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Ik ben Lise en heb De Babyslaapcoach opgericht omdat ik een enorme

behoefte en leegte voelde voor persoonlijke slaaphulp voor baby's,

peuters en kleuters. 

Over de voorbije jaren heb ik ruim over de 600 gezinnen, wereldwijd 

 geholpen bij het oplossen van hun kleine tot grote slaapproblemen met

liefdevolle en eigentijdse slaapbegeleiding.

Na 15 jaar vroedvrouw-ervaring in de zorg voor prematuren en postnatale

zorg, voelde ik de impact dat slaapgebrek had op ouders!

Ik verdiepte me, gedurende 8 jaar (én nog steeds), in het hele

slaapgebeuren en zette me in om gezinnen te helpen meer rust te

vinden! 

"Ik geloof niet in one-size fits all. 
Dit is de reden waarom ik mij heb verdiept in alle mogelijke slaap

theorieën en bewezen ontwikkelingsmethodes voor het jonge kind.

In mijn aanpak staat ontwikkelingsgerichte zorg en leeftijd passende
aandacht dan ook centraal. 

De baby heeft een eigen taal om zich uit te drukken en wordt vaak

verkeerd begrepen door ouders die handelen met de beste bedoelingen. 

Om deze ouders de beste begeleiding te geven verdiepte ik me in de

bewezen methodes van Magda Gerber (RIE- methode), 

dr. Shefali (Conscious parenting), 

dr. Karp (Happiest baby on the block - the 5 s's), 

dr. Linda F. Palmer (the baby bond), 

dr Siegel & dr Payne Bryson (The whole-brain child), ...

Zo werd mijn eigen gecertificeerde aanpak binnen de slaapbegeleiding,

The Sleep Code®, ontwikkeld."

Wenst u meer informatie of 

heeft u vragen?

Aarzel niet om verder 

contact op te nemen!
WWW.DEBABYSLAAPCOACH.COM

0472/47 .76 .86

DULLAERTSLISE@GMAIL.COM

Wie is Lise?



WAT IS SLAAP EN WAAROM IS HET

BELANGRIJK?

NEUROLOGISCH

Slaap is geen passieve toestand waarbij de hersenen rusten.

Het is een complex fenomeen waarbij de hersenen erg actief zijn.

Het lichaam van je baby komt tot rust tijdens het slapen. Dit geeft jouw

baby’s hersenen de kans om te werken op volle toeren.

Tijdens de slaap verwerken baby’s de prikkels van de voorbije dag, worden

de nieuw aangeleerde dingen opgeslagen in hun geheugen EN… groeien

kinderen!

SLAAPCYCLUS
Tijdens het begin van een slaapcyclus kan je baby actief trillen of juist heel stil

liggen met oppervlakkige ademhaling. Als we slapen, doorlopen we een reeks

slaapcycli die ongeveer elke 45-90 minuten van diepe slaap en lichte slaap

worden herhaald. Kinderen komen onmiddellijk in de REM-slaap nadat ze in

slaap zijn gevallen, wat betekent dat het heel gemakkelijk voor ze is om

wakker te worden als je ze in de wieg legt onmiddellijk nadat hun ogen

dichtgaan.

HOE ZIT SLAAP IN ELKAAR?

Er zijn drie basisprincipes voor babyslaap: inzicht in de neurologische (de

hersenen), de biologische (het lichaam) en de gedragsaspecten (onze

routines / gewoonten).

Wetenschappelijk gezien bestaat er eigenlijk niet zoiets als 'de hele nacht

door slapen'! geloof het of niet. Baby's hebben, net als volwassenen, veel

dieptes en stadia van slaap, die zich de hele nacht herhalen, in cycli van 45-

90 minuten. Naarmate kinderen ouder worden, hebben ze ook biologische

factoren die voor en helaas tegen hen werken. Routines die elke dag

worden herhaald, kunnen helpen bij het aansluiten van deze slaapcycli,

zodat jouw baby 's nachts lang kan gaan slapen. Laten we even kijken hoe

dit in elkaar zit!



Cirkel 1: ogen zijn gesloten, maar je baby begint net in slaap te vallen en

kan nog wat fussy zijn en wordt gemakkelijk opnieuw wakker.

Cirkel 2: na een grote "zucht" worden de ledematen slap, je baby slaapt

eindelijk.

Cirkel 3: Volledig in slaap gevallen. Hier kan je eventueel geluk hebben als

je jouw kleintje wil neerleggen in bed... Maar niet voor lang!

