buurt
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GELDZAKEN
Over welk budget kun je beschikken? En hoe reken je alles 
af?
Op basis van je Aanvraag Gezonde Buurt berekent team 
Gezondheidsbevordering het budget voor je activiteit. Dat bedrag 
schrijft CM Midden-Vlaanderen over naar het rekeningnummer dat 
in de budgetaanvraag staat vermeld. Alle details over het budget 
vind je in de mail Start Gezonde Buurt.  
Belangrijk: bewaar zorgvuldig alle rekeningen en facturen 
van alle uitgaven die je met je budget doet. 

Vervoer:

Er zijn vervoersonkosten voorzien voor het ophalen en terugbrengen 
van het standmateriaal. Enkel de persoon of personen die 
instaan voor het transport van het materiaal ontvangen een 
kilometervergoeding van 0,25 euro/km. De vergoeding geldt voor 
volgende ritten:

• Heen en terug naar het CM-kantoor waar het materiaal 
wordt opgehaald en teruggebracht.

• Heen en terug met het materiaal naar de locatie waar de 
publieksactie plaatsvindt.

Het totaal aantal km voor het vervoer van materiaal wordt berekend 
via Google Maps.
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Budgetafrekening

Geef een overzicht van alle uitgaven in de budgetafrekening. Stuur 
die samen met (een kopie van) de rekeningen naar gezondebuurt.
mvl@cm.be of per post naar: 

CM Midden-Vlaanderen 
Gezondheidsbevordering 
Martelaarslaan 17 
9000 Gent.

Is het budget onvoldoende? 

Dan wordt het tekort aangevuld op jouw rekening nadat je de 
Budgetafrekening Gezonde Buurt hebt ingediend. De afrekening  
wordt nagekeken door de financiële dienst van CM Midden-
Vlaanderen. Die schrijft het bedrag over op het rekeningnummer dat 
vermeld staat op de Aanvraag Gezonde Buurt.

Is er budget over? 

Dan stort je het restbedrag op de rekening van CM Midden-
Vlaanderen. De afrekening wordt nagekeken door de financiële 
dienst van CM Midden-Vlaanderen. Die bezorgt je een 
overschrijvingsformulier waarmee je het restbedrag kunt 
overmaken. 



WAAROP KUN JE REKENEN?
Ondersteuning beroepskracht(en)

Bij alle inhoudelijke vragen over de aanpak van een publieksactie 
Kritisch en gezond kun je rekenen op ondersteuning van de 
verantwoordelijke educatief medewerker Gezondheidsbevordering.
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WAT DAARNA?
• Controleer de materiaallijst voor je het materiaal 
terugbrengt. Bij verlies of schade van het materiaal stuur je 
een e-mail naar gezondebuurt.mvl@cm.be .

• Breng op het afgesproken moment het gebruikte materiaal 
terug naar het kantoor waar je het ophaalde. 

• Stuur enkele dynamische foto’s van je activiteit naar team 
Gezondheidsbevordering. Wij bewaren je foto’s in onze 
beeldbank. Die kunnen later nuttig zijn voor de website of in 
een publicatie. Post gerust ook een foto van je activiteit op je 
eigen sociale media (Facebook, Twitter, Instagram,...). Gebruik 
daarbij de hashtag #CMGezondeBuurt.

• Je doet de Budgetafrekening Gezonde Buurt. Stuur die 
samen met je aankoopbewijzen door naar gezondebuurt.
mvl@cm.be of per post naar

CM Midden-Vlaanderen 
Team Gezondheidsbevordering 
Martelaarslaan 17, 9000 Gent.

• Je evaluatie en suggesties geven inspiratie voor de 
toekomst. Daarom is je mening belangrijk. Vul de Evaluatie 
Gezonde Buurt in op de website. Geef je eerlijke mening 
over de stand en de manier van werken. Zo komen eventuele 
verbeterpunten bloot te liggen. 
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WIE KAN JE HELPEN?
Team Gezondheidsbevordering staat voor je klaar voor alle 
inhoudelijke ondersteuning:

gezondebuurt.mvl@cm.be 

09 267 57 35
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BIJLAGEN9
Bijlage 1 Achtergrondinformatie over adviezen die de slaap (niet) bevorderen

1.Slaapstand voor de algemene bevolking, met een 
focus op volwassenen

Factoren die de slaap bevorderen:

• Rustgevende slaapkamer: Als je goed wilt slapen, 
zorg je best voor een rustige slaapomgeving. Je 
slaapkamer is beter geen tweede woonkamer of 
bureau. Ze dient enkel om te slapen of te vrijen. 
Ook volgende tips zorgen voor een rustgevende 
slaapkamer:

 - Zorg ervoor dat het in de slaapkamer voldoende 
donker is en dat ze rustig en stil is. Als er te veel 
omgevingslawaai is, kunnen oordopjes helpen.

