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2  baby’s eerste jaren

‘Altijd kokend water
bij de hand, dat leek

me handig.’

Met een Quooker in huis, heb je altijd direct kokend water bij 
de hand. Hij is multi-inzetbaar en zeer veilig in gebruik. 
De Quooker Flex heeft bovendien een soepele uittrekslang 
voor warm en koud water. 
Bezoek een Quooker-dealer of ga naar quooker.nl voor meer informatie.
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Ik ben twee en zeg nee
Je peuter krijgt een eigen willetje vanaf de leeftijd van ongeveer 1 jaar. 
Werkelijk alles is een ritueel en op alles wat daarvan afwijkt zeggen ze 
‘nee’. Ze willen alles hetzelfde houden. Je hoeft je geen zorgen te maken 
dat het obsessief of dwangmatig is, dit gedrag is bij een peuter volkomen 
normaal. Peuters streven naar voorspelbaarheid en hun negatieve gedrag 
of driftbuien zijn een manier waarop de peuter probeert controle over de 
situatie te krijgen. 
Probeer vriendelijk te blijven en wil je wel iets in het gedrag veranderen. 
Geef je peuter dan het idee dat hij de situatie zelf kan sturen.

Bron: devoorzorg.be

Peuterpuberteit
Een hand voor je big smile, maar lachende ogen hebben. Je kindje moeten 
corrigeren, maar je gezicht eerst snel even wegdraaien zodat hij niet ziet 
hoeveel lol je eigenlijk hebt. 
Hoe herkenbaar zal dat zijn? Peuters zijn kleine boe�jes. En tegelijktijdig kun je 
oh zo trots zijn om hun eigenwijsheid, wijze opmerkingen of vindingrijkheid. 
Soms is het ook wat minder schattig, en kunnen ze je tot wanhoop drijven. 
Tja, en wat is dan de beste aanpak? 
Ben je benieuwd wat een opvoedkundige hiervan vindt, lees dan het interview 
met Marcha Verdurmen. 
Mijn motto: zorg goed voor je kind(eren), maar ook voor jezelf. Want als jij in 
balans bent, zijn je kinderen dat ook meer. 
Daarmee ben je altijd een stapje voor. 

Daniëlle van der Lee
Hoofdredactrice
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Wil jij met je kindje in 
Baby’s eerste Jaren staan?

Mail een foto met je naam, leeftijd van je kind en woonplaats 

naar redactie@babybladen.nl
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Het kinderfeestje 
Kinderen verheugen zich erop, maar 
tegelijkertijd is een feestje voor je 
kind ook spannend. Je kunt het 
als ouder zo gek maken als je wilt, 
als de kinderen maar genieten. Is 
het een eerste feestje? Blijf dan 
lekker in de buurt. Bij jou in de tuin, 
naar een kinderboerderij of ga naar 
een stadspark in de buurt om, als 
het goed weer is, buitenspelletjes 
te doen. Er zijn daarnaast tal 
van mogelijkheden: speeltuinen, 
pretparken of creatieve uitjes of 
activiteiten. Vraag een vriend of 
vriendin je te helpen om een oogje in 
het zeil te houden. Op internet vind 
je eindeloos ideeën voor de invulling 
van deze dag.
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NIEUWS
Post, nieuws & weetjes

gierig

Social Media

Volg ons!
Via Facebook (redactie babybladen)

Twitter (@babybladen.nl)

Of via de website www.babybladen.nl

De eerste schooldag
Meestal gaat een kind vlak na zijn vierde verjaardag 
voor het eerst naar school. Kleuters van een jaar of 
vier gaan naar groep één van de basisschool. Als je 
kindje drie jaar en tien maanden is mag hij meestal 
al naar school komen om kennis te maken. Een 
zogenaamde wendag. Dat is niet op alle scholen.
Als een bepaalde school of bepaald soort onderwijs 
je voorkeur geniet is het belangrijk dat je kind tijdig 
wordt ingeschreven. Sommige scholen kennen 
namelijk een wachtlijst. 

Tips:
• Zelfstandig: Het is belangrijk dat hij de 
meeste dingen zelf kan, zoals zijn billen 
afvegen, rits van zijn jas dicht doen of zijn 
drinkpakje openmaken. Juffen of meesters 
helpen niet overal mee, dus oefen alvast 
thuis, voor hij naar school gaat.
• Geen tranen: Je verwacht als ouder 
misschien dat je kind verdrietig is als je 
hem op school achterlaat, maar de meeste 
kinderen zijn te afgeleid om verdrietig te zijn.
• Eten: Zorg dat je kind een lunch en 
tussendoortjes meekrijgt, die hij zelfstandig 
kan opeten.
• Vermoeiend: Als je kind thuiskomt van 
school, zal hij de eerste weken behoorlijk 
moe zijn! Hou daar rekening mee. Zorg dat 
je kind voldoende rust krijgt. Als het echt 
teveel is, kun je overwegen om hem tijdelijk 
dagdelen naar school te sturen. Je kind is 
tenslotte met vier jaar nog niet leerplichtig.
• Uitzwaaien: Doe alsof het de normaalste 
zaak van de wereld is. Laat je eigen emoties 
niet blijken.

Regionale verschillen 
vruchtbaarheid
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) stellen om de drie jaar de 
Regionale bevolkings- en huishoudensprognose op: een 
vruchtbaarheidsveronderstelling per regio. De vruchtbaarheid in 
een regio wordt in een cijfer uitgedrukt en geeft het gemiddeld 
aantal kinderen weer dat vrouwen in die gemeente in hun 
vruchtbare jaren, tussen 15 tot en met 50 jaar, zouden krijgen. 
Demografische, culturele, sociaaleconomische verschillen 
en zaken die samenhangen met de woningmarkt spelen een 
belangrijke rol. De gemeentelijke vruchtbaarheid blijkt hoger 
te zijn naarmate er minder alleenstaande vrouwen wonen, 
het aandeel mensen met een uitkering lager is en het aantal 
beschikbare woningen hoger is. In het noorden van Nederland 
blijkt de gemeentelijke vruchtbaarheid hoger dan in het zuiden 
van Nederland.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2017.

Wanneer zakgeld?
Kinderen kunnen volgens het Nibud verschillende munten herkennen vanaf 
ongeveer zes jaar. Dat is dus een goede leeftijd om te beginnen met zakgeld. Je 
kunt wel al het goede voorbeeld geven, je kind mee laten kijken als je iets koopt 
of juist iets niet koopt of spaart. Mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan 
met geld, komen later financieel minder vaak in de problemen. 

Bron: Nibud

BEJ#32_nieuwsgierig.indd   5 10-08-17   13:53
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uniek zoals je 
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Op bezoek bij 
Tessa & Robbin,
Leon & Nina
Tessa (25) en Robbin (27) zijn alweer tien jaar 
samen, waarvan drie jaar getrouwd. Ze zijn 
trotse ouders van Leon (3) en Nina (half jaar).

‘Het is geweldig te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen en hoe mooie open 
karakters ze hebben’, zegt Tessa stralend, ‘kwaad in de wereld kennen ze nog 
niet. We krijgen zoveel liefde van Leon en Nina!’ 

Intens
‘Elke dag is een feestje en elke dag zijn ze vrolijk. We zijn laatst met Leon voor 
het eerst naar een braderie en kermis geweest’, vervolgt Tessa. ‘De braderie 
vond Leon niet leuk, druk en veel mensen. Eenmaal op de kermis keek hij zijn 
ogen uit. Hij wilde overal in en hij genoot enorm van deze ervaring. Dit zijn 
zulke mooie dagen, zeker als je je kind zo ziet genieten.’ Robbin: ‘Dan besef je 
ineens dat het allemaal zo hard gaat en dat je iedere dag intens moet genieten.’

Normen en waarden
‘Leon en Nina geven we het Christelijke geloof mee, maar het is hun keuze hoe 
ze het inbreng zullen geven in hun leven. Wij leren ze om je naasten lief te heb-
ben zoals jezelf,’ zegt Tessa. 
Robbin: ‘We proberen ze zo goed mogelijk op te voeden met de juiste normen 
en waarden. Maar er is zoveel haat en nijd in de wereld dat dat soms wel eens 
lastig is. We hopen dat ze goed terecht komen en dat hun karakter niet wordt 
beïnvloed door de maatschappij.’ 
‘Het opvoeden, zeker met een peuter van drie jaar, is elke dag weer een uitda-
ging’, lacht Tessa. ‘Daar had ik van tevoren nooit zo over na gedacht.’ 

Uniek
‘Wij zijn een gezin dat vooral positief in het leven staat’, zegt Tessa. ‘We praten 
altijd open met elkaar, en hopen dat Leon en Nina dat ook zullen doen. Wij wil-
len ze meegeven dat altijd jezelf blijven het belangrijkste is. Je bent uniek zoals 
je bent!’ ■
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10  baby’s eerste jaren

Bewegen is essentieel voor jong en oud. Het is niet alleen goed voor 
het lichaam, maar ook voor de geest. Toch maakt de gemiddelde 
Nederlander er in het drukke, dagelijkse leven niet altijd tijd voor. 
Te weinig beweging kan ook al voor kinderen grote consequenties 
hebben. Overgewicht en/of bewegingsachterstand komen steeds 
vaker voor, met alle gevolgen van dien. Eén op de zeven baby’s en 
peuters is te zwaar, terwijl dat tien jaar terug nog één op de tien was.* 
Tijd om de alarmbellen te laten rinkelen! Wat kun jij er als ouder aan 
doen om je kindje te helpen bewegen?

On the move
Bewegen, plezier en 

noodzaak  voor je kleine

BEJ#32_bewegen baby_v1.indd   10 10-08-17   14:16
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omrollen, optillen van zijn hoofdje, 
zitten, kruipen, staan en lopen.
De basis voor een goede motorische 
ontwikkeling wordt al in de eerste 
zes maanden gelegd. Je kunt je kindje 
hierin stimuleren door samen te 
spelen. Laat je kindje hierbij wel zijn 
eigen ontwikkelingstempo bepalen 
(je kunt bijvoorbeeld oefenen wat 
je wilt, maar je kunt een baby niet 
leren schrijven). Een goede kwaliteit 
van bewegen is belangrijker dan het 
tijdstip waarop je kindje gaat zitten 
of lopen.

Door te spelen gaat de kleine 
nadenken over hoe iets ergens in 
past, wat de gevolgen van bepaalde 
handelingen zijn of wie er aan de 
beurt is. Hij leert daarbij zijn grenzen 
te verleggen en durft steeds meer. 
Daarnaast komt het ook z’n sociaal-
emotionele ontwikkeling ten goede. 
Door met leeftijdsgenootjes te spelen 
leert hij te communiceren, delen, 
ruziemaken en teleurstellingen 
te verwerken. Hij leert dat hij zijn 
emoties via spelen kan uiten en 
verwerken. Het is dus belangrijk 

Bewegen, plezier en 

noodzaak  voor je kleine
Het belang van bewegen
In de afgelopen dertig jaar is 
het aandeel kinderen en jeugd 
met overgewicht in Nederland 
toegenomen. Uit cijfers van het CBS 
(2015) blijkt dat 13,2% van de jeugd 
van 4 tot 20 jaar overgewicht heeft. 
Van hen heeft 3,7% obesitas.  
Voor het (te) dik zijn van kinderen 
zijn verschillende oorzaken. Zo kan 
een erfelijke factor een rol spelen. 
Als een van de ouders te zwaar is of 
beiden te zwaar zijn, dan heeft het 
kind een aanzienkijk grotere kans 
op overgewicht. Maar de grootste 
boosdoeners zijn toch wel een 
verkeerd voedingspatroon en te 
weinig bewegen. 
Geef hem het goede voorbeeld en je 
kindje neemt dat vanzelf over.
Ook zijn er steeds meer kinderen 
met een bewegingsachterstand. Een 
bewegingsachterstand betekent 
bijvoorbeeld dat kinderen later gaan 
lopen, houterig bewegen of vaker 
vallen. Als ouder kun je nu al het 
bewegen van je kindje stimuleren.

Bewegen door te spelen
Voor de geboorte beweegt je baby al 
in je buik. Denk maar aan duimzuigen, 
schoppen van de beentjes en het 
openen en sluiten van de handjes. Na 
de geboorte gaat de zwaartekracht 
een rol spelen en dat maakt het 
voor je kindje een stuk moeilijker. 
Door veel en gevarieerd te bewegen 
leert hij de vele bewegingen onder 
de knie te krijgen. Zo ontwikkelt hij 
zijn coördinatie en spierkracht. Ook 
bereidt hij zich spelenderwijs voor op 

jonge kinderen veel te laten bewegen, 
spelen en te laten ontdekken. Je 
kunt je kindje uitdagen tot bewegen 
door veel variatie aan te bieden in 
houdingen (bijvoorbeeld rugligging, 
buikligging en zithouding), omgeving 
(box, bedje, speelkleed, op de arm 
of in de tuin) en materialen (op de 
leeftijd afgestemd speelgoed).

