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Bebiboek
voor alle (aanstaande) moeders en vaders met baby’s

Het Bebiboek is er voor jou.  
Je leest over de eerste babytijd en vindt er deskundig 
advies en praktische tips. 
Met uitgebreide uitleg over babymassage: zo kun je lezen 
en op foto’s en film zien hoe je je baby eenvoudig kunt 
masseren en welk effect dit heeft.  
Er staan ook handige websites in waar je meer infor-
matie kunt vinden of hulp kunt vragen. 

“ Een prachtig boek voor alle (aanstaande) ouders, om je een beetje 
op weg te helpen als je zwanger bent of net een baby hebt gekregen. 
Het is heel praktisch, helder en met passie geschreven, met veel tips 
en suggesties voor een evenwichtige en sensitieve zorg voor baby’s 
en voor de ouders zelf.  
Een mooier kraamcadeau kun je je niet wensen! “ 

Sylvia Nossent, ontwikkelingspsycholoog en voorzitter Stichting Babywerk

www.bebiboek.nl
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Bebiboek
voor alle (aanstaande) moeders en vaders met baby’s

Ben je een (aanstaande) moeder of vader met baby dan geeft het bebiboek houvast! In dit boek lees je 
over de eerste babytijd en krijg je adviezen en  praktische tips. Bovendien vindt je informatie over ba-
bymassage en kun je lezen en zien hoe je je baby eenvoudig kunt masseren en welke effecten dit heeft. 
Tenslotte staan er handige website adressen in waar je meer informatie of hulp kunt krijgen.

Met	gratis	babymassage	filmpje!
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5Voorwoord

Voorwoord
Een baby krijgen is heel bijzonder en voor de meeste ouders één van de mooiste ervaringen in hun 
leven. Er wordt niet voor niets gesproken over een ‘roze wolk’! Maar het gooit je leven wel in de war en 
gebroken nachten kunnen voelen als ‘zwaar weer’. Misschien slaapt je baby weinig, vind je hem onrustig 
of denk je dat je een ‘huilbaby’ hebt. Misschien vraag je je af of hij wel voldoende drinkt of heb je moeite 
de draad weer een beetje op te pakken. Geef niets, het kan er allemaal bijhoren.

Jouw baby is uniek en er zijn veel manieren om hem met liefde en verantwoordelijkheid op te voeden 
en te verzorgen; wat goed is voor jou en jouw baby ontdek je vaak in de praktijk. Maar iedere ouder 
kan daar wel eens hulp bij gebruiken. Zeker als je baby bijvoorbeeld te vroeg of niet gezond geboren is.

Dit heeft mij geïnspireerd een Bebiboek* te maken, een praktisch en toegankelijk boek dat je houvast 
geeft. Je leest in dit boek over de eerste babytijd en hoe je je baby een veilig en geborgen gevoel kunt 
geven. Je vindt adviezen voor een gezond slaap-, waak- en voedingsritme en omgaan met huilen, en ook 
praktische tips over borstvoeding of het comfortabel dragen van je baby. Je kunt lezen en op de foto’s 
en	de	babymassagefilm	zien	hoe	je	je	baby	eenvoudig	kunt	masseren,	welke	effecten	dit	kan	hebben	en	
hoe je jezélf simpel wat ontspanning kunt geven. Tenslotte vind je handige websiteadressen waar 
je meer informatie kunt vinden of meer hulp kunt krijgen. 
Waar ik de baby ‘hij’ noem, kun je natuurlijk ook ‘zij’ lezen.

Ik heb volop gebruik gemaakt van mijn jarenlange ervaring als kinderverpleegkundige en babyconsulent. 
Je kunt het boek van voor naar achteren lezen of je kunt de hoofdstukken los van elkaar bekijken.

Neem ervan wat je kunt gebruiken!

* bebi is de werknaam van al mijn initiatieven en activiteiten 
   op het gebied van begeleiding van ouder en baby.
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Pasgeboren
Stel je voor: je wordt wakker in een voor jou onbekende omgeving waar alles wat je ziet, ruikt, hoort, 
proeft en voelt helemaal nieuw voor je is. Zo anders dan wat je gewend was. Zo anders dan hoe het 
was in de buik van mama. 
Je lijfje lijkt er nog niet klaar voor om een eigen weg te vinden in de wereld. Zo is je zenuwstelsel nog 
niet uitgerijpt, je kunt je lichaam niet zo goed op temperatuur houden en je hebt nog geen duidelijk 
dag- en nachtritme. 
Je hersentjes zijn volop in ontwikkeling en hebben veel tijd nodig om te verwerken wat er allemaal 
gebeurt. Je darmen moeten nog leren (moeder)melk te verteren. 

Je gaat wennen aan een eigen lijfje buiten de baarmoeder, waar dit begint en waar dit ophoudt. 
Je bent heel open en neemt alles in je op; je kunt je daar zelf nog niet tegen beschermen. 
Je verstaat de taal van de mensen om je heen niet, maar het is van levensbelang dat je moeder en vader 
jouw taal wél begrijpen. Want je kunt het nog niet alleen. 

Zou een pasgeboren baby zich zo voelen? Het zou kunnen. In ieder geval kan het helpen om goed 
in te voelen en te begrijpen wat je baby nodig heeft. Natuurlijk denk je dan aan liefdevolle verzorging, 
maar je baby heeft ook tijd en aandacht, rust en begrenzing nodig. Zo kan hij wennen aan het leven buiten 
de baarmoeder. En zo gaan jullie elkaar beter leren kennen en gaan jullie je meer en meer aan elkaar 
hechten. Dit is essentieel om gezond verder te kunnen groeien en te ontwikkelen. 

Als ouders kun je je baby heel makkelijk tijd en aandacht, rust en begrenzing geven: neem de tijd voor 
de verzorging, kijk en luister naar hem en probeer hem aan te voelen. Maak de wereld een beetje kleiner 
en het leven voor hem begrijpelijk. De meeste baby’s gedijen goed bij zo’n overzichtelijk leventje. 

Tijd en aandacht voor de verzorging 

Misschien was je zelf gewend aan een actief leven in een drukke wereld, de hele dag overal bereikbaar 
en op de hoogte van alles. 
Voor je baby zijn deze zaken helemaal niet belangrijk. Hij heeft het druk genoeg met wennen aan zijn 
nieuwe leven buiten de baarmoeder. 
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Hij merkt hoe jij hem aankijkt en voelt hoe jij hem aanraakt. Hij hoort wat je daarbij zegt en de manier 
waarop je iets zegt, maakt veel indruk op hem. Hij ontdekt dat je met andere mensen samenleeft en 
hij herkent jou als zijn moeder of vader. Hij zuigt alles als een spons in zich op!

Na de geboorte ga jij je baby verzorgen: je pakt hem op, legt hem neer, kleedt hem aan en kleedt hem 
weer uit. Je verschoont hem en veegt melk van zijn mondje of snot van zijn neusje. Wat heerlijk dat hij 
zo goed verzorgd wordt.
Maar voor je baby kunnen aanrakingen soms onverwachts komen. Hij kan er zelfs van schrikken. 
Want, als je nog moet wennen aan een leven buiten de baarmoeder, hoe kun je dan begrijpen dat je lijfje 
kleren aan moet en af en toe een schone luier nodig heeft? En stel je eens voor dat je wordt verzorgd 
door iemand van wie de handen zo groot zijn als je rug … en dat die handen soms koud aanvoelen 
of gehaast zijn …

Tijd 

Je baby kan het allemaal beter volgen als je in een rustig tempo met hem omgaat. Hij voelt zich dan 
meer op zijn gemak. Maak je bewegingen eens langzaam, alsof je alle tijd hebt. In het begin kan dat 
een beetje sloom aanvoelen maar al snel zul je merken dat je baby het prettig vindt. 

Aandacht 

Om je aandacht bij je baby te houden, kan het helpen te vertellen wat je gaat doen. Je baby verstaat je 
woorden nog niet maar de klank en intentie van je stem zullen hem geruststellen. Ondertussen kun jij 
eens goed kijken hoe hij reageert op wat je zegt. Neem de tijd, want het kan even duren voordat hij 
reageert of is voorbereid op wat je gaat doen. Kun je af en toe al zien wanneer hij er klaar voor is? 
Zo ga je als het ware terug naar de ‘eerste versnelling’ en dat is het tempo waarin je baby je het beste 
kan volgen. Totdat hij honger krijgt of moe wordt. 

Je zult ontdekken dat rustig en aandachtig met je baby omgaan hem meer ontspannen maakt. 
En dat maakt voor jou het verzorgen ook meer ontspannen en makkelijker; je zult merken dat hij 
zijn best gaat doen om mee te helpen. 
Het grappige is dat deze manier van verzorgen niet eens zo veel meer tijd vraagt! 
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Kijk, luister en voel 

Neem de tijd om rustig naar je baby te kijken als je hem voedt of verschoont, als hij bij je op schoot
ligt of als je met hem babbelt. Wat zie je dan? Kijkt hij je aan? Zie je fronsjes op zijn voorhoofd? 
Maakt hij bewegingen met zijn mondje? Lacht hij naar je? Hoe klein je baby ook is, hij is heel nieuwsgierig
naar wie jij bent. Hij kan jouw gezicht met een zeer geconcentreerde blik helemaal in zich opnemen. 
Met een bewegend mondje of een fronsende wenkbrauw kan hij op jou reageren. 
Hoe houdt hij zijn handjes, zijn het knuistjes of heeft hij ze open? Open handjes geven aan dat je baby
ontspannen is. Is hij wakker, dan geeft dit aan dat hij openstaat voor contact met jou. 

Luister naar je baby, maakt hij geluidjes? Zijn ze verschillend? Reageert hij met geluidjes op jouw woorden?
Hoe klinkt dat? Hoe klinkt het als hij moppert of huilt, want dat doet hij ongetwijfeld ook. 
Hoor je het verschil?
 
Neem de tijd om je baby te voelen, hoe voelen zijn voetjes en handjes vandaag? Zijn ze warm? 
Leg je hand eens bewust op zijn buikje, hoe voelt zijn buikje vandaag? Gespannen, bol of soepel? 
De buik is ook een plek waar je baby emoties voelt dus adem rustig en diep in en uit terwijl je hand 
op zijn buikje ligt. Wat merk je? 

Je baby wordt er rustig van en jij ook! 

Heb geduld want het kan best 
even duren voordat je baby reageert. 
Hij heeft daar tijd voor nodig.
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De wereld kleiner maken 

Als je goed kijkt naar je baby,  merk je dat de wereld voor hem soms wel heel erg druk en groot is. 
Hij heeft behoefte aan begrenzing. Is je baby gezond, dan kun je hem uit bed lekker inwikkelen 
in een doek. Gebruik hiervoor een doek van een natuurlijke stof zoals katoen. Of geef hem een mutsje op. 
De omhulling geeft je baby een beschermd en geborgen gevoel. Dit lijkt een beetje op de baarmoeder 
die voor zijn geboorte ook overal om zijn lijfje voelbaar was.
Bovendien houdt een doek hem lekker warm. 

  
•	 Laat	je	pasgeboren	baby	niet	lang	bloot	of	onbeschermd	
 (op een aankleedkussen) liggen. Leg een doek over hem  

heen; dat zal hem warmte en rust geven. 

•	 Houd	hem	af	en	toe	lekker	omhullend	in	je	armen	vast.	 
Of draag hem een poosje bij je, bijvoorbeeld in een 

 draagdoek; in een goed omgeknoopte draagdoek 
 kan je baby ook heerlijk slapen. 

•	 Als	hij	gaat	slapen	in	zijn	wieg,	kinderwagen	of	bedje,	
 stop hem dan stevig toe: leg een laken met of zonder 
 deken strak over hem heen en stop dit stevig in onder het
 matras. Sluit de gordijnen. 

Let op 
Wikkel je baby niet in als hij koorts heeft. Een baby met koorts 
moet goed zijn warmte kwijt kunnen! 
Leg je baby niet ingewikkeld in een losse doek in bed:
baby’s bewegen veel, ook in hun slaap en je baby zou in 
een losse doek verstrikt kunnen raken. 
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Het leven begrijpelijk maken 

Een gezonde baby geef je voeding als hij honger heeft en leg je te slapen als hij moe is. 
Babyhersenen zijn gemaakt om verbanden te leggen en als je slapen en voeden op dezelfde plaats 
in huis en in een vaste volgorde aanbiedt, gaat je baby deze voorspelbare regelmaat herkennen. 
Hij weet waar hij aan toe is en als zijn verwachtingen uitkomen, voelt dat veilig en krijgt hij vertrouwen.
Zelfs zijn stofwisseling gaat zich aan de regelmaat aanpassen. 

Een volgorde die je kunt aanhouden is bijvoorbeeld: 

Je baby wordt wakker en je voedt hem
 
Een pasgeboren baby drinkt meestal het best als hij net geslapen heeft. 
Hij is dan goed uitgerust en hongerig. 

Je baby is wakker
 
Na de voeding is je baby voldaan en is er alle tijd voor knuffelen en een babbeltje, een boertje, 
een schone luier en zich even alleen vermaken of spelen. 

Je baby wordt moe en gaat slapen
 
Zodra je baby gaat gapen, onrustig wordt of gaat huilen, zal het al weer tijd zijn voor zijn volgende slaap. 
Leg hem in zijn bedje, de kinderwagen of de draagdoek.

Deze volgorde heeft als voordeel dat je baby meestal rustig en voldoende zal drinken.
Daarna is er tijd om de voeding wat te laten zakken, boertjes te doen of te poepen: drinken stimuleert 
de darmperistaltiek en veel baby’s poepen tijdens of vlak na het voeden.
Wordt je baby na het voeden en wakker zijn onrustig, jengelig of gaat hij huilen dan weet je dat dit 
geen honger is … waarschijnlijk is hij alweer moe. 
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Dragen 

Misschien moet je baby wennen aan het ‘alleen’ slapen in een bedje. Dat is niet zo vreemd; slapen in een 
bed is tenslotte heel wat anders dan slapen in een buik. In je baarmoeder hoorde hij voortdurend 
vertrouwde geluiden zoals het kloppen van je hart, het geblurb van je darmen of de klank van je stem. 
Hij was helemaal omhuld en altijd in beweging, zelfs als je sliep bewoog hij mee op je ademhaling. 
Je pasgeboren baby heeft dus een enorme behoefte jouw lijf weer te voelen: hij heeft huidhonger! 
Hij	vindt	het	ook	fijn	als	je	hem	zachtjes	wiegt	of	laat	meebewegen	met	jouw	bewegingen:	
het voelt voor hem weer als het schommelen in je buik. 