 - Een slaapkamer is beter niet te warm en niet te 
koud. Als je koude voeten hebt, trek dan een paar 
sokken aan. 

 - Een opgeruimde slaapkamer helpt je om beter 
te slapen. Verlucht ook regelmatig je slaapkamer.

• Beweging overdag: Beweging verhoogt de kans op 
diepe slaap, vermindert de spanning, en verlaagt ook 
de vermoeidheidsklachten overdag. Let er wel op om 
niet vlak voor het slapengaan intensief te sporten. 

• Vast slaapuur: Als je elke dag op ongeveer hetzelfde 
tijdstip opstaat en gaat slapen, vermijd je dat je 
interne klok ontregeld wordt. Je lichaam krijgt dan ’s 
avonds ook automatisch het signaal dat het bijna tijd 
is om te gaan slapen. Daardoor val je ook makkelijker 
in slaap.

• Ontspannende activiteit: Het is een goed idee om 
voor het slapengaan een ontspannende activiteit te 
doen zoals lezen of naar rustige muziek luisteren. Zo 
maak je geleidelijk de overgang van dag naar nacht.  

• Slaapritueel: Het is zowel voor volwassenen als voor 
kinderen goed om een slaapritueel te hebben. Dat 
helpt je om je te ontspannen en je dag af te bouwen. 
Met een ritueel bedoelen we vaste gewoontes die 
je elke dag uitvoert voor je gaat slapen. Door dit elke 
avond te herhalen, bereid je jezelf voor op de nacht 
en weet je lichaam dat het tijd is om te gaan slapen. 
Dat kan een heel eenvoudig ritueel zijn zoals je pyjama 
aandoen, tanden poetsen of nog eventjes een boek 
lezen.

 
Factoren die de slaap niet bevorderen:

• Koffie: In koffie zit er veel cafeïne. Dat zit ook 
in cola (light en zero), zwarte en groene thee en 
energiedrankjes. Cafeïne activeert je lichaam en blijft 
lang in je systeem. Het duurt ongeveer drie uur om een 
halve kop koffie af te breken. Na 15u vermijd je dan 
ook best cafeïne. Cafeïnevrije koffie (déca) heeft een 
minder activerend effect dan gewone koffie.

• Sporten voor slapengaan: Vermijd om intensief te 
sporten net voor het slapengaan. Tijdens het sporten 
is je lichaam erg actief. Als je ‘s avonds toch gaat 
sporten, zorg dan dat je voldoende tijd hebt om tot rust 
te komen. 

• Alcohol: Hoewel veel mensen de indruk hebben 
door alcohol beter te slapen, is dat niet het geval. Van 
alcohol ontspant je lichaam en slaap je gemakkelijker 
in. Maar je slaap is van mindere kwaliteit. Je wordt ’s 
nachts sneller en vaker wakker en je bent de volgende 
dag minder uitgerust. 

• Tablet of gsm voor slapengaan: In het laatste uur 
voor je naar bed gaat, ben je best niet bezig met 
tablet, gsm of computer. Deze schermen hebben 
meestal zo’n sterk licht dat ze je wakker maken of 
houden. Bovendien kunnen ze, bijvoorbeeld door de 
sociale media als Facebook, ook emoties oproepen. 
Televisie heeft minder invloed op je slaap, omdat je 
het passiever beleeft en er verder af zit.

• Piekeren: Als je ’s avonds in bed ligt te piekeren, val 
je minder goed in slaap. Als je een echte piekeraar 
bent, kan het helpen om in de vooravond een vast 
piekerkwartier in te plannen. Daarin schrijf je alle 
piekergedachten die je hebt neer. Daarna mag je dat 
briefje weggooien. Het kan ook helpen om aan leuke 
dingen te denken. CM biedt op verschillende plaatsen 
anti-piekercursussen aan.