Cirkel 4: Hier worden de meeste baby's wakker, vooral als ze op de ene

plaats in slaap vielen en wakker werden op een andere (mama's armen /

borst, dan in bedje).

Cirkel 5: Je baby kan hier heel gemakkelijk wakker worden, en de

verbinding met cirkel één zal (hopelijk) herhalen. Dit zal enkel lukken als je

baby leerde om bij cirkel 1 zelfstandig in slaap te vallen.

Even meer uitleg over wat een slaapcyclus nu eigenlijk is en hoe deze werkt:
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Als ik het heb over de biologische kant van slaap, bedoel ik wat er effectief in

het lichaam van je baby gebeurt, opdat dutjes of slapen gedurende de nacht

goed of minder goed verloopt. 

Als we de slaap van een kind biologisch willen begrijpen, kijken we naar  vier

dingen: de interne klok, productie van cortisol (stress-hormoon), de productie

van melatonine (slaap-hormoon) en de productie van serotonine (bouwstof

melatonine)

BIORITME - INTERNE KLOK
De interne klok van kinderen houdt rekening met zo'n 12-13u dag-uren (tussen

het wakker worden en opnieuw gaan slapen) en dus 11-12u nacht- uren (tussen

slapen gaan en de ochtend). Dit dag- en nachtritme komt echter pas tot stand

tussen 6-12 weken. Voor de leeftijd van 12 weken hebben de meeste baby's nog

een onvoorspelbaar ritme, en kan het zijn dat je baby wakkerder is in de avond

en het begin van de nacht, om dan in de ochtend vrij rustig te zijn.(Waarom?
In de buik werd je baby gedurende de dag, door de beweging van mama, in
slaap gewiegd. 's Avonds en in het eerste deel van de nacht, wanneer mama
rustig neerlag,  werd je baby actiever. Dit gedrag nemen baby's na geboorte
nog mee voor de eerste weken, tot het biologische klokje begint te tikken!)

Gedurende de dag, afhankelijk van de leeftijd, zal je kleintje 4, 3, 2 of 1 dutje(s)

doen. Dit wordt bekeken aan de hand van de wakkertijden (Hoe lang je kind

kan wakker zijn tussen twee slaapjes in!) 

Rond 4 maanden vormt zich een eerste ritme van 4 dutjes. Tegen 5 - 6

maanden zullen 4 dutjes echter 3 dutjes worden. Rond 8 maanden is je baby

klaar voor een schema van 2 dutjes. Tussen 15 en 18 maanden zal je kleintje

klaar zijn om het ochtenddutje te laten vallen, om uiteindelijk consistent één

dutje te doen. Kinderen zullen het dutje meestal volledig laten vallen tussen de

2,5 - 3,5jaar.

Nu je een kijkje nam in hoe de interne klok werkt, is het belangrijk om drie

hormonen te begrijpen die de slaap en het bioritme bepalen: cortisol, 

 melatonine en serotonine.

BIOLOGISCH



CORTISOL (stresshormoon)
Net als volwassenen kunnen jonge kinderen oververmoeid of uitgeput raken

tot het punt dat ze in overdrive gaan, zeker wanneer je baby over zijn

wakkertijden heen gaat. Wanneer een baby oververmoeid is, komt er cortisol

vrij, een stresshormoon.

Hierdoor wordt het veel moeilijker om in slaap te vallen én in slaap te blijven.

Cortisol werkt namelijk de productie van het slaaphormoon, melatonine tegen.  

Als gevolg hiervan krijg je een baby die de hele dag korte dutjes doet, zich

constant druk maakt en over het algemeen fussy lijkt.

MELATONINE (slaaphormoon)
Melatonine bij de geboorte
Pasgeborenen zijn meestal erg slaperig in de eerste paar weken, en dit komt

omdat ze bij de geboorte een dosis melatonine van mama hebben

meegekregen. Op dit moment is het prima om een baby bij heldere licht te

laten slapen, omdat het hen zal helpen om het verschil tussen dag en nacht te

herkennen. Hierna, meestal na zo'n 2-3 weken, hebben baby's de neiging om

"wakker te worden" en beginnen ze een onregelmatig slaappatroon te krijgen.

Dit komt doordat ze nog geen eigen melatonine aanmaken en ook geen

functionerend inwendige klok hebben. Melatonine en serotonine worden

geproduceerd in de pijnappelklier in het lichaam en dit is bij pasgeboren

baby's nog erg onderontwikkeld.