Obstakels
Helaas wordt het voor kinderen 
steeds moeilijker gemaakt om te 
bewegen. Oorzaken zijn hiervoor 
onder andere:
• Er is steeds minder veilige  
 speelruimte (waaronder vrije  
 natuur) in de bebouwde omgeving.  
 Hierdoor spelen kinderen steeds  
 minder buiten.
• Er is bij veel mensen te weinig  
 kennis over het belang van  
 bewegen.
• Kinderen worden vaker vervoerd  
 met de auto en in de wandelwagen.
• Baby’s zitten voor het gemak van  
 de ouders veel in wipstoeltjes of de  
 Maxi-Cosi.
• Televisie kijken en gamen werken  
 stil zitten in de hand.
De kwaliteit van het leven van je 
kindje wordt in grote mate bepaald 
door de mogelijkheden die hij krijgt 
om te spelen. Binnen en buiten, 
alleen en samen, vertrouwd en nieuw, 
rustig en spannend, met en zonder 
volwassenen om zich heen. Als ouder 
moet je ervoor zorgen je kindje in 
deze behoefte te voorzien. n

Kinderen die veel (buiten) spelen, 
zijn beter toegerust om gezond 
en evenwichtig op te groeien. 
Zij hebben relatief minder kans 
op ongevallen en zullen bij ziekte 
sneller herstellen. Ook zijn zij 
mentaal sterker en hebben zij 
minder kans op gezondheids-
problemen.

BEJ#32_bewegen baby_v1.indd   11 10-08-17   14:16



10  baby’s eerste jaren

Beweegtips

Optillen
Til je kindje liever niet op onder de 
oksels. Ook niet om hem anders 
neer te leggen. Dit is voor hem niet 
zo fi jn en bovendien krijgt zijn nek 
niet genoeg ondersteuning. Houd 
een hand als stoeltje tussen de 
beentjes, je andere hand onder-
steunt zijn schouders/nek en hoofd.

In de box
Tussen de twee en vier maanden wordt het bedje minder interessant. Dan 
kun je je kindje in de box leggen, zodat hij zich daar verder kan ontwikkelen 
door te kijken, te grijpen en te draaien. Zorg dat je kindje niet wordt belem-
merd door teveel speelgoed in de box. Hij moet voldoende ruimte hebben 
om zich vrij te bewegen met zijn armpjes en beentjes. Hang een mobiel 
of speelgoed boven je kindje, ter hoogte van zijn naveltje. Zo kan je kindje 
het speelgoed goed zien en kan hij er ook met allebei zijn handjes bij. Als 
je kindje gaat grijpen, biedt dan een speeltje aan dat uitnodigt tot grijpen 
met beide handjes, bijvoorbeeld een rammelaar met twee oren. Een of twee 
speeltjes is meer dan genoeg.

In de buitenlucht
Als je dreumes los kan lopen, ga dan zoveel mogelijk met hem 
naar buiten. Ook bij wat slechter weer. Laat hem als het even 
kan zelf lopen. Bewegend ervaart hij de buitenwereld, in de 
wandelwagen kan hij veel minder ontdekken. Uit onderzoek 
blijkt dat kinderen die veel buiten spelen minder vaak ziek zijn. 
Buitenlucht is gezond en bovendien hebben kinderen buiten de 
ruimte om te lopen, te rennen en te dollen.

Bewegen op muziek
Als je met je baby gaat spelen, speel dan 
vrolijke kinderliedjes af, of zing zelf voor je 
kindje. Kinderen vinden het heerlijk om naar 
muziek te luisteren en wat is er leuker dan 
bewegen op muziek.

BEJ#32_bewegen baby_v1.indd   12 10-08-17   14:16
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Liggen
Leg je kindje vanaf zijn geboorte zo vaak mogelijk even op zijn buik. In 
de buikligging krijgt hij de kans zijn rug te ontwikkelen. Dit is, net als het 
op de rug liggen, noodzakelijk voor een goede motorische ontwikkeling. 
Bovendien leert je kindje vanuit buikligging te spelen en vanuit daar, om 
te zitten en te kruipen.
Neem het op in de dagelijkse verzorging van je kindje. Draag hem bij-
voorbeeld op je arm in de buikligging of wieg hem in de buikligging.
Leg je kindje regelmatig in de zijligging. Stabiel kunnen liggen op zijn zij 
is ook weer belangrijk voor zijn ontwikkeling en zijn lichaamsbesef. Leg 
voor steun een opgerolde doek achter hem neer. Het gaat hier niet om 
de slaaphouding. Leg je kindje alleen in de zijligging als je hem in de 
gaten kunt houden.

Auto- of wipstoeltje
Bij een wipstoeltje is er sprake van een opgelegde houding. Al is deze 
minder gefi xeerd dan de houding van een baby in een autostoeltje, 
liggend in een stoeltje kan je kindje veel bewegingen niet maken. 
Dit is slecht voor zijn motorische ontwikkeling. Laat je kindje daarom 
niet te vaak in een stoeltje liggen. Op dit moment wordt geadviseerd 
maximaal twee uur per dag aan te houden, het liefst niet achter elkaar. 
Natuurlijk zijn uitzonderingen toegestaan. Soms ontkom je bijvoorbeeld 
niet aan een langere autorit. Neem in zo’n geval voldoende lange pauzes.

Waterpret
Zwemmen met je baby is een prima 
manier om bewegingen te stimule-
ren. Bovendien versterkt het de band 
tussen jou en je kindje. Dat werkt al 
wanneer je een half uur intensief met 
elkaar bezig bent. Informeer eens bij 
jou in de buurt voor de mogelijkhe-
den. Belangrijk is dat het zwembad 
is ingericht voor babyzwemmen. De 
temperatuur van het water moet na-
melijk hoger zijn dan 32˚C. Aangera-
den wordt om pas vanaf zes weken te 
beginnen met zwemmen. Voor die tijd 
heeft je kindje een matige warmtere-
gulatie en kan onderkoeling optreden. 
Daarnaast heeft je baby dan nog een 
verhoogde kans op infectie.

Motiveren
Daag je kindje uit door speelgoed 
niet voor z’n neus neer te leggen, 
maar iets verder weg te plaatsen. Of 
stimuleer hem naar jou toe te komen 
kruipen. Wil je een brief posten? Loop 
dan rustig met je kindje aan de hand 
naar de brievenbus, in plaats van hem 
op te tillen of in de wandelwagen te 
zetten. Kortom kies niet altijd voor
de makkelijke, snelle weg, maar
stimuleer je kindje om te bewegen.

BEJ#32_bewegen baby_v1.indd   13 10-08-17   14:16



Rode billetjes?
Verantwoord verzorgen met Bepanthen. Aanbevolen door maar liefst 99% van 
de mama’s**!
 
Rode billetjes. Veel baby’s krijgen hiermee te maken.
Een natte luier kan de kwetsbare huid van babybilletjes prikkelen, met rode billetjes 
tot gevolg. Als moeder wil je dan een verantwoorde verzorging geven. Wissel de 
luier meerdere malen per dag. Om de billetjes extra te verzorgen en te beschermen, 
zonder de huid af te sluiten, is er Bepanthen Baby Zalf. 
Het brengt een doorzichtig beschermend laagje aan en ondersteunt het natuurlijke 
huidherstel.*

Zonder parfum, kleurstoffen, conserveermiddelen en parabenen.
Gemakkelijk en hygiënisch in gebruik.

Voor meer informatie: bepanthen.nl of Bepanthen Nederland op Facebook.
 
*Dexpanthenol ondersteunt het huidherstel 
** Wij testpanel, n=83, mei 2016

KAOG-nr 80-0117-0156

De geboorte van een kind is het mooiste moment voor elke moeder of vader. 
Een baby verliezen daar wil je echt niet aan denken. Toch gebeurt het bijna 
4x per dag in Nederland. Daarnaast worden dagelijks ongeveer 50 baby’s 
geboren die met de mogelijke gevolgen van groeivertraging, vroeggeboorte 
of aangeboren afwijkingen moeten leven. 

Met meer kennis over de oorzaken en behandeling is naar schatting een 
kwart van de babysterfte in Nederland te voorkomen. Daarom 
is in 2014 het Fonds Gezond Geboren opgericht, een gezond-
heidsfonds dat medisch wetenschappelijk onderzoek op dit 
gebied financiert. Onderzoek levert veel nieuwe inzichten op 
die gebruikt kunnen worden om onze ambitie te realiseren om 
meer kinderen gezond geboren te laten worden.

Steun Fonds Gezond Geboren  want een gezond geboren baby, 
dat gun je toch iedereen?

Fonds Gezond Geboren – omdat het ook mis kan gaan

Word donateur
Fondsen, bedrijven en particulieren zoals ouders en groot-
ouders en alle anderen die vinden dat elke zwangerschap
een goede afloop verdient: help mee om dit verdriet te 
voorkomen en meer baby’s een goede start in het leven te 
geven. Want een gezond geboren baby gun je iedereen!

Steun ons en word donateur! 
Meld u aan op fondsgezondgeboren.nl

Voorbeeld van door FGG gefinancierd onderzoek

Meer weten?
Ga naar fondsgezondgeboren.nl voor meer informatie en meld 
u aan voor de nieuwsbrief.

Comité van Aanbeveling
Prof. Dr. K.H.W. (Klaas) Knot
president Nederlandsche Bank
Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels
econoom
Dr. G.J. (Hans) Wijers
bestuurder en voormalig minister
Drs. I.J.I. (Ivo) Niehe
televisie producent en presentator
Mevr. C. (Claudia) de Breij
cabaretière en presentatrice
Mevr. Mr. M.A.V.E. (Janneke) Dreesman
bestuurder

 

wordt gesteund door:

© Dräger

gezond
geboren

 dat gun je iedereen

Steun ons 
en word donateur!

Meld je aan op 
fondsgezondgeboren.nl

Shopping
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baby’s eerste jaren ✿ 13

Help, mijn kind krijgt tandjes
….. en dat kan best zeer doen.
Veel huilen, niet willen eten of drinken, diarree, luieruit-
slag, kwijlen, soms ook oorpijn en koorts zijn de bekende 
symptomen. Het hele proces van het eerste tandje tot het 
laatste kiesje kan wel drie jaar in beslag nemen. 

Gengigel®Baby biedt uitkomst.

Gengigel®Baby gel is 
een kindvriendelijk 
en veilig medisch 
hulpmiddel, speci-
fiek ontwikkeld voor 
toepassing in de mond 
van het jonge kind. 
Gengigel®Baby is vrij 
van suiker, kleurstof,  
conserveermiddel en 
andere ongewenste 
stoffen zoals lidocaïne 
en alcohol. Regelma-
tig aanbrengen van 
Gengigel®Baby zorgt 
voor rust door een 
snelle afname van de 
klachten. Zorg dus 
dat je Gengigel®Baby 
tijdig in huis haalt.

www.gengigel.nl

Liefste liedjes
Een hart voor alles & iedereen
Woezel & Pip zijn in 2002 bedacht en gecreëerd door Guusje 
Nederhorst. Gebaseerd op haar liefde voor kinderen en dieren 
schreef ze de nu zo bekende en geliefde kinderverhalen en deze 
tijdloze ‘Liefste Liedjes'. Ter ere van het 15-jarig jubileum zijn de 
Liefste Liedjes opnieuw uitgebracht op een CD. Om dit te vieren is 
deze speciale jubileumuitgave nu exclusief verkrijgbaar bij Etos; 
De Liefste Liedjes met hart voor alles & iedereen.

Meer weten over Liefste Liedjes? 
Lees het verhaal aan de binnenkant van de CD cover 
of stuur een e-mail naar info@dromenjager.com

E
X
C
LU

SI
E
F

bijbij

Etos heeft nu ook hele leuke en handige 
zwembroekjes! Voorkomt volzuigen, 
extra zacht en hygienisch in gebruik. 

Voor €5,79 Etos zwembroekjes 
2 varianten: Medium en Large

©
Volg ons ook online

Water pret
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Er worden steeds meer nieuwe materialen en technieken toe-
gepast en er ligt steeds weer iets nieuws in de winkel. Katoen, 
linnen en luchtige wol zijn van nature ademend en daarom 
zeer geschikt voor babykleding. Toch zijn er ook meer syn-
thetische onderdelen die deze natuurlijke stoffen heel sterk 
benaderen en daarom in combinatie met natuurlijke materi-
alen worden verwerkt vanwege het speelse effect. Kleuren en 
(pas)vorm blijven hierdoor ook vaak langer behouden.

Shoppen
Er zijn speciale babymerken, maar ook de ‘volwassen’ beken-
de merken verkopen kleding in hele kleine-mensjes-maten. 
De warenhuizen, babyspeciaalzaken via internet kun je uit 
een uitgebreide garderobe je keuze maken.

Knoopjes
Kleding met knoopjes in het kruis of op de schoudertjes 
zijn handig. Die zorgen dat kleding, zoals rompertjes, bij het 
verschonen makkelijker aan of uit te trekken zijn. Neem wel 
drukknoopjes of klittenband, want een echte knoop of rits 
kan de baby bezeren.

