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S
andra en Jochem Ver-
stappen zeggen het
eerst nog lachend te-
gen elkaar als de dan 8
weken oude Noah zich

midden in de nacht meldt vanuit
zijn slaapkamer in hun woning in
Nijmegen. ,,Het lijkt wel alsof  zijn
dag al begonnen is, haha.’’
Maar ach, Noah is flink ziek ge-

weest. ,,Kinderen van die leeftijd
doen dat nou eenmaal. Logisch’’,
praten ze elkaar moed in. Nacht
na nacht.
Tot het hen na een half jaar, uit-

gewoond door chronisch slaapge-
brek, te gortig wordt. Jochem:
,,Het was niet zo van: je stopt er
een speentje in en hij sliep weer.
Nee, hij was om drie uur ’s nachts
klaarwakker. Vrolijk, in de speel-
stand en op geen enkele manier
weer in slaap te krijgen.’’
’s Middags is het omgekeerde

het geval. ,,Dan was Noah moe en
chagrijnig. Hij kon niks hebben,
wilde het liefst gaan slapen.’’
Het duurt even voordat Sandra

en Jochem kunnen begrijpen dat
dit best logisch is. Twee jaar van
uitgebreide medische en psycho-
logische onderzoeken en heel veel
goedbedoelde adviezen (,,Heb je
al eens warme melk geprobeerd?’’,
,,Je moet het huilen ’s nachts ne-
geren, dan gaat het zo over’’) gaan
er overheen. Dan pas is duidelijk
dat Noah – nu 4 jaar oud – een
slaapstoornis heeft. Eentje van het
zeldzame soort. 
Sandra: ,,Hij heeft een fout in

een slaapgen. Die fout is in de hele
wereld nog maar één keer eerder
vastgesteld: bij een muis in een la-
boratorium. Het Nijmeegse Rad-
boudziekenhuis heeft dezelfde
genmutatie bij Noah gevonden.’’
Voor het goede begrip: het ene

slaapgen is het andere niet. Dat
verklaart waarom de ene persoon
meer avond-, de andere meer och-
tendmens is. Maar de aandoening

bij Noah is veel extremer. Die
zorgt ervoor dat de innerlijke ‘bio-
logische klok’ niet zoals gebruike-
lijk 24 uur per dag in beslag
neemt, maar een uur minder. Jo-
chem: ,,Hij verschuift elke dag een
uur en loopt daardoor nooit gelijk
met ons dag- en nachtritme.’’  
,,Wat dat voor hem betekent

kun je het beste vergelijken met
een continue, superzware jetlag’’,
vult Sandra aan. ,, Als de rest van
Nederland wakker wordt, heeft
Noah er vaak al een halve dag op-
zitten. En als wij ’s avonds warm
eten, kan het voor zijn gevoel och-
tend zijn. Stel je voor dat je om
acht uur ’s ochtends een bord met
schnitzel en bloemkool krijgt
voorgezet. Dat eet niet lekker.’’

Om Noah meer grip te geven op
hoe het dagritme is van de men-
sen om hem heen, hangt er een
speciale klok in de huiskamer. Die
is voor de helft blauw gekleurd.
Sandra: ,,Zelf voelt hij niet aan
wanneer het dag en nacht is. Maar
hij weet intussen dat als de wijzer
in het blauwe deel staat, dat de
rest van het land nog slaapt omdat
het nacht is.’’
De invloed van de aandoening

op het dagelijkse leven is om meer
redenen immens te noemen.
Noah heeft twee broertjes van 7
en 10 jaar die ook aandacht nodig
hebben. Om de broodnodige rust
in huis te krijgen, hebben de Ver-
stappens via de thuiszorg noodge-
dwongen de beschikking gekre-
gen over een team van nachthul-
pen. Die helpen van maandag tot
en met vrijdag. ,,De nachthulp
speelt met Noah als die midden in
de nacht wakker wordt. Wij kun-
nen dan doorslapen.’’ 