 



2. Slaapstand voor ouders met kinderen van zes tot 
twaalf jaar

Factoren die de slaap bevorderen:

• (Voor)lezen: Een slaapritueel is erg belangrijk voor 
een goede nachtrust. Het betekent dat je elke dag 
op dezelfde manier afsluit en dus dezelfde zaken 
(bv. pyjama aandoen, tanden poetsen, verhaaltje 
lezen,…) in dezelfde volgorde doet. Zelf lezen, of 
een verhaaltje voorlezen kan deel uitmaken van dit 
slaapritueel. Voorlezen is een erg leuke manier voor 
ouder en kind om samen de dag af te sluiten. De 
flyer met het vingerpopje kan de avondverhalen nog 
levendiger maken. 

• Buiten spelen: Overdag actief zijn, zorgt voor een 
betere nachtrust. Daarom bevordert buiten spelen 
de slaap. In het laatste half uur voor het slapengaan 
laat je je kind best tot rust komen. Zo kan het 
geleidelijk de dag afbouwen en de overgang naar 
de nacht maken.

• Opgeruimde kamer: Een opgeruimde kamer zorgt 
ook voor een betere nachtrust. Hou er ook rekening 
mee dat een slaapkamer in de eerste plaats dient 
om te slapen. Maak er dus geen speelkamer van. Je 
zet er best ook geen computer of tv.  

• Nachtlampje: Bang zijn is een van de 
voornaamste redenen waarom kinderen soms 
moeilijk kunnen inslapen. Dat is voornamelijk het 
geval bij kinderen tussen zes en twaalf jaar. Een 
nachtlampje helpt kinderen om minder bang zijn. 
Geef je kind daarnaast ook de kans om over zijn 
angst te praten.

• Vast slaapuur: Net zoals bij volwassenen is ook 
bij kinderen regelmaat erg belangrijk. Elke dag, 
zowel tijdens de week als tijdens het weekend, op 
hetzelfde uur opstaan en gaan slapen bevordert de 
nachtrust. 

 
Factoren die de slaap niet bevorderen:

• Ravotten voor het slapengaan: Het laatste half 
uur voor het slapengaan, laat je je kind best niet 
meer ravotten. Op dat moment bouw je de dag 
beter af met rustgevende activiteiten. 

• Frisdrank: Geef je kind tijdens het laatste uur 
voor het slapengaan geen frisdrank of fruitsap. Die 
bevatten veel suiker en dat pept je kind op. Heeft 
je kind dorst, geef het dan een glas melk of water. 
Vermijd zeker ook cola light/zero. Dat bevat cafeïne. 

• Lawaai: Om goed te kunnen slapen is het 
belangrijk dat het stil is in de kamer. Beperk, indien 
mogelijk, ook omgevingslawaai tot een minimum. 

• Spelen op tablet in bed: Vermijd dat je kind 
tijdens het laatste half uur voor het slapengaan 
speelt op tablet, smartphone of laptop.  Enerzijds 
omdat die schermen blauw licht geven, waardoor 
je er wakker van wordt. Anderzijds ben je op een 
tablet, smartphone of laptop ook actief bezig. 
Daardoor is het moeilijker om tot rust te komen. Een 
boek lezen is een betere tip.

• Tv vlak voor bedtijd: Ook tv-kijken vlak voor 
bedtijd is niet aan te raden. Kinderen worden hier 
zelden rustig van. 

Bijlage 2: Extra informatie en boodschap bij de stand (focus volwassenen)

• Merk je dat een deelnemer denkt dat hij of zij slecht slaapt, of dat hij effectief slaapproblemen heeft? Toon hem 
of haar het doeboek ‘Slaapwel’ en verwijs door naar www.cm.be/slaapwel waar je het doeboek kunt downloaden 
of bestellen. Via een slaaptest kun je er je slaapprofiel ontdekken en gratis slaapadvies op maat krijgen.  

• Merk je dat een deelnemer last heeft van aanhoudende inslaap- en doorslaapproblemen? Dan kan er sprake 
zijn van chronische slapeloosheid. Slaaptherapie kan daarbij helpen. Verwijs in dat geval naar het CM-voordeel 
rond slaaptherapie en geef een lightfolder diensten en voordelen mee. Als je een CGT-I slaaptraining volgt in 
groepsverband, betaalt CM de helft van de kostprijs terug met een maximum van 150 euro. CGT-I staat voor 
cognitieve gedragstherapie voor insomnia.

• Maak van je stand geen uitdeelstand. Het is de bedoeling dat de boodschap van de stand duidelijk is. De 
klappers zijn een middel om de boodschap over te brengen en niet zomaar een gemakkelijk gadget om uit te 
delen.

