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ADHD is een zogenaamde neuro psychiatrische stoornis, die 
meestal in de vroege kindertijd tot uiting komt. De belangrijkste 
symptomen zijn verstoring van de aandachtsfunctie, impulsiviteit 
en hyperactiviteit. Vaak ervaren personen met ADHD ook een 
aantal andere problemen. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn 
om taken en activiteiten te plannen en te organiseren. Dit leidt 
gemakkelijk tot frustratie, irritatie en/of stress.

De aandachtsproblemen hebben bij sommige personen met 
ADHD ook invloed op het leervermogen.

Deze problemen kunnen echter ook optreden bij mensen die 
niet goed slapen. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond 
dat personen met ADHD vaker slaapproblemen hebben.

Voorwoord
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Het doel van  
deze brochure is:
1)  een beschrijving geven van 

slaapproblemen bij ADHD;
2)  meer begrip kweken voor  

het belang van slaap voor  
het algemene welzijn;

3)  adviezen geven om de  
slaap te verbeteren.
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Slaapproblemen maakten vroeger deel uit van de 
diagnostische criteria voor ADHD. Maar aangezien 
ze niet specifiek zijn voor deze aandoening, worden 
ze momenteel beschouwd als een complicatie van 
ADHD.

Slaapproblemen komen vaak voor bij kinderen met 
ADHD. Bijna tweederde van de ouders van kinderen 
met ADHD maakt melding van slaapproblemen bij hun 
kind, terwijl ruim de helft van de kinderen met ADHD 
zelf ook over slaapproblemen klagen.

Meestal hebben ze moeite om in slaap te komen en 
ook het ontwaken is vaak een probleem. Toenemende 
vermoeidheid in de loop van de dag kan eveneens 
vaak voorkomen.

ADHD en 
slaapproblemen 
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Uit onderzoek is gebleken dat slaap voornamelijk belangrijk 
is voor het werkgeheugen en dat slaapproblemen zichtbaar 
worden in slechtere prestaties bij psychologische testen.

Verder is aangetoond dat kinderen, in tegenstelling tot 
volwassenen, gedragsproblemen en meer psychologische 
problemen hebben als de slaap verstoord wordt.

Kinderen met slaapstoornissen worden vaak getypeerd als 
gedragsgestoord, met een overheersend extrovert soms 
agressief gedrag. Ook ervaren ze meer sociale problemen.
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Slaap en welzijn
Goede slaap is belangrijk om te kunnen 
functioneren. Onderzoek heeft aangetoond 
dat een tekort aan slaap kan leiden tot 
problemen die lijken op de problemen die 
personen met ADHD ervaren.

Studie en gedrag
Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat er een 
samenhang is tussen slaapproblemen en leerproblemen.  
Ouders van kinderen met leerproblemen maken vaker melding 
van slaapproblemen bij hun kind.



Stress en depressie
Slaapstoornissen zijn van invloed op de slaapkwaliteit van het 
kind, hun ouders maken zich hier zorgen over. Het slaapprofiel 
of dagritme van een ADHD-kind kan een probleem vormen 
als het in conflict komt met het gezinsritme. Een voorbeeld 
hiervan is de bedtijd van het kind, waarover conflicten kunnen 
ontstaan. Als het kind lange tijd niet moe is als het naar bed 
wordt gebracht en daardoor problemen heeft om in slaap te 
vallen, kan dit leiden tot conflicten rond bedtijd.

Soms ervaart het kind het niet in slaap kunnen vallen als een 
stressfactor wat het probleem nog kan verergeren.

Slaapproblemen kunnen dus een belangrijke stressfactor 
zijn voor zowel de ouders als het kind zelf. Het is belangrijk 
de slaapproblemen te bespreken.

Ook het kind zelf ervaart meer stress bij langdurige verstoring 
van de slaap. Zo is er een samenhang aangetoond tussen 
slaapproblemen en stress op school.

Recente studies hebben verder gewezen op een samenhang 
tussen slaapproblemen en een toename van depressie-
symptomen bij jongeren. Mogelijk is er ook een verband met 
angstsymptomen. 

Fysieke omstandigheden
Slaap is van belang voor de groei. Zo vindt bijna tweederde 
van de productie van groeihormoon plaats tijdens de slaap. 
Een tekort aan slaap kan de productie van groeihormoon dus 
afremmen. Slaap is ook belangrijk voor het onderhoud van 
ons immuunsysteem. Een gebrek aan slaap kan invloed heb-
ben op de vatbaarheid voor en de duur van infectie ziekten.
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De slaapbehoefte is erg individueel, maar als een vuistregel 
kan men het volgende schema gebruiken:

Schoolkinderen (6-12 jaar) 9-12 uur
Tieners  (13-15 jaar) 9-10 uur
Jongeren  (15 jaar +) 8-9 uur

Slaap is dus niet alleen belangrijk voor de vraag of het kind 
zich wakker of moe voelt, maar ook voor het dagelijkse le-
ven en het welbevinden van het kind. Daarom is het belang-
rijk ervoor te zorgen dat het kind een goede nachtrust krijgt.

