
Wie is onze 

slaapcoach

Debbie Verhoeven is zelf mama van Lucas, 
kleuterjuf en slaapcoach. 

In 2020 zette ze de stap om ouders met jonge 
kinderen op een liefdevolle, milde en begripvolle 
manier te begeleiden naar meer slaap voor
het hele gezin. Dat doet ze op maat van
jouw gezinssituatie en met begrip voor
iedere opvoedingsstijl.
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Deze publicatie is een uitgave van slaapcoach 
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Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd 

en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming 
van de eigenaar, aan te vragen via

communicatie@hhleuven.be.
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SLAAPCOACH 



Waarom een 

slaapcoach 

raadplegen?

De kinderslaapcoach biedt advies over alles wat 
met slaap te maken heeft en dat voor kindjes van 
0 tot en met 5 jaar.

De slaapcoach gaat hierbij verder dan enkel een 
slaaptrainingsmethode, maar bekijkt alles wat de 
slaap van jouw kind kan beïnvloeden.
Het ultieme streefdoel is een betere slaap voor je 
kindje en meer rust voor je gezin.

De kinderartsen zijn recent gestart met de 
uitwerking van heel wat zorgpaden voor hun 
patiënten, gaande van astma, plasproblemen, 
constipatie tot ook opvolging van prematuren, 
voedingsproblemen en huilbaby’s. Bij deze laatste 
drie zorgpaden botsen we naast de medische 
uitwerking vaak op een grote nood tot extra 
ondersteuning van ouders op het gebied van slaap. 
Daardoor ontstond een samenwerking tussen 
de kinderartsen van het Heilig Hart Leuven en 
dodo&zo.

TARIEVEN

Vrijblijvend gesprek:
We leren elkaar kennen en bespreken samen hoe de 
kinderslaapcoach jouw doelen kan helpen bereiken.
Prijs: Gratis

Slaapconsultatie
We bespreken jouw korte vragen, zonder opmaak van
een plan.
Prijs: €55

Slaappakket met 2 weken begeleiding
Een all-in pakket waar persoonlijke ondersteuning
centraal staat.
Prijs: €275

Slaappakket zonder extra begeleiding
Een slaapplan op maat van jouw kind waar je zelfstandig
mee aan de slag gaat.
Prijs: €185

Deze consultaties en begeleiding worden niet 
terugbetaald door een ziekenfonds.

Betaalmogelijkheden
Ter plaatse, rechtstreeks aan de slaapcoach via 
payconiq of bancontact.

Afspraak maken/annuleren

Raadpleging Pediatrie
T. 016/20.92.81

Gelieve bij annulatie minimaal 24u op voorhand telefonisch te 
verwittigen. Bij een afwezigheid zal de consultatie aangerekend 
worden.

Contactgegevens

Debbie Verhoeven
Website: www.dodoenzo.be
Instagram: dodo.enzo


