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Voorwoord 

 

In deze donkere winterdagen is een themanummer over slaap (- problemen) mis-
schien wel op zijn plaats. Wie wil zich nu niet in de warmte van zijn bedstee overge-
ven aan ‘ de armen van Morfeus’? 

De laatste tijd bereiken ons echter steeds meer signalen over slapeloze medemensen, 
getuige het recente TV-programma De slapelozen en het boek ‘Slapeloos’. Belgen 
grijpen massaal naar de slaappillen, en meestal zijn dit de verslavende benzodiazepi-
nes. We zitten vast in een symptoom-en abonnementsgeneeskunde. Hoog tijd om het 
tij te keren ! 

Joke Pauwelyn bijt als huisarts de spits af. Zij is niet alleen, zoals de titel van haar 
bijdrage doet vermoeden, energiek in de weer (en zelfs ‘in het geweer’), zij is vooral 
ook een moedige huisarts die de strijd met de benzo’s (‘calmants’), van in de eerste 
lijn - lees : in dit geval ook in de frontlinie -aangaat. 

Hoe men de problematiek in een algemeen ziekenhuis aanpakt, leren we dan van 
Kelly Monteny. Als gedragstherapeute is ze haar moto getrouw : “ Beter slapen kun 
je leren”. Individueel of in groep wordt een slaaptraining van een zestal sessies aan-
geboden, met een behoorlijk resultaat. 80% rapporteert verbetering. 

Een mooi overzicht van de nieuwe richtlijnen krijgen we van Jan Callens, eveneens 
klinisch psycholoog én gedragstherapeut. Hij schreef mee aan de zo noodzakelijke 
update van een netelige kwestie. Een stappenplan met perspectief! 

Bij Karen Claes komen we tenslotte in haar artikel ‘ Van gaap naar slaap’ meer te we-
ten over slaapcoaching bij baby’s, peuters en kleuters, die zichzelf , maar meteen ook 
hun soms hopeloze ouders, uit de slaap houden. 

Wij wensen u veel slaap- én leesgenot! 
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Kernboodschappen: 

1. Slaap kwaliteit is veel belang-
rijker dan kwantiteit! 

2. De nacht is de spiegel van de 
dag: focus je op je dag! 

3. Stop met absoluut te willen of 
te moeten slapen, laat het gaan! 

4. Slaapmedicatie is zelden aan-
gewezen, creëert eerder een 
probleem bij! 

5. Verbetering betekent veran-
dering, verandering kost inspan-
ning: van jezelf! 

‘Goeiemorgen! Lekker gesla-
pen?’ 
 

Deze vraag stellen we ongeveer 
wel dagelijks in huiselijke kring 
aan elkaar. Helaas is het ant-
woord al te vaak negatief. Bij mij 
in de praktijk word ik als huisarts 
heel frequent geconfronteerd 
met vragen van mensen die 
slecht slapen. Dat gaat van stress 
gerelateerde overspannings-
klachten, pieker- en angsttoe-
standen, depressie gebonden 
slaapproblemen, chronische ge-
bruikers van slaapmedicatie, on-
bewust verslaafde ouderen in 
het rusthuis tot hardnekkig aan-
houdende slapeloosheid on-
danks alle correct toegepaste 
technieken en methodes. 

Het hoeft geen betoog dat slaap 
en vooral onze slaapkwaliteit 
een uiterst grote invloed hebben 

op tal van aspecten van onze 
mentale en fysieke gezondheid. 
In 2013 liet 30% van de Belgische 
bevolking in een gezondheidsen-
quête weten dat ze kampen met 
slaapproblemen. Vooral vrou-
wen, ouderen, laag opgeleiden 
en alleenstaanden hebben er last 
van. 

Het gebruik van benzodiazepi-
nes, en bij uitbreiding van alle 
psychofarmaca, is gigantisch in 
België. En het is waar dat wij 
huisartsen de grootste voor-
schrijvers hiervan zijn. 