Het begin van de melatonineproductie en hoe dit de slaap beïnvloedt.
Tussen de 6 en 12 weken (gecorrigeerd bij premature baby's), is de

pijnappelklier van je baby voldoende ontwikkeld om zijn eigen melatonine aan

te maken. Hierdoor begint het hele bioritme op peil te komen. Dit is het

moment waarop je begint te zien dat de hazenslaapjes (slechts één

slaapcyclus - 45min) tot stand komen. Het is belangrijk om je baby op dit punt

stilaan te leren hoe hij twee slaapcycli aan elkaar kan schakelen om te

voorkomen dat hij 's nachts vaker zal wakker worden. Je baby in het donker

laten slapen, voor alle dutjes en 's nachts, is vanaf dit punt cruciaal, aangezien

de melatonineproductie niet zal plaatsvinden tenzij je baby zich in een

donkere ruimte bevindt. 



Melatonineproductie doorheen de dag.
Er is een natuurlijke stijging en daling van het melatoninegehalte in de hersenen

over 24 uur. Het melatonine niveau stijgt op natuurlijke wijze tussen 18u00 en

19u30 en bereikt zijn hoogtepunt rond middernacht. Hierdoor is deze periode de

meest herstellende tijd van de nachts voor je baby (en jezelf) om te slapen. Tijdens

deze periode vindt de diepste slaap plaats. 

De productie van melatonine is afhankelijk van een donkere ruimte, daarom stijgt

de productie natuurlijk 's avonds. Indien je dus wenst te werken naar goede dutjes

overdag is het aan te raden om je baby in een donkere kamer te laten slapen met

verduisteringsgordijnen, zeker vanaf 6 weken.

Na middernacht begint de melatoninespiegel van je baby beetje bij beetje af te

nemen en worden de slaapcycli korter.

Tegen de ochtend, rond 3-4uur, geraakt je baby niet meer zo gemakkelijk terug in

een diepe slaap, hij schommelt continu tussen wakker zijn en een heel lichte

slaap. Dit vanwege het dalen van de melatonine niveaus, de stijging van cortisol en

het natuurlijke ritme van hun lichaam dat probeert hen wakker te maken om de

dag te starten. Indien je baby zelf in slaap vallen hier nog niet helemaal onder de

knie heeft, wat heel normaal is voor deze jonge baby's, kan het zijn dat je in de

ochtend je baby flink zal moeten helpen om nog even verder te slapen. Dit is een

vaardigheid die ze echt moeten oefenen en leren.

SEROTONINE
Serotonine is een ander hormoon dat verband houdt met de waak- en slaapcycli

van je baby. Dit hormoon is de voorloper van het slaaphormoon melatonine, maar

wordt niet in het donker aangemaakt, maar in het licht. Serotonine helpt het

lichaam om te weten dat het dag is. Dit heeft als gevolgd, dat wanneer de

slaapruimte van je baby licht is, hij serotonine blijft produceren en dus niet het

slaaphormoon melatonine.

Serotonine begint zich om te zetten tot melatonine zodra je baby zijn donkere

slaapruimte binnengaat. Als we niet genoeg zonlicht krijgen, maken we niet

genoeg serotonine (en na omzetting dus melatonine) aan om de hele nacht door

te slapen. Verhogingen van serotonine laat op de dag, dus nog even buiten

wandelen met je baby in de late namiddag of val avond, kan de totale

hoeveelheid melatonine vergroten, dit zal je baby helpen om 's nachts langer door

te slapen en minder vroeg wakker te worden in de ochtend. (Goede tip dus voor

de vroege vogeltjes!)



WAKKERTIJDEN

Wakkertijden slepen een belangrijke rol in het slaapgedrag van je baby. 

Een wakkertijd is de tijd dat je baby alert wakker kan zijn tussen twee slaapjes

in. De wakkertijd wordt gerekend vanaf het wakker worden van het ene dutje

en het effectief opnieuw in slaap vallen bij een volgende dutje. De wakkertijd

is dus niet de moment waarop je jouw slaapritueel start, het is de moment

waarop je baby hoort te slapen. Zet je slaapritueel dus ruim op voorhand in.

Observeer je baby daarom goed, zo zal je de eerste subtiele slaapsignalen

opvangen en heb je de tijd om je baby klaar te maken voor het slapen gaan,

vòòr hij oververmoeid is. 

SLEEPWINDOWS

9 - 10 uur 

12 - 14 uur

18 - 19 uur

Sleepwindows zijn momenten op de dag waarbij de cortisol- levels biologisch

gezien op een laag pitje staat. Hierdoor wordt dutten op deze momenten een

stukje gemakkelijker.

