
Informatie voor
ouders van baby’s

Overstrekken
Zo helpt u uw baby ontspannen

Vragen?
Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk gesprek, 
neem dan contact op met JGZ, telefoon (088) 054 99 99.

Op schoot
Baby’s zitten veel op schoot. Ook dan kunt u zorgen dat uw baby 
zijn rug ongemerkt buigt.

Zitten met steun
•  Laat uw baby in het kuiltje tussen uw 

benen zitten.
•  Leg de benen van uw kind iets hoger op 

uw been.
•  Ondersteun de schouders en rug, 

bijvoorbeeld met uw andere been.

Tegenover elkaar zitten
•  Zet uw voeten op een laag voetenbankje.
•  Leg uw baby met het hoofd en rug op uw 

bovenbenen.
•  Let erop dat uw baby zich niet met de 

voeten tegen uw borst kan afzetten (dan 
kan uw baby vallen).

•  Dit is een goede houding om met uw baby 
te praten of te spelen of om de fles te 
geven.
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Het is belangrijk voor de ontwikkeling dat baby’s 
een strekkende en gebogen houding afwisselen. 
Meestal gaat dat vanzelf, maar sommige baby’s 
strekken steeds hun benen en leggen hun hoofd 
in de nek. De strekspieren in de rug spannen zich 
sterk aan. Hierdoor kan een baby zich niet 
ontspannen en veel gaan huilen. 

Oppakken en dragen
Door uw baby op een andere manier op te pakken en te dragen 
kunt u een gebogen houding bevorderen. Drie mogelijkheden:

1. Draaiend oppakken
 •  Rol uw baby op de zij en ga met uw arm achter beide 

schouders langs.
 •   Pak uw baby bij de bovenarm en het bovenbeen 

vast en til uw baby op.
 • Draai uw baby naar u toe.

2. Dragen tegen uw schouder
 •  Uw ene hand ondersteunt de boven-

benen, uw andere hand de schouders.
 •  Het hoofdje ligt zoveel mogelijk tegen 

uw schouder aan.

3.  Dragen in buikligging
 •  Het hoofdje rust op uw onderarm, 

uw baby kijkt van u af.
 •  Uw ene arm steunt de borst van 

uw baby.
 •  Uw andere arm steunt de buik, 

tussen de benen door.

Ontspannen neerleggen op een 
zitzak of een kussen
• Maak een gleuf.
• Laat uw baby niet alleen

In de hangmat
•  Hang de hangmat overdag in de 

box of het bedje.
• Hang op buikhoogte speelgoed.
• Laat uw baby niet alleen

Het aankleedkussen
•  Leg uw baby dwars op het 

aankleedkussen bij het 
verschonen en aankleden.

•  Leg uw baby ook eens dwars op 
dit kussen in de box.

Ontspannen in de huiskamer
Overdag als uw baby wakker is, kunt u een gebogen houding 
stimuleren. Bijvoorbeeld door uw baby in de kamer op een 
zitzak, kussen of in een hangmat te leggen.