Hét grote probleem voor mij als 
huisarts bij een vraag naar slaap- 
of kalmeermedicatie is het 
steeds weer moeten leveren van 
het ‘gevecht’ tussen enerzijds de 
macht hebben om gewoon mijn 
voorschriftboekje te pakken en 
snel een Temestaatje voor te 
schrijven en anderzijds de in-
spanning, de energie en de tijd 
die ik moet opbrengen om alter-
natieven voor te stellen en hier 
de patiënt ook nog eens van de 
meerwaarde ervan te overtui-
gen. Die alternatieven worden 
vaak niet goed onthaald door de 

hulpvrager. De ‘oplossing’, hoe 
tijdelijk ook, die uit een potje 
kan komen is zoveel sneller en 
instant gemakkelijker dan de 
gevraagde, soms niet altijd even 
duidelijke inspanningen die moe-
ten geleverd worden om er 
daadwerkelijk iets grondiger en 
op langere termijn meer beklij-
vends mee te doen. 

Wat zeker ook een grote op-
dracht en uitdaging voor mij als 
huisarts inhoudt, is om bij de 
reeds verslaafde patiënt die al 20 
jaar gewoontegetrouw zijn 
slaappilletje inneemt, het pro-
bleem van die onbewuste versla-
ving aan te kaarten. We zijn bei-
den ondertussen vergeten waar-
om juist oorspronkelijk dat pille-
tje voorgeschreven werd. Die 
patiënt heeft bijlange geen hulp-
vraag, hoogstens wat interesse 
en instemming dat het inder-
daad een probleem is. De bereid-
heid om hier verandering in te 
brengen blijkt al te vaak erg laag 
te zijn. ‘Ik ben dat nu al zo lang 
gewoon, dat kan toch geen 
kwaad?’ ‘Beter goed slapen, an-
ders ben ik niet te genieten voor 
mijn huisgenoten, is het dat mis-
schien dat je wil dokter?’ ‘Mijn 
vorige huisarts heeft gezegd dat 
ik dat nooit mocht stoppen!’ 
‘Nevenwerkingen zeg je? Ik voel 
daar niets van hoor!’ ‘Mijn vorige 
huisarts zei dat dit geen slaap-
middel is, alleen een 
‘calmantje’…’ ‘Als ik dat niet 
neem, dan kan ik zeker niet sla-
pen, ik merk dat al als ik het eens 
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Slaperige bedenkingen door een energieke huisarts 

Joke Pauwelyn, huisarts Menen 
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vergeet in te nemen’. 

Dergelijke dooddoeners doen ons 
huisartsen soms de moed in de 
schoenen zinken. Daar staan we 
dan met alle beschikbare ver-
nieuwde richtlijnen, niet-
medicamenteuze alternatieven 
als slaaphygiëne, slaapdagboek, 
stimulus-controle, online websi-
tes en boeken voor zelfhulp, in de 
verte beschikbare slaapcursussen 
waar je 2 maand wachttijd voor 
hebt… 

Daarom doe ik een oproep naar 
alle zorgverleners, ook naar zorg-
kundigen in onze instituten en in 
de thuiszorg, onderhoudsperso-
neel, politie, leerkrachten, fami-
lieleden, kappers, buren, thuis-
verpleging, kinesisten, … kortom 
iedereen, om dezelfde boodschap 
uit te dragen: slaapproblemen 
hebben zoveel verschillende oor-
zaken dat ze ook op zoveel ver-
schillende manieren kunnen be-
handeld worden. Een pilletje uit 
een potje is niét de oplossing en 

geeft vele sluipende neveneffec-
ten. Laat ons onszelf geen ‘klop 
van de hamer’ toedienen om te 
kunnen slapen door middel van 
een pilletje of glazen alcohol, laat 
ons kijken wat we overdag en in 
de avond kunnen doen om in alle 
rust en ontspannen de nacht in te 
gaan. Laat ons onszelf verlossen 
van de druk en de spanning om te 
moéten slapen, dat is het beste 
middel om wakker te blijven! Niet 
iedereen heeft de volle 8 uur die-
pe slaap nodig, na enkele slechte 
nachten volgt spontaan vast en 
zeker een echt goede nacht. Je 
hebt een voldoende hoge slaap-
druk/slaaphonger nodig die je 
opbouwt in de loop van de dag 
om slaperig te worden en op het 
juiste moment ‘je trein te pak-
ken’. De eerste 4 uren van de 
nacht zijn de belangrijkste om te 
recupereren van je dag. 