Heeft je baby moeite met de overgang van buik naar bed, leg hem dan bij de eerste vermoeidheids-
signalen in een draagdoek te slapen. Zo voelt hij je lichaamswarmte, ruikt hij je geur en hoort hij je hartslag.  
In de doek beweegt hij mee met alle bewegingen die je maakt. Hij zal zich veilig en op zijn gemak voelen.  
Voor	jou	kan	het	fijn	zijn	je	baby	weer	dichtbij	je	te	dragen.	 
En bij papa kan hij ook heerlijk in de draagdoek slapen.

Kijk ook op bladzijde18 |  Veilig slapen in de draagdoek 

Voelt het dragen van je baby te zwaar voor je,  
kijk eens of je de draagtechniek kunt aanpassen. 
Of laat je baby langzaam wennen aan slapen 
in een wiegje of bedje. 
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Basisbevestigend optillen, vasthouden en dragen

Bij de mens heeft het bekken de vorm van een schaal. 
In het bekken bevindt zich het lichaamsevenwicht. 
Een bekken dat stevig en in balans is, vormt een solide basis 
en maakt ‘evenwichtig’. 

Voor je baby, die nog helemaal aan het begin van zijn 
ontwikkeling staat, is het belangrijk dat zijn basis bij 
optillen, vasthouden en dragen goed ondersteund wordt; 
dit geeft hem een vertrouwd, veilig en geaard gevoel. 

Je baby is helemaal afhankelijk van jouw handen. 
Geef hem dus stevige steun bij zijn bekken en billen, ook al 
pak je hem maar even op of geef je hem door aan een ander. 
Ondersteun ook zijn hoofdje en bovenlijf tot hij zichzelf in 
evenwicht kan houden.

Zo geef je hem ‘houvast’ en stimuleer je een stevige basis;
hij kan zich goed gaan oprichten, gaan zitten en staan.  

Gezond Ritme 

Veel baby’s groeien zo geleidelijk vanzelf in een gezond ritme: een ritme met een vaste volgorde van 
slapen, wakker zijn en eten. 
Dit hoeft niet volgens het ritme van de klok te zijn; je baby kan nog geen klok kijken. Hij volgt zijn eigen 
ritme, en zijn behoefte aan slaap of voeding kan per dag wat variëren. Hij is ook maar een mensje. 

De tips in dit hoofdstuk kunnen helpen je baby te leren kennen. Het helpt je zijn ‘taal’ en ritme 
meer en meer te begrijpen zodat je hem kunt geven wat hij op dat moment nodig heeft. 

Zoek steeds een ritme dat zowel goed past bij je baby als bij jou. 

Pasgeboren
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Slapen
Een baby in de buik slaapt het grootste gedeelte van de tijd. En ook een pasgeboren baby zal veel 
slapen. Hij begrijpt nog weinig van dag en nacht. Pas na een aantal weken of maanden krijgt je baby 
een eigen slaapritme waarbij hij overdag meer wakker zal zijn en ‘s nachts meer en dieper gaat slapen. 

Slaappatroon 

Slapen doet ieder mens, dus ook elke baby, in een patroon. In dit patroon volgen een diepe slaap - 
een droomslaap - en een lichte slaap elkaar telkens op. 

Eén zo’n slaapperiode duurt bij een baby ongeveer 45 minuten.  Aan het eind van die periode slaapt 
je baby licht. Dit is een moment waarop hij makkelijk wakker wordt, bijvoorbeeld omdat het wat 
onrustig is in huis of omdat hij niet meer warm ligt ingestopt. 
Dit betekent niet altijd dat je (pasgeboren) baby voldoende is uitgerust. Meestal zijn daar minstens 
twee slaapperiodes, dus zo’n anderhalf uur voor nodig. Weer lekker instoppen, zachtjes geruststellend 
toespreken of een hand op zijn buikje kan hem helpen nog even door te slapen. 
Lukt dit niet dan haal je je baby uit bed en bied je hem voeding aan. Misschien werd hij wel wakker 
omdat hij honger had. 

Hoeveel moet je (pasgeboren) baby slapen? 

Daar is niet een eenduidig antwoord op. Iedere baby is uniek en heeft ook zo zijn eigen slaapbehoeftes. 
Bovendien kan het slaappatroon de eerste maanden nog heel onregelmatig zijn. 
De meeste baby’s tot 6 maanden hebben na elke voeding en wakkere tijd weer een slaapje nodig. 
Een pasgeboren baby kan af en toe zelfs een wakkere tijd helemaal overslaan en meteen ná de voeding 
alweer in slaap vallen. 
Rond de 6 maanden kan een baby vaak wel eens wakker blijven tussen twee voedingen;
meestal is dit in de middag.
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Hoelang is je baby wakker? 

Naar wakkere tijd kijken geeft meer houvast. Hoelang kan een baby gemiddeld wakker zijn? 

Leeftijd  Wakkere tijd per keer (inclusief voeding) 

0-2 weken  30-45 minuten 
2-6 weken  45-60 minuten 
7-12 weken  60-75 minuten 
3-5 maanden  1,5 uur 

Na deze tijd kun je verwachten dat je baby alweer moe is. 
Dus kijk goed naar hem. 

Hoe kun je zien dat je baby moe is? 

Een baby die moe is gaat meestal huilen. Maar vóórdat hij gaat huilen laat hij vaak al zien dat hij moe is. 

Let op de volgende signalen 

•	 gapen	
•	 een	beetje	bleek	worden
•	 rode	wangen	of	oren	krijgen	
•	 friemelen	aan	de	oren	
•	 in	de	ogen	wrijven
•	 aanhankelijk	of	knuffelig	worden
•	 je	niet	meer	aankijken
•	 geen	zin	in	spelen	meer	hebben
•	 jengelen	of	onrustig	worden
•	 druk	doen	
•	 en	dan	…	huilen	

Leg hem bij de eerste vermoeidheidsignalen al in zijn bedje of draagdoek. 
Dat maakt voor hem het in slaap vallen makkelijker. 
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Veilig slapen 

Slapen doet je baby in een draagdoek, wiegje, kinderwagen of spijlenbedje. 

Veilig slapen in zijn eigen bedje (wieg)
 
•	 Zet	(vooral	de	eerste	maanden)	het	bedje	bij	voorkeur	in	je	eigen	
 slaapkamer; je baby voelt je nabijheid en jij bent vlakbij 
 om hem gerust te stellen.
•	 Leg	je	baby	in	een	bedje	altijd	op	zijn	rug	te	slapen
 (dit is een landelijke richtlijn). 
•	 Geef	hem	een	slaapzakje	aan;	dit	geeft	hem	warmte	en	voelt	omhullend.
•	 Gebruik	geen	dekbedje,	dit	kan	te	warm	zijn;
 een laken en deken rondom stevig ingestopt is beter. 
•	 Doe	je	baby	binnen	in	bed	géén	mutsje	op.	
•	 Houd	de	slaapkamer	koel;	18	graden	is	een	goede	temperatuur.

Tips 

• Gebruik bij warm weer alleen een lakentje om je baby in te stoppen.
 Doe een zomerslaapzakje aan en geef je baby alleen een luier en rompertje aan in zijn slaapzakje. 
• Ben je bang dat je baby het te warm of te koud heeft, temperatuur hem dan eens ná het slapen: 
 een temperatuur tussen de 36.5 - 37.5 graden is normaal. 
• Maak het bedje altijd laag op, dat wil zeggen dat de voetjes van je baby bijna tegen het voeteneinde 

liggen; zo kan hij niet wegzakken onder de deken. 
• Kruipt je baby onder de deken vandaan? Met een matrozenlakentje kun je een spijlenbedje veilig 
 hoog opmaken; zo maak je zijn bedje kleiner en weer warm en geborgen.
 www.matrozenbedje.info
• Leg je baby nooit in een losse (wikkel)doek te slapen; hij gaat meer bewegen in zijn slaap  

en zou in de doek verstrikt kunnen raken. 
 Wil je je baby inbakeren, gebruik dan een veilige inbakerdoek. 

Kijk ook op bladzijde 24 | Veilig ingebakerd slapen

Bij het consultatiebureau kun je advies of een folder vragen over veilig slapen
www.veiligslapen.info
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Veilig slapen bij jou in bed 

Het consultatiebureau raadt het om veiligheidsredenen af om samen met je baby in één bed te slapen. 
Maar misschien voelt het voor jou toch beter om hem bij je in bed te nemen. Let dan op het volgende: 

•	 Laat	je	baby	slapen	op	een	eigen	matrasje,	onder	een	eigen	laken	en	deken.
•	 Zorg	ervoor	dat	je	baby	niet	uit	je	bed	kan	vallen.	
•	 Neem	je	baby	niet	bij	je	in	bed	als	je	heel	moe	bent	of	slaapmedicijnen	gebruikt.
 Als je alcohol of drugs gebruikt, leg je baby dan áltijd in zijn eigen bedje te slapen.

Er zijn diverse co-sleepers te koop of te huur. Dit zijn babybedjes die je kunt vastmaken aan je eigen bed 
zodat je op een veilige manier naast elkaar kunt slapen.  

Voor veilig samen slapen en borstvoeding geven
www.borstvoeding.com  

Veilig (slapen) in de draagdoek 

Een baby die je bij je draagt is rustiger en huilt minder1. Je kunt je baby net zoveel dragen als je wilt. 
Het geeft hem een comfortabele plek (dicht bij jou) om de wereld te leren kennen, 
nieuwe dingen te leren en alle bijbehorende prikkels te verwerken. 

Je baby veel op de arm dragen kan ook vermoeiend zijn en je rug of 
schouders extra belasten. Een draagdoek komt dan goed van pas! 
Je baby op een juiste wijze in een draagdoek dragen belast je rug 
en schouders minder. Voor je baby zorgt het voor een gezonde 
ontwikkeling van zijn heupgewrichtjes, ook bij heupproblemen zoals 
heupdysplasie 2. Je hebt je baby veilig bij je maar ook je handen vrij voor 
bijvoorbeeld je andere kinderen of huishoudelijke klusjes. 
En vaders kunnen ook heel goed dragen! 

•	 Er	zijn	allerlei	draagdoeken	te	koop.	Zo	is	er	de	ByKay-draagdoek	waarmee	je	op	verschillende	
 manieren veilig en comfortabel je baby kunt dragen. Ook in organic katoen verkrijgbaar. 
 Voor meer informatie, ook in het Engels, Duits en Frans 
 www.draagdoek.nl 
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•	 Voor een duidelijke instructie over veilige draag- en knooptechnieken 
 www.youtube.com/bykaycarriers 
•	 Voor het maken van een keuze in babydraagsystemen 
 www.hechteband.nl 

Vind je een nieuwe draagdoek te duur, zoek dan naar een tweedehands draagdoek,
bijvoorbeeld op marktplaats. Je kunt ook zelf een draagdoek maken. 
www.slingomama.nl/draagdoek_maken.php 

Slecht slapen? 

Als je baby slecht slaapt en veel huilt is het belangrijk dat je zeker weet dat hij niet ziek is. 
Groeit hij goed? Drinkt hij zoals anders? Heeft hij bij elke verschoning een natte luier? 
Poept hij normaal? Als je het niet zeker weet of je ongerust voelt, overleg dan met de huisarts. 

Kijk ook op bladzijde 65 | Babykwaaltjes 

Is alles in orde, heb je de hiervoor beschreven tips opgevolgd, maar gaat het toch niet lekker? 
Kijk dan eens naar het volgende: 

Zorg voor een rustige omgeving 

Het hoeft voor een baby niet doodstil te zijn om te kunnen slapen. Rumoer in of om je huis kun je niet 
altijd voorkomen.  Als je baby slecht slaapt kun je zijn directe omgeving wel wat rustiger maken. 

•	 Haal	speeltjes	of	een	mobile	weg	bij	zijn	bedje.
•	 Kijk	of	je	het	bedje	wat	kunt	afschermen,	bijvoorbeeld	met	een	hemeltje.	Sluit	in	de	kamer	waarin	
 hij slaapt ook overdag de gordijnen, je baby merkt heus het verschil tussen dag en nacht; 
 ’s nachts zal het rustiger en donkerder zijn.
•	 Zet	zijn	deur	op	een	kier,	zet	je	radio	of	tv	uit	of	wat	zachter.
•	 Zet	tijdens	zijn	slaapuurtjes	je	telefoon	uit:	je	wordt	niet	gestoord	bij	het	naar	bed	brengen	en	valt	

hij in slaap, dan krijg jij ook een ongestoord moment voor jezelf.

Sommige baby’s slapen beter bij het verminderen van auditieve prikkels (horen), 
andere baby’s hebben meer baat bij het verminderen van visuele prikkels (zien).
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Zorg voor een slaapritueel 

Je baby heeft even tijd nodig om toe te geven aan zijn slaap. Hij moet eerst zijn belevenissen 
nog verwerken en rust vinden in zijn actieve lijfje.  
Neem hem bijvoorbeeld eerst lekker bij je en vertel hem dat hij nu gaat slapen. Misschien wil je een 
slaapliedje voor hem zingen of hem zachtjes in je armen wiegen. Of wil je even stilletjes met hem door 
het huis lopen of een speeldoosje aanzetten. Leg hem dan rustig in zijn bedje en stop hem stevig in. 
Als je telkens voor het slapen gaan hetzelfde doet dan gaat dit ritueel bij het slapen horen. Je baby gaat 
begrijpen dat hij nu gaat slapen. Zelfs zijn lijfje gaat zich eraan aanpassen en dat alles maakt het in slaap 
vallen makkelijker. 

