
“en waar is de 

gebruiksaanwijzing??”

Over de eerste spannende dagen met je 

baby…



Verwachtingen

• Wordt dit jullie eerste, tweede, volgende kindje?

• Weet je al hoe je je baby gaat voeden?

• Als je al een kind hebt: ga je dingen anders doen?



Wat doen we vanavond?

• Begrijpen van baby’s begint met biologie

• Eten. Wat gaat er in, wat komt eruit

• Slapen. Volgens het boekje slaapt een 

baby 20 uur per dag. Behalve soms

• Huilen. Help!



Een stukje biologie: de mens is een 

zoogdier

Er zijn drie soorten zoogdieren:

• Volgers

• Verbergers

• Dragers



Volgers

• Zijn min of meer “af” 
wanneer ze worden 
geboren

• Kunnen meteen mee 
met moeder

• Melk rijk aan eiwitten, 
vanwege grote 
spieren, snel groeien

• Maken alleen geluid 
om moeder te vinden



Verbergers

• Hulpeloos als net 

geboren

• Geen geluid als ze 

alleen zijn

• Worden verstopt voor 

prooidieren

• Melk daarom veel vet, 

moeder veel weg



Dragers

• Nog niet af bij geboorte

• Volledig afhankelijk van 

moeder

• Leven “op” of “aan” het lijf 

van moeder

• Onrijp zenuwstelsel

• Melk veel suikers voor 

groei van hersenen

• Raken in paniek als 

moeder weg is, veel 

geluid



Mens is “drager”

• Volledig afhankelijk van 

moeder!

• Nog niet “af”

• Moet op of bij het lijf van 

moeder blijven voor vaak 

kleine beetjes voeding 

vanwege grote hersenen

• Zenuwstelsel onrijp, 

temperatuur, hartslag, 

ademhaling

• Huilen als niet bij moeder



Laten we het over eten hebben



Eten, wat doe je zelf?

• Hoe vaak stop je per dag iets in je mond?

• Is het aantal keren dat je eet afhankelijk van je 

leeftijd?

• Of van je gewicht?



Het voeden van een baby

• Grote hersenen, klein maagje!

• Dus vaak kleine beetjes

• Weinig vet, veel suikers, groot verbruik 

energie door hersenen

• Binnen 1,5 uur is (moeder) melk 

grotendeels verteerd

• Dag en nacht door eten!



Grootte van een babymaag



Wat betekent dat ?

Jullie wens, want lekker 

duidelijk ☺

• Voeden iedere drie 

uur ( dus max 8 keer)

• Voorspelbare 

hoeveelheid

• Voorspelbare duur

• Tevreden na de 

voeding in slaap 

vallen

Jullie baby´s wens

• Voeden naar 

behoefte (min 8 keer)

• Hoeveelheid naar 

behoefte

• Soms kort, soms lang 

drinken

• Tja ;)



Borst        
• Hoe vaak? Vaak! 

Meer dan 8 p/d

• Hoe veel? Kleine 

beetjes, wisselend

• Hoe lang? Zolang als 

baby actief drinkt

• Huidcontact gaat 

vanzelf

• Let op je baby!



Fles

• Tijd is belangrijk, 
langzaam aan!

• Verzoek voeden!

• Fles moet “passen”

• Houding: rechtop is 
beter

• Leer kijken naar 
signalen

• Kleine porties is norm



Hoe weet je nou of een baby 

genoeg drinkt?
• Baby meldt zich voor een 

voeding

• Baby drinkt actief

• Borst is meestal soepel, 

fles is meestal leeg

• Voldoende plasluiers 

• Voldoende poepluiers, 

verschil borst/fles

• Baby is meestal tevreden

• Groei ongeveer 150 gram 

per week



Tevreden inslapen na een voeding



De realiteit



(slaap) ritme van een baby

• Jonge baby slaapt in “rondjes” van 45 

minuten

• Snelle afwisseling van diepe en 

oppervlakkige slaap

• Niet gewend aan verschil dag of nacht

• Wel gewend aan perioden van meer 

ruimte in de buik

• Temperament?



Rond blokje in vierkant gat!

