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Intakeformulier Droomzacht kinderslaapcoach 

 

 

Gegevens van de ouders 

 

Voornaam en achternaam Eva Jansen / Jan Peter Jansen 
Straatnaam en huisnummer Draaiweg 32 
Postcode en woonplaats 3205 RB Vianen 
Emailadres info@droomzacht.nl 
Telefoonnummer 06 96 41 23 75 

 

Gegevens van het kind 

 

Voornaam en achternaam Madelief Jansen 
Geboortedatum 16-11-2021 
Wat was de uitgerekende datum? 24-11-2021 
Met hoeveel weken is je kind geboren? 38 + 6 
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Slaapinformatie over je kind 

 

1. Is er bij je kind op dit moment sprake van een medische aandoening? 
 

A. Ja, namelijk: 
B. Nee 
C. Anders, namelijk: 

 

2. Wat is het persoonlijkheidstype van je kind? 
 

A. Sterke eigen wil, koppig 
B. Blij, speels 
C. Lichamelijke druk, actief 
D. Lichamelijke onrustig 
E. Aanhankelijk, angstig 

 

3. In welk bed slaapt je kind? 
 

A. Een ledikant 
B. Een peuterbed 
C. Een wiegje 
D. Co-sleeper 
E. Anders, namelijk: soms bij ons in bed 

 
4. Wat heeft je kind aan tijdens het slapen? 

 
A. Een slaapzak  
B. Romper 
C. Pyjama 
D. Inbakerdoek 
E. Anders, namelijk: 

 

5. Ligt je kind onder een deken/laken? 
 

A. Ja 
B. Nee 
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6. Wat heeft je kind (op dit moment) nodig om in slaap te kunnen vallen? 
 

A. Speen 
B. Knuffel 
C. Anders, namelijk: 

 

7. Hoe ziet de slaapkamer van je kind eruit? Is het donker of juist licht? Wat ligt er in 
zijn/haar bed? Is de slaapkamer druk of rustig? 
 
Onze dochter Madelief slaapt in een rustige en een donkere kamer. Er zit geen 
speelgoed of iets dergelijks wat haar aandacht zou kunnen trekken voordat ze naar 
bed gaat of als ze ’s nachts wakker zou kunnen worden. 

 

8. Wat voor voeding krijgt je kind? Hoeveel en hoe laat is dat? Noteer de borst/flesvoeding 
en de eventuele vaste voeding. 
 

 Ochtend: 07:45u flesvoeding 180 cc met een half snee boterham en om 10:00u 1 
banaan 

 Middag: 12:00u 120 cc flesvoeding en 2 snee boterham margarine 
Tussendoor: een beker met lauw thee zonder suiker met rijstwafel 

 Avond: 17:30u rijst met groente en wat vlees 
Voor het slapen: 18:45u: flesvoeding 180 cc  

 Eventueel nacht: n.v.t. 
 

 

9. Hoe laat slaapt je kind en hoelang slaapt je kind overdag ?  
 
Onze dochter Madelief slaapt s’ avonds rond 19:00. Ze wordt ’s nachts af en toe 
wakker. Overdag heeft zij 2 dutjes waarvan 1e dutje ’s ochtends tussen de 45 en 
60 minuten en haar 2e dutje zijn 2 uurtjes.  
 

10. Hoe laat wordt je kind ’s ochtends wakker?  
 
Zij wordt tussen 07:00u en 07:15u wakker. 
  

11. Welke handeling gebruik je om je kind overdag in slaap te krijgen ? 
 
Overdag proberen we door middel van ons vast slaapritueel haar in bed te leggen. In 
de woonkamer hebben we gespeeld en muziek gemaakt, vervolgens gaan we naar de 
slaapkamer van Madelief om haar slaapzak aan te trekken, onder haar laken te 
stoppen en tot slot haar speen en knuffel te geven. 
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12. Welke handeling gebruik je om je kind ’s avonds in slaap te krijgen ? 
 
’S avonds proberen wij ook een met een vast slaapritueel haar in bed te leggen. Na 
haar avond fles gaan we in bad, daarna een boekje lezen vervolgens haar slaapzak 
aan trekken en haar onder laken doen tot slot haar speen en knuffel geven, 

 

13. Wat doe je als je kind ‘s nachts wakker wordt? Hoe vaak komt dit voor? 
 
Madelief wordt wel eens ’s nachts wakker. We proberen haar dan niet gelijk op te 
pakken, maar wachten het even af. Soms slaapt ze van zelf weer, maar soms ook 
niet. Dan gaat mama of papa naar haar slaapkamer om haar te sussen zonder haar 
op te pakken. Mocht dit niet werken nemen wij haar even bij ons in bed tot dat ze 
in slaap is gevallen. 

 

14. Hoe laat wordt je kind ’s ochtends wakker? 
 
Zij wordt tussen 07:00 – 07:15u wakker. 

 

15. Welke mijlpalen heeft je kind recent bereikt? Bijv. rollen, zitten, kruipen of lopen. 
 
Afgelopen weken kan ze goed kruipen, zitten en wijzen. 

 

16. Welke methodes heb je geprobeerd om je kind in slaap te laten vallen? 
 
We hebben geprobeerd om haar vanuit haar eigen ledikant de troosten. Mocht dat 
niet werken hebben wij haar ook even getild en rustig op haar billen geklopt. 
Uiteindelijk is bij ons in bed gaan liggen. 

 

17. Omschrijf waar jullie tegen aanlopen met het slapen van je kind. Waarbij kan ik jullie 
ondersteunen? 
 
Madelief vind het soms lastig om zich over te geven als we haar in bed te leggen. 
Ze is voor het slapen nog best actief, waardoor zij moeite heeft om in slaap te 
komen. ‘S nachts wordt ze ook wel eens huilend wakker en komt zij ook moeilijk 
verder in slaap, waardoor wij haar bij ons in bed leggen. Waar je ons bij kan helpen 
is om advies te geven voordat ze naar bed gaat ’s avonds om haar rustig kunnen 
krijgen en hoe wij haar ’s nachts zonder dat zij opgepakt wordt kunnen troosten 
zonder dat zij bij ons in bed gelegd wordt. 
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18. Zijn er nog andere punten die van belang kunnen zijn? 

 
Madelief is door de vermoeidheid minder gaan eten en drinken. 
 
 

19. Hoe ben je terecht gekomen bij Droomzacht kinderslaapcoach? 
 
Tijdens een verjaardag van een vriendin. Zij heeft mij geadviseerd om contact op te 
nemen met jullie, want ze is erg tevreden! 
 

 


