Slaapgedrag kinderen regio Utrecht
&
relatie met gezondheid, leefstijl en functioneren op school
Voldoende slaap van goede kwaliteit is van essentieel belang voor een gezonde ontwikkeling
van kinderen. Er zijn aanwijzingen dat slaaptekort bij kinderen en jeugdigen samengaat met
overgewicht, cognitieve problemen en psychische klachten, zoals depressie en
gedragsproblemen. In deze factsheet wordt ingegaan op het slaapgedrag en slaapkwaliteit van
10-11 jarigen in de regio Utrecht. Gekeken is hoe dit samenhangt met hun gezondheid,
leefstijl en functioneren op school.
Aanbevolen slaapduur
1 tot 2 jaar
11-14 uur
3 tot 5 jaar
10-13 uur
6 tot 13 jaar
9-11 uur
14 tot 17 jaar
8-10 uur

Hoe slapen de kinderen in de regio Utrecht?

Slaapduur
De kinderen is gevraagd hoe laat ze meestal naar bed gaan op
schooldagen. Aangenomen wordt dat ze over het algemeen
tussen 7 uur en half 8 opstaan. Op basis hiervan is het aantal uur slaap per nacht bepaald. De
ruime meerderheid van de kinderen (70%) gaat tussen 20.00 u en 21.00 u naar bed. Geschat
wordt dat ze hiermee tussen de 10-11 uur slaap krijgen. Dit valt binnen de landelijke
richtlijnen, waarin staat dat kinderen van deze leeftijd tussen de 9 en 11 uur slaap nodig
hebben. Een kleine groep van 3% gaat na half 10 naar bed en loopt hiermee het risico op
onvoldoende slaap.
Meisjes gaan gemiddeld iets eerder naar bed dan jongens. Daarnaast is er een duidelijk
verschil in slaapgedrag naar migratie-achtergrond van de kinderen. Kinderen met een
migratie-achtergrond gaan later naar bed en slapen vaker minder dan 9 uur in vergelijking
met kinderen zonder migratieachtergrond.
Slaapkwaliteit
De kinderen is gevraagd of ze in de afgelopen week slecht geslapen hebben. Ruim de helft van
de kinderen gaf aan soms slecht geslapen te hebben in de afgelopen week. Bij 13% van de
kinderen was dat ‘vaak’ of ‘heel vaak’ het geval.
Figuur 1. Hoe vaak heb je in de afgelopen week slecht geslapen?
Meisjes geven iets vaker aan slecht
geslapen te hebben dan jongens.
Verder zien we dat hoe later
kinderen naar bed gaan, des te
vaker ze aangeven slecht te slapen.

Onderzoeksgroep
7818 kinderen (10-11 jaar), afkomstig van 318 scholen
(73% van de scholen) in de regio Utrecht (exclusief
gemeente Utrecht) hebben meegedaan aan het onderzoek.
De gegevens zijn verzameld via een digitale vragenlijst die
de kinderen klassikaal op school hebben ingevuld.
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Slaapgedrag en gezondheid
De kinderen is gevraagd hoe gezond ze zich over het algemeen voelen. (zie figuur 2). De
ruime meerderheid van de kinderen ervaart hun gezondheid als goed (56%) of heel goed
(30%). Aan de andere kant ervaart bijna een op de 10 kinderen hun gezondheid als ‘gaat wel’
en geeft 1% van de kinderen aan dat zijn of haar gezondheid slecht is.
Figuur 2. Hoe vind je je gezondheid in het algemeen?
Wat is goede en gezonde slaap?
Goede en gezonde slaap bestaat uit voldoende uren slaap
van goede kwaliteit. Slaapkwaliteit heeft te maken met
hoe slaap wordt ervaren en of men zich voldoende
uitgerust voelt en tevreden is met hoe men geslapen
heeft. Het goed in- en doorslapen en de tijd die slapend
in bed wordt doorgebracht, zijn hierbij belangrijke
indicatoren.