Je mag als chronische gebruiker 
van slaapmedicatie zeker zélf de 
vraag stellen aan je huisarts om je 
te helpen ermee te stoppen: dat 

doe je best niet ineens maar stap 
voor stap. En het is zeker moge-
lijk, al lijkt het een onmogelijke 
opdracht. Ik kan hiervan getuigen 
dat het de moeite loont, de tevre-
denheid en trots bij hardnekkige 
gebruikers geeft voor mij nadien 
bijna een even grote voldoening, 
ondanks de pijn en teleurstelling 
die ik voel bij de boze reactie van 
een patiënt die vol onbegrip van 
arts verandert… Tevredenheid 
van de patiënt is gelukkig geen 
indicator van kwaliteit van zorg. 

https://www.health.belgium.be/
nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/
medicatie/slaap-en-
kalmeringsmiddelen 
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Beter slapen kun je leren! 

Kelly Monteny, klinisch psycholoog-gedragstherapeut 
AZ Delta campus Torhout/Privépraktijk Loppem 

Negen op de tien mensen heeft 
kans om ooit een slaapprobleem 
te ontwikkelen, wat maakt dat 
het een veelvoorkomend feno-
meen is. Slapen kan zorgen voor 
een verstoring van het dagelijks 
functioneren. Het is een onder-
schat en onderbehandeld pro-
bleem in onze maatschappij. 

Slapen is een gedrag, dus er is 
een gedragsverandering nodig 
om tot goed slapen te kunnen 
komen, alsook vaak een verande-
ring in de manier van denken. Als 
erkend slaaptherapeut begeleid ik 
dagelijks cliënten met slaappro-
blemen. De focus ligt hierbij op 
het vergroten van de zelfred-
zaamheid en niet op het genezen 
van, maar het omgaan met en het 
aanleren van strategieën en vaar-
digheden. De cliënt heeft hierbij 
zelf een actieve rol om de regie 
terug te krijgen over zijn slaap-
probleem. Diverse factoren oefe-
nen een invloed uit: persoonlijk-
heidsfactoren (vb. plichtsbewust 
en perfectionistisch zijn, een gro-
te nood aan controle hebben, ...), 
uitlokkende factoren ( vb. komst 
van een baby, problemen op het 
werk, ziekte,…) en hoe men om-
gaat met zijn slapeloosheid. 

Een slaaptraining kan individueel 
of in groepsformat en bestaat uit 
een zestal sessies die doorweven 
worden met oefeningen in de 
sessies en thuiscontext, waarbij 
er een intake aan voorafgaat. De 
voorwaarden voor deelname zijn 
mensen die lijden aan chronische 
insomnie: herhaaldelijke inslaap-
moeilijkheden, moeilijk doorsla-

pen, vroegtijdig ontwaken en niet 
uitgerust wakker worden. Er 
wordt ook gescreend naar moti-
vatie, persoonlijkheidsfactoren, 
cognitieve moeilijkheden en het 
in groep kunnen functioneren. Bij 
bepaalde patiënten zijn individue-
le sessies meer geschikt. 

De eerste twee sessies behelzen 
vooral psycho-educatie. Hierbij 
wordt uitleg gegeven over 
(processen van) slaap en hoe 
slaapmedicatie werkt. Hier ko-
men ook verkeerde ideeën en de 
rol van stress en spanning aan 
bod. De derde en vierde sessie 
gaat meer in op het veranderen 
van gedrag en cognitie. Gedrags-
matig wordt er slaaprestrictie of 
slaapcompressie geïntroduceerd 
om de slaapefficiëntie te verho-
gen en wordt er ook stimuluscon-
troletraining toegepast. Mensen 
die vastlopen bij het vatten van 
de slaap blijven vaak lange tijd 

wakker liggen in bed. Hierdoor 
wordt hun bed onbewust geasso-
cieerd met wakker en alert zijn, 
frustratie en spanning en neemt 
dit enkel toe. We leren cliënten 
om uit bed te gaan als ze niet 
kunnen slapen. Cognitief worden 
er anti-pieker-technieken aange-
leerd om slaapbelemmerende 
gedachten uit te dagen. Ten 
slotte wordt nog aandacht be-
steed aan relaxatietraining en 
hervalpreventie. Men wordt er-
van bewust gemaakt dat herval 
een onderdeel is van een veran-
deringsproces. Het effect van de 
slaaptraining is het volgende: 8 
op 10 deelnemers slapen beter 
en kunnen ook beter omgaan met 
moeilijke periodes. 