 Kleding moet prettig en comfortabel zitten. De eerste  
tijd ligt je baby nog voornamelijk. De stoffen moeten  
daarom niet knellen, maar soepel aanvoelen. 
 De kleding moet functioneel zijn. Het moet beschermen 
tegen kou als dat nodig is en verkoeling geven als het 
warm is. 

 Kleding moet ook praktisch zijn. Na spugen, knoeien  
en het verschonen van een luier moet kleding keer op  
keer aan- en uitgetrokken worden. Het is handig wanneer 
dit makkelijk gaat. Ook moet het kledingstuk tegen een 
stootje kunnen in de wasmachine. 
 Het oog wil ook wat. Babykleding moet er leuk, schattig  
en stoer uitzien. Het zal geen probleem zijn om voor  
iedere smaak, ieder weertype en iedere gelegenheid  
waar je je baby wilt showen, wat te vinden. 

De kleine wasjes
 Leg alle katoenen kleding voor de eerste wasbeurt  
enkele uren in koud water, dat voorkomt dat de  
kleertjes krimpen. 
 Was kleding de eerste keer niet warmer dan 30 °C.  
Dat kan ook eventueel krimpen verminderen.

 Daarna op 40 °C.
 Was kleine sokjes en mutsjes in een waszak, anders  
kunnen die kleine dingen nog wel eens zoek raken.
 Gebruik geen wasverzachter. Gebruik in plaats daarvan 
liever een (klein) scheutje azijn.
 Doe kleding zo min mogelijk in droger.  
De droger verkort de levensduur van de kleding. 

 Laat felle en donkere kleuren niet te lang in de volle zon 
drogen: de kleuren kunnen hun intensiteit verliezen.

 
Kledingmaten
De normale kindermaten beginnen bij maatje 50. Kleding 
voor te vroeg geboren kindjes beginnen al bij maatje 38, 
afhankelijk van de zwangerschapsleeftijd van de baby.  
De hele kleine maatjes hebben ze niet in alle winkels.  
Daar moet je soms echt even naar zoeken. 

Fashion
Praktische tips & trucs

Het babyhuidje is super zacht en teer. 
Wees daarom heel voorzichtig en stel 
zorgvuldig de outfits voor je baby samen.

14  baby’s eerste jaren
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NU 10% korting met de code: BABY10 
De code is in de webshop en onze gratis app te gebruiken.

Kwalitatieve merken | Alles uit voorraad leverbaar  
Voor 16u00 besteld, morgen in huis*! | Gratis retour met tegoedcode*

BABY & KIDS LIFESTYLE

10% 
KORTING 

OP ALLE
BIOKATOENEN &

BIOLOGISCH WOLLEN
BABYKLEERTJES

MET DE CODE GJFASHION 
GELDIG TOT 30-11-2017

Voor 15:00 besteld 
morgen in huis

kindergoed.com
Tijdelijk gratis verzending 

met code: ZENDGOED17

Een weelderige comfort zone voor je kleine. Zo 
voelt de nieuwe baby kleding van Snoozebaby. 
Prachtige jongens-, meisjes- en unisex kleuren met 
een fijne uitstraling van zachtheid door de 
handgeschreven prints. Boxpakjes, broekjes, 
rompertjes en 3 reversible shirts. Makkelijk te 
combineren met de kleuren van de verzorgingslijn. 
www.snoozebaby.amsterdam

Jouw favoriete mode
verrassend voordelig

15% 
korting
op newborn 

kleding
Ga naar terstal.nl en 

gebruik actiecode 
newborn15 

Maat 
50 t/m 68
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BabykledingBabykleding
Praktische tips & trucs
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• Kleding moet prettig en comfor-
tabel zitten. De eerste tijd ligt je 
baby nog voornamelijk. De stoffen 
moeten daarom niet knellen, 
maar soepel aanvoelen. 

• De kleding moet functioneel zijn. 
Het moet beschermen tegen kou 
als dat nodig is en verkoeling geven 
als het warm is. 

• Kleding moet ook praktisch 
zijn. Na spugen, knoeien en het 
verschonen van een luier moet 
kleding keer op keer aan- en uit-
getrokken worden. Het is handig 
wanneer dit makkelijk gaat. Ook 
moet het kledingstuk tegen een 
stootje kunnen in de wasmachine. 

• Het oog wil ook wat. Babykleding 
moet er leuk, schattig en stoer uit-
zien. Het zal geen probleem zijn om 
voor iedere smaak, ieder weertype 
en iedere gelegenheid waar je je 
baby wilt showen, wat te vinden.

Fijne stoffen
Ga je voor dat katoenen sweatshirt 
met stippen of toch voor de leuke 
longsleeve met brede rib? Er worden 
steeds meer nieuwe materialen en 
technieken toegepast en er ligt steeds 
weer iets nieuws in de winkel. Katoen, 
linnen en luchtige wol zijn al jaren dé 

stoffen die veel voor kleding gebruikt 
worden. Ze zijn van nature ademend 
en daarom zeer geschikt voor baby-
kleding. Toch zijn er ook veel nieuwe 
samenstellingen die deze natuurlijke 
stoffen heel sterk benaderen. Daar-
door worden in babykleding ook meer 
synthetische onderdelen in combina-
tie met natuurlijke stoffen verwerkt. 
Dat geeft een speels effect en boven-
dien blijven hierdoor kleuren en (pas)
vorm lang behouden en verbetert de 
kwaliteit (sterkte) van de stoffen.

Basisuitzet
Als je baby net geboren is, hoef je 
nog niet perse dag- en nachtkleding 
aan te schaffen. De baby slaapt het 
meest van de tijd. Daarnaast groeien 
ze zo snel, dat je ook niet van alles 
twintig stuks hoeft te kopen. Een 
basisuitzet met wat je écht nodig 
hebt, is voldoende. Dat gaat dan om 
6 rompertjes of hemdjes, 1 mutsje, 
4 setjes kleding (broekje en shirt), 2 
paar sokjes, 1 badcape en 1 jasje.

Winkelen
Er zijn speciale babymerken, maar 
ook de algemene modemerken 
verkopen kleding in hele kleine-mens-
jes-maten. De warenhuizen en baby-

speciaalzaken houden er een uitgebrei-
de collectie op na en de keuze is enorm. 
Per artikel werd er in 2011 iets minder 
besteed, zo blijkt uit onderzoek. Maar 
over het algemeen werd er meer 
uitgegeven aan babykleding. De 
babykledingmarkt zit in de lift. 
Ouders in Nederland kopen bijna 20 
procent meer kleding voor de kleinste 
inwoners van ons land.
De laatste vijf jaar heeft online 
shopping een enorme toevlucht 
genomen. Ouders laten zich naast de 
reguliere winkels ook graag bedienen 
door webshops. 

Het babyhuidje is super zacht en heerlijk geurend, maar ook teer. 
Je bent er heel voorzichtig mee. Stel daarom ook zorgvuldig de 
garderobe voor je baby samen.

Kledingmaten
leeftijd  
maat
0-1mnd  50
1-2 mnd  56
2-3 mnd  62
3-6 mnd  68
6-9 mnd  74
9-12 mnd  80
12-18 mnd  86
2 jaar  92
2,5 jaar  98
3 jaar  104
4 jaar  110
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Tips voor de kleine wasjes
• Was kleding de eerste keer niet 

warmer dan 30 °C. Dat kan ook 
eventueel krimpen verminderen.

• Over het algemeen wordt babykle-
ding nauwelijks vuil. Was het op 
40 °C, dan blijft het langer mooi. 
Als er toch vlekken opzitten, doe 
dan een voorwas. Dat scheelt 
energie en is kostenbesparend.

• Was kleine sokjes in een waszak, 
anders kunnen die kleine dingen 
nog wel eens zoek raken.

• In nieuwe babykleertjes, luiers en 
beddengoed voor de wieg kunnen 
stoffen zitten, die het huidje van 
je baby kunnen irriteren. Was dus 
alles eerst een keer voor je het 
gebruikt en doe dit het liefst met 
een anti-allergie wasmiddel.

• Let erop of er wasverzachter is 
toegevoegd aan het wasmiddel.

• Voor babykleding geldt dat je geen 
wasverzachter mag gebruiken. 
Wasverzachters geven gemakke-
lijk aanleiding tot huidirritaties en 
eczeem. Een scheut azijn aan het 
water toevoegen, fixeert ook de 
kleuren en beperkt het afgeven.

• Was en droog de kleding altijd 
binnenste buiten, dit om het slij-
tageproces zoveel mogelijk aan de 
binnenkant te laten plaatsvinden.

• Laat felle en donkere kleuren niet te 
lang in de volle zon drogen: de kleu-
ren kunnen hun intensiteit verliezen.

• Als de kleding geschikt is voor de 
droger (zie het wasvoorschrift 
op het label van het kledingstuk), 
draai de kleding dan binnenste 
buiten en stel de temperatuur 
niet te hoog in. De droger verkort 
de levensduur van de kleding. 
Houd er rekening mee dat de 
meeste textielproducten krimpen 

in de droger en dat kleding minder 
lang zijn vormvastheid behoudt. 

• Leg alle katoenen kleding voor de eer-
ste wasbeurt enkele uren in koud water, 
dat voorkomt dat de kleertjes krimpen. 

Knoopjes
Kleding met knoopjes in het kruis of op 
de schoudertjes zijn handig. Die zorgen 
dat kleding, zoals rompertjes, bij het 
verschonen makkelijker aan of uit te 
trekken zijn. Neem wel drukknoopjes 
of klittenband, want een echte knoop 
of rits kan de baby bezeren.

Kledingmaten
De normale kindermaten beginnen bij 
maatje 50. Kleding voor te vroeg gebo-
ren kindjes beginnen al bij maatje 38, 
afhankelijk van de zwangerschapsleef-
tijd van de baby. De hele kleine maatjes 
hebben ze niet in alle winkels. Daar 
moet je soms echt even naar zoeken.

Schoentjes
Kinderen die net gaan staan, doen 
dit meestal op een platte voet en met 
O-beentjes. Dit duurt ongeveer tot het 
derde levensjaar. Platvoeten heb-
ben een groter oppervlak en zorgen 
ervoor dat het kind stabiel kan staan. 
Laat je kindje zijn eerste stapjes op 
blote voetjes zetten. De voetspieren 
moeten zich nog helemaal ontwikkelen 

en blote teentjes hebben de beste 
grip. Is de vloer te koud om je kindje 
op blote voetjes te laten lopen, neem 
dan zachte flexibele babyschoentjes. 
Stevige stappers zijn pas nodig als je 
kindje zelfstandig kan lopen. Als hij 
drie jaar is, krijgt je kindje langzaam 
X-benen, maar houdt platvoetjes. Dit 
verdwijnt op natuurlijke wijze. Pas als 
hij negen jaar is, zijn de botten in zijn 
voet voldoende uitgehard. 

Meten 
Het belang van goed de maat meten is 
groot, want als je dreumes te grote of te 
kleine kinderschoenen draagt, kan hij 
daar later last van krijgen. Eén van de 
grootste oorzaken van slecht ontwikkel-
de voeten bij volwassenen is het dragen 
van strakke schoenen in de kinderjaren.
Zet beide blote voeten van je kind op 
een stuk papier en teken de omtrek. 
Het is belangrijk dat je kind hierbij 
rechtop staat. Door zijn gewicht op 
de voet, krijg je de juiste lengte en 
dus maat van het voetje. Meet de 
afstand van het puntje van de grote 
teen tot de hiel van beide voeten. 
Neem de grootste afstand en tel daar 
een cm bij op en kijk in de tabel wel-
ke schoenmaat erbij hoort.
Meet beide voeten en pas ook aan beide 
voeten het schoentje. De ene voet kan 
iets langer zijn dan de andere voet. n

Maten schoenen en sokjes
voet in cm  maat  leeftijd
9,4 – 10,7   16 – 17  0-6 maanden
10,7 – 12,7  18 – 20  6-12 maanden
12,7 – 14,7  21 – 23  12-24 maanden
14,7 – 16,0  24 – 25  2-3 jaar
16,0 – 16,7  26  4-5 jaar
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Wil je liever geen koemelk? 
Als het gaat om flesvoeding 
is NANNYcare hét alternatief. 
NANNYcare Opvolgmelk 
heeft een pure basis van 
onbewerkte, volle gei-
tenmelk. De eiwitten in 
geitenmelk 
zijn van een andere samen-
stelling dan die in koemelk. 
En geitenmelk bevat kleine-
re vetbolletjes, die gemakke-
lijk in het lichaam worden 
opgenomen. Bij NANNYcare 
kiezen ze bovendien liever 
voor een natuurlijke 
aanvulling met lactose, 
dan voor glucosesiroop, 
sucrose of maltodextrine. 
Dat maakt NANNYcare 
Opvolgmelk een milde 
voeding die je met een ge-
rust hart aan je kindje kunt 
geven! 

