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hoeken laten lopen, onrustige bewegingen maken met de handjes en niet meer gretig toehappen 

woon aan toegeven, na een clustermoment valt je baby waarschijnlijk in een diepe slaap en slaapt 

Soms wil je baby ineens veel vaker drinken, dit noemen we regeldagen en valt vaak samen met een 

Problemen met de voedingen worden vaak veroorzaakt omdat je baby niet goed genoeg of niet vaak 

en leert de signalen op te pikken en te interpreteren dan zal je samen een bij jullie passend patroon 

den een onrustige of huilerige pe-

meestal plaats aan het eind van de 

middag of begin van de avond maar in 

principe kan een onrustige periode op 

het bijzijn van jou of je partner is en 

een vermoeden dat dit te maken heeft 

met het nog onvolgroeide spijsverte-

ringsstelsel van je baby maar het is 

nog steeds niet duidelijk wat hier de 

je te nemen, huid op huid contact te 

bieden, in een draagdoek te dragen of 

troosten, tot rust te brengen of om in slaap te 

gersignalen van je baby interpreteert als onrust, 

bied je de fopspeen aan als troost en sla je hier-

moeid raken van het zuigen op een fopspeen dat 

groeit in de eerste maanden erg snel waardoor 
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Het voeden van je baby kun je beschouwen als een heel speciaal moment; je hebt alle 

voeden bent, kijk je naar je baby, leg je oogcontact en krijgt je baby alle tijd om jou en zijn 

Ieder kind heeft immers recht op een optimale start in het leven in overeenstemming met 

Wanneer je je baby aanraakt bij zijn mondje of op zijn wang, draait hij zijn hoofdje naar die aan-

Als je baby zijn mond voldoende gevuld heeft dan prikkelt dat zijn gehemelte waardoor de 

Wanneer je baby geboren is, geef je, wan-

neer dit mogelijk is, binnen een uur na de 

bevalling minimaal een uur lang onge-

contact betekent dat je baby bloot, niet in 

kleding of in doeken gewikkeld, op jouw 

omgeving verblijft, kun je een doek over je 

contact om een medische reden niet direct 

mogelijk is, raden we je aan dit in te halen 

de geboorte is het bieden van huid op huid 

contact belangrijk, ook gedurende de eer-

ste paar weken is het belangrijk om dit zo 

minder behoefte heeft om te gaan huilen, 

geen stress ervaart en stabielere bloedsui-

en stabiele temperatuur, hartslag en adem-

haling van je baby en het is gunstig voor 

Rooming in wil zeggen dat je baby vanaf de geboorte zoveel mogelijk in je directe nabijheid is ge-

ook om er voor te zorgen dat de voedingssignalen van je baby snel worden gezien en je hierop kunt 

Heb je vragen of wil je meer informatie? 
www.isiskraamzorg.nl of bel 0513-727042