Maak het ritueel niet te lang: hoe gezellig ook, een lang ritueel kan hem over zijn slaap heen helpen.

Overprikkeld 

Je neemt je baby mee met boodschappen 
doen, je showt hem aan je collega’s, 
je krijgt kraambezoek of je gaat 
een dagje uit. Soms moet je hem zelfs 
storen in zijn slaap, bijvoorbeeld omdat je 
je andere kind van school moet halen. 
Het valt niet altijd mee om voor jezelf 
en je baby een juiste balans te vinden. 

Je baby neemt alles in zich op, hij kan 
zichzelf nog niet goed afschermen. 
De ene baby is gevoeliger dan de andere, 
maar voor heel wat baby’s kunnen al die 
indrukken wel eens te veel worden. 
Je baby kan er wat overprikkeld van raken 
en dan is het moeilijker voor hem om in 
slaap te vallen. Hij moet eerst nog zoveel 
verwerken.
Kun je een stapje terug doen?
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Tips

• Het kan helpen je dagindeling te bekijken; hoe was je dag vandaag? Is het mogelijk de komende dagen 
wat rustiger aan te doen en bijvoorbeeld wat meer thuis te blijven? Of kun je in de ochtend op stap 
gaan wanneer je baby nog goed uitgerust is van de nacht?  

• Moet je hem wekken, kijk of je dit op een gunstig moment binnen zijn slaappatroon kunt doen: 
 wekken tijdens de lichte slaap zal hem minder storen. Kijk ook op bladzijde 15 | Slapen
• Moet je toch op pad en slaapt hij altijd lekker in een draagdoek, neem hem dan op deze manier 

mee; ook handiger in- en uitstappen in het openbaar vervoer.  
Let op: een draagdoek geeft je baby geen bescherming bij vallen.

• Kijk goed naar je baby; is hij meteen na de voeding eigenlijk al weer moe? Dan niet meer 
 kroelen of spelen, leg hem te slapen.
• Iedereen wil een baby graag even vasthouden en knuffelen; daar nodigt hij ook wel een beetje toe uit.
 Hoe goed bedoeld ook, het aangeraakt en geknuffeld worden door veel verschillende mensen kan voor je 

baby soms te veel zijn. Is je baby onrustig, geef hem dan alleen uit handen als het echt nodig is
 en zoveel mogelijk aan dezelfde persoon; er is voor hem al zoveel nieuws te verwerken elke dag! 

’s Nachts doorslapen 

Het is heerlijk als je baby ’s nachts doorslaapt en jij van een ongestoorde nachtrust kunt genieten. 
Is dat niet zo, dan is dat vermoeiend voor je, maar het betekent niet dat er iets mis is. Het is zelfs heel 
natuurlijk dat je borstgevoede baby ’s nachts wakker wordt voor een voeding; borstvoeding is licht 
verteerbaar dus na 4 – 5 uur zal je baby weer honger hebben. Er mee leren omgaan geeft meestal meer 
rust dan proberen dit te veranderen; voedingstijd rekken of slaap sturen, werkt vaak averechts.

Tips

• Lees nog eens alle slaap- en voedingstips in dit boekje. 
 Hoe gek het ook klinkt, een baby die overdag goed slaapt, slaapt ’s nachts beter. 
• Neem overdag tijd en rust voor alle voedingsmomenten; zo kan je baby voldoende drinken 
 en hoeft hij niet ’s nachts ‘bij te tanken’.
• Maak voor jezelf het borstvoeding geven ’s nachts zo makkelijk en aangenaam mogelijk; 
 zet zijn wiegje naast je bed of schaf een co-sleeper aan, voed hem in bed of maak van je bank 
 een warme en comfortabele voedingsplek.
• Néém je rust en slaap: ga vroeg naar bed, slaap overdag bij als je baby slaapt of laat ’s nachts je 
	 partner	eens	een	flesje	(afgekolfde)	melk	geven.	
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Leren slapen in zijn eigen bedje

Wie weet is er een situatie ontstaan waarbij je baby alleen nog maar bij jou op de arm of in de draag-
doek wil slapen. Of alleen bij jou in bed. Dat geeft niet, maar er kan een moment komen dat je deze 
situatie wilt veranderen. Misschien word je er moe van, krijg je behoefte aan meer rust en ruimte voor 
jezelf, of ga je binnenkort weer aan het werk en kan je je baby niet meenemen.

In een eigen bedje leren slapen heeft wat tijd en geduld nodig, want jullie zijn er allebei aan gewend 
geraakt om samen te slapen. En waarom zou je baby het anders willen? 

Er is echter een verschil in behoefte en gewenning: heeft je baby jouw lichamelijke nabijheid nog steeds 
nodig om zich veilig en geborgen te voelen? Of slaapt hij zonder eigenlijk net zo rustig? 

Geboren worden en opgroeien betekent voor je baby ook stapje voor stapje loskomen van jouw 
lichaam. En daar kan bijhoren dat hij leert dat een eigen bedje een veilige plaats is om te slapen. Je zorgt 
hierdoor niet minder goed voor hem. Bovendien is het belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen! 

Je baby moet wel wennen aan de verandering en jij kunt hem daarbij helpen:
wordt hij moe, leg hem dan in zijn eigen bedje en stop hem stevig toe. Hij zal misschien protesteren en 
huilen want dit is hij niet gewend. Vertel hem dat je dit begrijpt en dat hij best mag mopperen. 
Gebruik je eigen woorden maar. Troost hem en geef hem een speentje als hij daar graag op sabbelt. 
Ga dan even weg bij het bedje en geef hem een paar minuten de tijd om zelf in slaap te vallen. 
Misschien huilt hij, maar wacht dit even af: wie weet wordt het huilen snel minder en valt hij in slaap? 

Blijft hij huilen, ga dan terug naar zijn bedje en troost hem weer. Het valt ook niet mee om bij het slapen 
opeens mama’s of papa’s vertrouwde lijf niet meer te voelen. Vertel hem dat je dat begrijpt. 
Misschien vind je het zelf ook moeilijk? 

Leg een hand op zijn buikje of hoofd. Streel met je duim of vinger vanaf zijn voorhoofd - tussen zijn 
wenkbrauwtjes door - over de neusbrug en blijf deze beweging herhalen. . . vallen zijn oogjes dicht?  

Geef hem even tijd om zelf in slaap te kunnen vallen. Huilt hij weer? Misschien klinkt het huilen nu anders? 
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Lukt het hem nog niet om in slaap te vallen, stel hem dan weer gerust. Lukt het geruststellen niet 
en blijft hij huilen, laat hem dan eens uithuilen in je armen. Misschien heeft je baby het huilen nodig 
om spanning te ontladen voordat hij kan slapen. 

Kijk ook op bladzijde 28 | Ontlading

Leg hem vóórdat hij in je armen in slaap valt weer in zijn bedje. Zo kan hij leren zelf in een eigen bedje 
in slaap te vallen. 

Het vraagt consequent zijn en wat liefdevol geduld want je baby heeft tijd nodig om aan verandering 
te wennen. Maar je geeft hem wel een mooi zetje naar een heel klein beetje onafhankelijkheid!

Tips 

• Lees de slaaptips nog eens door. 
• Zorg dat zijn bedje ook inderdaad dat veilige plekje wordt om in te slapen;
 je kunt voor het slapen gaan het bedje opwarmen met een kruik zodat hij in een warm nestje komt 

te liggen. Haal deze kruik er weer uit als je hem in bed legt! 
• Slaap zelf een nacht op het lakentje waarmee je zijn bedje opmaakt; zo ruikt hij jouw vertrouwde 

geur in zijn bedje.
• Zet zijn bedje naast jouw bed; je bent dichtbij om hem gerust te stellen. Bovendien voelt hij jou 

vlakbij. Is hij gewend, dan kun je het bedje wat verder weg, of in zijn eigen kamer zetten. 
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Veilig ingebakerd slapen 

Soms helpen alle slaapadviezen niet, hoe goed je ook voor je baby zorgt. Misschien slaapt hij in bed 
altijd kort omdat hij wakker wordt van zijn eigen bewegingen of lijkt hij maar niet toe te willen geven 
aan de slaap. Of huilt hij zoveel dat je er moedeloos van wordt. Je kunt hem dan tijdelijk inbakeren 
want wellicht heeft jouw baby letterlijk begrenzing nodig. 

Wat is inbakeren? 

Inbakeren is met 2 doeken je baby heel strak omwikkelen. Dit zorgt ervoor dat hij geen onwillekeurige 
bewegingen meer kan maken en dat geeft zijn lijfje rust. Het kan voelen als een veilig coconnetje.

Inbakeren is van alle tijden en alle culturen. Tegenwoordig heeft men echter richtlijnen opgesteld 
voor de inbakermethode zodat groei en heupontwikkeling niet in gevaar komen.

Overweeg je te gaan inbakeren dan adviseer ik het volgende: 

•	 Vraag voordat je gaat inbakeren altijd eerst advies bij het consultatie- 
 bureau. Daar wordt onderzocht of er een reden is voor de onrust. 
  Je kunt er meer uitleg krijgen over inbakeren en de inbakermethode.

•	 Gebruik	bij	voorkeur	een	officiële	en	veilige	inbakerdoek.	
 Dit scheelt een hoop gedoe en je voorkomt dat je baby verkeerd  
 wordt ingebakerd. Misschien kun je van het consultatiebureau of  
 een vriendin zo’n inbakerdoek lenen? Zo kun je eerst uitproberen  
 of inbakeren je baby helpt met slapen.

•	 Een inbakerdoek is een tijdelijk hulpmiddel. Er zijn inbakerdoeken  
 te koop die ook de mogelijkheid bieden armpjes weer vrij te laten.  
 Zo kun je als de tijd er rijp voor is het inbakeren stapje voor stapje  
 afbouwen. 
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Inbakeren is meer dan alleen een doek gebruiken; voor informatie
www.inbakeren.nl 
Voor een veilige inbakerdoek, ook van biologisch Fairtrade katoen  
www.pacco.nl 
Voor een duidelijke demonstratie hoe je veilig met 2 doeken kunt inbakeren 
www.pacco.nl/pdf/tweedoeken.pdf

Inbakerslaapzakje 

Is het traditionele inbakeren een stap te ver voor je?  Probeer het inbakerslaapzakje;  
voor extra rust en geborgenheid bij het slapen en handig in gebruik.
Het zit los rond de heupjes en minder strak rond de armpjes 
zodat je baby meer bewegingsvrijheid heeft.  
Met ritsjes in de mouwen om de overgang  
naar slapen met vrije armpjes makkelijker te maken. 
www.puckababy.com

Let op 
Baker niet in als je baby ziek is of koorts heeft; je baby moet zijn warmte goed kwijt kunnen. 
Baker niet in tot 24 uur ná een vaccinatie: zolang kan je baby wat verhoging krijgen. 
Baker niet meer in als je baby ouder is dan 6 maanden of zelf van zijn rug naar zijn buik
kan draaien: ingebakerd naar de buik draaien kan voor een onveilige situatie zorgen.
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Huilen
Alle baby’s huilen, de één wat meer, de ander wat minder. Meestal neemt het huilen de eerste 6 – 8 
weken na de geboorte toe. Met 6 – 8 weken huilen baby’s het meest en daarna neemt het vaak weer af. 
Over die toename van het huilen hoef je je geen zorgen te maken; dat hoort erbij. Je baby gaat zich 
aanpassen aan de nieuwe wereld waarin hij terecht is gekomen. Hij geeft met het huilen aan dat hij 
vooral graag bij je wil zijn of dat hij jouw hulp nodig heeft. 
Huilen is voor baby’s de meest duidelijk manier om zijn ouders iets te vertellen. Het heeft altijd effect; 
er zijn maar weinig moeders (en vaders) die niet reageren als hun baby huilt. Het kan zelfs zo zijn 
dat de melk in je borsten al gaat stromen als je baby begint te huilen. 

Wat wil je baby vertellen met huilen? 

Je baby vertelt met het huilen dat hij ‘ongenoegen’ voelt, 
hij voelt zich niet tevreden. Zo huilt hij als hij honger 
heeft of last heeft van een vieze luier. Of als hij moe is 
of last van zijn buik heeft. Hij huilt ook als hij gewoon 
even lekker bij je wil zijn.

De taal van huilen 

Een vaste volgorde in het verzorgen van je baby kan je helpen het huilen steeds beter te begrijpen. Na 
voldoende slaap heeft je baby meestal honger; zijn huilen zal dan honger betekenen. Is hij net lekker gevoed 
en heeft hij een schone luier gehad, dan geeft huilen dikwijls aan dat hij alweer moe is. Let in dat geval ook 
eens op andere (slaap)signalen; misschien gaat het huilen samen met gapen of in de oogjes wrijven? 

Huilen in combinatie met een gespannen buik en trappelende beentjes wordt in de eerste weken vaak 
in verband gebracht met buikkrampjes. Maar dit huilen kan ook ander ongemak betekenen; 
je baby moet tenslotte met zijn hele lijfje nog wennen aan het leven en hij kan zijn eigen gevoelens 
en emoties nog niet zo goed reguleren. Misschien zit hij even niet zo lekker in zijn vel. 
Huilt je grotere baby met zijn vingers in de mond en kwijlt hij veel, dan krijgt hij vast tandjes. 

Je zult het huilen van je baby beter gaan herkennen omdat je hem steeds beter leert kennen en omdat 
je weet wat hij eerder op de dag heeft meegemaakt en gedaan. Een volgende keer als je je baby ziet 
gapen of in zijn oogjes ziet wrijven, hoef je het huilen niet meer af te wachten: hij heeft slaap! 
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Ontlading 

Voor de geboorte 

Misschien was je zwangerschap heel gewenst, verliep alles 
gezond en op rolletjes en heb je ervan genoten. 
Maar het kan ook zijn dat het anders is gegaan of dat je je om 
wat voor reden dan ook zorgen maakte of veel stress had. 
Hoe het ook was of wat er ook gebeurd is, je baby heeft  
maanden in jou geleefd en met je meegeleefd 3.
                                                   
Geboorte

Je baby is geboren, dat was een heel natuurlijk proces maar 
ook een indrukwekkend proces. Het kan voorspoedig zijn 
gegaan maar ook met problemen zijn verlopen: misschien is 
zijn geboorte ingeleid, is hij met een vacuümpomp geholpen 
of kwam hij op de wereld met een keizersnee. 