Ook ontdekken wat geitenmelk voor jouw kindje doet? 
Bekijk het assortiment op

www.nannycaregeitenmelk.nl. 
Volg NANNYcare geitenmelk op facebook om op de hoog-

te te blijven van aanbiedingen!

NANNYcare flesvoeding 
op basis van geitenmelk

Geboortekoekjes.nl bezorgt de lekkerste geboortekoekjes 
gewoon thuis.  
In grote hoeveelheden voor kraamfeesten, babyborrels en 
traktaties op school, of in kleine hoeveelheden als traktatie 
voor thuis. De koekjes - gevuld met melkcrème en bestrooid 
met echte roze en blauwe muisjes - lĳken precies op miniatuur-
‘beschuiten met muisjes’.

Koekjes om uit te delen
Omdat de geboortekoekjes individueel worden 
verpakt, blijven ze heerlijk vers en zijn ze uitermate 
geschikt om uit te delen op school en werk, of om te 
serveren op kraamfeesten, babyborrels en tijdens  
kraambezoeken.

Website is vernieuwd!
Bezoek onze compleet vernieuwde website 
en stel je eigen Traktatie-doos samen. 
De geboortekoekjes zijn een lekkere en 
handige traktatie voor zowel jong als oud! 
Ze worden gratis bezorgd door heel Nederland.

www.geboortekoekjes.nl

Op zoek naar een originele 
geboortetraktatie?

ONLINE LIFESTYLE 
BOUTIQUE FOR LITTLE HEROES
Als fiere ouders zijn jullie hard in de weer om er voor te zorgen dat uw kindje op 
de wereld komt in de beste omstandigheden, omringd met heel veel warmte en 
liefde en… de mooiste babyspulletjes die jullie kleine prins of prinses maar kan 
dromen. Hierbij kunnen wij jullie een beetje helpen met onze webshop-TIP: 
June and Julian!

Geen heen- en weergehol van shop naar shop, geen drukke menigte, geen wachtrij 
aan de kassa…  Alles gemakkelijk vindbaar op één plaats. Lekker relaxed shoppen 
en uw spulletjes binnen 48 uur bij u thuis geleverd.

Vandaag laten wij u kennis maken met June and Julian: Dé online lifestyle bouti-
que for little heroes! Een webshop vol items volgens de laatste trends in kidstown 
en een collectie die bijna wekelijks wordt vernieuwd en aangevuld. Decoratie voor 
de kinderkamer, kidsfashion, wellness, alles voor spelen, onderweg en slapen… 

In deze online winkel is ‘the whole package’ te vinden. Niet alleen vind je bij June 
and Julian exclusievere merken als Elodie Details, Liewood, House of Jamie, Cos 
I Said So, Happy Horse,... maar ook van alle bekende merken als Difrax, Done by 
Deer, Koeka,… (en nog veel meer) is er een zeer uitgebreid gamma beschikbaar.

Er is zoveel tofs te vinden, een bezoekje aan de website van June and Julian is 
absoluut een aanrader!www.juneandjulian.com
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Zeker op jonge leeftijd groeien 
kinderen geheel op met de leefstijl 
en leefgewoonten van hun ouders. Jij 
bent hun rolmodel.

In veel gezinnen werken papa én 
mama. In de ochtend is het een race 
tegen de klok. Hoe een ochtend en de 
rest van de dag er ook uit ziet. Struc-

tuur is belangrijk voor je kind. Maar 
daarnaast moet er ook zeker ruimte 
zijn om nieuwe dingen te ontdekken.

Groen gras 
tussen de tenen
Opgroeien zoals jij of maak je die ommezwaai

Jij kunt als ouder meegaan met de nieuwste rages op het gebied van 
voeding en leefgewoontes; een hype, of een langdurige verandering 
van je leefstijl. Het kan ook zijn dat het al jaren bij jullie hetzelfde gaat, 
er is niets veranderd en dat zou misschien wel moeten … 
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Eetgewoonten
Een gezonde leefstijl begint al bij 
de eetgewoonten. Op jonge leeftijd 
al is dit de beste voorbereiding op 
een gezonde leefstijl als volwassene. 
Zorg dat je kind in elk geval de drie 
maaltijden eet: het ontbijt, de lunch en 
het avondeten. Daarnaast maximaal 
drie tot vier tussendoortjes. Door 
gezamenlijk te ontbijten geef je als 
ouder het goede voorbeeld. Maak hier 
voldoende tijd voor. 
Naast het eetpatroon is ook het soort 
eten in een gezin een bepalende 
factor voor de leefstijl. Bekend is dat 
frisdrank, snoep en fastfood het best 
niet op te jonge leeftijd en ook zeker 
niet vaak genuttigd moeten worden. 
Ook is bekend dat gevarieerd eten 
met groenten en fruit bijdraagt aan 
gezonde voeding. 
Minder bekend is misschien, wanneer 
je wel gezonde voeding eet, maar je 
bepaalde voedingsstoffen niet eet, je 
toch minder gezond bezig kunt zijn. 
Als er niet op bepaalde voedings-
stoffen wordt gelet, kan alleen maar 
superfood of een vegetarische voeding 
bijvoorbeeld ook ongezond zijn. Kijk 
welke voedingsstoffen je nodig hebt 
op www.voedingscentrum.nl

Superfood
Superfoods zouden door een hoog 
gehalte aan goede voedingsstoffen 
en antioxidanten allerlei positieve 
effecten hebben op de gezondheid. 
Maar geclaimde gezondheidseffecten 
van superfoods zijn over het algemeen 
niet voldoende wetenschappelijk 
onderbouwd.
Voorbeelden van superfoods zijn  

gojibessen, cacaobonen, hennepzaad, 
tarwegras. Maar ook bessen, rode 
druiven, knoflook, vette vis (ome-
ga-3-vetzuren), olijfolie, bepaalde 
noten en donkere chocolade worden 
wel als superfood gezien. Het Voe-
dingscentrum is van mening dat er 
geen superfoods bestaan. Niet één 
voedingsmiddel kan alle essentië-
le voedingsstoffen leveren die het 
lichaam nodig heeft. Gevarieerd eten 
volgens de Schijf van Vijf is de beste 
manier om alle belangrijke voedings-
stoffen binnen te krijgen.

Gekaderd spelen
Voor ouders en kinderen is naast 
gezond eten ook voldoende bewegen 
belangrijk. Het gaat vooral om het 
vinden van de juiste balans tussen wat 
je kind eet en hoeveel hij beweegt. Dit 
verschilt per kind. Soms is de balans 
even weg, buitenspelen lijkt meer 
gestructureerd te kunnen op alleen 
afgesloten speelplaatsen en nog nooit 
brachten kinderen zoveel tijd door 
achter een Playstation, tv- of compu-
terscherm. De scharrelkinderen, die 
in een park of langs de weg speelden, 

lijken verdwenen. 
De gevolgen: Richard Louv, Ameri-
kaanse onderzoeksjournalist, schreef 
Het laatste kind in het bos. Uit zijn on-
derzoek blijkt dat direct contact met 
de natuur van wezenlijk belang is voor 
de lichamelijke en geestelijke gezond-
heid van kinderen. Volgens Louv gaat 
het opgroeien zonder natuur gepaard 
met de verontrustende toename van 
overgewicht, concentratiestoornissen 
en depressies bij kinderen.
Omgekeerd betekent een gezonde 
portie natuur dat kinderen creatie-
ver zijn, beter leren beoordelen en 
besluiten en het bovendien beter doen 
op school. 
Je hoeft helemaal geen totale omme-
zwaai te maken. Maar ga af en toe 
eens de natuur in. Ga met je kind naar 
het bos blaadjes en takjes zoeken, in 
je tuin bloemen bekijken of op het bal-
kon figuren in de wolken benoemen. 
Laat je kind voelen, ruiken, horen 
en beleven hoe de natuur in elkaar 
steekt. n
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‘Zure of bittere smaken 
zijn nog niet favoriet’

In Nederland wonen op dit 
moment ongeveer 800.000 ve-
getariërs. Dit aantal blijft ieder 
jaar stijgen. Dit komt overeen 
met bijna 5% van de Neder-
landse bevolking. Naast het 
toegenomen aantal vegetariërs 
stijgt ook het aantal flexitari-
ers. Kinderen gaan vaak mee in 
deze gewoontes van de ouders.

Tips voor de eerste jaren:
• Prentenboeken over dieren 
 en natuur
• Liedjes zingen over dieren
• Ga naar een open dag bij de boer
• Bezoeken van een kinder-  
 boerderij 
• Op blote voetjes lopen op het 
 strand
• Zitten in het gras
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Kruidvat Opvolgmelk                                                                                                                                      

Als ouder wil je je kindje alles geven wat het nodig 
heeft. Ook als het op voeding aankomt. Borstvoeding 
blijft de beste voeding voor baby’s, maar als je het tijd 
vind om over te stappen wil je alleen de allerbeste 
kwaliteit �lesvoeding voor je kindje.
 
Gelukkig hoeft de hoogste kwaliteit niet altijd het 
duurste te zijn.Want Kruidvat Opvolgmelk is ontwik-
keld op basis van de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten. Zo bevat het onder andere het belangrijke 
Pro Complex+ (een mix van vitamines en mineralen) 
dat de groei en ontwikkeling van de hersentjes en het 

immuunsysteem van je kindje ondersteunt. Daar-
naast voldoet Kruidvat opvolgmelk aan de strenge 
eisen van de Warenwet Zuigelingenvoeding. 
Deze wet garandeert de samenstelling en kwali-
teit van alle �lesvoeding.  Deze wet garandeert de 
samenstelling en kwaliteit van alle �lesvoeding die in 
Nederland verkocht wordt.
 
Kruidvat opvolgmelk komt van eigen bodem en heeft 
daarom een Hollands laag prijsje. Dat maakt je keuze 
voor het allerbeste heel makkelijk. Baby blij, jij blij. 

Kruidvat heeft een compleet assortiment �lesvoeding. Naast de standaard voeding, 
zijn er ook speciale voedingen voor een bepaald dieet voor medisch gebruik.  

(ADVERTORIAL)
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Boekenhoek
Een interessante en leuke selectie van CD’s en boeken

HET LEUKSTE 
FOTOPLAKBOEK 
VOOR JOUW KINDJE

Prijs: € 17,99
www.mamabaas.com

De mooiste herinneringen 
aan de babytijd verzamel 

je zelf in dit unieke 
babyboek. 

Met 25 gratis foto-afdrukken van Albelli.

baby advertentie 2.indd   1 10-08-17   11:30

HET STOPPEN MET FOPPEN BOEK 
Sabbelen op een speen. Een echte uitkomst voor babies, maar ook een gewoonte 
die weer een keer afgeleerd moet worden. Dus als je spenen verkoopt, moet 
je ook meedenken over hoe kinderen er op een prettige manier weer mee 
kunnen stoppen. En dat doen ze bij  Difrax. Het Stoppen met Foppen Boek 
biedt onder begeleiding van SoeSoe de fopspenenfee een stappenplan om 
binnen 15 dagen zonder speen te leren jezelf te troosten en in slaap te vallen. 
Om dit op een goede en positieve manier te doen, werden de makers van het 
boek geadviseerd en geholpen door een kindertandarts en een logopediste. 

Karin, moeder van Sanne: ‘Ze vraagt nooit meer om haar speen, maar het 
boek van SoeSoe de fopspenenfee moeten we nog dagelijks voorlezen.’ 

Het stoppen met foppen boek is onderdeel van de feeënserie. Alle boeken 
worden verkocht via difrax.com adviesprijs  ❀ € 15,00. Om ze toegankelijk 
te maken voor iedereen, kunnen ze daar ook gratis worden gedownload.

MAMA WORDEN
Alles wat je moet weten over zwangerschap en bevalling

Dit boek is een must have voor élke zwangere vrouw. Het bevat 
informatie over zwanger worden, zwangerschap, geboorte en kraam-
tijd. Mama worden is samengesteld door een team van specialisten 
onder leiding van prof. dr. Bernard Spitz (UZ Leuven) en So�ie Van-
herpe (Mama Baas, de online community waar mama’s en experts 
elkaar ontmoeten). 

De informatie van experts en de persoonlijke mamaverhalen in het 
boek helpen je met meer empowerment door deze unieke en ongeloof-
lijk mooie, maar soms wat verwarrende en vermoeiende periode. Als 
je weet dat iets heel normaal is en erbij hoort, kun je alles in perspec-
tief plaatsen en win je aan zelfvertrouwen.

❀ Prijs: € 29,99 | 359 pagina’s
❀ www.mamabaas.com
❀ www.lannoo.com
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Van die 
momenten …
Onverwachts speciaal, 
mooi, grappig en ontroerend

Iedereen heeft het als ouder: van die momenten dat 
je kind iets onverwachts doet of zegt. Iets wat hij 
nog nooit gedaan heeft. Hoe oud je kind ook is.