Daarnaast is de kinderen naar enkele specifieke gezondheidsklachten gevraagd (zie tabel 1).
85% van de kinderen heeft tenminste één van onderstaande gezondheidsklachten gehad. Zich
moe voelen komt het meest voor: 18% van de kinderen gaf aan zich de afgelopen week vaak
of heel vaak moe gevoeld te hebben. Eén op de 15 kinderen heeft meer dan gemiddeld last
van deze gezondheidsklachten. Een kleine groep van 2% van de kinderen (117 kinderen)
rapporteert alle gezondheidsklachten ‘vaak/ of heel vaak’ te hebben gehad de afgelopen week.
Tabel 1. Gezondheidsklachten
Hoe vaak heb je de afgelopen
week:
Hoofdpijn gehad
Moe gevoeld
Buikpijn gehad

Vaak/heel vaak
%
8
18
7

Kinderen die aangeven slecht te slapen, voelen zich minder gezond en hebben vaker last van
moeheid, buikpijn of hoofdpijn (zie figuur 3). Deze relatie is ook gevonden voor slaapduur. Hoe
minder uren kinderen slapen, des te minder goed ervaren ze hun gezondheid en des te meer
gezondheidsklachten ervaren ze.
Figuur 3. Relatie slaapgedrag en gezondheid

Om de relaties tussen slaapgedrag en gezondheid en leefstijl op
een verantwoorde manier te onderzoeken is gewerkt met
logistische modellen waarbij gecorrigeerd is voor het effect van
geslacht en migratie-achtergrond.

Slaapgedrag en leefstijl
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Interessant is ook om te kijken in hoeverre slaapgedrag onderdeel uitmaakt van de leefstijl
van kinderen. Hebben kinderen die laat naar bed gaan ook een ongezondere leefstijl? En
ervaren kinderen met een gezonde leefstijl minder slaapproblemen? De resultaten zijn in
onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 2. Voedings- en beweeggewoonten en relatie met slaapgedrag
Voedingsgewoonten
Ontbijt vijf of meer dagen per week
Eet dagelijks fruit
Drinkt dagelijks water
Drinkt gemiddeld meer dan twee glazen zoete drank per dag
Beweeggewoonten
Doet aan sport bij een sportvereniging
Speelt, buiten schooltijd, 5 of meer dagen per week buiten
Kijkt dagelijks buiten schooltijd 2 of meer uur per dag naar
een beeldscherm

Totale
groep
%
93
46
46
14
%
93
55

Slaapt
onvoldoende
%
71
42
37
22
%
88
51

Slaapt
slecht
%
90
40
41
17
%
91
52

37

72

45

We zien dat voor de meeste van de bovengenoemde leefgewoonten, er een relatie is met
slaapgedrag. Kinderen die onvoldoende slapen en kinderen die slecht slapen:
> Ontbijten minder vaak, eten minder vaak fruit, drinken minder water en drinken meer
zoete drankjes op een dag
> Spelen minder vaak buiten
> Zitten meer achter een beeldscherm.
Er zijn geen significante samenhangen gevonden tussen onvoldoende slapen en slecht slapen
en sporten gevonden. De sterkste relaties zijn gevonden tussen slaapgedrag en
beeldschermgebruik.
Slaapgedrag en school functioneren
Verwacht kan worden dat slaapduur en slaapproblemen van invloed zijn op het functioneren
van kinderen op school. Immers als je moe in de klas zit, is dit mogelijk van invloed op je
concentratievermogen en sociale gedrag. We hebben voor onderstaande schoolfactoren
gekeken naar de relatie met het slaapgedrag van kinderen.
Tabel 3. School functioneren en slaapgedrag
School functioneren
Gaat graag naar school (vaak of heel vaak)
Ongunstige score concentratie in de klas
Is wel eens gepest in de afgelopen 3 maanden
Heeft zelf meegedaan aan pesten in de afgelopen 3 maanden

