
 

Slaapproblemen bij kinderen:  
Als de richtlijn ophoudt  

en het kind nog steeds slecht slaapt 
 
 
2-daagse verdiepingscursus, gevolgd door intervisie voor kinderartsen, (kinder)neurologen, 
AVG, kinderrevalidatieartsen en andere geinteresseerden 
 
Datum: 20 september en 1 november  
 
Slaapproblemen komen veel voor bij kinderen, vooral wanneer er sprake is van co-
morbiditeit, zoals een ontwikkelingsachterstand, ADHD, ASS of medische problematiek. 
Wanneer de jeugdarts of psycholoog niet verder komt is het vaak de vraag: Waardoor komt 
het slechte slapen, speelt er een slaapstoornis? Wat kan er nog meer gedaan worden? Is er 
een plaats voor medicatie? 
In deze verdiepende cursus gaan we verder waar de richtlijn ophoudt en gaan in op de 
diagnostiek en behandeling van ernstige slapeloosheid, parasomnieen, hoofdbonken en 
vermoeidheid overdag. Er zal specifiek aandacht besteed worden aan de indicatie en 
interpretatie van diagnostiek (polysomnografie, melatonine meting), slaapmedicatie en 
speciale doelgroepen, zoals kinderen met syndromen of epilepsie. 
Sigrid zal dit doen op haar kenmerkende manier: praktisch, gestructureerd en aan de hand 
van veel casuïstiek, waarmee ook zelf aan de slag gegaan zal worden. De cursus wordt 
gevolgd door 4 maanden beschikbaarheid voor vragen en 2 casuïstiek besprekingen, omdat 
de ervaring leert dat de meeste vragen en het echte leren pas begint als de cursus is 
afgelopen! 
 
  



Over de docent: 
 
Dr. Sigrid Pillen is kinderneuroloog-somnoloog en heeft meer dan 10 jaar ervaring op het 
gebied van slaapproblemen en slaapstoornissen bij kinderen. Ze heeft tot 2021 gewerkt in 
het Centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe en was medeoprichter en voorzitter 
van de Vereniging Kind en Slaap. Haar speciale aandacht gaat uit naar slaapproblemen bij 
kinderen met ontwikkelingsproblematiek, psychiatrische stoornissen of complexe 
neurologische co-morbiditeit. 
Sinds 2021 werkt ze vanuit haar eigen bedrijf, waarbij ze bij diverse organisaties betrokken is 
voor het inrichten van kinderslaapteams (binnen de GGZ, revalidatiecentra, Prinses Maxima 
Centrum), input levert bij diverse onderzoeksprojecten en second opinions verricht vanuit 
het slaapwaakcentrum SEIN binnen het PMC. Haar missie is om de kinderslaapzorg te 
versterken in Nederland, door te zorgen voor meer kennis, en slaapzorg te integreren op de 
plek waar kinderen ook voor andere zorg komen, of dit nou de 1e lijn bij jeugd- en huisarts is, 
in de 2e of 3e lijn  bij de AVG, kinderneuroloog of kinderarts, het revalidatiecentrum of de 
GGZ. De huidige cursus dient precies dit doel: de huidige richtlijnen zijn gemaakt voor de 
eerste stappen in slaapzorg bij verder gezonde kinderen. Als het kind bijzonder is, of het 
slaapprobleem hardnekkig, houden de huidige boeken op. Door 10 jaar ervaring in een 
expertisecentrum te combineren met de laatste inzichten op het gebied van kinderslaap, 
brengt Sigrid nieuwe kennis naar de praktijk waar de kinderen komen die goede slaap het 
hardste nodig hebben. 
 
 
 
Programma 
 
Dag 1 
Vooraf: basiskennis over slaap bij kinderen is vereist. Indien (mogelijk) nog niet voldoende aanwezig 
wordt voorbereidende literatuur verschaft. 
Voorbereiden van een casus < ontwikkelingsleeftijd 8 jaar (of gebruik van casus die wordt 
toegestuurd)  
 
Ochtend  
9.00u  Ontvangst met koffie en thee 
9.30u  Verdieping normale slaapfysiologie  
10.15u  Slaapontwikkeling bij bijzondere kinderen: waar moet je rekening mee houden? 
11.00u  Koffiepauze 
11.15u Diagnostiek van in- en doorslaapproblemen: systematische benadering 
12.30u  Lunchpauze  
 
Middag: 
13.30u Behandeling van in- en doorslaapproblemen tot 8 jaar: theorie, daarna casuïstiek 
15.00u Theepauze 
15.15u Aanvullend onderzoek bij slaapproblemen: indicatie en interpretatie 
16.00u Onrust in de nacht: evaluatie en behandeling van hoofdbonken, RLS, restless sleep disorder 
17.00u Afsluiting 
 
Dag 2 
 
Vooraf: voorbereiden casus > 8 jaar (of gebruik van casus die na dag 1 wordt meegegeven)  



 
Ochtend: 
9.00u  Ontvangst met koffie en thee 
9.30u  Vermoeidheid en slaperigheid overdag bij kinderen met en zonder co-morbiditeit 
10.30u Verdieping in- en doorslaapproblemen > 8 jaar, incl. circadiane ritmestoornissen  
11.00u  Koffiepauze  
11.15u  Casuistiek in- en doorslaapproblemen > 8 jaar  
 
12.30u Lunchpauze  
 
Middag: 
13.30u Medicatie bij slapeloosheid 
14.15u  Nachtmerries, parasomnieen, hallucinaties en slaapparalyse  
15.00u  Theepauze 
15.15u Integratie van kennis: Casuistiek slaapproblemen bij kinderen met co-morbiditeit: 
gecombineerde beelden, betrekken van resultaten van aanvullend onderzoek, inzet van medicatie 
 
Na 2 en 4 maanden: casuistiekbespreking (1,5 uur, digitaal): 9 januari en 6 maart 16-17.30u  
 
Lestijden: 09.30-17.00u 
 
Locatie: Conferentiecentrum De Poort, Groesbeek (https://www.depoort.org) 
 
De kosten: 
€ 795,00 inclusief lunch, koffie, thee en cursusmateriaal. 
4 maanden beschikbaarheid voor vragen en advies en 2 casuïstiekbesprekingen  
 
Accreditatie 
NVK: 16 punten (6 punten per lesdag, 2 punten per casuistiekbespreking), overige 
verenigingen op verzoek  
 
Op deze cursus zijn de inschrijf- en algemene voorwaarden van toepassing die terug te 
vinden zijn op de website 