Zijn het dingen die heel knap zijn om te doen op 
een bepaalde leeftijd? Is het iets heel liefs dat hij 
doet, of juist ondeugend. Soms weet je als ouder 
niet of je dan moet lachen, huilen of heel snel de 
camera pakken. Wat het ook mag zijn: beleef ze 
bewust, want je vergeet deze bijzondere momenten 
heel snel. Schrijf ze op!
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Kietel
Petra (37): ‘Mason (bijna 3) huilt zelf bijna nooit. Op televisie kijkt 
Mason graag naar baby tv en de dvd met muziekinstrumenten was 
lange tijd favoriet. We snapten niet waarom hij telkens op de helft van 
de dvd intens verdrietig raakte en hard moest huilen. Toch maar een 
keer goed opletten wat er dan precies gebeurde op de dvd.’
‘Het figuurtje “Kietel” struikelt bij het achteruit lopen en wordt vervol-
gens door de andere figuurtjes uitgelachen. Mason vond dat toch wel 
heel erg zielig voor Kietel en moest er elke keer van huilen. Het filmpje 
hebben we daarna toch maar een tijdje doorgespoeld.’

Tja, wat doe je dan?
Bianca (37): ‘Mijn dochter Femke (5) was lekker aan het spelen in 
haar kamer tot ik haar naar de badkamer hoorde gaan. Heel fijn, 
want we zouden over tien minuten op verjaardag bij mijn opa gaan. 
Toen ik even later de badkamer binnenkwam, wist ik niet zo goed 
of ik nou moest lachen of boos worden. De make up koffer die ze 
had gekregen (en dacht ik zorgvuldig verscholen te hebben) was 
optimaal gebruikt. De lipstick zat royaal op en rond haar mond, 
de oogschaduw op haar ogen en wenkbrauwen bleek lipgloss te 
zijn. Alles zat onder de rouge en alles had ze uitgeprobeerd.  Ze zei: 
“Mam, mooi hè? Ik ben klaar voor het feestje hoor!”. Tja, wat doe je 
dan? ... Ik heb alles in overleg een beetje gefatsoeneerd en haar op 
het hart gedrukt, dat we het de volgende keer samendoen.’
Ook mijn twee oudere kinderen hebben soms heel onverwachte 
momenten, vertelt Bianca: ‘Het blijven momenten om te herinne-
ren. Kim (9) heeft een half jaar verkering en vroeg aan mij bij het 
naar bed gaan: “Mam kan ik misschien op date naar een restaurant?  
Of nog beter eerst naar de bioscoop en daarna naar een restaurant. 
Dat jij ons afzet en dan later ophaalt? Honderd bezwaren/vragen 
kwamen meteen in me op, maar ik besloot haar te vragen hoe ze 
dat voor zich zag. Een geheel onverwacht uitgedacht plan kwam 
eruit. Ik moest vanbinnen erg lachen.’
‘Chris (11) blijft ons nog steeds verbazen. Qua taal bijna iedere dag, 
maar soms ook qua dingen ondernemen. Laatst kwam hij vragen of 
hij in het kanaal mocht zwemmen en met zijn vrienden van de brug 
mocht springen. En die brug is best hoog! “Liever niet”, was mijn 
eerste reactie. Maar ik had ook zeker niet verwacht dat hij dit zou 
durven aangezien hij zo berekenend en een twijfelaar is.’

Kletskous en fanatiekeling

Renate (34): ‘Nikki (2,5) is een kleine 
kletskous. Het ene moment kan ik 
mij heerlijk verbazen wat voor wijze 
dingen ze al kan zeggen. Het volgende 
moment lig ik dubbel om de hele ver-
halen die ze aan het brabbelen is met 
een stalen gezicht en een opgeheven 
vingertje erbij, geen idee waar ze het 
dan over heeft! Ze heeft zojuist haar 
‘sportloopschoenen’ aangedaan’, lacht 
Renate.
‘Hoe klein als ze zijn, zo fanatiek al! 
Als Daan (4) gaat voetballen moet 
dit altijd in volledig tenue inclusief 
scheenbeschermers en voetbalschoe-
nen. Niet even overschieten, altijd 
een wedstrijdje. Met een fanatiek 
bezweet hoofdje gaat hij er helemaal 
voor. Maar als hij verliest, oh, dan is 
het hartje zo klein. We blijven maar 
zeggen dat het niet alleen om winnen 
gaat, maar dat is nog erg lastig op 
deze leeftijd.’
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Eigenwijsheid
Mariëlle (44): ‘Lieke (3,5) werd geboren, en vanaf het allereerste 
moment was daar ‘het grote houden van’. Daar was ons kleine 
schatje.  Zij hoort bij ons, is deel van ons, voor altijd. Een kleine 
baby met haar eigen karakter, dat we nog moesten leerden ken-
nen. Inmiddels is ze bijna vier, en blijkt ze een kleine dame met pit 
te zijn die prima voor zichzelf op kan komen, ondernemend, lief 
en heel sociaal. En uiteraard met de eigenwijsheid van een kleu-
ter-to-be. Bij de geboorte werd er vaak gezegd: geniet van ieder 
moment, want de tijd gaat zo snel! Nou inderdaad, stop de tijd! 
Opeens is het bijna zover, over een paar maanden gaat ze al naar 
school! Een nieuwe stap in haar leven, wat nog meer moois zal 
brengen. Wij blijven genieten van haar groei, grappen en stappen. ‘

‘Even naar de kerk’
Jacqueline (31): ‘Luca (2) was heerlijk 
in de tuin aan het spelen, zelf zat ik ook 
in de tuin, maar ik liep even tien secon-
den naar binnen om een bakje koffie te 
pakken.’ 
‘Toen ik terug de tuin inliep was Luca 
weg. Hij had het hekje losgekregen en 
foetsie was meneer. “Die kan niet ver 
zijn”, dacht ik meteen.’
‘Ik liep meteen de tuin uit en riep: “LU-
CAAA!”, maar ik geen gehoor en ik zag 
hem nergens... Ik liep steeds verder en 
steeds harder riep ik. Ik begon ook in 
paniek te raken. Iedereen die ik tegen-
kwam heb ik aangehouden, maar nie-
mand had hem gezien. Pfff, toen sloeg 
de paniek nog meer toe.’
‘Na tien minuten rennen door de wijk 
en roepend naar Luca hoorde ik ie-
mand roepen: “Hier is hij!”.
‘Ik begon zelf meteen te huilen van de 
spanning en opluchting. En Luca zijn 
reactie was: “Mama, ik was even naar 
de kerk met m’n fiets”.
‘De mevrouw van de buurtsuper beves-
tigde het. “Klopt, ik zag hem bij de kerk 
en ik vertrouwde het niet, dus ben ik 
maar met hem mee gaan lopen...”.
‘Elke keer als we nu langs de kerk ko-
men, zegt Luca: ”Ik was naar de kerk 
hè mama en toen ging jij huilen”.

Kletsen op de achterbank
Britt (30): 'De mooiste momenten met mijn kinderen 
zijn de momenten dat ik zie hoe ze met zijn drieën 
aan het communiceren zijn. De interactie tussen Finn 
(6), Brim (4 ) en Livv (2) is het mooiste dat er is. Dit 
merk ik bijvoorbeeld als ze met zijn drieën op de 
achterbank in de auto zitten te kletsen, grapjes aan 
het maken zijn en met elkaar kibbelen. Finn zorgt als 
grootste broer het liefst voor allebei de kleintjes en 
probeert ze te leren wat hij net op school heeft ge-
leerd. Brim is onze clown met de grappigste opmer-
kingen en uitspraken en Livv windt haar broers om 
haar vinger en krijgt precies voor elkaar wat ze wil. 
Als ik ze zo hoor, dan kan ik alleen maar de grootste 
glimlach hebben en vult mijn hart zich met zoveel 
liefde! Wat is mama zijn toch mooi', glundert Britt.
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Je baby 
dwars en driftig?

Peuterpuberteit

Zo ga je er mee om!

BEJ #32_Peuterpuberteit_v2.indd   28 10-08-17   14:47
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Je loopt met je peuter op straat en die zet het op een krijsen en maakt een 
ongelooflijke scène. ‘Die is niet van mij hoor!’, zeg je tegen de mensen die je 
aankijken alsof je een ontaarde moeder bent.

Het gedrag dat je 
van je peuterpuber 
kunt verwachten:
• Driftbuien
• Ontzettend boos worden
• Hard huilen, om alles
• Ontzettend dwars zijn                       

& niets willen doen

Vanaf achttien maanden oud tot de 
kleutertijd, denkt je kind: “Ik kan al 
veel”. Hij gaat zijn grenzen uittesten: 
bij jou. Maar hij probeert vooral ook 
zelfstandig te worden en “grote men-
sen dingen” onder de knie te krijgen.

Natuurlijke fase
Heftige emoties komen uit het niets 
op. De imitatie van een prehistorische 
vogel gaat je door merg en been en 
je beseft dat je trommelvlies nog net 
in je oor zit. ‘De reactie: “Nee hè, dát 
heeft mijn kind weer!”, komt vaak 
voor, maar is niet nodig’, volgens op-
voedkundige Marcha Verdurmen van 
Opvoedkundige Praktijk de Vlinder. 
‘Het is een natuurlijke fase, waarin 
elk kind terecht komt. Je kunt het niet 
voorkomen, maar je kunt er wel op de 
juiste manier mee omgaan.’

Het begin
‘De een heeft meer last van de peuter-
puberteit dan de ander. Het kan zijn 
dat je eerste kind er bijna geen last 
van heeft en dat je jongste kind een 
hele zware peuterpuberteit heeft. De 
oudste had misschien helemaal geen 
haast om dingen te ontdekken.’ 

‘Het begint vaak rond de negentien 
maanden met eenkennigheid’, ver-
volgt Marcha. Eenkennigheid is juist 
nog de fase dat het kind denkt een te 
zijn met de ouders, de peuterpuber-
teit begint dan dus nog niet. ‘Soms 
begint het bij anderhalf jaar al, maar 
als je kindje vier jaar is, dan hoef je 
het niet meer te verwachten.’ 
‘Je kind zoekt zijn eigen wil en zijn 
eigen identiteit. Eerst denkt hij dat 
hij samen met papa en mama één is. 
Langzaam ontdekt hij het: “Ze horen 
wel bij mij, maar we zijn niet ‘een’. Dat 
ben ik niet. Als ik nu nee roep, dan 
gebeurt er iets. Hé, ik kan die knuffel 
ook weigeren en ik kan al heel veel 
zelf”. Hij ontdekt dat er meer opties 
zijn en gaat zich langzaam los maken 
van zijn ouders.’

Eigen willetje
‘Je kleine gaat jouw grenzen opzoeken 
en zijn eigen willetje ontdekken. Daar 
moet je hem ook gedeeltelijk de ruim-
te voor geven. Zolang het niet gevaar-
lijk is of hij niet iemand anders pijn 
doet. Als hij niet de kans krijgt om iets 
te ontdekken, leert hij zichzelf niet 
ontdekken. Er wordt wel eens gezegd  
dat een heftige peuterpuberteit be-
tekent dat de puberteit wel meevalt. 
Maar dat is nooit wetenschappelijk 
bewezen. Als je kind rustig en afwach-
tend is, snel alles goed vindt en goed 
communiceert: minder dwars ligt, 
dan wil dat niet zeggen dat hij geen 
peuterpuberteit heeft. Als ouder ben 
jij leidend. Jij moet zorgen dat zijn 
ontwikkeling in goede banen geleid 
wordt,’ stelt Marcha.
‘Het heeft natuurlijk ook sterk te 
maken met hoe jij erin zit. Jij bent 
als ouder het voorbeeld. Ben je zelf 

heel opvliegend, dan ervaart je kind 
dit als normaal. Dat hoeft niet altijd. 
Het heeft ook met het karakter van je 
kind te maken, maar hij ziet het wel 
vaak terug. Hij zit in een leerproces. Je 
moet jezelf in de spiegel bekijken. Je 
kunt van je kind bijvoorbeeld niet ver-
wachten dat hij niet gaat schreeuwen, 
als hij ziet dat jij in de auto ook naar 
andere weggebruikers schreeuwt.’

Grenzen stellen
‘Je peuter zoekt de grenzen op, maar jij 
moet dus eerst, samen met je partner 
bepalen wat jouw grenzen zijn,’ stelt 
Marcha. ‘Als je kind drie en een half 
jaar is, kan hij al vaak met een paar 
woordjes een zin maken en uitleggen 
wat hij wil. Is hij twee, dan is hij com-
municatief (verbaal en nonverbaal)
nog niet zo sterk en kan hij dat niet 
uitleggen. Als ouder kun je dan moei-
lijk begrijpen wat je kind wilt. Het 
stellen van grenzen en het uitleggen 
waarom iets moet of juist niet mag, 
wordt hierdoor bemoeilijkt. Alles 
heeft te maken met het over en weer 
communiceren. Een communicatief 
vaardig kindje kan zeggen dat hij geen 
banaan wil maar een cracker. Als een 
kindje zich niet goed kan uitdrukken, 
maakt hij het toch duidelijk, maar met 
oerkreten, gillen of huilen.