Na de geboorte

Vervolgens neemt je (pasgeboren) baby alles wat hij hoort, ziet en voelt in zich op. Hij is gevoelig voor 
je stemming: hij ‘verstaat’ jouw lichaamstaal en je gezichtsuitdrukking goed. Hij voelt ook de stemming 
van andere mensen en zal het opmerken als er anders wordt gereageerd dan dat hij gewend is.
Misschien is je baby te vroeg geboren of had hij een moeizame start. Misschien heeft hij in het ziekenhuis 
gelegen en behandelingen gehad.

Hoe dan ook, je baby heeft heel wat te verwerken en zal soms ook huilen om te ontladen: dit huilen 
is voor hem een manier om al die belevenissen, indrukken en spanningen kwijt te raken. Laat hem dan 
voelen dat huilen mag; neem hem liefdevol omhullend in je armen en laat hem uithuilen. En vertel hem 
dat je het snapt (“je hebt het zwaar gehad hè ?”) en dat hij best mag huilen. Zo voelt hij zich gehoord en 
begrepen. Als hij bij jou in je armen mag uithuilen zal hem dat opluchten en ontspanning geven. 
Moet je er zelf ook van huilen? Huil dan maar mee; moeders of vaders huilen soms ook.
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Heb je het gevoel dat je baby reageert op jouw emoties, bedenk je dan het volgende: je hebt in het 
leven niet alles in de hand, het gaat zoals het gaat. En het is heel normaal dat je als (pasgeboren) ouder 
af en toe eens wat minder in je vel zit, je bent tenslotte ook maar een mens. Je bent je bevalling aan het 
verwerken en zoekt weer balans in je nieuwe leven. Je partner is niet alleen meer je partner maar nu 
ook vader of moeder van je baby. En wie weet zijn er op dit moment nog andere omstandigheden die 
veel van je vragen (denk aan een verhuizing of een ziek familielid). Soms komt er van alles en nog wat 
samen, daar kun je niets aan doen. En gelukkig kan je baby best wat hebben. 

Contact

Maar je baby wil wel graag geregeld contact met jou om te weten dat je er nog bent en alles goed is 
tussen jullie. Zoek contact, praat met hem of vertel hem wat er aan de hand is: “het gaat even niet zo fijn 
met mij’”of “ik ben een beetje verdrietig over ...(zus of zo)”. Je baby zal het op zijn eigen manier begrijpen. 
Ook	al	ben	je	moe	of	huilerig,	je	baby	zal	het	fijn	vinden	als	je	met	hem	praat	en	knuffelt.	Het	voelt	
veilig en vertrouwd. En zijn er momenten dat je het moeilijk vindt om ‘gezellig en leuk’ te doen met 
je	baby,	geeft	niks!	Kies	iets	wat	je	wel	fijn	vindt	om	samen	te	doen,	bijvoorbeeld	samen	op	bed	met	
mooie muziek aan of een stukje wandelen. Het zal hem geruststellen. 

Veel huilen
 
Heb je het gevoel dat je baby veel huilt, let dan op of hij 
goed blijft drinken en groeien. Kijk of hij tijdens de dag ook 
goede momenten heeft waarop hij vrolijk en tevreden is. 
Voel je je ongerust over het huilen, vraag dan advies aan 
je huisarts of de consultatiebureau arts. 

Meestal	zijn	er	ook	fijne	contactmomenten	in	zo’n	
situatie, maar als je baby veel huilt, kun je het lastig 
vinden dat op te merken en ervan te genieten.
Begeleiding	in	de	vorm	van	gefilmde	beelden	
(Video Interactie Begeleiding) kan je steun geven.
www.aitnl.org
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Voeden
Een gezonde (pasgeboren) baby is na elke slaap van minstens 1½ uur hongerig. Je kunt hem dan ook 
het beste meteen voeden, want een hongerige baby kan niet wachten. Hij snapt nog niets van een borst 
die	zijn	moeder	eerst	tevoorschijn	moet	halen	of	een	flesje	dat	nog	klaargemaakt	moet	worden.	
En als het te lang duurt, gaat hij huilen om jou te laten weten dat hij honger heeft. 
Maar voordat je baby gaat huilen van de honger, heeft hij je dat al op een andere manier verteld. 

Let op de volgende signalen 

•	 smakgeluidjes	maken
•	 op	het	tongetje	zuigen	
•	 met	de	tong	over	de	lipjes	likken
•	 sabbelen	op	de	handjes	
•	 draaien	met	het	hoofdje	(zoeken	naar	de	borst)	
•	 …	en	dan	huilen	

Laat hem niet te lang wachten; een schone luier kan ook best ná het voeden. 

Borstvoeding 

Borstvoeding is de natuurlijke voeding voor je baby. Het is gezond, perfect op hem afgestemd en hij 
heeft er de eerste 6 maanden genoeg aan. Je kunt borstvoeding geven zolang je wilt en het kan een 
heerlijk gevoel van samenzijn geven. Wist je dat je pasgeboren baby op je buik liggend zelf 
de weg naar je borst kan vinden? De geur en de kleur van je tepels zullen hem de weg wijzen!
 
Als je je baby borstvoeding wilt geven, dan voed je de eerste dagen na de geboorte net zo vaak als je 
baby drinken wil en minimaal elk 2 uur. Als de voeding goed op gang is gekomen, dan voed je meestal 
om de 3 - 4 uur. De kraamverzorgster kan je advies geven. 

Vermoed je dat je minder melk aanmaakt? Dat geeft niets; vaak is dit een tijdelijke aanpassing in vraag 
en aanbod. Stress of vermoeidheid kan de aanmaak van melk ook wat verminderen. 
Meestal komt dit vanzelf weer goed; je borsten zijn er namelijk voor gemaakt om voldoende melk te 
produceren. Op de volgende bladzijde lees je tips om de borstvoeding op peil te houden of te stimuleren. 
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Tips 

• Leg wat vaker aan, 2 tot 4 dagen elke 2 uur. 
• Zorg dat je prettig en ontspannen zit of ligt tijdens het voeden, maak het zo aangenaam mogelijk;
 zo wordt voeden ook een heerlijk rustmoment voor jezelf.
• Heb je zorgen of voel je je gespannen? Praat erover, schrijf het van je af of huil het lekker uit;
 het zal je opluchten.
• Eet gezond en drink zelf ook voldoende, zeker bij warm weer: drink bij elke borstvoeding een glas 

water,	thee	of	iets	anders.	Drink	niet	teveel	koffie	of	cola,	je	baby	kan	er	onrustig	van	worden.
• Probeer tussendoor rust te nemen, bijvoorbeeld als je baby slaapt;  

zo zorg je goed voor je baby én voor jezelf. 
 
Zolang	je	baby	flink	natte	luiers	heeft,	hoef	je	je	geen	zorgen	te	maken.	
Ben je toch bezorgd, overleg dan met de huisarts of het consultatiebureau. 

Tepel Tips 

Hoe voorkom je kloofjes 

• Leg je baby eens in verschillende houdingen aan; 
 jij liggend of zittend en je baby naast jou in bed, 
 op de arm of op je buik liggend;
 zo gebruik je je tepels van alle kanten.
• Zorg dat je baby een grote hap maakt en jouw hele tepel 

in zijn mondje heeft.
• Eerst met één vinger het vacuüm verbreken tussen zijn 

mondje en je tepel voordat je je baby van de borst haalt. 
• Kolf ná het voeden wat melk uit je borst en smeer hiermee je tepels in; moedermelk is verzorgend. 

Laat ze dan even drogen voordat je je BH of kleding weer aandoet. 
• Heb je snel last van kloofjes in je tepels, laat je baby dan niet ‘troost sabbelen’.  

Gebruik je borsten vooral om hem te laten drinken, troosten of knuffelen kan ook anders. 
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Borstontsteking 

Soms ontstaat er in de eerste weken een pijnlijke, harde en rode plek in je borst. Dit wijst meestal op 
een verstopt melkkanaaltje. Zorg dan dat juist deze borst goed wordt leeggedronken. Lukt dit je baby 
niet, kolf hem dan eenmaal helemaal leeg. Vaak is het dan binnen een dag weer over. 
Is de plek erg pijnlijk, krijg je koorts en voel je je ziek, dan kan het zijn dat je een borstontsteking hebt. 
Neem contact op met de huisarts; deze kan beoordelen of je antibiotica nodig hebt. 

Borstvoedingbegeleiding op internet
www.borstvoeding.com 
Voor hulp en advies van een lactatiekundige 
www.nvlborstvoeding.nl 
Borstvoedingsorganisaties 
www.lalecheleague.nl 
www.borstvoedingnatuurlijk.nl 

Van	borst	naar	fles	

Er kunnen allerlei redenen zijn om de borstvoeding af te bouwen en over te gaan op kunstmatige 
zuigelingenvoeding,	hierna	flesvoeding	genoemd. 

Soms loopt het anders dan je gewenst had en kun je of wil je geen borstvoeding (meer) geven. 
Of moet je stoppen omdat dit voor je gezondheid beter is. Hoe dan ook, vaak gaat het samen met 
emoties en doet het pijn of voel je verdriet. Dat is heel normaal, zelfs natuurlijk, want het kan voelen als 
je baby weer een beetje loslaten. Deel het met je man, vriend of vriendin, zij kunnen je steun geven. 
En neem de tijd: je hebt dit met je hoofd besloten, maar de rest van je lijf heeft nog tijd nodig om zich 
aan te passen.

Het	kost	ongeveer	een	week	om	1	borstvoeding	te	vervangen	door	1	flesvoeding.	Doe	je	het	sneller,	
dan heb je meer kans op stuwing. 
Heb je 1 borstvoeding met succes vervangen en wil je een 2de borstvoeding vervangen, kies dan een 
voeding die níet volgt op de voeding die je net hebt vervangen: heb je bijvoorbeeld de ochtendvoeding 
vervangen, neem dan nu een middagvoeding. Zo worden je borsten tussendoor weer leeggedronken 
en krijg je minder kans op stuwing. 
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Tips 

• Heb je last van stuwing, kolf dan je borsten met de hand een heel klein beetje af. 
 Niet te veel, anders stimuleer je de productie. 
• Draag een goede stevige beha die niet knelt.
• Voel je harde plekjes in je borst, masseer dan zachtjes je borst tijdens het voeden of onder de douche.

Luister met afbouwen naar je lichaam en stop niet sneller dan goed voor je voelt. 

Flesvoeding 

Met	flesvoeding	zal	je	baby	ook	goed	groeien.	Bovendien	kun	je	van	het	voeden	met	de	fles	ook	een	
heerlijk	moment	van	samenzijn	maken.	Wil	je	direct	na	de	geboorte	starten	met	de	fles,	
leg je baby dan niet aan de borst en vraag de kraamverzorgster om advies. 
Je kunt het beste beginnen met de standaard babyvoeding, vraag het je drogist of apotheek. 
Op de verpakking staat duidelijk hoe je de voeding klaarmaakt. De wijkverpleegkundige van het 
consultatiebureau	geeft	je	advies	en	vertelt	hoeveel	je	baby	per	24	uur	nodig	heeft	en	in	hoeveel	flesjes	
je	dit	kunt	verdelen.	Je	kunt	de	totale	hoeveelheid	voeding	ook	in	meer	flesjes	verdelen.

Er	zijn	ook	soorten	flesvoeding	te	koop	die	zouden	helpen	bij	klachten	
zoals	buikkrampjes	of	reflux.	Laat	je	goed	informeren	door	een	deskundige	
als je overweegt van voeding te veranderen; een verandering is een extra 
belasting voor je baby en vaak helpen andere tips sneller en beter.

Soms	drinkt	je	baby	niet	alle	flesjes	leeg.	Dat	is	heel	normaal,	ook	een	
baby heeft wel eens wat minder trek. Je kunt dan gerust wat vaker een 
flesje	geven.	
Maak je je ongerust of je baby wel genoeg voeding drinkt, houd dan een 
paar dagen bij hoeveel je baby opdrinkt. Misschien is dit gemiddeld 
voldoende? Zolang een gezonde baby natte luiers heeft en normaal poept, 
kan een dagje wat meer of wat minder drinken geen kwaad. Drinkt je 
baby een paar dagen veel meer of minder, of voel je je om een andere 
reden ongerust, overleg dan met het consultatiebureau of de huisarts. 
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Van	borst	of	fles	naar	brood

Rond de leeftijd van 6 maanden is je baby toe aan vast voedsel: hij kan reiken, iets vasthouden 
en naar zijn mondje brengen en gaat leren kauwen. Waarschijnlijk kan hij met een steuntje 
al even zelfstandig zitten.  
Je baby geeft zelf aan wanneer de tijd er rijp voor is; merk je dat hij interesse krijgt in jouw eten? 
Gaat hij ernaar grijpen, wil hij ook?

Het consultatiebureau geeft je advies over fruit- en groentesoorten waarmee je kunt starten. 
Je kunt ook informatie vinden bij het Voedingscentrum.
www.voedingscentrum.nl  

Je kunt hem vast voedsel met een lepeltje geven, maar een baby wil het ook zo graag zelf doen!
Hij is nieuwsgierig, hij wil ontdekken en na-apen. Hij wil graag in zijn eigen tempo al dat nieuwe eten 
onderzoeken, vastpakken, naar zijn mondje brengen, sabbelen, proeven en in zijn mondje stoppen … 
en	het	er	weer	uit	laten	vallen.	Dat	geeft	niets;	een	gezonde	borst-	of	flesgevoede	baby	heeft	de	tijd.
Rond deze leeftijd heeft hij nog genoeg aan zijn melkvoeding. 