Jullie wens

• Een goede nachtrust 
is van 22.00 tot 7.00

• Een of twee keer er 
uit voor een voeding

• Daarna weer verder 
slapen

• Baby in eigen bed

Baby’s wens

• Geen verschil tussen 
dag en nacht

• Frequent voeden

• Voeden en contact is 
bevestiging van je 
aanwezigheid, dus 
veilig. Hoe dichter bij 
mens hoe beter

• Geen mens=paniek!



Huilen, waarom zo vaak en zo 

veel?



Wat doe jij?

• Ik doe een deken weg

• Ik doe een extra deken

• Ik verander van houding in bed

• Ik pak wat drinken

• Ik pak wat te eten

• Ik neem een pijnstiller

• Ik ga nog even wat doen

• Ik probeer me te ontspannen

• Ik kijk wat er aan de hand is

• Ik doe het licht uit

• Ik doe het licht aan

• Ik stel mezelf gerust 

• Ik ga lekker in bad, boek lezen

• Ik doe mijn yoga oefeningen

• Te warm

• Te koud

• Ik lig niet lekker

• Dorst

• Honger

• Pijn

• Niet moe

• Te moe

• Onverwacht geluid

• Te licht

• Te donker

• Bang

• Ongerust, stress

• Te veel prikkels



Dit is wat een baby zelf kan 

doen

Huilen, alleen maar huilen!



Het zijn vast krampjes!

• Kramp hoort bij baby’s

• ‘s Avonds vaker dan ‘s ochtends

• Eerste 6-8 weken toenemend

• Meestal geen relatie met voeding moeder/ baby

• Niets helpt 100%

• Middeltjes niet bewezen effectief, soms wel 

prettig om wat te kunnen doen

• Doen: wiegen, dragen, warmte, zuigen



Hoe kan je als ouders verder 

reageren op huilen?

• Ga kijken! Check luier, temperatuur, bedje, 

voedingssignalen etc. 

• Pas waar nodig iets aan

• Volg je gevoel

• Vaak is jouw lijf het antwoord

• Zuigen is een goede tweede: borst, vinger, 

speen



Wennen of verwennen?

• Biologie zegt: blijf bij 

mij, ik heb je nodig

• Cultuur zegt: baby is 

leuk, voeden is prima, 

maar daarna in je 

eigen bed en ik even 

tijd voor mezelf



Ontspannen kun je leren

• Baby’s ervaren stress als 

moeder/ vader niet in de 

buurt is

• Hartslag +, ademhaling+, 

zuurstof -, bloedsuiker -, 

onrust ++

• Nog geen 

zelf“ontspanner”. 

Ontspannen alleen 

mogelijk door huidcontact



Gezond hechten is winst voor je 

hele leven!

• Tot negen maanden geen (!!!!) verwennen

• Deze periode worden “ontvangers” 

(receptoren) voor ontspanhormoon 

aangelegd

• Reageren op je baby is goed! Je legt 

hiermee de basis voor gezond omgaan 

met stress en tegenslagen. 

• Vergeet alleen ook jezelf niet ☺



Wat is haalbaar?

• Weten hoe het werkt helpt, je baby is er 

niet op uit om je het leven zuur te maken

• Verdeel de taken, neem hulp aan!

• Veilig samen slapen (cosleeper, op de 

borst, tussen jullie in)

• Wiegen, dragen, begrenzen, zuigen

• Haal slaap in waar mogelijk, eisen aan 

jezelf bijstellen



Is wat mijn baby doet wel 

normaal?
• Baby’s huilen

• Ergens op de dag huilt 
een baby van de ene 
voeding naar de andere

• Meestal tussen 17.00 en 
22.00

• Doorslapen is niet 
gewoon tot ver in het 
tweede jaar

• Geen twee baby’s zijn 
hetzelfde

• Het kind van de buren 
doet het altijd beter



Een kleine greep uit vele goede 

bronnen

• www.borstvoeding.com

• www.hetvoedingscentrum.nl

• www.lalecheleague.nl

• www.opvoeden.nl/cjg

• www.natuurlijkouderschap.org

• https://kiind.nl 

http://www.borstvoeding.com/
http://www.hetvoedingscentrum.nl/
http://www.lalecheleague.nl/
http://www.opvoeden.nl/cjg
http://www.natuurlijkouderschap.org/