Dat is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar er 
zijn veel dingen waar men aandacht aan kan besteden om 
slechte slaapgewoonten te voorkomen of om iets aan het 
slaapprobleem te doen.

Behandeling
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Voor een goede nachtrust is het belangrijk 
dat de slaapomgeving in orde is. 

Dit betekent onder andere dat:

•   het kind een goede matras moet hebben die geschikt is 
voor zijn gewicht, zodat het lichaam op de juiste manier 
ondersteund wordt;

•   het niet te warm mag zijn in de slaapkamer van het kind. 
Lucht de kamer en zorg voor een niet te hoge en  
constante kamertemperatuur;

•   het is voor veel kinderen niet goed is om vóór bedtijd 
televisie te kijken, op het PlayStation te spelen en  
dergelijke. Eigenlijk moeten alle toestellen minstens een 
uur vóór bedtijd weggelegd worden;

•   om de slaapkwaliteit te bevorderen moet het in de  
slaapkamer donker zijn.

Het is ook goed om een paar vaste bed-routines en rituelen 
te hanteren en om het kind altijd rond dezelfde tijd naar bed 
te brengen.
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Laat het kind wennen aan een vaste bedtijd en een vaste 
tijd om op te staan. Het kan nodig zijn dit tijdstip ook in het 
weekend en in de vakantie te handhaven, om de routine niet 
te verbreken.

Als het kind lang achter elkaar moeite heeft om in slaap te 
vallen, kan dit een gewoonte worden. Meestal verslech-
tert de situatie hierdoor. Het is belangrijk dat dit patroon 
doorbroken wordt. Probeer eens een tijdje om het kind naar 
bed te laten gaan als het echt moe is (dat mag laat zijn). De 
meeste kinderen vallen dan meteen in slaap. Als u dit een 
paar avonden hebt geprobeerd, kunt u het kind wat vroeger 
naar bed laten gaan, bijvoorbeeld 20 minuten vroeger. Vaak 
merkt men dat het dan ook meteen in slaap valt. Het kind 
moet nu voortdurend vroeger naar bed worden gebracht, 
tot de bedtijd aan zijn/haar slaapbehoefte is aangepast, 
rekening houdend met het tijdstip waarop het kind ’s och-
tends moet opstaan. Met behulp van een arts kan ook met 
goed gebruik van melatonine aan een beter (inslaap) ritme 
gewerkt worden.

Als vuistregel mag het in slaap vallen niet meer dan 15 
minuten duren.

Ten slotte zijn er nog een paar dingen die het kind moet 
VERMIJDEN, omdat ze invloed kunnen hebben op de 
slaap:

•  cafeïne (koffie, cola, energiedrankjes en thee). De ge-
voeligheid voor cafeïne is individueel verschillend, maar 
vermijd het na het avondeten (voor sommige kinderen al 
vanaf ‘s middags);

•  grote maaltijden vlak vóór het slapengaan;
•  ook beweging vlak vóór het slapengaan kan invloed  

hebben op het slaapgedrag.

Veel kinderen zullen een betere nachtrust krijgen als ze de 
bovenstaande adviezen opvolgen, maar het vereist wat 
geduld.

Indien het kind hier niet mee geholpen is kunt u een gesprek 
voeren met zijn/haar begeleider of zorgverlener, zodat u 
misschien samen tot een oplossing kunt komen. Het gebruik 
van melatonine (een natuurlijk hormoon wat de biologische 
klok stuurt) kan hierbij gedurende een bepaalde periode ook 
een hulpmiddel zijn. De dosering en het moment van innemen 
t.o.v. de geplande bedtijd zijn hierbij kritische factoren. Als 
dit niet goed is afgestemd is het effect uiterst beperkt.
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Het kan een goed idee zijn om 
een slaapdagboek bij te houden 
waarin u de nachtrust van het 
kind gedurende 14 dagen op-
schrijft. U kunt dit dagboek  
meenemen naar het gesprek met 
de begeleider of zorgverlener.
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Slaap-
dagboek



Dag 1  Datum:

Hoe laat werd uw kind vanochtend wakker?

Hoe laat is uw kind opgestaan?

Tijdstip en duur van eventueel middagslaapje en  
dergelijke:

Wat deed uw kind tijdens het uur vóór het slapengaan  
(‘s avonds)?