Is je baby gezond, dan kun je hem spelenderwijs aan vast voedsel laten wennen. Je baby zal knoeien 
en de boel ondersmeren, maar hij vindt het vast het leukste wat er is! En ook al bepaal jij wát hij krijgt 
en wannéér hij het krijgt, je baby kan vaak goed aangeven hoevéél hij wil. 
Bij dorst kun je altijd wat borstvoeding, water of slappe thee bijgeven. 
www.borstvoeding.com/voedselintroductie 

Voeden
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Moeder of vader worden  
Voor het eerst moeder of vader worden is een grote verandering in je leven. 
Vaak een gewenste verandering, maar soms ook niet. Gevoelens van ‘verliefd zijn’ op je baby 
maar ook bezorgd zijn kunnen elkaar zomaar afwisselen. Je hebt tijd nodig om je baby te leren kennen 
en te wennen aan je leven als ouder. 
Bij een tweede of volgend kindje word je weer opnieuw moeder of vader, nu van dít kindje. 
Een kindje dat zo anders kan zijn dan je andere kinderen. Ook weer even wennen.

Was de zwangerschap en bevalling zoals je hoopte of is het onverwachts anders gelopen? 
Zweef je heerlijk op een roze wolk of ben je doodmoe van gebroken nachten? 
Geniet je van een eerste lachje of maak je je zorgen of je een ‘huilbaby’ hebt? 

Een baby krijgen is heel bijzonder en voor veel ouders één van de mooiste ervaringen in het leven. 
Maar het zet je leven ook op z’n kop! Je kunt er intens van genieten, maar je moet vast ook wennen aan 
de verantwoordelijkheid voor dat kleine mensje. Je kunt je zorgen maken of je het wel goed doet en 
je ongerust voelen als het een dagje wat minder gaat. Misschien vind je het lastig om de draad weer een 
beetje op te pakken of pieker je over je werk en over hoe je dat straks allemaal moet regelen. 
Hoe doen al die andere ouders dat?

Mama

Wist je dat je lichaam na de bevalling tijd nodig heeft om van de zwangerschap en de bevalling te 
herstellen? Ontzwangeren kan wel 9 maanden duren. In die periode lijken je hormonen uit balans en 
kun je je misschien minder goed concentreren of ben je sneller emotioneel. 
Je maakt een grote verandering door; wie ben je zelf ook alweer?

Het is dus helemaal niet zo raar als je af en toe uit je doen bent. Het is een heel natuurlijk proces 
waarin je met ups en downs weer een nieuw evenwicht gaat vinden. Het komt goed, gun jezelf de tijd. 
En zorg goed voor jezelf: jij hebt die zorg ook nodig!  
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Tips

• Eet gezond, drink voldoende en laat je lekker verwennen door de mensen om je heen.
• Start pas met kraambezoek als je er aan toe bent. Hou de bezoekjes kort en zorg dat het niet ten 

koste gaat van je middagdutje. Heb je er helemaal geen zin in, ook goed! 
•	 Laat	je	partner	meezorgen	of	deel	de	zorg;	hij	of	zij	zal	het	fijn	vinden	om	die	ruimte	te	krijgen.
• Doe ook ná de kraamtijd een middagdutje, of slaap bij als je baby slaapt.
• Néém de tijd om je weer op te laden: wandel in de frisse buitenlucht of neem een warm bad, 
 ga sporten, naar yogales of klets lekker bij met een vriendin.
• Vraag samen hulp van anderen als het je allemaal te veel wordt; er is vast wel een moeder, zus, broer 

of vriend(in) die het graag even wil overnemen.
• Stel geen eisen aan hoe het ritme van je baby moet zijn als je weer gaat werken; 
     je baby heeft daar geen boodschap aan. Pas crèche of oppas aan je baby aan als het zover is. 
• Neem tijd voor elkaar als partners, niet alleen als papa en mama.

Ontspannen

Vind je het moeilijk om te ontspannen, misschien helpt dit:

Neem een voetenbadje

•	 Vul	een	bakje	met	warm	water	(met	badzout).
•	 Zorg	dat	je	niet	gestoord	wordt	en	ga	zitten.
•	 Stop	je	voeten	in	het	badje	en	geef	ze	aandacht:	
 hoe voelen je voeten vandaag? Voel je tenen …
•	 Adem	eens	diep	in	en	uit	…	en	zucht	…		
•	 Blijf	zo	10	minuten	lekker	zitten	…	
 met je aandacht bij je voeten.
•	 Droog	dan	je	voeten	af	(en	smeer	of	masseer	ze	in	
 met je favoriete olie of lotion).

Zo gaat de energie van je hoofd naar je voeten en voel je je meer in balans.
Bovendien werkt het ontspannend, niet alleen voor je voeten, ook voor je hele lijf!
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Doe een Yoga- of Mindfulness oefening 

•	 Zorg	dat	je	niet	gestoord	wordt	en	ga	zitten.	
•	 Sluit	je	ogen,	zit	je	stevig	op	je	billen?	Voeten	op	de	grond?	
 
•	 Adem	eens	diep	in	en	uit.	.	.	en	zucht	…	
•	 Ga	met	je	aandacht	naar	je	ademhaling	…	adem	rustig	in	en	uit	…	in	en	uit	.	.	.

•	 Blaas	dan	je	adem	uit	alsof	je	kaarsjes	uitblaast	…	fff
•	 Stel	je	voor	dat	je	zo	onrustige	gedachten	wegblaast	…	fff

•	 Adem	dan	weer	rustig	in	en	uit	…	in	en	uit	…	
•	 Blijf	met	je	aandacht	bij	je	ademhaling	…	in	en	uit	…	in	en	uit	.	.	.

•	 Als	het	genoeg	is	draai	je	wat	met	je	schouders	of	je	nek	…	
 rek je helemaal uit … en zucht …

Er komen vast weer gedachten in je hoofd, we denken wat af!
Sommige gedachten kunnen als een kakelend kipje door je hoofd blijven malen. 
Heb je er last van, laat ze gaan … het zijn maar gedachten.

Merk je dat je weer door je gedachten wordt meegenomen? Ga met je aandacht terug naar 
je ademhaling. Door je aandacht hier op te richten, ben je weer helemaal in het hier en nu.

Zo krijg je rust en ruimte in je hoofd.

Kun je niet genieten van je baby, voel je je alleen maar moe, somber of schuldig, 
of heb je andere klachten die niet vanzelf lijken over te gaan, zoek dan hulp, bijvoorbeeld bij je huisarts.
www.kraamtranen.nl                                                                                                         
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Papa

Vader worden, is bijzonder en een belevenis die je hele leven verandert! De uitleg en tips in dit boekje 
zijn natuurlijk óók voor jou geschreven. Het kan je helpen je baby beter te begrijpen.

Na de geboorte van je baby voel je je misschien nog niet meteen vader: je baby heeft maanden geleefd 
in de buik van je vrouw of vriendin en bovendien kan hij nu alleen van háár de borst krijgen. 
Maar dat betekent niet dat je als vader geen hechte band met je baby kan krijgen, integendeel! 
Juist als vader kun je meteen na de geboorte volop bij je baby zijn.  Als je vrouw wordt verzorgd na 
de bevalling, kun jij hem dicht tegen je aan houden en naar hem kijken: je baby is vlak na zijn geboorte 
meestal heel alert en zoekt oogcontact, misschien ziet hij jou wel als eerste! 

Daarna ben je ook onmisbaar en kun je je vrouw veel uit handen nemen. Reageert zij anders 
dan je gewend bent, wijt het dan af en toe aan de hormonen.  
Als vader ben je juist die tegenhanger die je vrouw zo nodig heeft. 

Je doet dingen vast anders dan zij, maar dat betekent niet dat je het verkeerd doet.  
Mocht je je onhandig voelen, dat geeft niets: oefening baart kunst! Dus geef je baby een schone luier, 
doe hem lekker in bad of ga samen onder de douche.  Al vindt je partner het niet mooi, je baby 
interesseert het niet als zijn truitje niet matcht met zijn sokjes. Spreek bijvoorbeeld met je vrouw af 
dat je ook graag momenten met je baby samen wilt zijn. 
Zo heb jij, net als zij, rustig de tijd om zelf uit te vinden hoe je dat nou allemaal doet.

Hou	hem	fijn	tegen	je	blote	borst,	draag	hem	in	de	draagdoek	
of geef hem als hij wakker is een babymassage waar hij van 
kan genieten. Je baby zal het heerlijk vinden, en jij vast ook!

Bovendien kun je al snel met je baby babbelen en spelletjes 
doen, hij vindt jouw aandacht reuze leuk! 
Je kunt ideeën vinden in spelletjesboeken voor baby’s 
of zelf iets verzinnen. 

Wees vooral vader op je eigen manier, 
jullie kunnen elkaar als ouders prachtig aanvullen.
Ook als je met twee vaders of twee moeders bent.
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Babymassage 
Baby’s hebben ‘huidhonger’ en je baby liefdevol aanraken is dan ook van levensbelang voor hem. 
Het is als een soort voeding, maar dan voor de huid en de ziel! 
Voor de geboorte lag je baby in je baarmoeder. Bij elke beweging van jou werd hij aangeraakt en 
gestreeld door de baarmoederwand. Dat voelde veilig en helemaal beschermd. 
Na de geboorte is alles anders. Je baby voelt dan graag die vertrouwde bescherming en druk tegen 
zijn huidje. Het voelt weer net als in de baarmoeder, heerlijk geborgen. En dat heeft je baby nodig 
om gezond te kunnen groeien en ontwikkelen. Daarom strelen en knuffelen we onze baby’s van nature. 
Maar je baby met liefde masseren geeft hem iets extra’s! 

Wat is babymassage?
  
Babymassage is een massagevorm waarbij je met rustige en vloeiende bewegingen 
het lijfje van je baby stevig en liefdevol aanraakt en masseert. In een ritme dat bij je baby past.

Contact 

Je masseert in alle rust en met je aandacht erbij want masseren doe je samen: 
het is contact maken en praten met elkaar, maar dan zonder woorden. 

Lichaamstaal 

Als je masseert met aandacht en alert bent op wat je baby aangeeft, dan ga je zijn lichaamstaal 
beter begrijpen. Waar geniet hij van? Welke aanraking voelt kwetsbaar? Wanneer is het genoeg? 
Zo voel je nog meer aan wat je baby jou wil vertellen. 

Gezond 

Babymassage is goed voor je baby’s gezondheid. Het heeft effect op zijn ademhaling, stimuleert 
de darmperistaltiek, de spijsvertering en de uitscheiding; veel baby’s plassen tijdens of na de massage 
of poepen na een poosje. 
Het maakt zijn spieren sterker, maar helpt hem ook (zijn lijfje) te ontspannen; vaak slapen baby’s 
rustiger of langer na een massage.
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Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze positieve effecten kunnen worden toegeschreven aan 
hormonale veranderingen; een liefdevolle babymassage verlaagt het stresshormoon cortisol en 
verhoogt het niveau van dopamine (‘liefdesdrug’), serotonine (kalmerend, slaapverwekkend,  
veilig gevoel) en oxytocine (‘knuffelhormoon’). Bovendien wordt het immuunsysteem gestimuleerd; 
dit heeft een positief effect op een gezonde weerstand4. In steeds meer ziekenhuizen wordt babymassage 
aangeboden of gepromoot en in diverse culturen hoort massage bij de dagelijkse verzorging. 

Begrenzing 

Je baby is omhuld door zijn huid, een gevoelig orgaan dat hem bescherming geeft. Door het masseren 
van zijn huid prikkel je de tastzin en voelt je baby dat hij een lijfje heeft, waar het begint en waar het 
ophoudt. Je laat hem zijn grenzen voelen. Een gezond gevoel van begrenzing helpt om later goed eigen 
grenzen te kunnen aangeven en respect te hebben voor andermans grenzen. 
Je zult merken dat je baby (soms na een tijdje wennen) heel erg van massage kan genieten.  
En jij vast ook, het is een cadeautje aan elkaar! 

Smeer jij je baby in na het bad? Of heb je massagetechnieken geleerd van je moeder of oma? 
Blijf	dan	vooral	smeren	en	masseren	op	je	eigen	wijze;	zolang	je	baby	aangeeft	dit	fijn	te	vinden	
en ervan te ontspannen, doe je het goed! 

Babymassage technieken 

Er zijn vanuit allerlei culturen babymassage technieken. Die hoef je niet allemaal te leren om je baby een 
heerlijke massage te kunnen geven. Voor dit boekje heb ik een aantal technieken uitgekozen waarmee je 
een complete massage kunt geven. Je kunt ook alleen de buik of voetjes masseren of de technieken in 
een andere volgorde geven. Kies de technieken die het beste bij jou en jouw baby passen. 

Hierbij advies voor een ontspannende massage:
 
•	 masseer	met	stevige	druk	en	gebruik	je	hele	hand		
 lichte druk ‘kriebelt’ en activeert 
•	 houd	je	bewegingen	rustig	en	masseer	langzaam	
 gehaast masseren maakt je baby onrustig 
•	 masseer	van	het	lichaam	af	…	van	hoofd	of	borst	naar	beentjes	en	teentjes	…	
 van borst naar armen en handjes en vingers …  
 naar het lichaam toe masseren activeert 
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Let op 
Je	baby	zal	het	je	vertellen	als	hij	de	massage	niet	fijn	meer	vindt.	Dat	merk	je	
als hij gaat mopperen, jengelen of huilen of als hij onrustig wordt. 
Het	kan	zijn	dat	hij	een	bepaalde	beweging	niet	fijn	vindt,	probeer	dan	een	
techniek die hij meestal wel lekker vindt. Blijft hij mopperen, stop dan de massage;
meestal zal je baby moe zijn of honger hebben.  

Het kan ook zijn dat je een gebied hebt aangeraakt waar de herinnering aan een onprettig gevoel 
is opgeslagen, bijvoorbeeld aan de geboorte of een behandeling in het ziekenhuis. Neem je baby dan 
lekker bij je zodat hij dit kan verwerken. Houd hier rekening mee bij je volgende massage;
misschien moet je op die plek eerst alleen je warme en liefdevolle hand leggen.

