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SOS huil- en slaapstress



Maar eerst ...



Over huilen

● Huilen is de wereldtaal van alle mensenkinderen
● Baby's huilen overal op aarde op dezelfde manier

https://vimeo.com/190859791


Waarom huilen baby's?



Huilen als communicatiemiddel

● Pasgeborene communiceert:

○ Via gezichtsuitdrukkingen

○ Via bewegingen

○ Via jengelen (= voorstadium huilen)

○ Via huilen

● Huilen = complex signaleringssysteem

○ Info > ouders leren ontcijferen > adequaat beantwoorden



Huilen als alarm

● Huilen = noodprogramma : "Ik heb jou nodig"

○ Waarschuwingssignaal > omgeving wakker schudden

○ Nood aan specifiek antwoord

■ Snel en onmiddellijk

■ Aangepast aan ontwikkelingsniveau

■ Lichaamstaal ouders aangepast (! Stress)

■ Vermogen v/d ouders om contact en relatie te onderhouden (~ verleden)



Huilen om stress te ontladen

● Huilen = stress en alarmsysteem

○ "Verbeter mijn situatie"

○ Wegwerken van opgebouwde spanning in lichaam > innerlijk evenwicht herstellen

● Huilen heeft ontspannend effect wanneer stabiele sensitieve ouder buffert

○ Kind heeft een 'container' (opvangbak) nodig voor sterke emoties

○ Bevrijdend, ontspannen, oogcontact wordt hersteld, open en waakzaam na herstellende 
huilbui



3 vormen van babyhuilen – T. Harms

● Behoeftehuilen

● Herinneringshuilen

● Resonantiehuilen

Pasgeborene heeft ouder nodig om 
behoefte te vervullen



Babybehoeften: veiligheid en hechting

De mens is een zoogdier

Nestvlieders Nestblijvers

Verstoppers     Dragers

Baby’s zijn nestblijvers en dragers:  nabijheid is belangrijk om zich veilig te voelen

Presentator
Presentatienotities
In de biologie maakt men bij ouderzorg onderscheid in nestvlieders en nestblijvers. Deze termen geven aan in hoeverre de jongen van een diersoort ontwikkeld zijn bij de geboorte. Bij nestvlieders zijn de jongen bij hun geboorte al genoeg ontwikkeld om binnen relatief korte tijd de plaats waar ze zijn geboren te verlaten en op eigen kracht hun ouder(s) te volgen. Bij nestblijvers daarentegen zijn de jongen bij de geboorte nog niet ver genoeg ontwikkeld en moeten langere tijd in hetzelfde nest of hol doorbrengen, waar ze door hun ouders worden verzorgd.



Hechting

● Hechtingsproces = levensbelangrijk proces

○ Interactie en verbinding volwassene is noodzakelijk voor de overleving van het kind

○ Geen verbinding?

■ Verdrietig, trager groeien en ontwikkelen, depressief, contact vermijden, tot zelfs sterfte

● Hechting = basis voor het sociaal functioneren later



Hechtingsproces

● Biologisch systeem kind is gericht op verbinding

○ Reflexen > verbinding vasthouden

○ Huilen als duidelijk lokmiddel

● Biologisch systeem volwassene is gericht op het verbinden met baby

○ Huilen vinden we lastig, kunnen we moeilijk negeren, je hoeft zelfs niet de ouder te zijn





Co-regulatie

● Je kan baby enkel helpen met zelfregulatie als je zelf goed gereguleerd bent
● Zelfregulatie impliceert:

○ Gewaarzijn van eigen lichamelijke en emotionele zijn

○ Doelgerichte maatregelen om zelf tot rust te komen

● ! Baby voelt stress en onbehagen bij verzorger haarfijn aan

○ Weet je nog? Resonantiehuilen ~ leugendetector



Co-regulatie



Hoe werken aan hechting?

● Veilige hechting bij responsief sensitief reageren
○ Sensitief = gevoelig voor de signalen van het kind
○ Responsief = ingaan op de signalen van het kind

Delivery Room | Kinda Deep | Michael Jr - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=TU0f8a3Cizo&list=PLc_Y5B5C7wem4bZqWV4cziq-Fc_aTHdYA&index=7


Wat als baby blijft huilen?

● Behoeften lijken vervuld, medische oorzaak uitgesloten en toch blijft baby 
huilen?

○ Herinneringshuilen: Prikkel triggert oud trauma vb. ziekenhuisopname baby

■ Baby laten 'vertellen' in armen > brengt uiteindelijk evenwicht 

■ 'Traumatisch huilen':

● Geen oogcontact, heel plots in overdrive, als een bom, stopt ook abrupt

○ Resonantiehuilen: weerspiegeling innerlijke onrust en stress verzorger

■ Hoe zit het met jullie als ouders?



Ouder als vuurtoren

Baby's voelen of ouder nog aandachtig aanwezig is tijdens huilcrisis

o Lezen ademhaling, lichaamstaal
o Handelingen voelen 'leeg'
o Stress? Spiegel!



Hoe vuurtoren zijn in veeleisende situaties?

Voortdurende aandacht op baby richten = belastend voor beide partijen
● Richt je aandacht op je eigen welzijn > zelfverbinding > zelfregulatie

Zuurstofmasker

○ Ouder neemt leiding (zelfzekerheid) > veiligheid en vertrouwen

○ Beter afstand nemen en niet meer persoonlijk opvatten (<=> faalangst)

○ Coregulatie kan tot stand komen

● Hoe zelfverbinding?

○ Vb: Buikademhaling met baby



Survivaltips



Survivaltips voor ouders

● Bespreek: Wat heb je nu nodig?
● Emotionele steun

○ Erkenning

○ Luisteren = productief

● Van wankelen naar aarden: lichaamsconnectie herstellen
● Praktisch: kraamzorg of gezinszorg, bijslapen, beurtrol, wie kan wat doen?

Sociaal en professioneel netwerk inschakelen





Alarm?!

Mentale gezondheid is topprioriteit ( ~ hechting)
● Bespreek: wie kan helpen?
● Doe het niet alleen

○ Partner, vroedvrouw, kraamverzorgende, regioverpleegkundige, huisarts, …

○ Kraamvogel hulplijn 

○ Zorgen en Twijfels

https://www.kraamvogel.be/zwanger/2-individuele-begeleiding




Zin in meer?

● Waarom je baby huilt
Thomas Harms

● De Taal van huilen
○ Aletha J. Solter

● Baby’s weten wat ze willen
○ Aletha J. Solter

● Waarom liefde zo belangrijk is
○ Sue Gerhardt



Vragen?

ECK Kraamvogel vzw
Volkstraat 7
2000 Antwerpen

Info@kraamvogel.be

03 238 11 00

Vind ons op Facebook, Instagram, 
Linkedin en Youtube!
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