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Voorstellen	  

Nu zestien jaar kraamverzorgster 
En tien jaar lactatiekundige 

 
	  



Voorstellen	  
	  

 Nu sinds enkele jaren babypedagoog 
 
 
   
 
	  



Wat is groeien in het ouderschap	  

De grote veranderingen voor prille ouders 
 
Voor de geboorte kijken ze als een berg tegen de bevalling op. 
Het leven met een baby is nog heel abstract. 
 
 
 
 
 



Wat is groeien in het ouderschap	  

 
De grote veranderingen voor prille ouders 
 
•   de baby heeft zijn ouders 24 uur per dag nodig 
•   ouders begrijpen hun baby de eerste maanden nog niet helemaal 
•   ouders willen in de eerste maanden “de perfecte ouders” zijn 
  
	  



Wat is groeien in het ouderschap	  

Wat is groeien in het ouderschap? 
 
Een nieuwe balans in het leven met een pasgeboren baby.  
 
 
 
 
 
 

 Groeien in het ouderschap: begint in de kraamweek!  
 

luisteren naar eigen gevoel 
 weten wat een baby wel en niet kan 
 leren hoe contact met een baby te maken 
 leren wat het gedrag van de baby betekent  

  sensitief op het babygedrag ingaan  
 

  
	  



Wat kan een baby wel en niet	  
	  

    Wat kan een baby de eerste maanden wel ? 
 
•  Hij kan meteen vanaf de geboorte contact maken 
•  Hij kan met zijn gedrag en signalen duidelijk maken welke 

behoeften hij heeft 
 

  
	  

 

  



Wat kan een baby wel en niet 
	  

   
   Wat kan een baby de eerste maanden niet? 
 
   Na de geboorte kan hij niet voor zichzelf zorgen.  
   Hij heeft zijn ouders nodig voor voeding, verzorging, liefde, stressreductie.  
 
   Eigenlijk zou een baby nog een 4e trimester in de baarmoeder moeten zijn:  
   veel dragen is een mooi alternatief.    
	  



Wat kan een baby wel en niet 
	  

   
 Er zijn drie soorten zoogdieren: 
 
 vluchters   nesters    dragers 
 
 Veel eiwitten in melk  veel vetten in melk  veel suiker in melk 
 
 
 
 



Wat kan een baby wel en niet 
	  

   
  Wat is de mens? 
 

 een nester…              of een drager… 
 
 
 
 
 
 



Contact maken met de baby	  

 
Hoe kunnen ouders contact met hun baby maken? 
 
Kraamverzorgsters: ouders laten zien dat baby meteen contact kan maken. 
•  ouders leren met hun baby te praten 
•  ouders leren om alles te benoemen wat ze gaan doen:  

 dit geeft veiligheid en is goed voor taalontwikkeling. 
•  ouders en baby spiegelen elkaars gedrag vanaf de geboorte 
 

  
 
 



Contact maken met de baby	  

Taal van de verzorger 
 
•  Ouders houden baby op korte afstand om contact te maken 
•  Ouders gebruiken vaak hoge tonen 
•  Bij onrustige baby: geruststellende, lage tonen 
•  Bij huilen en stress: lage tonen, weinig praten en bezorgde blik 

 
	  



Contact maken met de baby	  

Taalontwikkeling bij de baby 
 
•  Eerst is er prelinguistische communicatie:  

 geluiden, uitdrukkingen, gebaren, imitatie 
•  Brabbelen begint met 2 maanden en is overal hetzelfde: 

internationaal brabbelen 
•  Rond 6 maanden is brabbelen verschillend per taal 
•  Tussen 10 en 14 maanden: eerste woordje 

Gebarentaal	  
•  Passief taalbegrip loopt voor op actieve taalproductie. 
•  Vanaf 8 maanden kunnen baby’s via gebaren communiceren. 

 



Het gedrag van de baby	  

   Het is belangrijk dat ouders hun baby leren begrijpen en zijn 
   ritme volgen m.a.w. dat ze sensitieve ouders worden 
 
•    Als ouders het gedrag en de signalen van hun baby begrijpen,  
   kunnen ze meteen reageren op zijn behoeften.  
    
•   Door het volgen van zijn ritme zal de baby beter drinken,  
   beter slapen en minder huilen. 

•   Doordat ouders sensitief op zijn signalen reageren, zal hij zijn  
   ouders steeds meer vertrouwen en zich veiliger voelen bij hun. 

•   Uiteindelijk ontstaat veilige gehechtheid tussen ouders en de baby 	  



Het gedrag van de baby 

Om hun baby te begrijpen is het belangrijk dat ouders 
de gedragstoestanden van hun baby leren kennen. 
 