kelly.monteny@azdelta.be 



 

 

 

5 

De nieuwe richtlijn voor huisartsen: 
aanpak van slaapklachten en insomnie bij volwassenen in de eerste lijn 

Jan Callens, klinisch psycholoog-gedragstherapeut 
Kliniek Sint-Jozef Pittem/Plan C Praktijk voor klinische psychologie en gedragstherapie 

In 2015 deed Test-Aankoop een 
onderzoek naar hoe huisartsen 
omgingen met de melding van 
een slaapprobleem. De resultaten 
hiervan waren zowel voorspel-
baar als teleurstellend: 51% van 
de huisartsen grijpt meteen naar 
het voorschriftenboekje en nog 
eens 18% doet hetzelfde nadat ze 
eerst een andere aanpak voor-
stelden of op verzoek van de pati-
ënt. 
69% van de patiënten wandelde 
dus buiten met een voorschrift 
voor een benzodiazepine of Z-
product. 
Vóórschrijven werd maar al te 
vaak ook een dóórschrijven …. 

Ongeveer 10 jaar voor dit onder-
zoek verscheen een eerste richt-
lijn voor huisartsen waarbij o.b.v. 
de beschikbare wetenschappelij-
ke stand van zaken, gesteld werd 
dat de voorkeur van aanpak van 
slapeloosheid een niet-
medicamenteuze is. Hierin wer-
den de merites van o.a. stimulus-
controle in de verf gezet en uitge-
legd hoe dit in de praktijk omge-
zet kon worden. 

Inzichten verouderen snel, dus 
drong zich, 10 jaar later, een her-
ziening op van die richtlijn. De 
algemene teneur was dezelfde als 
bij de eerste aanbeveling: enkel 
bij heel ernstige, acute slaap-
klachten kan als crisisinterventie 
voor een medicamenteuze aan-
pak gekozen worden, en dit het 
best nog in combinatie met een 
niet-medicamenteuze aanpak, én 
voor een beperkte duur (één 

week) én in een lage dosis. Er 
wordt bovendien aangeraden 
meteen een stopstrategie te be-
spreken. 

Hoe ziet een aanbevolen niet-
medicamenteuze aanpak door de 
huisarts er uit? 

In vergelijking met de eerste 
richtlijn wordt een meer proces-
matige aanpak voorgesteld. 

Een slaapprobleem wordt opge-
vat als een geheel van subjectieve 
klachten over de hoeveelheid of 
de kwaliteit van de slaap. Ofwel 
duurt het inslapen langer dan 30 
minuten, ofwel kan men niet 
doorslapen, ofwel wordt men 
vroegtijdig wakker. 

De niet-medicamenteuze aanpak 
bouwt zich als volgt op: 

Als er een duidelijke - medische, 
psychologische of sociale - oor-
zaak blijkt te zijn, moet die eerst 
aangepakt worden. 

 

Verder voorziet men volgende 
stappen: 

1. Psycho-educatie over normale 
slaap en slaapstoornissen, met 
het geven van slaapadviezen en 
het gebruik van een slaapdag-
boek. 

2. In tweede instantie wordt ge-
opteerd voor laag-intensieve in-
terventies: bibliotherapie, groe-
pen ‘leren slapen’, het gebruik 
van apps, …. 

3. Pas in derde instantie - en dit in 
tegenstelling tot de eerste versie! 
- worden meer specialistische 
interventies voorgesteld, die of 
door de huisarts zelf kunnen aan-
gebracht worden of waarvoor de 
huisarts kan verwijzen naar pro-
fessionelen die hierin bedreven 
zijn. 
Alle interventies sluiten aan bij 
het herstellen van het circadiaans 
wisselend overwicht van de acti-
vatiegraad (‘arousal’) enerzijds en 
van de slaapbehoefte (sleep dri-
ve) anderzijds. 
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Relaxatie en cognitieve tech-
nieken helpen de activatiegraad 
te verlagen. Bij relaxatie gaat het 
dan om de fysieke arousal , ter-
wijl de cognitieve benadering het 
piekeren mildert en de mogelijke 
slaapprobleem-onderhoudende 
opvattingen onderzoekt. 
Stimuluscontrole, ‘tijd-in-bed’-
restrictie en bewegen richten zich 
dan weer op het weer op peil 
brengen van de slaapbehoefte . 

