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Kindergeneeskunde 
 

Zuigelingen 
 

Regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie 
 
Huilen 
Een pasgeboren baby huilt gemiddeld zo’n 1 tot 1,5 uur per dag. Als de baby zes 
weken oud is huilt hij/zij het meest, ongeveer drie tot vier uur per dag (24 uur). Het 
huilen wordt meestal minder na drie tot vier maanden. 
Ga je baby troosten als het huilen doorzet. Voorkom in dat geval wel dat je de baby 
actief gaat vermaken. 
Voor meer informatie over het voorkomen van huilen en onrust de volgende 
adviezen: 
 
Regelmaat 
Dezelfde opeenvolging van gebeurtenissen in de volgorde: 

 wakker worden 

 de borst of fles geven 

 samen spelen: 

 Tot 2 maanden geldt voor samen spelen ook de aandacht tijdens het 
verschonen en voeden 

 Vanaf 2 maanden hoort bij samen spelen ook het knuffelen/contact maken 
met de baby op schoot 

 alleen spelen 

 Op een vaste plaats; liefst in de box.                                                          
De box is voor het spelen en niet om in te slapen. 

 bij eerste tekenen van vermoeidheid wakker in bed leggen. De eerste dagen 
zal een baby nog tijdens de voeding in slaap vallen; leg de baby dan in bed in 
plaats van er mee op schoot te blijven zitten. 

 
Eerste tekenen van vermoeidheid zijn 

 bleek worden 

 gapen 

 in de ogen wrijven 

 jengelen 

 drukker worden 

 wegkijken 
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Voeden overdag 
Gerekend vanaf het begin van de vorige voeding: 

 minimaal 2 uur tussentijd.                                                                                 
Bij borstvoeding is het belangrijk om in het begin frequent aan te leggen en te 
voeden op verzoek als stimulans voor het op gang brengen van borstvoeding. 

 maximaal 4 uur tussentijd. 
 
Eénduidigheid 
Eénduidigheid in de plek waar gespeeld en geslapen wordt. 

 Slapen overdag steeds op een vaste slaapplaats; in hetzelfde bed/wiegje op 
een rustige plek en ’s nachts op dezelfde slaapplek. 

 Spelen doet een baby in de box (slapen niet).  
 
Voorspelbaarheid 
Het zijn met name de regelmaat en de eenduidigheid waardoor voorspelbaarheid 
ontstaat. 
 
Prikkelreductie 
Vermijd teveel prikkels door beperken van: 

 radio en televisie 

 gebruik van wipstoel of maxi-cosi buiten de voedingsmomenten 

 voortdurend vermaak van de baby 

 slapen in de box 

 de babygym voor een kind jonger dan 3 maanden 

 mechanisch aangedreven speelgoed 

 veel bezoek 

 uitstapjes die indruisen tegen het slaapritme van de baby 

 onverwachte gebeurtenissen 
 
 
 
 
Het bed 

 vlak passend matras in wieg of ledikant 

 het bed ‘kort’ opmaken, dat wil zeggen de voeten dicht bij het voeteneind  
(folder Veilig slapen van Consument & Veiligheid of de site www.veiligheid.nl ) 

 een laken met wollen, fleece of katoenen deken van ruim formaat 

 laken en deken stevig onderstoppen tot onder de matras 

 geen speelgoed in bed, geen mobiel erboven 

 kleine lapjesknuffel en/of muziekdoosje mag (éénmaal opdraaien) 

 de baby altijd op de rug te slapen leggen en het hoofdje afwisselend naar links 
en rechts leggen om afplatting van het hoofd te voorkomen. De eerste dagen 
kan de pasgeborene op de zij gelegd worden in verband met misselijkheid 

 de baby strak instoppen waarbij de schouders ook zijn bedekt 

 om in slaap te vallen hebben sommige kinderen het nodig om een tijdje te 
huilen/jengelen om vervolgens van het ene op het andere moment in slaap te 
vallen 

 het huilen kan een manier van loslaten zijn in de overgang naar het op eigen 
kracht in slaap vallen. Dit kan erbij horen. 
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Slaapkleding 

 sokjes, zorg voor warme voeten 

 trappelzak op maat 

 zodanige kleding dat de hals niet bloot is 

 zorg voor toegedekte schouders 
zorg bij het naar bed brengen voor warme handjes; bij koude handjes twee laagjes 
lange mouwen tot op de hand 
 
 
Temperatuur in de slaapkamer 

15 - 18C is warm genoeg. Zet in principe geen verwarming aan en zo mogelijk het 
raam op een kier. Zorg ervoor dat er geen tocht is. 
 
Voor pasgeborenen en voor kinderen met astma gelden andere richtlijnen. 
 
Tip voor ontroostbaar huiluurtjes 

 van voeding tot voeding 1 maal per dag dragen in draagdoek of wandelen met 
de kinderwagen 

 
 
 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 
 

Kinder- en jeugdafdeling 
Locatie Venlo 
routenummer 32 (laag 3) 
 (077) 320 58 30  
op werkdagen: 8.00 - 16.30uur 
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VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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