Babymassage olie 

De huid van je baby is heel dun en kwetsbaar en droogt snel uit. Bovendien wordt 
alles wat je op zijn huidje smeert opgenomen in zijn lichaam. Daarom kun je het 
beste een (biologische) neutrale plantaardige olie gebruiken zoals Amandelolie, 
eventueel gecombineerd met Jojoba olie. Deze oliën zijn voedend voor de babyhuid 
en	masseren	fijn.	

Soms is er aan neutrale olie een natuurlijke essentiële olie toegevoegd,  
bijvoorbeeld Lavendel of Mandarijn. Deze zijn heel geschikt voor baby’s: 

Lavendel essentiële olie
Laat je baby (en jezelf) tot rust komen. Vermindert stress en onrust en is slaapverwekkend. 
Het is olie die zuivert, ontspant en buikjes rustig maakt. 
Mandarijn essentiële olie 
Heeft een echte kindergeur, maakt licht en vrolijk! Helpt bij angst en is als een 
warme en zonnige deken.  Deze olie ondersteunt het dag- en nachtritme en is 
behulpzaam als de slaap maar niet wil komen. 

Een natuurwinkel of goede drogist verkoopt (biologische) plantaardige babymassage olie. 
Ben je geïnteresseerd in aromazorg vraag dan een deskundige om advies.
www.levensboom.com
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Voor alle baby’s 

Babymassage is geschikt voor alle baby’s. Een aantal weken na de geboorte kun je al masseren. 
Een	voorwaarde	is	wel	dat	je	de	massage	aanpast	aan	wat	je	baby	fijn	vindt.	Naarmate	je	baby	ouder	wordt	
zal hij steeds meer gaan bewegen en niet meer lang stil blijven liggen. Dat hoort bij zijn ontwikkeling; 
hij wil nu de hele wereld gaan ontdekken! Probeer eens een massage voor het slapen gaan.  
Je kunt ook alleen zijn voetjes, handjes of buikje masseren, bijvoorbeeld als hij bij je op schoot zit. 

Je kunt je baby dagelijks masseren. Al doende ontdek je vanzelf welk deel van de dag hiervoor het 
meest geschikt is. Een goed moment is ongeveer 20 minuten ná het voeden en vóórdat je baby weer 
moe wordt en gaat slapen. 

Masseer niet als je baby 

•	 honger	of	slaap	heeft,	dit	gaat	altijd	vóór	massage	
•	 net	gedronken	heeft,	vooral	een	buikmassage	zal	hij	dan	niet	fijn	vinden
•	 ziek	is	of	koorts	heeft	
•	 wondjes,	open	eczeem	of	andere	huidaandoeningen	heeft		

Voor alle vaders en moeders

In principe kunnen alle ouders hun baby masseren. Ook als ze eens wat minder in hun vel zitten. 
Het is voor alle ouders wél belangrijk om vóór de massage eerst een moment van rust en ontspanning 
te nemen. Massage is contact maken en praten met je handen; als je handen rustig zijn zal je baby er 
ook rustig van worden. Zo kan babymassage jou ook veel genoegen en ontspanning geven. 
Misschien zelfs een lesje in onthaasten?

Samen genieten van de massage 

•	 Voor	een	blote	baby	moet	het	minstens	22	graden	zijn,	dus	doe	het	raam	dicht	en	de	kachel	aan.
•	 Een	rustige	omgeving	werkt	ontspannend	dus	doe	radio	of	tv	uit.	Zet	gerust	muziek	op	die	jij	mooi	

vindt en jou ontspant, kijk maar eens wat je baby ervan vindt.   
•	 Zorg	dat	je	niet	wordt	afgeleid	tijdens	de	massage.	Zet	je	telefoon	uit.		
•	 Tijdens	het	masseren	kun	je	gerust	met	je	baby	praten,	liedjes	zingen	of	neuriën.
•	 Heb	je	een	massageplek	gevonden	die	je	baby	aangenaam	vindt,	masseer	dan	altijd	op	deze	plek;	
 je baby gaat deze plek herkennen en zal zich gaan verheugen op de massage!   
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Massage handleiding
Vanaf bladzijde 49 kun je op de foto’s zien en in de bijbehorende tekst lezen, 
hoe je de verschillende technieken kunt toepassen.  
Je leest welk effect de techniek kan hebben en waar je op moet letten.

Babymassagefilm

Wil je de complete babymassage zien? Dat kan!

1. Ga naar de Bebiboekwebsite
    www.bebiboek.nl/babymassagefilm

2. Toets je inlogcode in
   bebiboek-film01
 
3.	Bekijk	de	babymassagefilm	zo	vaak	je	wilt.

Ga naar de Bebiboekwebsite en bekijk het filmpje zo vaak je wilt.
www.bebiboek.nl/babymassagefilm



Massage voorbereiding 

Zoek een aangename plaats waar je prettig kunt zitten, bijvoorbeeld op je bed of bank 
met een kussen in je rug, of op de grond met een kussen onder je billen. 

Zorg dat je alles bij de hand hebt 

•	 aankleedkussen	of	matje
•	 handdoek,	wikkeldoek	en/of	wat	katoenen	doeken
•	 luiers	en	eventueel	billendoekjes
•	 kom	of	schotel	met	babymassage	olie
•	 schone	en	makkelijke	kleertjes	voor	ná	de	massage

En dan

•	 Leg	een	handdoek	of	wikkeldoek	op	het	aankleedkussen	of	het	matje.
•	 Leg	hierop	je	baby.	
•	 Leg	dan	het	aankleedkussen	of	het	matje	met	je	baby	voor	je	en	tussen	je	benen.
 Je kunt ook in kleermakerszit of op je knieën gaan zitten.
•	 Zet	de	olie	naast	je	neer.
•	 Kleed	hem	dan	rustig	uit	en	leg	iets	warms	over	hem	heen.	
	 Doe	ook	zijn	luier	uit;	de	baby	in	de	film	heeft	een	luier	aan	om	privacy	redenen.
•	 Zit	je	goed?	

Dan begin je met de massage. Neem eerst rust voor jezelf … adem eens diep in en uit …  
draai je schouders en je nek … schud je handen los …  

Kijk ook op bladzijde 39 | Yoga of Mindfulness oefening
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1 
Wrijf je handen in met olie, zijn ze warm? 
Ga met je aandacht naar je handen en voel je 
handen … ga dan met je handen naar je baby 
en leg ze daar waar jij denkt of voelt dat hij het 
prettig vindt. Hoe voelt het onder je handen? 
Je maakt contact met je handen.

2  
Maak een afstrijkende beweging; strijk met je 
handen stevig en omhullend richting zijn voetjes. 
Gebruik hierbij je hele hand. 

3  
Als je bij de voetjes bent aangekomen gaan je 
beide handen om zijn voetjes, lekker stevig. 
Voel eens … hoe voelen zijn voetjes vandaag? 
Zijn ze warm of koud? Bewegen ze? 
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Afstrijkende beweging 

1  
Ga met beide handen aaneengesloten heel rustig 
richting zijn borst. Laat hem zien dat je handen 
eraan komen. 

2 
Leg ze, heel rustig en voorzichtig, op zijn borst 
en laat hem even wennen aan je handen. 

3
Beweeg je handen zijwaarts en masseer, rustig 
en stevig, langs de zijkant van zijn borst 
en buik, 
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4 
rond zijn bovenbeentjes, 

5 
rond zijn onderbeentjes,

6  
naar zijn voetjes toe, en houd ze weer lekker vast. 
Hoe vond hij dit? Maak deze beweging nog eens, 
je	kunt	het	blijven	doen	zolang	je	baby	het	fijn	
vindt. 
Gaat dit goed, ga dan verder met het masseren 
van een beentje en voetje. 

Effect 
Deze beweging is heel ontspannend en strijkt onrust weg. 
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Been, Indiaas melken 

1 
Smeer zijn beentje in met olie. 
Neem één voetje in je hand.

2
Ga met je andere hand (in een C- vorm) naar 
de buitenzijde van zijn bovenbeentje. 
Pak dit vast met 4 vingers boven en duim onder. 

3  
Draai met lichte druk iets naar de middenlijn van 
het beentje en masseer vervolgens met stevige 
druk rond zijn bovenbeentje,
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4 
naar, en rond zijn onderbeentje, richting zijn 
voetje. Bij het voetje aangekomen neem je dat 
in je hele hand. 

5 
Je andere hand is nu vrij en herhaalt dezelfde 
beweging aan de binnenzijde van het beentje, 

6
tot aan het voetje. Bij het voetje aangekomen 
neem je dat weer in je hele hand. Herhaal dit 
een	paar	keer,	zolang	als	je	baby	het	fijn	vindt.	

Effect
Deze bewegingen zijn ontspannend: niet alleen voor zijn 

beentjes, zijn hele lijfje kan er van ontspannen. 

Bovendien maken ze zijn beentjes sterker. 
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Voetje 

1  
Zijn voetje ligt in je hand, masseer stevig het 
voetzooltje van de hiel naar de teentjes. 

2 
Masseer de teentjes, masseer de bovenkant 
van zijn voetje. 

3 
Ga met je platte hand over zijn voetzooltje, 
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4  
en	‘duik	als	een	dolfijn’	met	je	hand,	

Effect
Massage van de voetjes is ontspannend, verwarmend en liefkozend. Je baby voelt waar zijn lijfje ophoudt en met ‘de duik’ 

maak je een verbinding tussen zijn voetjes en zijn hoofd.  Bovendien is voetzoolmassage volgens voetreflexologen gezond 

voor het hele lijf, het stimuleert het zelfherstellend vermogen.  Teentjes, van teenaanzet tot de teenpuntjes masseren helpt 

bij een snotneus of tandjes krijgen. Je kunt voetjes altijd en overal masseren. Zolang je baby er van geniet, doe je het goed. 

6 
Ga dan met een liefdevolle, omhullende 
beweging rond zijn gezichtje, rustig en met 
zachte druk.  
 

Je kunt de been- en voetmassage afsluiten 
met het Zweeds melken.

5 
naar zijn gezichtje. Volgt hij je vingers? 

Of ga je te snel? 
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Been, Zweeds melken 

1
Houd één voetje in je hand, het knietje gaat 
richting zijn buik. Strijk nu met je andere hand 
over de buitenzijde van zijn onderbeentje,

2  
over het bovenbeentje, 

  
 Let op 
 Masseer beide beentjes en voetjes     

 ongeveer even lang, anders voelt het niet in evenwicht.   

 Is je baby nog niet moe en geniet hij van het masseren 

 ga dan naar zijn buikje. 

3
en strijk over zijn billetjes af.  

Masseer dan nu het andere beentje en voetje …

Effect
Deze beweging masseert naar het lichaam toe, 

dit helpt om losgemasseerde afvalstoffen kwijt te raken. 

Let op: deze beweging geeft energie dus je baby 

kan er wat onrustig van worden. Doe dit dan 1 keer  



Buik 

1  
Houd met je linkerhand zijn beentje of voetje 
vast. Leg je warme rechterhand rustig op het 
buikje en voel … hoe voelt zijn buikje vandaag?  
Vindt	je	baby	het	fijn	dat	jij	je	hand	daar	legt,		
dan kun je zijn buikje heel rustig masseren.

Waaier

2
Masseer met je hand - van links naar rechts - 
als een waaier bovenlangs en rond de navel. 

3  
Bij zijn linker bovenbeentje strijk je over het 
beentje tot aan het voetje af. Herhaal dit een paar 
keer.  Vind je baby de waaier	fijn	dan	kun	je	de	
buik nog wat intensiever masseren met de zon. 

Effect
Een warme ontspannen hand op het buikje geeft rust 

(bij krampjes). Buikmassage strijkt onrust of spanning 

uit het buikje en helpt bij obstipatie
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Zon 

1  
Begin net als bij de waaier met je rechterhand 
op het buikje.

2  
Masseer met je hand - van links naar rechts - 
als een waaier bovenlangs en rond de navel.

Let op 
  Geef in eerste instantie weinig tot geen druk op      

het	buikje.		Als	je	baby	het	fijn	vindt	kun	je	al	masserend	 

voorzichtig wat meer druk geven.

  Masseer altijd heel rustig en met de richting van de klok:  

dit is de richting van de darmperistaltiek.

 Blijf met masseren onder het middenrif. 

3  
Maak nu een doorgaande, cirkelvormige 
beweging onderlangs en rond de navel. 
Blijf zo cirkelvormig doorbewegen rond zijn navel. 
Is de buikmassage klaar, rond dan de zon af 
als de waaier.

Is je baby nog tevreden? 



Rug 

Leg je baby op zijn buik, zijn voetjes naar je toe.

Afstrijkende beweging 

1  
Ga met beide handen aaneengesloten richting 
zijn bovenrug. Leg ze daar rustig neer, laat hem 
even wennen aan je handen. 

2  
Beweeg je handen zijwaarts en masseer, rustig 
en stevig, langs de zijkant van zijn rug over zijn 
beentjes, 

3 
naar zijn voetjes. Hou dan zijn voetjes weer 
lekker vast. Hoe vond hij dit? 
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Hand over hand 

4
Leg één hand overdwars op zijn bovenrug.

5
Strijk nu rustig naar, en over zijn billetjes.
Laat de druk van je handen
richting zijn billetjes wat toenemen.

6
Leg nu je andere hand op zijn bovenrug en 
maak dezelfde beweging. 
Zo blijf je ‘hand over hand’ doormasseren. 
 
Effect
Deze bewegingen zijn ontspannend en helpen bij het 

op de buik liggen: de ‘hand-over-hand’ beweging stimuleert 

het optillen van zijn hoofdje en bovenlijfje. 
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Wiegen 

1  

Je baby ligt op zijn rug met de voetjes naar je toe
Kruis zijn beentjes en leg ze tegen zijn buikje aan; 
dit is de foetushouding, de houding waarin je baby 
in je buik lag. 

2  
Leg je handen bovenop zijn beentjes en wieg nu 
heel zachtjes heen en weer met heel kleine 
wiegbewegingen … een heel klein beetje heen 
en weer … heel zachtjes …  

3
Wikkel je baby in een handdoek of wikkeldoek 
en neem hem lekker bij je: zo kun je samen nog 
even nagenieten van de massage. 