Sleepwindows ontwikkelen zich vanaf 16 weken en vallen op volgende

tijdstippen:



SLAAPSIGNALEN

Naast weet hebben van hoe lang je baby kan wakker zijn, is het ook van

belang te herkennen welke signalen je baby vertoont wanneer hij vermoeid is.

De wakkertijden zijn vooral een richtlijn, het zijn de slaapsignalen van je baby

die op deze leeftijd de beste indicatie zijn om te weten wanneer de bedtijd

best valt.

De slaapsignalen staan niet zomaar in deze volgorde. Ze staan in de volgorde

van hoe ze ongeveer zullen verschijnen. Wanneer jouw baby aan het huilen

slaat, zijn hier dus al een hele hoop slaapsignalen aan vooraf gegaan. Het is nu

net de ruimte tussen de eerste slaapsignalen en het huilen dat het ideale

moment is om je baby in bed te leggen. The sweet spot! 

Wegkijken

Wrijven in de oogje / aan de oren trekken / in de haren wrijven

Gapen

Willen knuffelen / bij je zitten

Duim in de mond / zuigen op de handjes / tutje

Drukker worden

Jengelen, huilen, hangerig zijn

De meest voorkomende slaapsignalen zijn



Ik zal deze kort en krachtig houden: de gedragsmatige kant van de slaap

spreekt tot ons gedrag voorafgaand aan een dutje of bedtijd, n.a.w het

slaapritueel of bedtijdritueel.

Het implementeren van een ochtendroutine, een slaapritueel en zelfs

bedtijdroutine vanaf dag 1 is zeker mogelijk en dit helpt vele gezinnen om hun

draai te vinden binnen het ouderschap. Het creëert een hou vast voor zowel

jou als je baby. 

Het is niet alleen van belang om herhaaldelijke handelingen uit te voeren voor

het slapen gaan. Voor baby's is het ontdekken van de wereld al een hele

karwei, je baby helpen om rust te vinden en te begeleiden bij deze

ontdekkingstocht is van uitermate belang om ook de slaap te kunnen vinden.

GEDRAG

VEILIG SLAPEN

Zorg voor een kamertemperatuur tussen 16 - 18°C

Leg een kind altijd op zijn rug/lichte zijlig te slapen

Rook nooit in de buurt van je baby

Blijf in de buurt en kijk, luister en voel regelmatig

Zorg voor een veilig bed en veilig bedmateriaal (stevig matras, die ademend

is en bedlinnen van natuurlijke oorsprong)

Zorg dat je baby het niet te warm krijgt

Gebruik geen geneesmiddelen die inwerken op de slaap

Zorg voor rust en regelmaat



Voor de leeftijd van 6 weken is het geen enkel probleem indien jouw baby

overdag in een omgeving slaapt waar veel licht is. Je kleintje kent dan nog

geen dag- en nachtritme en de eigen melatonine productie is nog niet op

gang. Door je baby na geboorte eerst onder toezicht te laten slapen, heb je tijd

om je baby te leren kennen en goed te observeren. 

In welke ruimte je baby exact slaapt, is minder van belang. Zorg er wel voordat

zijn slaapplaats veilig en rustig is en je kleintje niet gestoord kan worden.

Na wat we geleerd hebben over het bioritme en de productie van melatonine

kan ik het niet genoeg benadrukken hoe belangrijk een donkere

slaapomgeving is. 

Om deze reden is het aan te raden rond 6 weken te starten met met

minimum 1 dutje per dag, in bed, in een donker kamer, meerdere mag

natuurlijk ook. Ik opteer steeds om te starten met de ochtend- of middagdut,

gezien deze de belangrijkste dutjes zullen zijn voor een lange periode.  

Rond 8-10 weken kan je werken naar ochtend- én middagdutje in de donkere

ruimte. Bouw hierop verder totdat alle dutjes die thuis doorgaan, in een

donkere kamer plaatsvinden. Maak gebruik van een babyfoon, eventueel met

camera, zodat je met een gerust hart je baby in de gaten kan houden wanneer

hij slaapt.

Indien je merkt dat je baby de slaap niet meer kan vinden in een klare ruimte,

met omgevingsgeluid en prikkels, dan kan je hem best sowieso voor elk dutje

te slapen leggen in de donker ruimte. Ook al is je baby nog erg jong!

SLAAPOMGEVING



Baby’s zullen enkel leren om hun slaapcycli aan elkaar te schakelen, zonder

volledig wakker te worden, als ze geleerd hebben hoe ze zelf in slaap kunnen

vallen. 