Vakantie
Rustig op vakantie gaan? Dat zit
er niet meer in. ,,We kunnen de
nachthulp niet meenemen. Dan

zouden wij elke nacht op moeten
om voor Noah te zorgen. Dan ben
je niet echt met vakantie.’’
De zaterdag en zondag hebben

Jochem en Sandra standaard om
beurten ‘nachtdienst’, omdat dan
de slaaphulp niet aanwezig is.
Vermoeidheid vanwege door-
waakte nachten speelt zodoende
op de achtergrond altijd mee in
het Nijmeegse gezin. 
,,Veel hobby’s hebben we niet

meer. We zijn blij als we rust heb-
ben, hebben er de tijd niet voor’’,
zegt Jochem. Want er moet ook
nog gewerkt worden. Ook hier is
de invloed van Noah’s aandoe-
ning te merken. Sandra: ,,Ik ben
van beroep ergotherapeute en heb
al noodgedwongen mijn eigen
praktijk moeten verkopen. Ik
werk nu als HAN-docent drie
dagdelen in de week.’’ 
Jochem, analist van gegevens

uit klinisch onderzoek naar medi-
cijnen, kan rekenen op begrip en
steun van zijn werkgever. ,,We
hebben het geluk gehad dat die
met ons wil meedenken. Hij er-
kent ons probleem, dat scheelt al
heel erg veel.’’

Slaapstoornis 
voelt voor Noah als een zw

Zonder school

verliest hij alle

kansen op een

goede toekomst

— Jochem Verstappen, vader

’s Middags moe

en niet te

genieten, midden
in de nacht zo fit als
een hoentje. Noah
Verstappen (4)
heeft een zeldzame
genafwijking
waardoor zijn dag-
en nachtritme is
omgedraaid. Lastig
voor hemzelf en
ook voor zijn
ouders Sandra en
Jochem staat de
wereld op zijn kop.

Heeft Noah ergens pijn? Een aan-

doening als adhd of autisme?

Doen zijn ouders iets fout? Een

heel arsenaal aan mogelijke ver-

klaringen wordt onder de loep

genomen om zijn slaapstoornis te

kunnen verklaren. 

Moeder Sandra: ,,Eerst heeft het

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

in Nijmegen hem uitvoerig licha-

melijk onderzocht, maar niets ge-

vonden. Ook psychologisch on-

derzoek leverde niets op.’’

Daarna kloppen ze aan bij het

Centrum voor Slaapgeneeskunde

Kempenhaeghe in Brabantse

Heeze. Het grootste slaapcen-

trum van Nederland zit aanvanke-

lijk net zo met de handen in het

haar, omdat Noah’s beeld niet

past bij de gewone slaapstoornis-

sen. Sandra: ,,Uiteindelijk hebben

ze Noah opgenomen en hem he-

lemaal vrij gelaten met zijn wen-

sen voor slapen en opstaan. Toen

bleek dat hij elke dag vroeger

naar bed ging en ook vroeger op-

stond dan de dag ervoor. Het

scheelde ongeveer een uur per

dag.’’

Aan de hand van metingen in

huidcellen wordt door een gespe-

cialiseerde afdeling van het aca-

demische Erasmus Medisch Cen-

trum in Rotterdam de diagnose

gesteld. Daarna wordt in het Rad-

boudumc het bewijs zwart op wit

geleverd door een mutatie aan te

tonen in een van de slaapgenen.

Officieel heet wat Noah heeft een

‘circadiane ritmestoornis’. Kinder-

neuroloog Sigrid Pillen van het

slaapcentrum in Heeze: ,,In ge-

woon Nederlands is dat hetzelfde

als een verstoring van de natuur-

lijke interne klok. Hoe langer je

klokritme is, hoe meer de kans

dat je een avondmens wordt. Hoe

korter, hoe meer een ochtend-

mens.’’

Wanneer iemand een extreem

avondmens of ochtendmens is,

kan dit overdag problemen gaan

geven. Bij Noah gaat het nog een

stapje verder. ,,Die vervroegt zijn

ritme met een uur per dag. Dat

kan hij niet meer bijsturen. In alle

wetenschappelijke literatuur over

slaapstoornissen is dit niet eer-

der bij een mens beschreven.’’

Stoornis nog nooit beschreven in de wetenschap 

� Noah slaapt. Maar nooit voor lang, want midden in de nacht wordt het 4-jarige jongetje wakker en is

dan niet meer in slaap te krijgen. EIGEN FOTO’S
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Wat Jochem en Sandra Verstappen graag willen voor ouders die lijden

onder ernstig slaapgebrek door hun slecht slapende kinderen? San-

dra: ,,Het belangrijkste is om meer begrip te krijgen voor slaappro-

blemen bij kinderen en de impact op het leven van een gezin.