Veiligheid
‘Belangrijk is om met het afwijkende 
gedrag van je peuter iets te doen’, 
legt de opvoedkundige uit. ‘Hij zoekt 
de grenzen op, maar jij moet ook de 
grenzen stellen.’ Het opzoeken van de 
grenzen heeft alles te maken met een 
gevoel van veiligheid. Hij vraagt zich 
af of wat papa en mama zeggen de 
waarheid is en of de grenzen nog wel 
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hetzelfde zijn. Als dat zo is, dán geeft 
dat hem een gevoel van veiligheid.

Pokerface
‘Wees duidelijk en consequent met 
regeltjes. Zorg dat zowel papa als 
mama hetzelfde zeggen. Laat je li-
chaamstaal daarbij overeenkomen 
met wat je zegt. Doet hij iets stouts 
en lach je erbij, dan is de kans groot 
dat hij het nog eens doet en misschien 
nog een schepje er bovenop. Soms 
is dat natuurlijk moeilijk. Draai dan 
je hoofd even weg, zodat hij niet ziet 
dat je lacht. Probeer een pokerface 
te houden. Een gezicht en je stem 
moeten overeenkomen met wat je 
zegt. Niet net alsof je naar de kermis 
gaat. Schreeuwen of je stem verheffen 
heeft geen zin, maar met een serieuze 
stem zeg je wat mag en niet mag en 
waarom.’

Positief aanpakken
‘Als je wilt dat je kind zijn blokken 
opruimt, kun je met je armen over 
elkaar gaan staan en zeggen dat hij de 
blokjes op moet ruimen. Je kunt ook 
zelf een blokje aan je kleine geven en 
vragen of hij die in de speelgoedkist 
opbergt. Dat is leuker en op een posi-
tieve manier opgelost.’ 
‘Later zal je de grappige uitspraken, 
klunzigheid en herkenning van jezelf 
in je kind zien. Je hoeft als ouder niet 
om alle kleine dingetjes te zeuren, 
negeer soms zijn gedrag een beetje en 
‘trek’ hem door de bui heen. 
Uiteindelijk is het voor het kind en 
voor jezelf leuker, als je zelf rustig 
blijft en zie ook het leuke ervan in.’ n

Omgang met
peuterpubergedrag
Negeren
‘Wanneer je kindje over de grens heen gaat, maar daarbij niet iets doet wat 
echt niet mag (iets stuk maakt of iemand pijn doet), dan kun je hem het best 
negeren. Bijvoorbeeld als hij vraagt om een snoepje en er maar om blijft zeu-
ren en jammeren. Als je hem niet aankijkt, aanraakt en niets zegt, dan zet het 
gedrag vaak nog even door, maar na een minuutje weet hij dat hij het niet voor 
elkaar krijgt.’

Waarschuwen
‘Als negeren niet helpt en hij blijft ondanks het negeren doorgaan met jenge-
len, dan kun je hem een waarschuwing geven. Gelijk straf geven heeft geen 
zin. Dan voelt hij dat als dat hij geen fouten mag maken. En hij is in deze fase 
van zijn leven juist aan het uitproberen. Je moet hem ook niet heel veel kan-
sen geven. Als hij na een keer waarschuwen niet luistert, zal hij de tweede 
keer ook niet luisteren. Dan moet je hem straf geven.’

Straf
‘De straf is geen lijfelijke straf. Het best kun je het kind apart zetten in een an-
dere ruimte. Kinderen op die leeftijd willen heel graag aandacht, hij wil niet 
apart zitten. Zeggen dat hij geen televisie mag kijken of dat je hem vanavond 
anders geen verhaaltje voorleest helpt niet. Dat moment ligt voor hem veel te 
ver weg. Hij zal die avond, als je niet voorleest gaan huilen, dan weet hij niet 
meer dat het met iets van die middag te maken heeft. Direct apart zetten is dus 
dé oplossing.’ 

Belonen
‘Belonen is erg belangrijk. Als je kind zich wel aan de regels houdt, dan moet 
je dat ook benoemen:“Goh, dat doe je goed, goh, dat is lief van jou.”. Je geeft 
op een positieve manier de grenzen aan. Je hoeft niet altijd met snoep of 
speelgoed te belonen. Aanmoedigende woorden zijn vaak genoeg.’ Te
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Sommigen zitten direct na de bevalling op de roze 
wolk. Anderen hebben wat moeite om dat moeder 
gevoel te krijgen. Daar zijn geen regels voor. Het 
groeit, Je leert eerst je baby kennen, en langzaam 
ontwikkel je een band met je kind.

Hechting 
met je kind
Onvoorwaardelijke liefde

Je zorgt dat je kind de basisbehoeften 
krijgt; eten, drinken, goede verzor-
ging, ongestoord kunnen slapen in 
een veilig bed. Maar daarnaast heeft 
je kind een langdurige hechte relatie 
nodig, met in ieder geval één persoon. 
Meestal zijn het zijn ouders waar hij 
zijn basisbehoeften vindt: veiligheid, 
geborgenheid en voldoening.  

Bouwstenen
De eerste jaren vormen belangrijke 
bouwstenen voor het verdere leven 
van je kind. Zijn hersenen ontwik-
kelen zich en alle ervaringen die een 
baby opdoet worden vastgelegd. Jaren 
later kan iemand op iets reageren 
van een ervaring uit de begintijd 
van zijn leven. Je hersenen worden 
‘geprogrammeerd’ met ervaringen, 

gevoelens en reacties. In de eerste 
jaren wordt de basis gelegd voor de 
emotionele, sociale en intellectuele 
ontwikkeling. 

Contact 
Voor je kind is het belangrijk dat hij 
kan rekenen op jouw aandacht, zorg 
en liefde. Hechting is een proces dat 
op gang komt vlak na de geboorte. Je 
leert je kindje kennen door naar hem 
te kijken, luisteren en de dagelijkse 
verzorging. Contact met je baby zorgt 
ervoor dat er een band tussen jullie 
ontstaat. Echt contact zoeken doe je 
door je te verdiepen in de signalen 
die je baby afgeeft waaraan je zijn 
behoeften of wensen af kunt lezen en 
daar vervolgens op te reageren. 
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Interactie met je baby
• Reageer op je baby als het con-

tact met je zoekt;
• Zoek zelf contact met je baby;
• Wees alert op de signalen die 

je baby geeft als hij honger 
heeft (zoeken, smakken, op 
zijn knuistjes sabbelen, als hij 
onrustig is …);

• Voed je baby als hij honger 
heeft;

• Troost je baby als hij huilt;
• Wieg je baby en raak hem 

liefdevol aan: aaien, strelen, 
kusjes geven.

• Speel of zing voor je baby;
• Laat merken dat je begrijpt 

wat je baby wil.

Groeiende band met je kind
Niet bij iedereen is die band er binnen 
een paar dagen. Soms moet de band 
met je kindje nog groeien. Dat kan 
komen door jouw hormonen, de grote 
verandering, een heftige bevalling, 
zorgen. Of simpelweg omdat je ver-
wachtte dat het heel anders zou zijn, 
een nieuw leventje, de nieuwe geluid-
jes en aanwezigheid van een kleintje 
in je leven.
Het is heel vervelend als je geen 
sterke band voelt. Je kunt je daar 
schuldig over voelen. Bedenk dan dat 
het meestal wel goed komt. Laat je 
negatieve gevoelens toe en probeer te 
begrijpen waarom je je zo voelt. Geef 
jezelf de tijd en zorg voor rust door 
een dagritme te zoeken dat goed bij 
jou past.
Je kunt ook hulp zoeken bij anderen. 
Praat erover met je partner, vrienden, 
familie, je huisarts, verloskundige, 
kraamverzorgende of het consultatie-
bureau. Blijf er niet alleen mee lopen. 
Je hoeft je er niet voor te schamen. ■

Extraatjes 
Naast de ‘gewone’ dingen die je 
met je kindje onderneemt, kunnen 
de volgende activiteiten een leuke 
aanvulling zijn, gebaseerd op het 
bevorderen van een sterkere hech-
ting door nabijheid, aanraking en 
intimiteit.
 
Huid-op-huid contact 
De huid is het grootste orgaan van 
ons lichaam. Het hele oppervlak 
zit vol met gevoelige uiteinden 
van de tastzenuwen, waardoor li-
chaamscontact sterk gevoeld wordt. 
Zachte dingen voelen als een aan-
raking uit liefde; een knuffel, een 
zacht sto�je, en dus ook contact met 
jou. Baby’s die veel huid-op-huid-
contact krijgen, schijnen minder 
te huilen en zijn meestal gezonder. 
Bij borstvoeding, het dragen op de 
buik en babymassage wordt inge-
speeld op deze behoefte. 

Babymassage
Masseren geeft een �ijn en ont-
spannen gevoel, omdat tijdens het 
masseren bij beiden het hormoon 
oxytocine vrijkomt. Babymassage 
kun je toepassen als je kindje al wat 
ouder is. Later eventueel gecom-
bineerd met spelletjes en liedjes, 
blijft dit een bijzonder moment 
voor jullie samen met de één-op-
één-aandacht die je kindje zo nodig 
heeft en dat de band tussen jullie 
hechter zal maken.

kraamverzorgende of het consultatie-
bureau. Blijf er niet alleen mee lopen. 
Je hoeft je er niet voor te schamen. 
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De geboortelijst 
De geboortelijst is een online verlanglijstje. Familie en vrien-
den kunnen daarop in een bepaalde periode één of meerdere 
kado’s bestellen en afrekenen. Voor iedereen zit er wel iets 
tussen, van klein tot groot, van duur tot voordelig.
Dit verlanglijstje kun je natuurlijk ook gewoon naar iedereen 
mailen die erom vraagt. Van handige snu�jes tot leuke hebbe-
dingetjes. ■

Schitterend
Een baby bezorgt iedereen een lach op zijn gezicht. Het unieke moment van 
een zwangerschap of een geboorte wil je natuurlijk voor eeuwig onthouden, 
herinneren en koesteren. Dat kan met een foto, maar ook met een uniek kado 
dat veel gezien en gebruikt gaat worden. 

T�
��

�:
 R

��
��

��
�

Leuk, praktisch en schattig

Zilver
Eigenlijk is ieder moment uniek en dat verdient een schitte-
rend kado. Zilver schittert en kan altijd. Verzilverde geschenken 
koestert iedereen. 
Ben je nog naar iets speciaals opzoek? Voor de babykamer, de 
huiskamer of voor een kind zelf. Kinderkado’s van zilver zijn 
gegarandeerd een succes bij ieder kind. 

Kraamkado’s
Als de kleine geboren is, zullen veel mensen vragen naar jullie 
kadowensen. Maak vooraf een lijstje met babyspullen die je 
goed kunt gebruiken of die jij mooi vindt.
Verzilverde fotolijstjes, tanden- of haarlokdoosje, een vrolijk 
babyservies of een spaarpot, dat blijft mooi! Het is tijdloos en 
vol emotie.

Emotie
Het zijn vooral de emotionele waarden die aan een kado vast-
zitten wat het bijzonder maakt. Een kado is een geschenk met 
een verhaal. Het wordt immers persoonlijk uitgezocht. En soms 
zelfs helemaal gepersonaliseerd. Uiteindelijk gaat het om het 
delen van de blijdschap met je vrienden, kennissen en familie. 
 

W a a r d e v o l l e

g e s c h e n k e n !

K i j k  v o o r  v e r k o o p p u n t e n  o p  
w w w . b a b y b l a d e n . n l  

Zilverstad 213x285_2017.indd   1 01-05-17   15:50
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In Nederland worden 
ongeveer 30 miljoen dieren als 
huisdier gehouden: honden (1,5 

miljoen), katten (2,9 miljoen), 
konijnen (940.000), knaagdie-
ren (860.000), paarden (circa 

400.000), vogels (2 miljoen) en 
vissen (16,2 miljoen).
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Of je nu een huisdier hebt of dat je een huisdier wilt 
nemen, er komt een moment dat je huisdier kennismaakt 
met je baby of peuter. Hoe lief het huisdier ook is, wees 
voorzichtig en waakzaam. Neem veiligheidsmaatregelen.

Dierenvriendjes
Je baby & huisdier

Spelen, verzorgen en troost: dieren 
brengen een emotionele band en 
onvoorwaardelijke liefde. Daar moet 
je wel wat voor doen: veiligheid, 
aandacht, verzorging en geduld zijn 
daarbij heel belangrijk. Door alle aan-
dacht voor je baby straks, mag je dat 
niet vergeten.