Slapen op zich is een biologisch proces, elke baby wordt geboren met de

juiste tools om te slapen. Het zelf in slaap vallen daarentegen is iets wat ze de

eerste maanden niet zelf kunnen. Om dit te oefenen en te leren hebben ze

jouw hulp nodig. Omdat baby's moeten leren hoe zich over te geven aan de

slaap en ze zeer vatbaar zijn voor invloeden van buiten af, worden baby’s vaak

afhankelijk van een handeling of voorwerp om in slaap te vallen. Dit wordt een

slaapassociatie genoemd. 

Slaapassociaties kunnen worden opgedeeld in 2 soorten:

Ouder-geassisteerde slaapassociaties: Wiegen, rondwandelen, op de

arm/borst slapen, in de draagzak/wandelwagen, samenslapen,...

Dit zijn slaapassociaties waarvoor jij als ouder steeds fysiek aanwezig hoort te

zijn bij je baby om hem te helpen.

Baby- geassisteerde slaapassociaties: White noise, slaapzak/inbakerdoek,

babynestje of bedomrander, geuren, vaste troost, conssequent gedrag,...

Dit zijn slaapassociaties die je baby steeds bij zich kan hebben, meenemen,

waardoor hij stilaan kan leren om met deze associaties zelf rust te vinden.

Wanneer deze associaties aangeboden worden, hoe je niet noodzakelijk fysiek

aanwezig te zijn! Zeker als deze associaties overgoten zijn met jouw geur, denk

aan de tips uit het hoofdstuk baby ontwikkeling.

Slaapassociaties zijn iets normaal voor je baby. Gezien kinderen in het begin

niet bekwaam zijn zelf de slaap te vinden is het heel normaal dat je de eerste

weken vooral ouder- geassisteerde slaapassociaties zal gebruiken voor je

kleine kapoen. Zodra de productie van melatonine op gang komt, is het

verstandig ook aan de slag te gaan met baby- geassisteerde slaapassociaties,

in het begin al dan niet gecombineerd met nog ouderlijke hulp.

SLAAPASSOCIATIES



TIP: Let altijd op wat je jouw baby aanleert!

De slaapassociatie(s) waarmee je baby in slaap viel, zal (zullen) opnieuw nodig

nodig zijn wanneer je baby in de overgangsfase komt van de ene slaapcyclus

naar de andere. Wanneer je baby op dat moment niet bij zich heeft waarmee

hij in slaap viel, zal hij huilende wakker worden, omdat hij niet weet hoe hij

terug in slaap moeten vallen zonder deze hulp. Wil je jouw baby helpen? Leer

hem dan een slaapassociatie aan, waarvan jij weet dat je deze kan blijven

toepassen.

Mijn persoonlijk advies?
Ik start reeds vanaf de eerste levensweek met het toepassen van baby-

geassisteerde slaapassociaties gecombineerd met ouder- geassisteerde

slaapassociaties! 

Ik opteer om gebruik te maken van een inbakerdoek (ruikende naar mama),

white noise en een babynestje om een jonge baby te leren om te slapen in zijn

bed. Deze fysieke associaties combineer ik met een vast slaapritueel en vaste

troostmethode (verbinding en veiligheid) om de baby, met hulp van de

ouders, te leren rust te vinden in zijn bedje. Lukt dit echter na enige tijd

proberen niet? Ga ik over naar ouder- geassisteerde slaapassociaties zoals

slapen in de draagzak, op de arm of borst. 

Bij een volgende dutje probeer je gewoon opnieuw eerst in bedje. Zo krijgt je

baby rustig de tijd om stap per stap te leren hoe hij, onder begeleiding,

zelfstandig slapen onder de knie kan krijgen.

TUTJE of FOPSPEEN
Een tutje werd niet vermeld bij de slaapassociaties, dit is nochtans één van de

sterkste slaapassociaties die er zijn! Het is echter ook een baby- en ouder-

geassisteerde slaapassociatie! 

Het tutje of de fopspeen is een prachtig geruststellend tool voor pasgeboren

baby's jonger dan 3 - 6 maanden, die geboren worden met een behoefte om

te zuigen. Vermijd echter wel dat je baby énkel in slaap kan vallen met een

tutje. Probeer het tutje steeds weg te nemen vlak voordat je baby volledig in

slaap valt. Op die manier gebruikt hij het tutje enkel om te kalmeren, niet om

effectief in te slapen en zo vermijd je een slaapassociatie met de tut. Wordt de

tut toch een slaapassociatie? Dan is dit voor de eerste 6-8 maanden vooral een

ouder- geassisteerde slaapassociatie, gezien je baby het tutje niet zelf in zijn

mondje kan houden of zelf naar zijn mondje kan brengen. Hierdoor bestaat de

kans dat jij na elke (halve) slaapcyclus opnieuw het tutje moet gaan

aanbieden.