We snappen dat mensen zich moeilijk in ons kunnen ver-

plaatsen, omdat dit niet is voor te stellen als je het zelf

niet meemaakt. Maar als je het advies krijgt om warme

melk te geven, voel je je niet echt begrepen en zelfs

boos.  Meer begrip zou het leven voor ons lichter

maken.’’

Dat horen ze ook terug van andere ouders. Slape-

loosheid bij kinderen gaat vaak samen met an-

dere aandoeningen, zoals epilepsie, autisme of

een meervoudige handicap. ,,Dan is de zorg

overdag al zwaar en kun je dit soort nachten er

niet bij hebben.’’ Terwijl ze al meer dan genoeg

sores aan hun kop hadden, deed de gemeente

bij Noah moeilijk over allerlei vergoedingen. ,,Wij

wisten zeker dat de slapeloosheid van Noah

abnormaal was, maar de gemeente wilde daar

niet zomaar in meegaan. Pas toen de genmutatie

in het laboratorium onomstotelijk was aange-

toond, veranderde dat. Alleen omdat je er een

label op kunt plakken, gingen ineens wel de

deuren open. Maar voor ons was er niets ver-

anderd. Dat is niet eerlijk.’’

Om meer erkenning te krijgen, hebben Jochem

en Sandra een congres toegesproken met 300

kinder- en jeugdartsen. ,,Je denkt dat die wel het

nodige gewend zijn, maar ook tot onze verbazing

zeiden een aantal na ons verhaal dat ze de gevolgen

van zo'n ziekte onderschat hebben.’’ 

Noah’s ouders gaan waarschijnlijk ook een belangenorga-

nisatie oprichten voor ouders met kinderen met slaapproble-

men. Sandra: ,,Maar dat kan nog even duren. We moeten eerst nog

meer tot rust komen.’’

Ouders missen 
vooral begrip

ware jetlag

� Noah met een speciale

klok die in zijn kamer hangt.

Als de wijzer in het blauwe

vlak staat, weet hij dat hij

moet slapen. 
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Intussen zijn de Verstappens
doorlopend op zoek naar wat voor
Noah het beste leefritme is. Eén
ding staat voorop. Sandra: ,,We wil-
len dat hij naar school gaat.’’ 

Even hebben de ouders overwo-
gen hun leven zo aan te passen dat
ze met zijn ritme meegaan. ,,Hij
wordt er vrolijker en alerter van,
toont meer initiatief en heeft geen
stemmingswisselingen meer’’, ver-
klaart Sandra de voordelen. Maar
het leven van het gezin staat al te
veel op zijn kop. ,,We moeten ook
rekening houden met zijn broers.’’ 

Doorslaggevend was het argu-
ment dat Noah anders nooit naar
school kan. ,,Dat vinden we geen al-
ternatief’’, stelt Sandra. Jochem:
,,Met zijn IQ is niks mis. Zonder
school verliest hij alle kansen op
een goede toekomst.’’

Dus gaat hij sinds een jaar naar
een speciale dagopvang in Lent van
stichting LIZ (Leren Interactie
Zorg). Vanuit de LIZ-klas zijn er al
‘aansluitmomenten’ bij de reguliere
klas van basisschool De Geldershof

in Nijmegen. Omdat school overdag
is, moet Noah nu al wennen aan een
slaapritme op vaste momenten.
Sandra: ,,Om te zorgen dat hij niet
helemaal uitgeput raakt, hebben we
de afspraak dat hij ’s middags van
13.00 tot 15.30 uur een slaapje doet.’’

Het is een afspraak die elke dag
stipt wordt nagevolgd. Op andere
momenten in de auto rijden, kan
niet meer. ,,Omdat we weten dat
Noah dan, net als alle jonge kin-
deren, in slaap zal vallen. Dan
raakt zijn ritme meteen weer
in de war. Dat moeten we
koste wat kost voorkomen.’’

Toch zijn Sandra en Jo-
chem er de mensen niet naar
om te klagen. Ze leven bij de
dag en zijn ondanks alle ver-
moeienissen ook blij met wat
ze hebben. ,,Het is zwaar, maar
we beseffen ook dat elke dag
nog steeds leuker is met dan zon-
der Noah. Ondanks zijn stoornis is
het  een vrolijk en bijzonder kind.
Hij steelt niet voor niets de harten
van iedereen.’’ 


