de eerste weken
met je kleintje
Fijne tips voor een zorgeloze start

handige weetjes 0-2 weken

Slapen

In totaal zal je kleintje16 tot 20 uur slapen per 24 uur;
Je baby zal van die slaapuren bijna de helft overdag slapen;
Slapen gaat af en aan, het is normaal dat korte en lange slaapjes elkaar
afwisselen;
Laat je baby per slaapje maximaal 2-3 uur slapen overdag (korter is ook
oké), dit in verband met het instellen van het juiste dag -en nachtritme;
Doorslapen is nog niet mogelijk (en zeker ook niet wenselijk).

Ritme

Het ritme wordt nog geregeld door interne klokjes, er is nog geen
circadiaans ritme (de biologische masterklok). Je baby slaapt op
de slaapdrang;
Je kleintje heeft nog een omgekeerd dag –en nachtritme, het
duurt wel een week of 6 voordat dit helemaal goed is ingesteld;
De wakkertijd is ongeveer 45 minuten. Laat je kleintje maximaal
45 minuten wakker zijn en bied dan weer een slaapje aan. Dit
bepaalt je ritme voor de dag.

Voeding

Borstvoeding of flesvoeding op verzoek. Het vraag –
aanbodprincipe;
2 tot 4 uur pauze tussen de voedingen;
8 tot 12 voedingen per 24 uur zijn normaal;
Je baby kan al last hebben van krampjes, probeer niet direct met
middeltjes aan de slag te gaan maar kijk het even aan en verlicht
met warme kruikjes (pittenzakjes), warme badjes, zachte
massages en verschillende draagtechnieken.
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voorspelbaar. Dit doe je door een
vaste volgorde te hanteren. De
eerste weken volstaat
bijvoorbeeld: wakker worden verschonen - voeden - knuffelen
- slapen. Speeltijd is nog niet
nodig en red je ook niet omdat
voedingen vaak
langer duren.
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Zorg voor veel huid-op-huid
contact bij zowel mama als
partner. Reageer responsief op
huiltjes en ongemakjes, troost
je baby bij verdriet, want die
kleintjes hebben jullie nog heel
hard nodig. Een baby kan nog
niet manipuleren. Dragen
vinden baby's ook fijn.

Je baby kan maximaal 45
minuten wakker zijn
(dat is de wakkertijd) leg je
kleintje op tijd in zijn slaapplek,
het liefst 5 minuten voor einde
wakkertijd en zo wakker
mogelijk. Lukt dat nog niet dan
is slaperig ook goed.
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n Werk aan een goed dag –en

nachtritme door de slaapjes
overdag max. 2-3 uur te laten
duren, het ’s nachts rustig (en
donker) te houden en overdag
je baby in de wakkertijd veel
bloot te stellen aan daglicht
(met name ochtendlicht
doet het goed).
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Slaapt je baby onrustig?
Maait hij/zij veel met de
armpjes en schrikt je baby
hierdoor steeds wakker? Dan
kan inbakeren een optie zijn.
Je kan vanaf de 2e week
inbakeren. Kies voor een fijn
en veilig inbakersysteem, laat
je goed voorlichten.
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Probeer alvast te werken met
2 (max 3) vaste slaapplekken.
De wandelwagen, Cosleeper/wiegje, draagdoek of
draagzak zijn goede opties.
Probeer de box te vermijden,
dit is een speelplek met
teveel prikkels.

(teveel) in slaap vallen op een
voeding. Als je merkt dat je
kindje in slaap gaat vallen, dan
voorzichtig kietelen of aaien
om hem/haar wakker te
houden. Lukt dit niet? Dan
afkoppelen/ fles uitnemen en
slaperig wegleggen (de nacht
uitgezonderd).
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wat kan je alvast kan doen?

Creëer rust, en beperk
prikkels voor jezelf en voor de
baby. De eerste weken met je
kleintje zijn al hectisch
genoeg. Neem rustig de tijd
om aan elkaar te wennen.
Kraambezoek kan ook na een
paar weken komen (familie
uitgezonderd).

Meer weten over baby's 0-6 maanden?
Binnenkort beschikbaar,
deze praktische hulpgids.

www.droomkidzz.nl/downloads

'Droomkidzz in de dop'
werken aan een goede slaapbasis
(0-6 maanden)

alle ins en outs over
babyslaap
Praktische tips en handvatten
extra input voor die onrustige baby's
(wat te doen en welke hulpverlener kan
helpen?)
Echte voorbeeldritmes en routines

Die stabiele slaapbasis die je wilt
voor je kindje, voor nu én in de
toekomst!
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