4. Wanneer nodig verwijst men 
naar een slaapcentrum, naar ge-
specialiseerde psychotherapie 
en / of naar de psychiater. 

Een richtlijn opstellen is één zaak, 
de implementatie ervan een an-
dere. Allicht worden binnenkort 

in samenwerking met de FOD ge-
zondheidszorg trainingen voor 
huisartsen opgezet en over het 
ganse land uitgerold. Hopelijk 
publiceert Test-Aankoop over zeg 
maar 10 jaar dan heel andere re-
sultaten? 

De richtlijn waarvan de auteurs 
Hanne Cloetens, Tom Declercq, 
Hilde Habraken, Jan Callens en 
Ann Van Gastel zijn, kan gecon-
sulteerd worden op: 
https://domusmedica.be/
richtlijnen/aanpak-van-
slaapklachten-en-insomnie-bij-
volwassenen-de-eerste-lijn 
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Slaapcoaching voor kinderen: 
een nieuwe trend? 
In de media kwam ‘de kinder-
slaapcoach’ de afgelopen maan-
den af en toe al eens aan bod. 
Uit de reacties bleek dat de me-
ningen hierover enorm verdeeld 
zijn. Dat is begrijpelijk, want bij 
slaapcoaching komen er 2 the-
ma’s samen die voor heel wat 
mensen enorm belangrijk zijn: 
slaap en opvoeding. 
Bij velen leeft het idee dat ze zelf 
in staat moeten zijn de slaappro-
blemen van hun kind op te los-
sen. Een goed slapend kind 
wordt binnen onze samenleving 
vaak gelinkt aan goed ouder-
schap, terwijl het veel complexer 
en genuanceerder is dan dat. In 
Nederland staan de kinderslaap-
coachen al langer op de kaart, in 
België is het relatief nieuw. Ik 
behaalde anderhalf jaar geleden 
als eerste Belgische het ‘Gentle 
Sleep Coach’-diploma. Ondertus-
sen mocht ik al meer dan 70 ge-
zinnen begeleiden naar een be-
tere nachtrust. 

Mijn motivatie om kinderslaap-
coach te worden 
Ik ben iets meer dan 10 jaar 
werkzaam als orthopedagoog. 
Alles wat te maken heeft met 
opvoeding ligt me dus zeer nauw 
aan het hart. Mijn passie om kin-
derslaapcoach te worden, heb ik 
te danken aan mijn eigen doch-
tertjes. Ondertussen zijn ze 3 en 
5 jaar oud en goede slapertjes, 
maar daar gingen 4 jaar onder-
broken nachten aan vooraf. 

Op een gegeven moment waren 
mijn man en ik op, we hadden 
geen energie meer, functioneer-
den niet meer op ons werk, voel-
den de impact op onze relatie. 
Theoretisch wisten we in grote 
lijnen wel wat we moesten doen 
om de vicieuze cirkel van slape-
loosheid te doorbreken, maar in 
praktijk geraakten we er zelf niet 
uit en slaagden we er door over-
vermoeidheid niet in om conse-
quent te blijven. We wilden en 
konden onze kinderen niet al-
leen laten huilen in hun bedje, 
en gingen op zoek naar alterna-
tieve methodes. We schakelden 
een kinderslaapcoach uit Neder-
land in. Het waren 4 intensieve 
weken, maar door de ondersteu-
ning die we kregen tijdens die 
weken, lukte het ons om vol te 
houden en de patronen die ge-
linkt waren aan de slaapproble-
men te doorbreken. We hadden 
onze slaap als gezin terug, en dat 
is onbetaalbaar. 

Na deze succesvolle ervaring was 
mijn keuze snel gemaakt: ik wil-
de ook andere ouders en hun 
kinderen ondersteunen in de 
weg naar het terug slapen. Ik 
volgde de ‘Gentle Sleep Coach’-
opleiding omdat ik deze liefde-
volle, milde methode van slaap-
coaching zelf heb mogen erva-
ren. Ik moest mijn dochter niet 
alleen laten huilen in haar bedje, 
mocht haar ondersteunen in het 
leren slapen. Dat voelde voor mij 
juist aan en sluit aan bij mijn 
ideeën rond veilige hechting en 

het opbouwen van vertrouwen. 