Wat is mijn advies over een tutje?
Tot en met de leeftijd van 3 - 6 maanden zijn tutjes heel effectief als

rustgevende tool. Daarom raad ik aan het tutje als troost te gebruiken maar

wel weg te nemen net voor je baby in slaap valt, of hierop toch te oefenen.

Tussen 4 - 6 maanden verandert deze zuigREFLEX stilaan naar een

zuigGEWOONTE en dan kan deze een flinke stoorzender worden voor het

slapen. Is dit geen stoorzender voor jouw baby? Hoef je niets te doen. Wordt je

baby echter elke slaapcyclus wakker voor zijn tutje en kan hij de slaap zonder

niet vinden? Dan raad ik aan om het tutje weg te nemen. Maar soms is het

tutje wegnemen geen goede oplossing, het kan zijn dat jouw kindje de hoge

nood naar een tutje blijft voelen tot 12 maanden, opteer hier dan om zo snel

mogelijk te oefenen op het tutje zelf naar de mond brengen.

Wil je het tutje proberen weglaten? Hier werkt de “cold turkey”-methode het

best. Zodra je merkt dat je baby echt wakker wordt voor zijn tutje, neem je het

tutje helemaal weg. Je baby zal hierdoor, tijdelijk, even meer gaan huilen. Je

baby goed troosten en ondersteunen is hier dan ook heel belangrijk (Zie

troostmethode verder in het slaapprogramma). Je zal al snel merken dat je

baby na een 2 tot 4- tal dagen zijn tutje vergeten is. 

Zodra het slapen zonder tutje lukt, kan je ook de hulp die je geboden hebt

tijdens deze moeilijke overgang, stap per stap gaan afbouwen.

Meer informatie vind je in de tutjes- bundel, beschikbaar op mijn website.



Opfris moment

Verse pamper

Pyjama uit - kleding aan

Ga naar de woonkamer

Start de eerste EASY- routine

E is voor Eat: Voed je baby zodra hij wakker wordt  

A is voor activity: Speel met je baby tot het tijd is voor zijn volgende dutje. 

S is voor sleep: In EASY- routine zorg je voor dutjes op regelmatige

tijdstippen, aan de hand van wakkertijden en vermoeidheidssignalen, om

de baby een goede slaaphygiëne aan te leren.  

Y is voor You: Of je nu staat te popelen om het huis op te fleuren of je wilt

op de zetel liggen met een goede serie of film, nu is het jouw kans. Maar

geniet ervan zolang het duurt – je tijd is alleen afhankelijk van hoe lang je

baby slaapt.

Badmoment

Pamper - Pyjama

Tandjes poetsen

Ga naar de kamer van je kleine kapoen. Zorg voor een rustige,

schemerdonkere kamer.

Laat je kleintje een voeding drinken

Lees een verhaaltje voor of zing een slaapliedje

Bij indommelen - Leg je kleintje in bed

Hou het donker de hele nacht

Gebruik zacht strooilicht bij voeding- of troost momenten.

Ga niet praten gedurende de nacht, toesissen kan.

Hou de interactie 's nachts zo saai mogelijk.

Maak geen oogcontact gedurende de nachtelijke interventies.

FLOW VAN DE DAG
OCHTENDROUTINE
Een goede ochtendroutine heeft enkele vaste elementen:

DAGROUTINE - EASY ROUTINE

Kinderen hebben, net als volwassenen, een "winding-down" moment nodig

voor ze klaar zijn om de nacht in te gaan. Voor zeer jonge baby's wil dit zeggen

dat je tussen het laatste dutje van de dag en het ingaan van de nacht, je baby

zo rustig mogelijk probeert.