Konijn als speelkameraadje
Een konijn wordt vaak gezien als het 
eerste dierenvriendje voor een kind. 
Een rustig, lief en pluizig knuffeldier. 
Een konijn is geschikt voor kinderen 
als ze goed begeleid worden en je 
als ouder de verantwoordelijkheid 
neemt. Bij kinderen tot zes jaar wordt 
een konijn vaak als speelgoed gezien. 
Laat jonge kinderen nooit een konijn 
optillen. Wanneer ze het konijn ver-
keerd vasthouden kunnen ze zichzelf 
en het konijn ernstig bezeren. De 
meeste konijnen vinden het ook niet 
leuk om opgetild te worden. 
Aaien vinden ze prima. Begin met 
aaien op zijn rug en/of kop. Als het 
konijn dat goedt vindt, dan kun je zijn 
zij aaien of onder zijn buik. 
Je kunt je kind(eren) laten helpen bij 
het eten en drinken geven, verscho-
nen, wortels voeren. Je kunt kinderen 
laten helpen met een knutsel project: 

Maak van een kartonnen doos eens 
een tunnel, of een doolhof voor de 
konijnen, dat vinden kinderen en 
konijnen geweldig!

Cavia circus
Cavia’s zijn groepsdieren en vinden 
het fijn om met andere cavia's samen 
te leven. Als je een cavia alleen houdt, 
geef hem dan heel veel aandacht 
en maak hem goed tam. 
Cavia's houden van aan-
dacht. Aaien, spelen, 
snoepjes zoeken, de 
meeste cavia's vin-
den dat erg leuk.
Een cavia heeft 
voor z'n welzijn 
een dagbesteding 
nodig. Behalve een 
soortgenootje en 
aandacht van mensen is 
er de mogelijkheid van ca-
via speelgoed: Hangmat, wc-rol-
letje, houten schuilhok, een speelbal-
letje: je kunt er met je kinderen een 
heel circus voor de cavia van maken.
Ook een cavia is geschikt voor kinde-
ren als je hen daarin goed begeleidt 
en je als ouder de verantwoordelijk-
heid neemt over de verzorging.

Baby met hond
Met een beetje hulp van de aanstaande 
ouders accepteren de meeste honden 
de pasgeboren baby als een nieuw 
lid van ‘de roedel’ (het gezin). Laat je 
hond rustig naar de baby kijken en 
aan de baby snuffelen. Praat vrolijk te-
gen hem, knuffel hem en geef wat lek-
kers. Geef hem aandacht in aanwezig-

heid van de baby. Het nieuwe 
kindje moet door je hond 

worden geassocieerd 
met leuke en fijne 

dingen, niet met 
beperkende din-
gen. Verschuif 
bijvoorbeeld 
zijn wandelin-
gen alvast naar 

tijden waarop je 
straks met de baby 

gaat wandelen. 
Wanneer je weet dat 

er een baby op komst is, heb 
je meestal nog zo'n zeven maanden 
voordat je baby geboren is. Verander, 
als dat nodig is, het leefpatroon van 
de hond als je kindje er nog niet is. 
Is er nog iets met het gedrag van een 
hond wat niet erg handig is met een 
baby, ga dan met hem naar een hon-
denschool. 

Laat je 
baby nooit 

alleen met je 
huisdier
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In een paar weken of enkele 
maanden kun je veel met je hond 
bereiken. Bijvoorbeeld niet trekken 
aan de lijn (handig bij het wandelen 
met de kinderwagen).

Speeltjes
Zorg dat speeltjes van de baby 
buiten bereik van de hond blijven. 
Heeft je hond toch een babyspeel-
goedje, straf hem dan nooit (het 
speeltje heeft de geur van je baby en 
je hond zou de straf daarmee kun-
nen associëren), ruil het voor een 
ander fijn speeltje dat hij prachtig 
vindt. 

Kruipende baby
Honden en baby's kunnen prima 
met elkaar overweg. Zorg wel voor 
duidelijke regels en bescherm je 
hond tegen opdringerige baby's die 
aan zijn vacht trekken. Leer je peu-
ter dat de hond geen speelgoed is.

Bench
Een bench geeft je viervoeter een 
veilige, vertrouwde plek op die mo-
menten dat jij even niet kunt oplet-
ten. Of als de baby gaat kruipen en 
nog niet het benul heeft dat de hond 
af en toe met rust moet worden 
gelaten. Geef een zalige kluif of een 
nieuw speeltje dat hij alleen in de 
bench krijgt. Je dwingt daarmee de 
bench niet op, maar zet gewoon het 
hekje open. Aan hem de keuze.

Schattig kroelend katje
De kat kan door middel van kleertjes 
of een dekentje al voor de komst 
van de baby wennen aan de geur. Bij 
de eerste kennismaking is het van 
belang goed gedrag van de kat te 
belonen. Is het dier nieuwsgierig en 
blijft het rustig, dan krijgt ze een aai, 
wat lieve woordjes en/of een snoepje. 
Als de kat gespannen is, is het beter 
om haar geen aandacht te geven. Het 
negeren van ongewenst gedrag werkt 
beter dan straffen. Voer eventuele 
veranderingen geleidelijk door, vooral 
bij oudere katten. Zorg dat je kat een 
aantal rustige plekken heeft: een 
slaapplek, de kattenbak heeft het eten 
niet op de grond, maar hogere plek, of 
regel een ruimte die je met kinder-
hekje kunt afschermen. 
Geef je kat een krabpaal of plank 
naast de buitendeur. Hiermee mar-
keert hij zijn territorium. 

Babykamer 
Zorg dat je kat, ruim voordat de baby 
er is, niet meer in de babykamer 
komt. Doe dit niet door de deur te 
sluiten, maar behandel de deur en 
deurstijl met een spray met kunstma-
tige, kalmerende feromonen.

Kruipende baby
Kruipende baby’s of baby’s die net 
wankelend op hun benen staan 
kunnen de kat laten schrikken met 
gekrijs en geschreeuw en onverwach-
te bewegingen. Zorg voor een veilige 
plek waar je kat zich kan terugtrek-
ken. Liefst hoog en donker (een doos 
of mand bovenop een kast). Leer je 
kat ruim voor dat de baby er is, dat 
dat een veilige plek voor hem is. Leg 
er een speeltje of iets lekkers in.

Allergie huisdier baby’s
Klachten bij een allergie voor huis-
dieren zijn: astmaklachten (moeite 
met ademhalen, piepen of hoesten), 
benauwdheid, niesbuien, verstopte 
neus, loopneus, tranende en jeuken-
de ogen, slecht slapen, eczeem
De klachten beginnen meestal 
binnen een half uur nadat je baby 
in aanraking is gekomen met het 
huisdier. De klachten verminderen 
op het moment dat het huisdier uit 
de leefomgeving wordt verwijderd. 
De klachten zullen echter niet direct 
verdwijnen, dat heeft tijd nodig. 
Maatregelen die je kunt nemen die 
de kans op een allergische reactie 
verminderen.
• gladde vloerbedekking in woon- 
 en slaapkamer (parket, plavuizen,  
 laminaat)
• zo min mogelijk gestoffeerde 
 meubels, zeker in de slaapkamer
• een stofzuiger met HEPA-filter
• neem gladde oppervlakken 
 regelmatig af met een vochtig   
 doek
• zorg iedere dag voor goede 
 ventilatie van je huis
• houd konijnen, cavia's, hamsters 
 en vogels zoveel mogelijk in hun   
 kooi of buiten
• laat het huisdier niet in de 
 slaapkamer
• borstel je huisdier regelmatig, 
 het liefst buiten
• was handen na het aanraken van   
 het huisdier
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Do it yourself

T�
��

� 
� 

B�
��

�:
 L

��
��

��
 O

��
��

��
��

HOE MAAK JE HET?
Kijk op www.babybladen.nl 

voor  de werkbeschrijving.

voor de babykamer

met Lisanne
Lisanne Ooijevaar is getrouwd en 
trotse mama van Cato (1,5). Lisan-
ne: “Creatief bezig zijn is voor mij 
zowel werk als hobby. Ik maak iets 
liever zelf, zodat ik weet dat het 
uniek is en past bij degene die het 
krijgt of koopt. Zo is Crealis Cadeaus 
ontstaan. Handgemaakt, met liefde, 
aandacht en passie. Het is dé plek 
voor een uniek cadeau waar je zelf 
blij van wordt of waar je iemand 
anders heel blij mee maakt …” 
www.crealiscadeaus.nl 

Macramé hangers; je ziet het nog 
steeds veelvuldig in interieurs. Als 
plantenhanger, wandkleed of zelfs 
in hangstoelen! En met zo’n 
hanger is het 
natuurlĳ k ook leuk 
om wat extra groen 
in de babykamer toe 
te voegen. Want 
planten zĳ n belangrĳ k 
én gezond! En het leuke is; 
een macramé hanger is best 
makkelĳ k om zelf te maken! 

Macramé hanger
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Slaap
Een kindje dat direct zijn oogjes dicht doet als je hem in zijn bedje legt, 
en de hele nacht doorslaapt. Dat is fijn. Maar in de praktijk gaat dat wel 
anders. Wij geven wat handige adviezen voor een geslaagde en veilige 
nachtrust.

15Tips voor een goede nachtrust
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Planning
Rustig slapen is heel belangrijk voor jou en je kind. Zorg ervoor dat je elke dag 
ongeveer hetzelfde patroon van eten en slapen toepast. Wanneer je een vaste 
planning maakt, met voeding, zijn badje en wanneer hij moet slapen, dan breng 
je regelmaat en daarmee rust in zijn leven.

Relaxen
Je kunt je baby voor zijn avond-
voeding in badje doen. Dat 
werkt heel, gáááp, slaapverwek-
kend. Zorg dat het water 37°C is.

Nachtkleding
Geef hem nachtkleding van 
natuurlijke stoffen, zoals katoen. 
De kleding kan ademen, maar 
houdt hem ook voldoende warm. 

Houding en gedrag
Jouw houding en gedrag zijn 
van belang of je baby lekker 
gaat slapen. Doe alles vlak voor 
het slapen gaan met zachte 
stem. Lees een verhaaltje voor, 
zing een wiegeliedje of zet een 
zacht babymuziekje aan.

Materiaal 
Een stevig bed is de basis. Een ander belangrijk onderdeel van een veilig bed is 
een stevig matras. Je kind ligt dan veilig en comfortabel. • Gebruik een wieg of 
bedje, waarvan de zijkanten luchtdoorlatend zijn. • De spijlafstand moet tussen 
de 4,5 en 6.5cm zijn. Als de afstand groter is kan je kind er met zijn hoofdje 
doorheen. • Leg geen knuffels of kussens in bed, want deze kunnen de ademha-
ling van je kind belemmeren als hij er met zijn hoofdje tegenaan komt te liggen.

Klimaat
Het juiste klimaat in het kamertje helpt om de slaap te bevorderen. Ventileer goed, 
zorg voor verse lucht en de juiste temperatuur tussen de 17 en 18°C. Je kunt controle-
ren of je slapende baby het niet te warm heeft door aan zijn nekje te voelen. Meer ze-
kerheid nog geven de voetjes. Voelen die lauw aan, dan heeft je baby het aangenaam.

Herkenning
Laat het bed op een vaste plek in de 
kamer staan. Als herkenning kun je 
een nachtlampje laten branden.

Slaapzak
Als je kindje beweeglijker wordt is een slaapzak de veiligste manier om je 
kindje warm te houden tot twee jaar. Er zijn vele veilige slaapzakjes verkrijg-
baar, maar het is wel belangrijk dat jij ze veilig gebruikt. Een slaapzakje moet 
goed passen: de openingen mogen niet zo ruim zijn dat de baby in de zak kan 
verdwijnen. De beentjes moeten zich goed kunnen strekken en bewegen. De 
slaapzak moet je kunnen sluiten met een rits naar de onderzijde toe, zodat 
het kindje er niet bij kan. Oververhitting voor je baby is gevaarlijk, stop je 
baby daarom niet ook nog eens onder een dekbed of deken. 
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Uitsloven
Ga vlak voor het slapen gaan geen drukke spelle-
tjes meer spelen, rennen over de gang of wild met 
hem stoeien of ravotten. Lees liever een verhaal-
tje voor: dat kan al als kinderen heel klein zijn.

Geurtjes
Gebruik geen parfum, geurige bodylotion of geparfu-
meerde wasmiddelen. Geurkaarsen, potpourri, elektri-
sche geurverspreiders gebruiken of roken waar je kind 
bij is: niet doen!

Frisse wind
Ventilatie is goed in het kamertje, maar 
voorkom tocht in het kamertje. Zet het bedje 
daarom niet bij een deur of open raam.

Eigen bed
Laat je baby nooit bij jou in bed slapen, laat hem altijd in zijn eigen bedje slapen. Zijn eigen bed is de veiligste slaapplek. Slaap niet 
met je baby bij jou in bed zolang hij jonger is dan vier maanden. Je baby kan het te warm krijgen door het dekbed, tussen de matras-
sen bekneld raken, uit bed vallen of met zijn gezichtje tegen de kussens aandrukken. Bovendien kun jij in je slaap op je kind rollen. 
Zet het bedje het eerste half jaar zo dicht mogelijk bij je eigen bed. Kijk ook tijdens slaapjes overdag af en toe of alles in orde is.