Wat houdt Gentle Sleep Coa-
ching in? 
Gentle Sleep Coaching is een 
methode waarmee we aan ge-
dragsmatige slaapproblemen 
werken. 

Enkele voorbeelden: 

• Kinderen die alleen in slaap 
vallen door te wiegen, voe-
den, rond te lopen, als je er-
naast ligt, voortdurend moet 
strelen of hun handje vast-
houdt. 

• Kinderen die ’s nachts meer-
dere keren wakker worden en 
de hulp nodig hebben van 
een ouder om terug in slaap 
te vallen. 

• Kinderen die elke dag heel erg 
vroeg wakker zijn om aan hun 
dag te starten (voor 6u). 

• Kinderen die doorheen de 
nacht telkens tussen hun ou-
ders belanden. 

 
 
 
 

Van Gaap naar Slaap—slaapcoaching voor baby’s, peuters en kleuters 

Karen Claes, orthopedagoog en kinderslaapcoach 
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• Kinderen die bij de ouders op 
de kamer of mee in het ou-
derlijke bed slapen en waar-
van de ouders de stap willen 
maken naar een eigen bedje 
en/of de eigen kamer. 

• Kinderen waarbij het slapen-
gaan dagelijks een enorme 
strijd is. 

• … 

 

In kleine stapjes sturen we ener-
zijds het slaapritme bij waar no-
dig, maar installeren we ook 
nieuwe gewoontes. Doorheen 
het traject bouwen we de aan-
wezigheid en ondersteuning van 
de ouder(s) af, waardoor het 
kind op een geruststellende ma-
nier leert om zelfstandig in- en 
door te slapen. 

‘Gentle Sleep Coaching’ is een 
milder alternatief voor gezinnen 
die zich oncomfortabel voelen bij 
het (langdurig) alleen laten hui-
len van hun kind of voor gezin-
nen die ‘Ferber’ (controlled cry-
ing) geprobeerd hebben maar bij 
wie dat niet werkte. 
Elke situatie, elk gezin en elk 
kind is anders. Daarom stel ik 

samen met het gezin altijd een 
slaapplan op maat op dat een 
antwoord biedt op hun noden, 
opvattingen en doelen. 

Op welke leeftijd kan je met 
slaapcoaching beginnen? 
Slaapcoachen kan met baby’s en 
kinderen van zes maanden tot 
zes jaar. Voor 6 maanden 
(uitgerekende leeftijd) is een 
kind neurologisch, lichamelijk en 
emotioneel simpelweg nog niet 
voldoende ontwikkeld om ge-
coacht te worden. 

Kan ik ‘geen gehuil’ garande-
ren? 
Nee, dat kan niemand, maar het 
doel is om het aantal tranen te 
minimaliseren. Het is heel nor-
maal dat een kind zich verzet 
tegen verandering. Ze weten 
immers niet waarom het nu 
plots anders gaat. Peuters en 
kleuters kunnen hun tranen ook 
heel bewust inzetten om te 
(proberen) verkrijgen wat ze wil-
len. 

Ik zal nooit vragen om je kind 
alleen te laten huilen en de deur 
achter je dicht te trekken. Met 
de ‘Gentle Sleep Coach’- metho-
de is het mogelijk om te reage-

ren op je kind en fysieke en het 
verbale geruststelling te geven. 
Zo creëer je een veilige oefen-
ruimte voor je kind, terwijl je als 
ouder in de buurt bent. 

Is succes verzekerd? 
De Gentle Sleep Coach methode 
is een bewezen oplossing die al 
voor duizenden ouders wereld-
wijd heeft gewerkt. De methode 
is ontwikkeld door Kim West, 
één van de meest gerenom-
meerde slaapspecialisten ter we-
reld. Het slagingspercentage is 
95%. Oorzaken van minder suc-
ces zijn vaak het niet consequent 
zijn van de ouders in het uitvoe-
ren van het slaapplan, ouders die 
niet op één lijn zitten of niet vol-
ledig gemotiveerd zijn. Ook kan 
het zijn dat de baby er nog niet 
klaar voor is of dat er sprake is 
van een medische oorzaak bij 
het kind. 

Meer info? 
Orthopedagoog en kinderslaap-
coach Karen Claes 

www.vangaapnaarslaap.be 

info@vangaapnaarslaap.be 
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