BEDTIJDROUTINE
Een bedtijdroutine duur zo'n 30 - 40 minuten en is een onderdeel van de

avondroutine. Een "ideaal" bedtijdroutine heeft enkele key- elementen:

NACHTROUTINE
Om de nacht met een kleine kapoen goed door te komen zijn er enkele tips:



DE ROL VAN HUILEN?
Zoals hierboven net werd uitgelegd is huilen de taal van je baby. Je baby

gebruikt huilen om je duidelijk te maken wanneer hij honger heeft, moe is of

oncomfortabel. Sommige baby’s huilen wanneer ze overprikkeld zijn, krampjes

hebben of opschrikken van een ongekend geluid. Vele baby's gaan ook huilen

wanneer ze gescheiden worden van mama en/of papa, omdat deze hen een

veilig gevoel bieden. De kans bestaat ook dat je baby gaat huilen voor het

slapen gaan om de prikkels van de dag kwijt te raken alvorens hij de slaap kan

vinden.

Als het aankomt op huilen is het van belang te begrijpen dat huilen nu

eenmaal onderdeel is van het ‘baby- zijn’. Het is dus NIET jouw taak het huilen

van je baby te doen stoppen of de huilperiode korter te maken. Het is jouw

taak te achterhalen WAAROM je baby huilt en hierop de beste respons te

voorzien.

Zodra je het waarom van het huilen kan aanpakken zal het huilen uit zichzelf

afnemen of stoppen. Ga er niet van uit dat je baby je altijd fysiek nodig heeft

als hij aan het huilen slaat. Je kan ook jouw aanwezigheid laten voelen door

tegen je baby te praten of te zingen, je baby te wikkelen in een T-shirt of doek

dat je gedragen hebt, je kan ook een knuffeldoekje met jouw geur bij je baby

leggen, raak je baby aan terwijl hij in zijn bed/park ligt,... Gebruik alle zintuigen

van je baby om hem te laten voelen dat je nog steeds bij hem bent, ook al ben

je fysiek even niet beschikbaar. Maak hiervan ook gebruik als je aanvoelt dat je

baby liever niet gepakt wordt en liever even uithuilt in zijn bed of park, zo

behoud je steeds verbinding, veiligheid en geborgenheid.

Ga er ook niet van uit dat je iets verkeerd doet of dat je jouw aanpak moet

bijstellen omdat je baby nog even blijft huilen, ook al ben je hem aan het

troosten. Misschien is je baby gewoon nog niet uitgehuild.

Om het waarom van het huilen te achterhalen moeten we stilstaan bij onze

eigen gevoelens als het aankomt op huilen. Velen onder ons voelen zich erg

ongemakkelijk bij het huilgedrag van baby's, doen er alles aan om het zo snel

mogelijk te stoppen. Komt dit omdat we te weinig weten over huilen of omdat

we door de jaren heen een "verkeerde" relatie opbouwden met huilen? 

Laten we even kijken naar wat huilen eigenlijk kan doen voor je baby!



Ontladen
Huilen helpt jouw baby om opnieuw in balans te komen, tranen zijn helend!

Baby's en jonge kinderen hebben huilen nodig! Huilen zorgt voor een

vermindering van de stress, zorgt voor de verwerking van prikkels, het

aanvaarden van grenzen, het omgaan met grote emoties,… 

Dr. William Frey, een biochemicus in Minnesota, heeft onderzoek gedaan naar

de chemische inhoud van tranen. Een van de stoffen die in tranen werd

aangetroffen, was het stresshormoon ACTH (dat cortisol productie stimuleert).

Dr. Frey stelt dus dat huilen helpt om overmatige hoeveelheden ACTH en

misschien andere stoffen die zich na een stressvolle gebeurtenis ophopen, te

verminderen. Dr. Frey gesuggereerd ook dat het doel van huilen (owv emoties)

kan zijn om afvalproducten uit het lichaam te verwijderen, vergelijkbaar met

andere uitscheidingsprocessen zoals urineren, stoelgang, uitademen en

zweten. Frey's conclusie is dat wanneer we tranen onderdrukken we hogere

kans hebben op psychologische en zelfs fysieke problemen. Huilen verwijdert

niet alleen gifstoffen uit het lichaam, maar vermindert ook de spanning.

Studies tonen een lagere bloeddruk, polsslag en lichaamstemperatuur bij

personen die konden uithuilen of uitrazen. 

"Cry it out"
Uithuilen alleen (cry it out) is daarentegen een compleet achterhaalde aanpak

die niet eens steunt op wetenschap!

Baby's moeten kunnen huilen in het comfort van hun ouders of zorgverleners.

Baby's en jonge kinderen zijn niet in staat om zelf rust te vinden… de

mogelijkheid om rust te leren vinden moeten ze leren van hun ouders!