Er zijn twee slaaptoestanden en drie waaktoestanden: 
 
1. De diepe rustige slaap:  de NREM slaap   
2. De lichte actieve slaap: de REM slaap  
     
3. De alerte rustige waaktoestand                 
4. De alerte actieve waaktoestand 
5.  Huilen 	  



Het slaapgedrag van de baby 
	  

Gedragstoestand 1: de diepe, rustige NREM-slaap 
De baby beweegt nauwelijks, hij ademt regelmatig 
Functie: rust lichaam en onvolgroeide zenuwstelsel 
 
 
Gedragstoestand 2: de lichte, actieve REM-slaap 
De baby beweegt lichaam, armen, benen, ogen 
Hij ademt onregelmatig en trekt gezichten 
Functie: hersengroei 
 

  
	  



Het slaapgedrag van de baby 
	  

 
Waarom botst het slaapgedrag van ouders en hun baby: 
 
•    Bij een baby wordt biologische klok bepaald door zijn maag 
    bij de ouders door licht-donker 

•    Baby’s hebben kortere slaapcycli: 45 minuten 
    slaapcycli ouders: 90 minuten  
    
•    Baby’s slapen veel in de lichte REM-slaap en worden dan wakker 

	  



Het waakgedrag van de baby  
	  

Gedragstoestand  3: de alerte, rustige waaktoestand 
•   Het lichaam is ontspannen en ogen zijn helder 
•   De baby en ouders kunnen contact maken met elkaar 
•   Wijs ouders in de kraamweek op deze vaak korte momenten  
 

 
	  



Het waakgedrag van de baby  
	  

Gedragstoestand 4: de alerte, actieve waaktoestand 
 
De baby beweegt en is vooral geinteresseerd in de omgeving. 
Bij moeheid gaat de baby bewegen, jengelen, gapen, wegkijken, huilen 
 
 

 Filmpje van actief alert naar rustig alert naar moeheid 
 Baby Maya van vijf dagen oud 

 
	  
 
	  



Het waakgedrag van de baby  
	  

Gedragstoestand 5: huilen 
 
Hij maakt duidelijk dat hij behoefte heeft aan voeding, warmte 
of troost 
	  



Het huilgedrag van de baby	  

Huilgedrag in de eerste maanden 
 
•   Baby’s huilen eerste weken gemiddeld 1.5 uur 
•   Ze huilen rond 6 weken zo’n 2.5 uur 
•   Ze huilen rond 12 weken gemiddeld nog maar 1 uur 

  
	  



Het huilgedrag van de baby	  

Oorzaken van huilen 
 
•  Honger 
•  Moeheid of overprikkeldheid 
•  Eenzaamheid  
•  Stress 
•  Pijn: darmkrampjes zijn normaal maar als de baby 

 de hele dag huilt vanwege pijn arts raadplegen! 
 
•  Medische oorzaak: slechts bij 5% van de baby’s 

	  



Het huilgedrag van de baby	  

Huilen gaat vaak samen met andere signalen 
 
Als ouders deze signalen leren kennen, weten ze hoe  
ze op de baby kunnen reageren 
 
Huilen bij honger             Huilen bij pijn      Huilen bij moeheid 
 
 zuigen              rood gezicht      bewegen 
smakken             benen optrekken      gapen 
zoekbewegingen             krijsen       jengelen   



Omgaan met huilen	  

 
Omgaan met huilen 
 
•  Baby huilt minder als ouders ingaan op zijn gedrag 
 
•  Ouders kunnen de baby troosten als hij toch blijft huilen 
 
•  Soms huilt de baby om stress te ontladen:  

 liefst in de troostende armen van zijn ouders 
 
•  Bij veel huilen is het belangrijk dat ouders steun zoeken in 

hun netwerk 



Het prille ouderschap	  

Belangrijk om tijd voor elkaar te maken 
 
Een derde van de ouders is voordat een kind 3 is uit elkaar!!! 
 
 
 
 
	  



Het prille ouderschap	  

De komst van een baby is een aardverschuiving in je relatie 
 
•    Door zorg voor baby is er weinig tijd voor elkaar 
•    Identiteit verandert van partner naar moeder en naar vader 
•    Er is geen netwerk van familie om gezin heen 
     
	  



Het prille ouderschap	  
	  

Hoe kunnen prille ouders hun relatie gezond houden: 
 
•     de zorg voor de baby delen 
•     elkaars inbreng respecteren  
•     conflicten uitspreken 
•     een netwerk opbouwen  
•     tijd voor elkaar vrijmaken 

 

   
	  



Groeien in ‘t ouderschap  
	  

     Baby- en borstvoedingsadvies 
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