Effect 
Deze beweging werkt rustgevend en ontspannend en geeft 

een geborgen gevoel. Het maakt zijn bekken en heupjes 

soepel. Het is een mooie beweging om de massage mee 

af te ronden. Hiermee is de massage klaar. 
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Na de massage

Veel baby’s zijn na de massage toe aan een slaapje. Geeft je baby aan dat hij moe is, 
leg hem dan in zijn bedje of neem hem bij je in de draagdoek. 
Misschien versta je de kunst om vóórdat hij echt moe wordt de massage af te ronden;
zo heeft hij nog wat energie over voor het aankleden.

Tips
 
Voor minder gedoe

•	 Plast	je	baby	tijdens	de	massage,	schuif	dan	een	droge	(hydrofiele)	doek	onder	zijn	billen	
 en ga rustig door met masseren.
• Doe hem ná de massage makkelijke kleertjes aan.

Wil je meer babymassagetechnieken leren, kijk dan op www.bebiboek.nl/massagetips.
Je kunt ook begeleiding vragen van een babyconsulent, of kijken of er een cursus babymassage wordt 
gegeven in jouw buurt.  
Er zijn diverse (tweedehands) boeken over babymassage te koop of te leen bij de bibliotheek.

Kijk ook op bladzijde 78 | Websites en Informatie
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Babykwaaltjes 
In dit hoofdstuk lees je over gewone babykwaaltjes en wat je in dat geval zelf kunt doen. 
Voel je je ongerust, is je baby slap of suf, heeft hij hoge koorts, droge luiers, kreunt hij 
of is hij anders dan normaal, bel dan altijd de huisarts. 
Voor minder dringende vragen kun je ook contact opnemen met het consultatiebureau.

Buikkrampjes of onrustig buikje 

Hard huilen in combinatie met trappelende beentjes en een van pijn vertrokken gezichtje wordt bij pas-
geboren baby’s vaak in verband gebracht met darmkrampjes: de darmen zijn nog niet gewend aan het 
verteren	van	(moeder)melk	en	de	darmflora	is	nog	in	ontwikkeling.	Dat	kan	ongemak	veroorzaken,	zoals	
vastzittende boertjes of windjes. 
Onderzoek naar overmatig huilen bij baby’s toont vooralsnog aan dat in 95% van de gevallen medisch 
gezien geen ziekte of probleem gevonden wordt 5. Momenteel doet men onderzoek naar de 
darmflora	van	baby’s	die	wel	en	niet	veel	huilen	6. 

Zolang je baby goed drinkt, groeit en geen andere klachten heeft kun je er van uitgaan dat hij niet ziek is 
en er niets ernstigs aan de hand is. Je baby moet met zijn hele lijfje nog wennen aan het leven buiten de 
baarmoeder, hij moet dit nieuwe leven ook leren ‘verteren’. Als pasgeboren baby kan hij zijn gevoelens 
en emoties nog niet zo goed zelf reguleren en zit hij soms gewoon niet zo lekker in zijn vel. 
En daar kan een buikje ook onrustig van worden; hoe voelt jouw buik als je gespannen bent? 

Wat kun je doen? 

Maak zijn wereld weer een beetje kleiner en geef ontspanning:

•	 wieg	hem	rustig	of	loop	wat	met	hem	rond	
•	 leg	zachtjes	je	warme	hand	op	zijn	buik	en	laat	de	warmte	van	je	hand	naar	zijn	buikje	stromen
•	 geef	hem	een	warm	badje
•	 draag	hem	in	een	draagdoek	bij	je	
•	 geef	wat	kamille	thee

Kijk ook voor tips op bladzijde 58 | Buikmassage
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Kamillethee

Maak slappe thee: voeg 1 theelepel kamille (baby 0 - 3 maanden), 1 -1 ½ theelepel (baby 3 – 6 maanden) 
of 1 ½ - 2 theelepeltjes (baby 6 - 12 maanden) toe aan 250 ml gekookt water.  
Laat 5 - 10 minuten trekken, koel af en geef je baby er een beetje van te drinken. Vind je de smaak te sterk, leng 
het dan aan met wat (gekookt) water.
Kamille is als kruid heel geschikt voor baby’s: het bevat stoffen die ontspannend, rustgevend, koortsverlagend 
en pijnstillend werken.

Is je baby onder behandeling van een arts of gebruikt hij medicijnen, overleg dan met je arts 
of er redenen zijn om geen kamillethee te geven.
www.levensboom.com

Huidirritatie 

De babyhuid is nog niet helemaal volgroeid en daarom dun en kwetsbaar en snel geïrriteerd 
of uitgedroogd. Was je baby de eerste maanden dan ook alleen met water. Gebruik geen zeep; 
voeg eventueel wat druppels plantaardige babybadolie aan het badwater toe. 

Na het baden de huid goed afdrogen, let op dat ook de huidplooien goed droog zijn. 
Daarna kun je de huid insmeren of masseren met een plantaardige babyolie. 

Sommige baby’s hebben na de geboorte wat puistjes, vlekjes of bultjes, vooral in het gezicht (baby-acne). 
Dit gaat meestal vanzelf weer over. 

Kijk ook op bladzijde 45 | Babymassage olie
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Luieruitslag 

In het luiergebied kan de huid van plas of poep geïrriteerd raken. 
De huid is dan schraal, rood en pijnlijk of kan zelfs hier en daar stuk gaan. 
Verschoon de luier dan zo vaak mogelijk. Maak de billetjes schoon 
met lauw water en droog ze erna goed af. Laat je baby ook eens een 
tijdje zonder luier liggen; let wel op dat hij het niet koud krijgt. 
Smeer de billetjes in met een verzorgende crème voordat je weer 
een schone luier omdoet. 

Soms is er sprake van een schimmelinfectie: je ziet dan diverse rode plekjes of blaasjes en kloofjes op 
de huid. Dit is onschuldig, maar gaat meestal niet vanzelf over. De huisarts kan bekijken of er sprake is 
van een schimmelinfectie en kan een antischimmelcrème adviseren.

Berg 

Veel baby’s hebben de eerste maanden witte of gele vettige korstjes op de hoofdhuid. Dit heet berg en 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door te veel talg. Het kan geen kwaad maar je kunt er wel wat tegen 
doen: masseer de hoofdhuid in met een plantaardige babyolie en laat dit een paar uur intrekken. 
Daarna kun je tijdens het badje de plekjes zachtjes proberen weg te wassen. 
Soms moet je deze behandeling een aantal keren herhalen. 

Tandjes 

Zo rond de leeftijd van 5 - 6 maanden krijgt je baby zijn eerste tandjes. Dit kan ook eerder of later zijn. 
Het krijgen van tandjes kan pijn doen; soms zie je een warm rood wangetje of gaat je baby meer kwijlen. 
Hij kan wat hangerig zijn of slecht slapen.  Als je twijfelt of dit aan het doorkomen van tandjes ligt: 
een tandje dat doorkomt, voelt als een hard bobbeltje onder het tandvlees. Het tandvlees is een beetje 
gespannen en glanzend.
Je baby wil graag ergens op bijten, dus geef hem een bijtring: een koele bijtring verlicht de pijn. 
Je kunt ook het tandvlees van het doorkomende tandje een beetje masseren. 
Vaak gaat het tandjes krijgen samen met wat verhoging of diarree. Als de tandjes er zijn, zullen deze 
klachten weer verdwijnen. Zo niet, dan hebben deze klachten een andere oorzaak. 

Kijk ook op bladzijde 54 | Massage van de teentjes 
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Koorts 

Een gezonde lichaamstemperatuur van je baby schommelt tussen de 36,5 en 37,5 graden. Tussen 37,5 - 38 
graden noemen we verhoging. Is de temperatuur hoger dan 38 graden, dan heeft je baby koorts. Koorts 
is geen ziekte, maar een natuurlijke reactie van het lichaam tegen ziekteverwekkers, zoals virussen of bacte-
riën. Een hogere temperatuur activeert allerlei afweermechanismen die het lichaam nodig heeft om ziekte-
verwekkers ‘te lijf te gaan’. Zo krijgt je baby in de loop van de tijd meer en meer weerstand. 
Geef daarom alleen medicijnen tegen de koorts (zoals paracetamol) als je (huis)arts dit adviseert. 

Wat kun je zelf doen bij koorts 

•	 Zorg	dat	je	baby	zijn	warmte	goed	kwijt	kan:	kleed	hem	niet	te	warm	aan	en	leg	hem	in	bed	
 bijvoorbeeld alleen onder een lakentje. Geef hem warme (wollen) sokjes aan bij koude voetjes. 

	•	 Geef	hem	voldoende	te	drinken,	je	baby	verliest	meer	vocht	dan	anders.	Misschien	heeft	hij	niet	
zo’n zin in drinken, probeer dan vaker kleine beetjes te geven of geef hem vocht met een lepeltje.

 Je kunt hem ook wat lauwe thee of water geven in plaats van melk. 
 Je baby krijgt voldoende vocht binnen als hij bij elke verschoning een natte luier heeft. 

  
Let op 
Koorts is voor jou een signaal dat er wat aan de hand is, dus hou zijn temperatuur in de gaten. 
Neem contact op met de huisarts als de koorts samen gaat met andere ziekteverschijnselen, 
zoals spugen, diarree of huiduitslag. Neem altijd contact op als de koorts stijgt naar 40 graden 
of als je pasgeboren baby een temperatuur van boven de 38 graden heeft. 

Verkoudheid 

Alle baby’s zijn af en toe snotterig, dus jouw baby ook. Zit zijn neusje vol, dan kan je het spoelen met 
een zout oplossing, te koop bij apotheek of drogist. Je kunt het ook zelf maken: een ½ afgestreken 
theelepel keukenzout oplossen in een kopje lauw (gekookt) water. Spoel hiermee zijn neusje een aantal 
keren per dag vooral vóór het voeden: hij kan dan vrijer ademen zodat hij beter kan drinken. 
Een doorgesneden rauwe ui in de buurt van het bedje is ook een beproefd huismiddeltje: 
de zwavelhoudende stof in het sap van de ui prikkelen de slijmvliezen en zorgen dat het snot loskomt.
Kijk ook op bladzijde 54 | Massage van de teentjes
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Oorpijn 

Is je baby jengelig, wordt hij huilend wakker, grijpt hij naar zijn oren of rolt hij met het hoofdje? 
Het kan zijn dat hij bij de verkoudheid ook oorpijn heeft. Vraag de huisarts om in zijn oren te kijken. 

Spugen	en	reflux

Veel baby’s geven in meer of mindere mate mondjes terug 
na het voeden, bijvoorbeeld met een boertje. De sluitspier 
tussen slokdarm en maag is nog niet geheel ontwikkeld en 
daardoor stroomt melk vanuit de maag makkelijk weer 
terug	door	de	slokdarm	naar	het	mondje	(reflux).	
Geeft niets, zolang je baby goed groeit en plast en er geen 
last van heeft, is er niets aan de hand.  
Heeft je baby wel klachten zoals pijn bij het spugen, 
ruikt hij zuur uit zijn mondje, drinkt hij onrustig of hoest of 
rochelt hij, vraag dan de huisarts om advies.

Refluxklachten	vragen	geduld	maar	meestal	worden	ze	minder	zodra	je	baby	zelfstandig	kan	zitten	
en gaan ze uiteindelijk vanzelf over. In de tussentijd kun je je baby zoveel mogelijk rechtop voeden, 
of wat vaker kleine hoeveelheden voeding geven en veel rechtop bij je dragen. 

Is je baby ziek, dan kan hij melk spugen omdat zijn maag op dat moment de voeding niet kan verdragen. 
Geef hem vaker wat kleine beetjes en houd hem in de gaten: let op of hij voldoende plast en of er 
andere ziekteverschijnselen zijn.                                                                                                   

Is je baby gezond, groeit hij goed maar spuugt hij veel, dan kan het ook zijn dat hij te veel voeding krijgt; 
zijn maagje zit te vol. Overleg met het consultatiebureau of dit een reden voor het spugen kan zijn. 

Diarree 

Iedere baby heeft wel eens een keer dunnere poep. Als je baby verder gezond is, kan dit geen kwaad. 
Blijf	hem	borst-	of	flesvoeding	geven;	krijgt	hij	al	fruit	of	groente	dan	kan	je	dit	een	dagje	overslaan.
Poept je baby een paar keer per dag (water)dun dan kan dit veroorzaakt worden door een virus of 
bacterie. Let ook op andere ziekteverschijnselen en vraag advies aan de huisarts; je baby kan snel 
uitdrogen, zeker als de diarree samen gaat met spugen. 
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Spelen en leren 
Tijdens de eerste weken speelt een baby nog niet met speelgoed. Hij heeft genoeg aan alles wat hij 
beleeft terwijl je hem knuffelt, voedt en verzorgt. Babbel met hem, vertel hem wat je gaat doen en 
benoem	waar	zíjn	interesse	naar	uit	gaat,	waar	kijkt	hij	naar?	Zing,	neurie	of	fluit,	of	blaas	eens	zachtjes	
op zijn buikje, jij bent zijn belangrijkste speelgoed. 
Zo leert hij jou en de wereld om zich heen beter kennen. Bovendien geeft het ook een gezellig gevoel 
van samen zijn! 

Na die eerste weken gaat je baby af en toe in de box of op een kleed op de grond.  Aan lekker om zich heen 
kijken heeft hij dan nog genoeg, er valt zoveel te zien (zonlicht door de ramen of schaduw op de muur). 

Rond de 3 maanden gaat hij merken dat hij handjes heeft, ze komen vanzelf in zijn blikveld! Hij vindt het 
leuk om ernaar te kijken! Je kunt hem dan eens een speeltje geven. Hij gaat leren naar het speelgoedje 
te grijpen en het vast te houden als je het in zijn handjes geeft. Hij gaat leren het zelf te pakken.