Kinderen gaan over tot een overlevingsstand wanneer ze alleen gelaten

worden… Ja ze vallen in slaap maar enkel omdat ze het laatste beetje van hun

reserves aan het sparen zijn, niet omdat ze geleerd hebben hoe ze alleen

kunnen slapen! Dit zijn zeker niet de omstandigheden waarin we willen dat

baby’s en kinderen kunnen en leren slapen, we willen dat ze leren slapen

vanuit de sfeer van veiligheid, verbinding en geborgenheid!

Om je kind te helpen is het van belang een continuïteit aan te bieden in de

manier waarop je naar je kind toegaat, ga dus zeker in op de noden van je kind

maar doe dit op een rustige en consequente manier. Denk hier opnieuw aan

de tips om je baby in connectie te houden met jou, ook al ben je fysiek niet

altijd aanwezig.



ONRUSTSTOKERS
OVERPRIKKELING
Overprikkelde baby's houden niet van drukke, luide omgevingen met fel

licht!

 - Bied voldoende rust en regelmaat

- Hou de wakkertijden goed in het oog!

- Vermijd extra prikkeling (speelgoed, extra uitje, bezoek,...)

OVERVERMOEIDHEID
Oververmoeide baby's geven de indruk overal te willen bij zijn, alles te willen

zien en moeten steeds geanimeerd worden, alleen spelen is geen optie of

toch niet voor lang!

- Ga nooit over de wakkertijden heen!

- Sla geen dutjes over

- Ga dutjes verlengen indien deze te kort waren

- Plan de dag zodat je baby de rust krijgt die hij nodig heeft

TRAUMA
Geboren worden is al een trauma op zich. Indien er bij de geboorte nog

extra medisch werd ingegrepen (keizersnede, zuignap, meeduwen op de

buik), kan dit het trauma erger maken. Ook medische ingrepen (opname op

prematuren- afdeling, operatie, reanimatie, ...) na de geboorte kunnen

ervoor zorgen dat je baby meer stress ervaart wat kan resulteren in een

sensitievere baby!

- Voor deze baby's zijn rust en regelmaat heel belangrijk!

- Ook een bezoekje aan de osteopaat zou je kunnen vooruit helpen

- Creëer een vaste dagroutine voor je baby en wijk hiervan niet te fel af. Alle

afwijkingen of aanpassingen aan het vaste ritme kunnen de rust verstoren.

KRAMPEN - ALLERGIE - REFLUX
Deze aandoeningen aan het verteringsstelsel van je baby kunnen je kleintje

flink verstoren en de slaap moeilijk laten verlopen!

- Krampen zijn normaal voor een baby. Start vaak rond 3 weken, piek tussen

6-8 weken en gaan voorbij rond 12 weken.

-Bij allergie en reflux is het van belang de aandoening eerst medisch onder

controle te krijgen.

- Osteopathie kan hier zeker ook helpen

- Deze kapoenen hebben flink wat baat bij veel rust, strikte regelmaat en

vaste routines!



SLAAPREGRESSIE
Slaapregressie is een periode waarin je kleine kapoen die voorheen goed

sliep, ineens tijdelijk minder (goed) slaapt. Eigenlijk spreek je beter van

progressie ipv regressie want je baby slaapt namelijk minder doordat hij

bepaalde mijlpalen bereikt. Slaapregressie is vaak een periode van mentale

en/of psychologische groei. Om deze reden is dit niet echt een fase, maar is

alles wat gebeurd tijdens deze momenten bepalend voor het slaapgedrag

van je kleine kapoen!

Komen voor op 4 - 8 - 12 - 18 - 24 maand

- Stay calm! Niet gemakkelijk maar hoe rustiger je zelf bent tijdens deze

moeilijke tijden hoe beter voor je kapoen!

- Zorg voor voldoende rust voor je kapoen! Bied dutjes aan, rekening

houdende met de wakkertijden!

- Zorg voor liefdevolle consequente troost om je kleintje te helpen rustig te

worden.

- Probeer te korte dutjes te verlengen met vaste troostmethode.

- Vraag hulp indien nodig!

GROEISPRONG
Een sprong is een plotselinge verandering in de ontwikkeling van een baby.

Die gepaard gaat met de drie H’s: Huilerigheid, Hangerigheid en

Humeurigheid. Sprongen kondigen een vooruitgang aan. De in totaal tien

sprongen komen bij alle gezonde kinderen op ongeveer dezelfde leeftijd

voor.

- Ook hier zullen rust, regelmaat en consequent zijn je het best door de

sprongen heen helpen!



Contact?
www.debabyslaapoach.com
dullaertslise@gmail.com
0472/47.76.86


