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Hoe werkt een slaapconsult? 

   
Na je aanvraag krijgt je eerst antwoord terug, per mail. 

Ik noem hierin wat ik voor je zou kunnen doen en eventueel 

welk consult het beste bij je situatie past. Ook vermeld ik 

direct de actuele wachttijd. Niet iedere aanvraag leidt tot 

een consult, ik neem niet alles aan zoals je hebt kunnen lezen 

op de website. De aanvraag is dus niet bindend. Zijn er 

mogelijkheden en wil je dit ook?  

Dan volgen de formalities 

Je beantwoordt gewoon de mail en ik stuur je dan alle 

informatie toe, de consultdatum en natuurlijk het 

intakeformulier. Je hebt dan ruim de tijd om de intake in te 

vullen en weer terug te sturen en om de betaling te voldoen. 

Pas dan is de datum écht voor je gereserveerd. Annuleren 
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kan, maar hoe dichter je dit op de consultdatum doet hoe 

kleiner de kans dat ik op die dag een ander consult kan 

plaatsen. Hierdoor ben ik soms genoodzaakt om een 

annuleringsfee te berekenen. Uitstellen kan natuurlijk ook, ik 

snap dat de dingen niet bepaald voorspelbaar zijn voor je op 

het moment. Meer informatie hierover lees je allemaal in de 

voorwaarden.  

Voorbereiding 

Na je betaling krijg je binnen enkele minuten automatisch de 

inloggegevens voor het beschermde gedeelte van de website 

toegestuurd. Na inloggen zie je de Library rechtsboven (in de 

navigatie) verschijnen. Hier vind je alle extra informatie. Je 

kunt dus al aan de slag met inlezen, mocht je dit willen. In het 

consult noem ik ook specifiek de factsheets die van 

toepassing zijn op je situatie. Ook na het consult kun je 

gewoon bij de Library. Doe dit regelmatig, want per leeftijd 

zijn er weer bijzonderheden en zo kun je steeds zelf het ritme 

aanpassen. Ook wordt de Library regelmatig geactualiseerd.  
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Het consult 

Op de afgesproken datum doe ik het consult voor je. Bij 

(droom)fluisteringen kan de fluistering eerder plaatsvinden. 

Je ontvangt die dag het hele consult in je mailbox. Dit consult 

beslaat een flink aantal pagina’s. Afhankelijk van de gekozen 

optie vind je hierin een analyse van het slaapgedrag, de 

onderliggende oorzaken (van onrust en slecht slapen) en de 

adviezen hoe deze te verhelpen, een analyse van het 

slaapgedrag (met uitleg), een of twee Slaapplannen en de 

antwoorden op je vragen.  

En daarna… 

Neem je rustig de tijd om alles door te lezen. Vragen die je 

eventueel hebt, noteer je in de pdf (met notities / 

opmerkingen) of je mailt deze gewoon. Ik beantwoord dan zo 

snel mogelijk je vragen, waarna je aan de slag kunt.  

Heb je een Premiumconsult, dan help ik je ook in de weken 

die volgen. Hoe (vaak), dat spreken we gewoon af en is naar 

keuze. Heb je geen Premiumconsult en merk je dat je 

begeleiding of ‘even terugkoppelen’ toch wel prettig vindt, 

dan kun je altijd (achteraf) nog extra coaching bijboeken.  
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Alles schriftelijk? 

Ja, wel vanuit de basisconsulten. Daar zit een gedachte 

achter. Allereerst is er dan geen ‘stoorzender’ in huis (ik). 

Want elke onrustige baby is immers rustig als je eindelijk bij 

een arts zit of wordt onrustiger als de dag toch weer anders 

verloopt. In de tweede plaats: ik weet hoe pittig dit is. Een 

afspraak plannen kan hogere wiskunde zijn en na die 

afspraak volgt altijd onrust. Ook kijk jij naar het hele gedrag, 

gedurende alle maanden van je kleintjes bestaan, waar ik 

alleen een momentopname kan doen. Bovendien ben je op 

papier vaak ‘eerlijker’. Deze aanpak is al de eerste stap van 

het consult. Want dit tra ject is geen kwestie van ‘hier heb je 

een advies en doe wat ik zeg’. Mijn aanpak is om je achter het 

stuur te zetten, je eigen coach te worden, om zo aan één 

consult genoeg te hebben. Ook als er straks weer nieuwe 

hobbels op de weg zijn. Zelf noteren geeft inzicht. Tot slot 

beslaat het consult zo minder van mijn tijd en dat betekent 

dat de tarieven lager kunnen zijn, wel zo fijn.  

Vind je het fijner om na het ontvangen van je consult een en 

ander door te spreken? Dan kan dat natuurlijk. Hiervoor is de 

extra optie ‘telefoon / video’, tegen meerprijs.  

Heb je hier allemaal nog vragen over? Mail gerust.  
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