• Stel ook de lightfolder diensten en voordelen voor iedereen ter beschikking.

Stellen mensen vragen over CM of hun gezondheid die niet met de stand zelf te maken hebben? Verwijs hen dan door 
naar de CM-website of een kantoor in de buurt. Het is zeker niet de bedoeling dat je zelf alle antwoorden kent.

Zorg er samen voor dat de stand en de omgeving van de stand proper blijven. 



Bijlage 3: Extra informatie en boodschap bij de stand (focus kinderen en ouders)

• Merk je dat een ouder niet goed kan inschatten hoeveel slaap zijn kind nodig heeft? Verwijs 
dan door naar het slaapdagboek op www.cm.be/slaapwel. Met het slaapdagboek krijg je 
inzicht in het slaappatroon en de slaapgewoontes van je kind. Het is een handig hulpmiddel om 
eventuele slaapmoeilijkheden te herkennen en aan te pakken.

• Merk je dat een ouder niet goed weet wat een vast slaapritueel kan zijn voor zijn kind? 
Verwijs dan door naar www.cm.be/slaapwel. Je vindt er meer informatie en je kunt er handige 
hulpmiddelen downloaden die het slaapritueel aangenamer maken:  

 - doeboek ‘Slaapwel’ voor ouders;

 - structuurkaartjes: CM ontwikkelde kaartjes met de tien meest voorkomende onderdelen 
van het slaapritueel bij jonge kinderen. Deze kaartjes helpen om het slaapritueel visueel 
zichtbaar te maken voor je kind. 

 - het sl(aap)wel-spel: Een spelletje spelen vlak voor bedtijd zorgt voor een leuk en 
aangenaam slaapritueel. CM ontwikkelde het sl(aap)wel-spel. Daarin bouw je met tegels 
een weg en voer je opdrachten uit. Het spel duurt slechts vijf tot tien minuten. Het is 
geschikt voor twee tot vier spelers en voor kinderen vanaf twee jaar. 

 - vingerpopjes: Vingerpopjes helpen om het slaapritueel aangenamer te maken. Knip de 
vingerpopjes van Arno de aap, Emma de egel, Victor de vos en Patty de panda uit. Steek je 
vingers door de gaatjes en laat je fantasie de vrije loop. Je kunt de popjes gebruiken om je 
kind mee op sleeptouw te nemen doorheen het slaapritueel of je kunt een leuk verhaaltje 
vertellen met de popjes. 

• Maak ook promotie voor de twee CM-voordelen voor ouders: 

 - Het boek ‘Slaap zacht!’: Ontwikkelingspsychologe Inge Glazemakers beantwoordt in 
dit boek heel wat concrete vragen. Hoeveel slaap hebben kinderen nodig? Wat houdt een 
goed slaapritueel in? Wat als je kind ‘s nachts niet wil doorslapen? Hoe pak je angsten en 
nachtmerries aan? Het boek kost 19,99 euro in de handel. Als CM-lid kun je het aankopen 
tegen de voordeelprijs van 15,99 euro (exclusief 2,50 euro verzendingskosten). Om van 
de korting te genieten, bestel je het boek via www.lannooshop.com/cm-slaap. Voeg je 
exemplaar toe aan het winkelmandje, vul de kortingscode in: slaapzacht, klik op ‘+’ en rond 
je bestelling af.

 - De slaapwekker: CM geeft elk CM-kindje dat in 2017 anderhalf jaar wordt een gratis 
CM-slaapwekker. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Als je kindje anderhalf jaar wordt, 
ontvang je van CM een e-mail en brief met een unieke code. Daarin staat hoe je de wekker 
kunt bestellen.

• Maak van je stand geen uitdeelstand. Het is de bedoeling dat de boodschap van de stand 
duidelijk is. De flyers zijn een middel om de boodschap over te brengen en niet zomaar een 
gemakkelijk gadget om uit te delen.

• Stel ook de lightfolder diensten en voordelen voor iedereen ter beschikking.

Stellen mensen vragen over CM of hun gezondheid die niet met de stand zelf te maken hebben? 
Verwijs hen dan door naar de CM-website of een kantoor in de buurt. Het is zeker niet de bedoeling 
dat je zelf alle antwoorden kent.

Zorg er samen voor dat de stand en de omgeving van de stand proper blijven. 