Totale
groep

Slaapt
onvoldoende

Slaapt
slecht

%
67
18
18
8

%
55
28
23
15

%
49
33
30
11

Kinderen die slecht slapen en onvoldoende slapen, zijn minder positief over school. Verder is
er een duidelijke relatie tussen slaapduur, slecht slapen en het hebben van een verminderde
concentratie: kinderen die onvoldoende slapen, of vaak/heel vaak slecht slapen, hebben vaker
problemen met concentratie in de klas. Ook pesten en gepest worden komt vaker voor bij
kinderen die onvoldoende slapen en/of slecht slapen.
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Conclusies en aanbevelingen
Gelukkig slapen de meeste kinderen in de regio Utrecht voldoende uren per nacht en is er
maar een kleine groep die aangeeft vaak slecht te slapen. We zien een duidelijke relatie tussen
slaapgedrag en gezondheid. Kinderen die vaak slecht slapen en kinderen die onvoldoende
slapen, ervaren hun gezondheid als minder goed en hebben vaker last van lichamelijke
klachten. Daarnaast zijn relaties gevonden tussen slaapgedrag en voedings-en
beweeggewoonten, waarbij ongezond slaapgedrag samengaat met een ongezonde leefstijl.
Er zijn geen duidelijke relaties gevonden met sporten. Wel is een sterke relatie gevonden met
overmatig beeldschermgebruik. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn: kind gaat later slapen
omdat een kind niet kan stoppen met beeldscherm kijken, het licht dat de schermen afgeven
en dat verstorend werkt op melatonineproductie, nodig voor een gezonde slaap en een
verhoogde staat van mentale, emotionele en psychische alertheid door beeldschermgebruik.
(NCJ ).
Er zijn ook samenhangen gevonden tussen slaapduur, slaapkwaliteit en school functioneren.
Een kortere slaapduur en slecht slapen gaan samen met een negatievere schoolbeleving en
een verminderd concentratievermogen in de klas. Dat laatste is mogelijk een direct gevolg van
het slaapgebrek door te weinig slaap of onvoldoende slaapkwaliteit. Daarnaast rapporteren
kinderen die gepest worden, maar ook pesters, vaker slaapproblemen.
Bovengenoemde resultaten onderstrepen het belang van aandacht voor de bevordering van op
tijd gaan slapen en de aanpak en preventie van slaapproblemen bij kinderen. Er bestaan geen
bewezen effectieve preventieve interventies voor de aanpak van slaapproblemen en
slaapkwaliteit. Wel zijn er interventies die niet primair gericht zijn op aanpak van
slaapproblemen, maar daar wel aan bij dragen, zoals de aanpak van pesten, overgewicht of
opvoedingsproblematiek. (zie website interventiedatabase NJI.)
In één van de richtlijnen van de jeugdgezondheidszorg wordt aanbevolen om voorlichting te
geven aan ouders en jeugdigen over wat “normaal” slaapgedrag is en het belang van
voldoende slaap en een gezonde slaaphygiëne.
Met slaaphygiëne wordt bedoeld een aantal
gewoonten, gedragingen en omgevingsfactoren
die bijdragen aan een regelmatige gezonde
nachtrust, zoals bijvoorbeeld het hanteren van
vaste slaaptijden en verantwoord omgaan met
schermtijd.

Het expliciet opnemen van het thema slaap in de
screeningen en vragenlijsten van de
jeugdgezondheidszorg zowel bij de jonge kinderen
(12-) als de jongeren (12+, jouwGGDcheck) kan
hierbij helpen. Voor jongere kinderen en hun
ouders kan bij de voorlichting gebruik gemaakt
worden van een slaapkaart

Landelijk zijn er verder plannen om slaap als thema op te nemen in het leefstijl-breed
lespakket van de Gezonde School aanpak op basisscholen. Voor leerlingen van het voortgezet
onderwijs is er een (gratis) lespakket over slaap ‘Charge Your Brainzzz’. Website
Bronnen:
Slechte slaap, een probleem voor de volksgezondheid? Een strategische verkenning, maart
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