Hoe laat ging uw kind naar bed?

Wat gebeurde er vanaf het moment dat uw kind naar bed 
ging tot het in slaap viel?

Hoe laat sliep uw kind in?

Tijdstip en duur van ‘wakkere’ periodes tijdens de nacht? 
Beschrijf wat er gebeurde:

Andere belangrijke zaken bijvoorbeeld problemen in het 
dagelijks leven van het kind:
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Dag 2  Datum:

Hoe laat werd uw kind vanochtend wakker?

Hoe laat is uw kind opgestaan?

Tijdstip en duur van eventueel middagslaapje en  
dergelijke:

Wat deed uw kind tijdens het uur vóór het slapengaan  
(‘s avonds)?

Hoe laat ging uw kind naar bed?

Wat gebeurde er vanaf het moment dat uw kind naar bed 
ging tot het in slaap viel?

Hoe laat sliep uw kind in?

Tijdstip en duur van ‘wakkere’ periodes tijdens de nacht? 
Beschrijf wat er gebeurde:

Andere belangrijke zaken bijvoorbeeld problemen in het 
dagelijks leven van het kind:
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Dag 3  Datum:

Hoe laat werd uw kind vanochtend wakker?

Hoe laat is uw kind opgestaan?

Tijdstip en duur van eventueel middagslaapje en  
dergelijke:

Wat deed uw kind tijdens het uur vóór het slapengaan  
(‘s avonds)?

Hoe laat ging uw kind naar bed?

Wat gebeurde er vanaf het moment dat uw kind naar bed 
ging tot het in slaap viel?

Hoe laat sliep uw kind in?

Tijdstip en duur van ‘wakkere’ periodes tijdens de nacht? 
Beschrijf wat er gebeurde:

Andere belangrijke zaken bijvoorbeeld problemen in het 
dagelijks leven van het kind:
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Dag 4  Datum:

Hoe laat werd uw kind vanochtend wakker?

Hoe laat is uw kind opgestaan?

Tijdstip en duur van eventueel middagslaapje en  
dergelijke:

Wat deed uw kind tijdens het uur vóór het slapengaan  
(‘s avonds)?

Hoe laat ging uw kind naar bed?

Wat gebeurde er vanaf het moment dat uw kind naar bed 
ging tot het in slaap viel?

Hoe laat sliep uw kind in?

Tijdstip en duur van ‘wakkere’ periodes tijdens de nacht? 
Beschrijf wat er gebeurde:

Andere belangrijke zaken bijvoorbeeld problemen in het 
dagelijks leven van het kind:
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Dag 5  Datum:

Hoe laat werd uw kind vanochtend wakker?

Hoe laat is uw kind opgestaan?

Tijdstip en duur van eventueel middagslaapje en  
dergelijke:

Wat deed uw kind tijdens het uur vóór het slapengaan  
(‘s avonds)?

Hoe laat ging uw kind naar bed?

Wat gebeurde er vanaf het moment dat uw kind naar bed 
ging tot het in slaap viel?

Hoe laat sliep uw kind in?

Tijdstip en duur van ‘wakkere’ periodes tijdens de nacht? 
Beschrijf wat er gebeurde:

Andere belangrijke zaken bijvoorbeeld problemen in het 
dagelijks leven van het kind:
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Dag 6  Datum:

Hoe laat werd uw kind vanochtend wakker?

Hoe laat is uw kind opgestaan?

Tijdstip en duur van eventueel middagslaapje en  
dergelijke:

Wat deed uw kind tijdens het uur vóór het slapengaan  
(‘s avonds)?

Hoe laat ging uw kind naar bed?

Wat gebeurde er vanaf het moment dat uw kind naar bed 
ging tot het in slaap viel?

Hoe laat sliep uw kind in?

Tijdstip en duur van ‘wakkere’ periodes tijdens de nacht? 
Beschrijf wat er gebeurde:

Andere belangrijke zaken bijvoorbeeld problemen in het 
dagelijks leven van het kind:
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Dag 7  Datum:

Hoe laat werd uw kind vanochtend wakker?

Hoe laat is uw kind opgestaan?

Tijdstip en duur van eventueel middagslaapje en  
dergelijke:

Wat deed uw kind tijdens het uur vóór het slapengaan  
(‘s avonds)?

Hoe laat ging uw kind naar bed?

Wat gebeurde er vanaf het moment dat uw kind naar bed 
ging tot het in slaap viel?

Hoe laat sliep uw kind in?

Tijdstip en duur van ‘wakkere’ periodes tijdens de nacht? 
Beschrijf wat er gebeurde:

Andere belangrijke zaken bijvoorbeeld problemen in het 
dagelijks leven van het kind:
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