Is je baby rond de 6 maanden, dan komen zijn voetjes in het zicht. Hij zal ze vanzelf zien en voelen; leuk, 
weer wat nieuws om mee te spelen! Hij gaat draaien en zal ontdekken dat op zijn buik de wereld 
er opeens heel anders uitziet.
Je baby zal genieten van samen praten, liedjes zingen of samen stil zijn. Door kiekeboe te spelen zal hij 
gaan leren dat je er nog wel bent ook al kan hij je even niet zien. En aan het eind van het eerste jaar zal 
hij je graag nadoen bij klap eens in je handjes of opa en oma uitzwaaien. 

Voel je niet schuldig als je om wat voor reden dan ook niet veel speelgoed hebt. Ook voor baby’s geldt: 
less is more! Veel speelgoed rond je baby maakt het voor hem moeilijker zich te concentreren, 
het leidt maar af. Trouwens, het leukste speelgoed komt soms gewoon uit de keuken zoals een pollepel, 
een	plastic	schaaltje	of	een	leeg	plastic	flesje.	Misschien	kun	je	wat	afwisselen?	Geef	eens	iets	stevigs,	
iets zachts of iets wat geluid maakt. Kun je variëren in kleuren? Heb je een mandje waar iets in en uit kan? 
Zo heeft je baby telkens weer wat nieuws. 

Let op dat wat je geeft wel veilig en schoon is en geen losse onderdelen bevat; je baby zal alles in zijn 
mondje stoppen om het te onderzoeken! 

 Voor meer informatie over samen spelen 
www.groeigids.nl
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Zelf leren 

Sommige baby’s brabbelen veel en kunnen snel praten, andere baby’s lopen al met 12 maanden. 
Voel je niet bezorgd als jouw baby nog niet kan wat een andere baby van dezelfde leeftijd al wel doet. 
Jouw baby is uniek en heeft zijn eigen tempo en manier van leren en ontwikkelen. 
Bovendien kan hij af en toe een kleine ‘ontwikkelpauze’ hebben, bijvoorbeeld als hij ziek is of tandjes krijgt. 
Hij haalt dit in zodra hij er weer energie voor heeft. 
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 Vrije bewegingsruimte

Het gaat er ook eigenlijk niet om hoe snél je baby al iets 
kan. Belangrijker is dat hij de speelruimte krijgt om zélf 
te ontdekken, te oefenen en te spelen. Zo geef je hem de 
kans om op zijn eigen manier te leren, soms met vallen 
en opstaan! 

Uit onderzoek blijkt dat vrije bewegingsruimte een gezonde en sterke 
motorische- en persoonlijkheidsontwikkeling stimuleert 7.
Geef hem dus ruimte om te spelen en zelf uit te vinden hoe zijn lijfje 
werkt. Dat vindt hij leuk en spannend, dat hoef je hem niet te leren. 
Een schone en veilige vloer is al voldoende; hier kan hij leren omdraaien, 
tijgeren, zitten en kruipen. 
Het is goed voor zijn zelfvertrouwen en om te leren kleine frustraties 
zelf op te lossen. 

     

     

     
Let op
Houd hem wel in de gaten en zet hem op een veilige plek 
(bijvoorbeeld in een box) als je even niet op kunt letten. 
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Nawoord 
Je baby gaat groeien, gaat van liggen naar lopen en verandert snel. Hij gaat minder slaapjes doen, 
krijgt tandjes en voordat je het weet, eet hij met de pot mee.  
Hij kan van slag raken door een verkoudheid, een vaccinatie, de waterpokken, een ander bedje,  
de eerste dag bij de oppas of wat dan ook. 
En dat allemaal in zijn eerste jaar, dat hoort bij ‘groot worden’.

Voor jou als ouder best een kunst om daarmee om te gaan: net als je het gevoel hebt dat je hem 
een beetje kent en zijn ritme herkent, zal er vast weer wat veranderen. Je zult ongetwijfeld wel eens 
het gevoel hebben dat je het verkeerd doet. Bedenk dan dat de perfecte moeder of vader niet bestaat, 
en dat is misschien maar goed ook! Bovendien zijn er vele wegen die naar Rome leiden.

Geef grenzen aan door de wereld van je baby klein en zijn leven overzichtelijk te maken. 
Blijf kijken en luisteren en probeer telkens opnieuw aan te voelen wat hij je wil vertellen. 
Ontdek wat hij van je vraagt en wat jij hem op dat moment kan geven. 
Zo	ben	je	de	fijnste	moeder	of	vader	die	je	baby	zich	wensen	kan!

Ik wens jou en je baby het allerbeste! 

Hanneke van den Brink 
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Hanneke van den Brink
Kinderverpleegkundige, babyconsulent en moeder

Nadat haar eigen kinderen uit de luiers waren begon Hanneke in 2003 als kinderverpleegkundige 
haar babymassage praktijk. Zij ontwikkelde de functie van babyconsulent en richtte een 
landelijk netwerk voor babyconsulenten op.

Sindsdien begeleidt ze met veel plezier jonge ouders met hun baby. Ouders vragen haar hulp, 
bijvoorbeeld na een zware bevalling of ziekenhuisopname, bij veel huilen of slecht slapen. 
Of gewoon, omdat ze zich als pasgeboren ouders nog wat onwennig voelen.

Door breed te kijken, te coachen, tips en deskundig advies te geven biedt ze datgene aan 
wat bij ouders en hun baby past. Zo laat ze ouders weer meer vertrouwen op hun gevoel.  
Ook geeft ze hen de mogelijkheid te leren hun baby te masseren: ”babymassage is onthaasten,  
ontspannen en de lichaamstaal van je baby beter leren kennen. Voor een veilige hechting! “

Sinds 2005 begeleidt ze ook moeders die tijdelijk met hun baby in de crisisopvang 
van Blijf Groep Amsterdam wonen. Met deze ervaring en expertise maakte ze voor Blijf Groep 
het Bebiboekje (2012): een leuk, praktisch en ondersteunend boekje voor moeders met baby’s 
waarbij het even niet mee zit. 
www.bebiboekje.nl

Vanwege het succes van dit eerste boekje 
heeft Hanneke nu het Bebiboek gemaakt: 
een lief, leuk en praktisch boek voor álle (aanstaande) 
moeders en vaders met baby’s! 
Met	als	extraatje	een	babymassagefilm	zodat	je	nu	nog	
makkelijker zelf met babymassage aan de slag kunt.

Hanneke volgde onder andere bijscholing in babymassage, 
complementaire zorg en coachingsvaardigheden

Sindsdien begeleidde ze met veel plezier jonge ouders met hun baby. Ouders vroegen haar hulp,
bijvoorbeeld na een zware bevalling of ziekenhuisopname, bij veel huilen of slecht slapen.
Of gewoon, omdat ze zich als pasgeboren ouders nog wat onwennig voelden.

Door breed te kijken, te coachen, tips en deskundig advies te geven bood ze datgene aan
wat bij ouders en hun baby paste. Zo liet ze ouders weer meer vertrouwen op hun gevoel.
Ook gaf ze hen de mogelijkheid te leren hun baby te masseren: ”babymassage is onthaasten,
ontspannen en de lichaamstaal van je baby beter leren kennen. Voor een veilige hechting! “

Sinds 2005 begeleidde ze ook moeders die tijdelijk met hun baby in de crisisopvang
van Blijf Groep Amsterdam wonen. Met deze ervaring en expertise maakte ze voor Blijf Groep
het Bebiboekje (2012): een leuk, praktisch en ondersteunend boekje voor moeders met baby’s
waarbij het even niet mee zit.
https://www.blijfgroep.nl/downloads/bebiboekje-moeders-opvang

Vanwege het succes van dit eerste boekje
maakte Hanneke het Bebiboek:
een lief, leuk en praktisch boek voor álle (aanstaande)
moeders en vaders met baby’s!
Met als extraatje een babymassagefilm zodat je nu nog
makkelijker zelf met babymassage aan de slag kunt.

Hanneke volgde onder andere bijscholing in babymassage,
complementaire zorg en coachingsvaardigheden.

Voor een babyconsulent in je buurt:
www.babyconsulentennederland.nl
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Websites & informatie 

Voor babymassage en/of begeleiding op maat, kun je contact opnemen met de babyconsulent.
Een babyconsulent is een (kinder)verpleegkundige gespecialiseerd in ouder- en babyzorg.

Voor een babyconsulent in je buurt: 
www.babyconsulentennederland.nl 

Je baby kan bij diverse klachten baat hebben bij een behandeling van een deskundige op het gebied  
van aanvullende zorg, zoals homeopathie of osteopathie. Zoek dan een deskundige die aangesloten  
is bij een beroepsvereniging en kennis en ervaring heeft met het behandelen van baby’s. 
www.vhan.nl / www.osteopathie.nl 

Slapen

www.veiligslapen.nl 
www.draagdoek.nl 
www.youtube.com/bykaycarriers 
www.hechteband.nl
www.slingomama.nl/draagdoek_maken.php 
www.pacco.nl 
www.pacco.nl/pdf/tweedoeken.pdf 
www.matrozenbedje.info  
www.inbakeren.nl 

Huilen
www.aitnl.org 
 
Voeden
www.borstvoeding.com 
www.borstvoeding.com/voedselintroductie 
www.nvlborstvoeding.nl 
www.borstvoedingnatuurlijk.nl
www.lalecheleague.nl 
www.voedingscentrum.nl
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Babymassage
www.bebiboek.nl/babymassagefilm
www.babymassageamsterdam.nl 
www.levensboom.com

Moeder of vader worden
www.kraamtranen.nl

Spelen en leren
www.groeigids.nl
www.pikler.nl

Over Babymassage
Babymassage, wat je zelf kunt doen voor het welzijn van je kind 
Helende massages bij baby’s en peuters 
Julia	Woodfield	|	ISBN:	90	6038	4296	

Babymassage spelenderwijs 
Conny Coppen | ISBN 90 202 4349 7 

Een andere kijk op huilen
De taal van huilen
Aletha Solter | ISBN 9060207866

Over co-slapen
‘Slapen met je baby’, geschreven door James J. McKenna Ph.D en in het Nederlands  
vertaald door Marianne Vanderveen-Kolkena

Voor meer algemene informatie kun je ook kijken in de groeigids 
die je hebt gekregen van het consultatiebureau of in de algemene groeigids op internet
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Bronnen

1	 •	 Infant	Calming	Responses	during	Maternal	Carrying	in	Humans	and	Mice
  Gianluca Esposito,  Sachine Yoshida, Ryoko Ohnishi, e.a. Current Biology, 18 april 2013
  www.cell.com/current-biology/retrieve/pii/S0960982213003436
	 •	 	Increased	carrying	reduces	infant	crying:	A	randomized	controlled	trial	-	Hunziker	UA,	Garr	RG.	

Pediatrics 77:641-648. University Montreal Children’s Hospital
  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3517799
2	 •	 Ein	Baby	will	getragen	sein	-	Evelin	Kirkilionis.	2013
	 •	 Carrying	in	the	spread-squat-position	as	a	precautionary	measure	-	Annika	Kral	
  http://blog.babesinarms.com.au/wp-content/uploads/2009/08/Hip-Dysplasia-How-Babywearing-
  Can-Help.pdf
3	 •	 From	womb	to	world,	research	based	information	-	Anna	Verwaal	 	
  www.fromwombtoworld.com/links-resources/
4	 •	 Infant	massage:	developing	an	evidence	base	for	health	visiting	practice	-	Charlotte	L.	Clarke,	 

 Catherine Gibb, Janice hart and Alison Davidson. Elsevier Science 2003
	 •	 Effects	of	tactile/kinesthetic	stimulation	on	the	clinical	course	and	sleep/wake	behaviour	of	 

	 	Preterm	neonates	-	Frank	A.	Scafidi,	Tiffany	M.	Field.	University	of	Miami	Medical	School	USA	
www.sciencedirect.com/science/article/pii/016363838690041X#

	 •	 	Cortisol	decreases	and	serotonin	and	dopamine	increase	following	massage	therapy,
  Field T, Hernandez-Reif M, Diego M, Schanberg S, Kuhn C.  Touch Research Institutes, University
  of Miami School of Medicine, Miami, Florida 33101, USA
  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16162447
5	 •	 Multidisciplinaire	richtlijn:	Preventie,	signalering,	diagnostiek	en	behandeling	van	excessief	huilen		
  bij baby’s, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Maart 2013 
  www.ncj.nl/downloads/bestand/746/mulitdisciplinaire-richtlijn-excessief-huilen-bij-baby-39-s
6	 •	 Intestinal	Microbiota	of	Infants	With	Colic:	Development	and	Specific	Signatures	-	Carolina	de
  Weerth, Susana Fuentes, Philippe Puylaert, and Willem M. de Vos. Pediatrics 2013
  www.pediatrics.aappublications.org/content/131/2/e550.short 
7	 •	 Laßt	mir	Zeit:	Die	selbständige	Bewegungsentwicklung	des	Kindes	bis	zum	freien	Gehen		
	 	 Untersuchungsergebnisse,		Aufsätze	und	Vorträge	aus	dem	Nachlaß	zusammengestellt	und	 

 überar beitet, Emmi Pikler
  www.pikler.nl
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Bebiboek
voor alle (aanstaande) moeders en vaders met baby’s

Het Bebiboek is er voor jou.  
Je leest over de eerste babytijd en vindt er deskundig 
advies en praktische tips. 
Met uitgebreide uitleg over babymassage: zo kun je lezen 
en op foto’s en film zien hoe je je baby eenvoudig kunt 
masseren en welk effect dit heeft.  
Er staan ook handige websites in waar je meer infor-
matie kunt vinden of hulp kunt vragen. 

“ Een prachtig boek voor alle (aanstaande) ouders, om je een beetje 
op weg te helpen als je zwanger bent of net een baby hebt gekregen. 
Het is heel praktisch, helder en met passie geschreven, met veel tips 
en suggesties voor een evenwichtige en sensitieve zorg voor baby’s 
en voor de ouders zelf.  
Een mooier kraamcadeau kun je je niet wensen! “ 

Sylvia Nossent, ontwikkelingspsycholoog en voorzitter Stichting Babywerk

www.bebiboek.nl
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