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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Het eerste contact met de wereld 

heeft een baby al voor zijn geboorte in 

de buik. Wanneer hij trappelt en de 

ouder aait met de hand over de buik 

praat je eigenlijk terug. Bij het krijgen 

van harde buiken word de moeder 

terug gefloten om het even wat 

rustiger aan te doen. Sommige baby’s 

hebben al de hik in de buik. Ook dan 

zal de ouder geruststellend over het 

ruggetje aaien. De geluiden die hij 

hoort vanuit de baarmoeder, de stem 

van zijn moeder kan hij al na drie 

dagen na de geboorte herkennen.. 

Wanneer de baby geboren is, is 

lichamelijk contact, aaien, strelen, 

knuffelen en tegen de baby praten 

heel belangrijk. Hij zal op zijn manier 

op u reageren met geluidjes , 

oogcontact en mondbewegingen. Dit 

alles is een vorm van communiceren. 

Dit stimuleert het hechtingsproces. 

Vroeger werd  gedacht dat vooral de 

fysieke verzorging het belangrijkste 

was voor de baby. Rust, regelmaat, en 

reinheid stonden hoog in het vaandel.  

 

Huilende baby’s! 
 

Nog ver voordat de baby zijn eerste 

echte woordjes heeft gesproken is hij 

al druk bezig met  “ communicatie” .  

Zo klein als hij is zal hij vooral de 

eerste 3 maanden “ huilen”  als 

communicatiemiddel gebruiken om zijn 

gevoelens te uiten. Er kunnen allerlei 

redenen zijn waarom de baby huilt. 

Het kan gaan om een vieze luier, 

krampjes, honger, vermoeidheid of 

andere ongenoegens. 

Vroeger werd dit niet gezien als 

communicatie en werd geadviseerd de 

baby te laten huilen, het zou goed voor 

zijn longetjes zijn. 

Maar met zijn gehuil zal hij zeker de 

aandacht van u trekken. Huilen is 
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tenslotte moeilijk te negeren. En u  

zal er in eerste instantie ook 

proberen de baby te troosten. Dit is 

heel belangrijk voor een baby te 

merken dat er op hem wordt 

gereageerd. Dit zal zorgen voor zijn 

“ basisveiligheid”  

 

Hoe kunt u de baby 
troosten: 
 

Neemt u de baby dicht tegen uw 

(borst) aan zodat hij u hartslag kan 

horen en voelen, wieg hem wat heen 

en weer, loopt er wat bij of kies 

voor de schommelstoel. U kunt 

zachtjes een liedje zingen, een 

speentje of duimpje geven. Het kan 

soms helpen een eentonig geluid te 

laten horen zoals de stofzuiger of 

motorgeronk. Men kiest er soms 

voor een eindje te gaan rijden om de 

baby in slaap te krijgen. Geluiden als 

“ SSSH”  kunnen de baby 

geruststellen. Dit zou ermee te 

maken kunnen hebben dat deze 

geluiden lijken op de geluiden uit de 

baarmoeder van het ruisen van 

moeders bloed die hij van zo 

dichtbij hoorde. Het is een bekend 

en rustgevend geluid. 

Een baby tot ongeveer vier a vijf 

maanden kan niet “ verwend” 

worden. Hij is zich nog niet bewust 

van welk effect het huilen teweeg 

brengt. Hij huilt gewoon omdat er 

iets aan de hand is. Gaat u in ieder 

geval even kijken wat er aan de hand 

is. Zo leert u de signalen van de 

baby kennen. 

 

Mocht het niet lukken de baby te 

troosten dan heeft u wellicht wat 

aan onderstaande tips.  

 

 

Tip 1  

Baby’s zijn zeer gebaat bij een vast 

dagritme en moeten niet te veel 

geprikkeld worden met allerlei 

 

  

 



 

Baby’s zijn zeer gebaat bij een vast 

dagritme en moeten niet te veel 

geprikkeld worden met allerlei 

(drukke)  geluiden en kleuren om hen 

heen. De baby doet al enorm veel 

indrukken op die hij allemaal moet 

Tip 1 

Mocht het na een kwartiertje nog niet 

gelukt zijn de baby te troosten en u 

heeft geconstateerd dat het geen 

honger/pijn of andere zeer  is, kunt u 

ervoor kiezen het kindje even te laten 

huilen. Gaat u ondertussen iets voor u 

zelf doen, probeer  even te 

ontspannen.  

Het huilen kan behoorlijk impact op u 

hebben, zeker omdat u niets liever 

heeft dan dat de baby zich fijn voelt 

Tip 2 

Tip 3 

“Baby´s zijn zeer 

gebaat bij een vast 

dagritme”  
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verwerken. Houdt vaste tijden aan 

voor eten en slapen. Rust en regelmaat 

hebben nog steeds een positief effect 

op de baby. 
 

en u zich hiervoor verantwoordelijk 

voelt. Maar weet dat huilen erbij hoort 

en dat het ook vanzelf weer zal 

stoppen. Veel kinderen hebben dat 

juist even 'nodig' om in slaap te komen 

bijvoorbeeld. Een huiluurtje aan het 

einde van de middag of begin van de 

avond is heel normaal. Het is een 

ontlading van een drukke dag, de baby 

kan zo wat stoom afblazen. 
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Tip 4 

 

 

Wanneer het huilen dan is gestopt en 

de baby ligt weer rustig in de box of 

zijn bedje  geef hem dan ook aandacht, 

juist dan als hij niet meer huilt. Zo 

leert hij  dat er ook andere manieren 

bestaan van communiceren dan alleen 

aandacht te krijgen als bij huilen.  En u 

heeft weer de kans te “ genieten” van 

de baby. 

 

Soms lukt het de baby niet om te 

slapen en ontstaat er onrust omdat hij, 

vanaf ongeveer 4 tot 8 weken, 

ongecontroleerde bewegingen kan gaan 

maken met armpjes en beentje wat ze 

wel “ schrikreflex” noemen. Dit zijn 

reflexen die specifiek horen bij de 

pasgeborene. De baby is niet in staat 

deze bewegingen te controleren en 

kunnen onrust veroorzaken. Inbakeren 

kan dan uitkomst bieden. Als de ruimte 

om de baby heen wordt verkleind, 

ontstaat er een gevoel van 

geborgenheid dat ervoor zorgt dat de 

baby zich ook veiliger voelt. Baby's 

worden rustig van deze beperking van 

de ruimte. 
 