Slapen op de rug

•  Voor je kindje is de veiligste slaaphouding op zijn rug, dan   
 kan hij vrij ademen. Slapen op de buik wordt om die reden   
 streng afgeraden, hij zou met zijn mond en neus tegen het   
 matras kunnen liggen.

•  Voor de allerkleinsten moet je ervoor waken dat ze geen 
 voorkeurshouding ontwikkelen. Leg het hoofdje de ene keer links,  
 de andere keer naar rechts zodat het niet scheef groeit.

Slaapverwekkend
Gebruik geen geneesmiddelen met slaapverwek-
kende bijwerking, behalve als de huisarts dit voor-
schrijft. Dit geldt ook voor jou, zolang je borstvoe-
ding geeft. Dit geldt ook voor hoestdrankjes. ■

Geen dekbed
Gebruik de eerste twee jaar geen dekbed, maar 
een deken met lakentje. Maak het bedje goed op 
zodat de kleine er niet onder kan schuiven.
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Liefde staat op één, maar een goede verzorging is echt het volgende 
dat je kindje nodig heeft. Dat begint bij eten, knuffelen en vertroetelen. 
Maar zeker ook de verzorging. Met name zijn huidje is heel gevoelig 
en verdient extra aandacht. Je kleine is daarin geheel afhankelijk van jou.

Liefde is …
… de verzorging van je baby

Lekker spetteren
Je baby hoeft niet per se iedere dag in 
bad. Het babyhuidje is namelijk erg 
teer en kwetsbaar. Maar als het dan 
wel zover is… Veel baby’s vinden het 
gespetter in bad vaak een feest.
Leg voor je hem in bad doet dingen 
klaar: het badje of de TummyTub op 
de juiste hoogte, een thermometer, 
twee hydrofiele luiers, een aankleed-
kussen, kleertjes, een badthermome-
ter, luier en verzorgingsartikelen.
Zorg dat het niet tocht en de kamer 
22˚C is. Vul het badje vervolgens met 
maximaal 20 cm water, de TummyTub 
tot de aangegeven streep. Begin met 
het koude water en voeg daaraan 
warm water toe. Het water moet on-
geveer 36 tot 38˚C zijn, meet dit met 
de badthermometer
Tip: neem geen 
mobieltje mee, dat 
kan voor afleiding 
zorgen en je baby 
heeft de volle 
aandacht nodig!

>>

Wasvoorschrift
Wanneer je je baby wast, begin dan 
bij het gezichtje. Maak eerst de oogjes 
schoon van buiten naar binnen tot 
het neusje. Dan het bovenlichaam, de 
voetjes, de benen, de geslachtsdelen, 
de lies en als laatst de billetjes. 
Gebruik na zes weken pas zeep of olie 
en leg het washandje na gebruik niet 
terug in het badje.

Tipje van de (s)luier
Pak met je losse hand de baby uit bad 
onder de billetjes en bij het dijbeentje. 
Wikkel hem in een hydrofiele luier en 
dep met een andere hydrofiele luier het 
hoofdje droog. Let op dat je de huidplooi-
en van zijn halsje, oksels, liezen, knieën, 
kin en geslachtsdelen goed droogt. 
Vochtige plekken kunnen huidirritatie 
veroorzaken. Werk altijd van boven naar 
beneden, smeer voor een optimale ver-
zorging de huidplooitjes in met een Baby 
Zalf Maak het navelstompje goed droog 
als die er nog niet afgevallen is.

Luier verschonen
Leg voor je je baby uit bed haalt de vol-
gende spulletjes klaar: een schone luier, 
billendoekjes of watjes, een kommetje 
lauw water en billenzalf. Doe de luier 
af en vouw deze dubbel (kijk uit bij 
jongetjes, die plassen je zo onder!). Was 
de billetjes eventueel met een watje 
met lauwwarm water of billendoekjes 
en smeer de billetjes daarna in met een 
laagje billenzalf. 

Navel-protocol
Je kindje mag gewoon in badje 
met de navelstomp. Dep het 
stompje na het badje goed droog 
en wikkel er een steriel gaasje 
omheen.  Het is niet nodig het 
stompje te desinfecteren met 
alcohol.  Je kunt het best de 
luier zo omdoen dat hij onder 
de navel zit, zo komt er zoveel 
mogelijk lucht bij het naveltje.
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Babybilletjes
Je baby heeft een gevoelig huidje. Door 
urine en ontlasting kan er huiduitslag 
ontstaan. Verschoon daarom vaker en 
tijdig de luier. Laat hem af en toe even 
lekker in zijn blote billen liggen en 
laat ze aan de lucht drogen. Maak de 
billen schoon met gekookt afgekoeld 
lauwwarm water met kamillethee en 
smeer ze in met een speciale billenzalf 
die een doorzichtig ademend laag-
je aanbrengt en zo het huidherstel 
ondersteunt. Bij langdurige uitslag kun 
je advies vragen bij je huisarts of het 
consultatiebureau.

Babyschaartje
De nageltjes van baby’s groeien erg 
snel. Knip ze met een speciaal baby-
schaartje met ronde stompe punten. 

Kroes & krul
Het wassen van de haartjes hoeft 
eigenlijk niet, maar als je het wilt, 
doe dit dan maximaal twee keer 
per week. Gebruik dan een speciale 
babyshampoo. Die hebben een 
neutrale zuurgraad en dat voorkomt 
huidirritatie. Om diezelfde reden 
moet je een speciale babyborstel 
gebruiken. Die hebben super zachte 
borstelhaartjes.

Watjes in de aanslag
De traanbuis voert traanvocht met 
vuiligheid af uit het oog via de neus 
naar de keelholte. Door vuil kan de 
traanbuis verstoppen en hierdoor kan 
deze geïrriteerd en ontstoken raken. 
Dep een watje in afgekoeld gekookt 
water of kamillethee en veeg het oog-
je schoon van buiten naar zijn neusje 
toe. Pak bij iedere veeg een schoon 
watje.

Grootmoederstips? Pas op!
Ziet het huidje toch een beetje rood 
of lijkt het geïrriteerd met puist-
jes? Gebruik nooit zelfbedachte 
huismiddeltjes, want dat werkt 
vaak averechts. Haal de crèmes of 
lotions bij de drogist of apotheek 
en laat je goed informeren. ■

Babywattenstaafjes
Tijd om de oortjes van je baby 
schoon te maken, maar alleen 
de oorschelp aan de buiten- en 
binnenkant! Niet de gehoorgang. 
Zit daar oorsmeer, dan is dit de 
natuurlijke bescherming tegen 
infecties. Maak het oor met een 
watje met gekookt lauwwarm 
water schoon of met speciale 
babywattenstaafjes.

consultatiebureau.

Babyschaartje

Snottebellen
Baby’s hebben vaak een snottebel 
onder hun kleine neusje. Met een 
zakdoek kun je zachtjes de witte 
of groene jongens wegvegen. Na 
een nachtje slapen kan het nogal 
vast aan het huidje zitten. Smeer 
het in met een crème, dan wordt 
het zacht en haal je het zo weg. 
Snuiten kunnen ze nog niet. Soms 
zit het wat vaster en dan zijn er 
speciale neussprays of snotzui-
gers om het neusje weer snotvrij 
te krijgen, vraag hiervoor advies 
bij je huisarts of de apotheek.

Zonneschijn
In de winter en in het voorjaar 

als het nog fris is, kun je prima 

met je kindje naar buiten. Naar 

de kinderboerderij of een stukje 

fietsen… De zonnestralen zijn er 

in alle jaargetijden. UV-straling is 

vooral voor de allerkleinsten erg 

schadelijk. Bescherm de oogjes 

met een zonnebril of stoere pet. 

En wanneer je denkt dat de zon 

te scherp is, smeer je kindje dan 

in met een zonnebrandcrème met 

minimale beschermingsfactor 

25. Verbranden in de kinderjaren 

verhoogt namelijk het risico op 

huidkanker op latere leeftijd. 
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Beschermt én ondersteunt het huidherstel.*

KAG-nr: 80-0117-0156

Rode billetjes. Veel baby’s krijgen hiermee te
maken. Een natte luier kan de kwetsbare huid van
de babybilletjes prikkelen, met rode billetjes tot
gevolg. Als moeder wil je dan een verantwoorde
verzorging geven. Wissel de luier meerdere malen
per dag. Om de billetjes extra te verzorgen en te
beschermen, zonder de huid af te sluiten, is er
Bepanthen Baby Zalf. Het brengt een doorzichtig
beschermend laagje aan en ondersteunt het
natuurlijke huidherstel.* Voor meer informatie kijk
op www.bepanthen.nl

 Beschermt met een
 doorzichtig laagje, zonder
 de huid af te sluiten.
 Ondersteunt het

 natuurlijke huidherstel.*

 en conserveermiddelen.
 Gemakkelijk en

 hygiënisch in gebruik.

Rode billetjes?
VERANTWOORD VERZORGEN MET BEPANTHEN

*Dexpanthenol ondersteunt het huidherstel
** Wij Testpanel, n=83, mei 2016
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• Beschermt met een doorzichtig 
laagje, zonder de huid af te sluiten.

• Ondersteunt het natuurlijke 
huidherstel.*

• Zonder parfum, kleurstoffen, 
conserveermiddelen en parabenen.

• Gemakkelijk en hygiënisch 
in gebruik.
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EHBO bĳ  kinderen

1.  Dreigt een kind te stikken en is het niet meer in staat te 
hoesten? Neem het kind dan op schoot en geef 5 slagen 
met de vlakke hand tussen de schouderbladen terwijl 
het kind voorover hangt. Daarbij steun je het kind aan 
de schouders of borst.

2.  Wanneer na 5x slaan tussen de schouderbladen het 
voorwerp niet verwijderd is, wordt overgegaan tot het 
geven van zogenaamde buikstoten (Heimlich manou-
vre): Je legt jouw vuist met de duim in de vuist net 
onder de navel van het kind en laat het kind voorover 
hangen. Sluit je andere hand om de vuist en trek 5x 
schuin omhoog naar je toe.

3.  Helpt ook dit niet? Dan kan je in de mond kijken of je 
het voorwerp ziet zitten. Is het voorwerp zichtbaar? 
Dan kan je het voorzichtig met 1 vinger verwijderen. 

4.  Het 5x slaan tussen de schouderbladen en het geven 
van 5x buikstoten blijf je afwisselen zolang het kind bij 
bewustzijn blijft en het vreemde voorwerp niet is ver-
wijderd. Kijk wel na elke sessie of je het voorwerp in de 
keel kunt zien en eventueel met je vinger kunt verwijde-
ren.

5.  Is het voorwerp na de eerste sessie slaan en/of buiksto-
ten niet verwijderd? Bel dan 1-1-2. Zij kunnen aan de 
telefoon ook instructies geven wat je moet doen.

6.  Het kind verliest op een gegeven moment het bewust-
zijn door een tekort aan zuurstof. Bij bewusteloosheid 
is het kind slap en ook de spieren rondom de keel 
ontspannen. Juist dan kan een slag tussen de schouder-
bladen functioneel zijn. Lukt het dan ook niet, dan is er 
nog maar één methode en dat is direct te starten met 
reanimatie. De borstcompressies kunnen iets stotender 
worden uitgevoerd. Het beademen zal wat zwaarder 
gaan omdat er een luchtwegobstructie is.

7.  Kijk na elke 15 borstcompressies in de mond of je het 
vreemde voorwerp ziet zitten en kunt verwijderen. Ben 
je alleen, reanimeer dan eerst 1 minuut en bel daarna 
nogmaals 1-1-2 en hervat zo snel mogelijk weer de 
reanimatie

Wat moet je doen als je kind dreigt te stikken?

BABYBLADEN.nl

Weet jij wat je moet doen 
bij een ongeluk met je kindje?

Jaarlijks belanden 63.000 kinderen
 (0-4 jaar) op de Spoedeisende  

Hulp van het ziekenhuis,  
door ongelukken in huis waar  

meestal één van de ouders bij is.  
Ouders weten niet wat ze moeten 

doen, of verergeren het letsel  
door hun handelen. 

Dit kun jij voorkomen!

Wees voorbereid
bij een ongeluk
       met je kind

De EHBO cursus:
•  Wordt door de meeste verzekeraars  

 (gedeeltelijk) vergoed

•  Is gecertificeerd door het Nederlandse Rode Kruis

•  Zeer uitgebreide cursus waarin alles aan bod komt

•  Theorie thuis, online in eigen tempo

•  Praktijkles (avond van 4 uur), zelf te kiezen  

 bij jou in de buurt

• Officiële EHBO-pas na afronden

Tip: 
Volg de cursus alvast tijdens je zwangerschap zodat je weet wat 

je moet doen.

Speciale lezersaanbieding!
Voor alle lezers van Babybladen.nl en hun familie, vrienden en kennissen 

Van € 99.95 voor € 94.95 
(vergoed door de meeste verzekeraars)

Meld je nu aan via je verloskundigenpraktijk of www.babybladen.nl
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