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Een “huilbaby” en dan? 

Uw kindje is op de kinderafdeling opgenomen omdat hij/zij veel huilt. Hoe lang de 
opname zal duren, kan op voorhand niet gezegd worden. In deze folder informeren 
wij u over het verloop van de opname. 

Een huilbaby 

Het is normaal dat een baby elke dag ongeveer 1,5 uur huilt. Opvallend is dat rond de 
leeftijd van 6 weken alle baby’s relatief veel huilen. Gelukkig verdwijnt dit vele huilen 
meestal bij 3 maanden. Soms gebeurt dit niet of huilen baby’s erg veel. Baby’s die 
veel huilen worden huilbaby’s genoemd. Het zijn baby’s die gedurende enige tijd 
(minimaal 3 weken), minimaal 3 uur per dag, gedurende 3 dagen per week 
doordringend jengelen of ontroostbaar huilen. Huilbaby’s zijn moeilijk te troosten 
wanneer ze eenmaal overstuur zijn. Ze zijn meestal bijzonder actief, (over)beweeglijk, 
schrikachtig en snel afgeleid. Ze kunnen vaak slecht tegen veranderingen en 
veranderen opeens van stemming waardoor hun gedrag onvoorspelbaar wordt. Het 
gevolg is dat baby en ouders oververmoeid raken. Deze vicieuze cirkel is niet vanzelf 
te doorbreken. Het risico dat ouders overbelast raken wordt steeds groter.  

De opname 

Allereerst is er een gesprek waarin specifieke vragen gesteld worden over huilgedrag, 
voeding, slaap- waakritme van de baby, temperament, spelgedrag en wat het huilen 
van de baby met de ouders doet. 
Goede communicatie vinden wij heel belangrijk en we doen graag de dingen samen 
met u. 
Belangrijk is het ook om verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Wat verwacht u als 
ouder van de opname in het ziekenhuis en wat verwachten wij van u.  
We willen uw kindje goed observeren en verwachten van u dat u ons daarvoor de 
gelegenheid geeft. U kunt ons altijd bellen of halen als er iets bijzonders is, zodat wij 
samen met u kunnen kijken.  
De eerste dagen van de opname wordt uw kind geobserveerd. De eerste 48 uur zal de 
hele verzorging door de verpleegkundigen worden gedaan. Dit doen we om uw kindje 
goed te leren kennen. Daarna kunnen we u en uw kindje beter helpen. U gaat als 
ouder de eerste 2 nachten thuis slapen. Na die 2 dagen is er overleg met de 
kinderarts. Dan gaat u weer steeds meer samen met de verpleegkundige voor uw 
kindje zorgen.  
Ook wordt er een huil-lijst bijgehouden. De verpleegkundigen geven in verschillende 
kleuren aan de tijden dát en hóe uw kind huilt, wakker is, slaapt en voeding krijgt. De 
lijst laat iedereen zien hoe de dag en nacht geweest zijn.  
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Onderzoeken 

Bij opname wordt de urine onderzocht. Als er meer onderzoeken nodig zijn dan zal de 
kinderarts/zaalarts u dat vertellen. 

De hulpverleners 

Kinderarts/zaalarts 
De kinderarts/zaalarts bepaalt het beleid en zal elke dag visite lopen. Dit bespreekt hij 
elke dag met u. 

Verpleegkundigen 
Verpleegkundigen begeleiden u tijdens de opname bij de verzorging en de voeding 
van uw kindje. Wat ze opmerken zullen zij noteren en bespreken met de kinderarts/ 
zaalarts. Zij zijn het aanspreekpunt voor u als ouder maar ook voor andere 
hulpverleners. Zij zullen ook aanwezig zijn bij gesprekken met de kinderarts/ zaalarts. 

Pedagogisch medewerker  
De pedagogische medewerker maakt samen met u een overzicht van het huilgedrag 
van uw kindje. Dit kan u inzicht geven in de problemen rondom het huilen en in de 
opvoedingssituatie. Zij zal een luisterend oor voor u zijn en ondersteunen waar nodig 
is. 

Fysiotherapeut 
De fysiotherapeut bekijkt de ontwikkeling en de motoriek van uw kindje. Vaak zijn 
huilbaby’s erg gespannen. Ze gaan hierdoor ‘overstrekken’ De fysiotherapeut geeft u 
adviezen hoe u hiermee om kunt gaan. Ook kijkt de fysiotherapeut of er een normale 
ontwikkeling is van uw kind. 

Maatschappelijk werk 
De maatschappelijke werkster zal minstens één gesprek met u voeren om te kijken 
welke problemen u ondervindt door het vele huilen van uw kind. Zij zal samen met u 
bekijken waar u ondersteuning in nodig hebt.  

Verloop van de opname 

Tijdens de opname zullen wij u begeleiden en geven wij u handvaten waarmee u 
thuis verder kan. Speerpunten hierbij zijn; rust, reinheid en regelmaat( de 3 R`s). 
Mogelijke adviezen  
 Inbakeren 

Als het kindje erg onrustig is tijdens het inslapen dan kan dit rust en regelmaat 
brengen. Meer informatie wordt gegeven wanneer inbakeren zal worden gedaan. 
Inbakeren gebeurt na overleg en goedkeuring van de kinderarts / fysiotherapeut 
en alleen als uw kind nog niet probeert om te rollen. 

 Video interactie begeleiding(VIB)  
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Dit is een methode die vooral wordt gebruikt bij opvoedingsondersteuning. Door 
het bespreken van video-opnames krijgt u inzicht hoe u en uw kind op elkaar 
reageren. We vertellen meer hierover wanneer deze methode voor u behulpzaam 
kan zijn. 

 Voorlichtingsfilm over het huilgedrag van een kindje  
Deze korte film kijkt u samen met de pedagogische medewerkster. Het geeft 
informatie en inzicht over het huilgedrag van baby’s. Natuurlijk kunt u dan ook 
vragen stellen. 

Tot slot 

Als uw baby een beter dag- en nachtritme heeft en u verwacht de adviezen en het 
dagprogramma thuis te kunnen voortzetten, mag uw kind naar huis. In een 
eindgesprek bespreken we met u hoe de opname geweest is en wat u ervaringen zijn. 
We horen dat graag van u want we staan open voor verandering en verbetering. Na 
ontslag komt u met uw kind bij een kinderarts op controle om te horen hoe het thuis 
gaat. Als u tussentijds nog vragen hebt kunt u altijd bellen met Kindergeneeskunde.  
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Zuyderland Medisch Centrum,  
polikliniek Kindergeneeskunde 
 
 
Afspraken  
Alle locaties: 088 – 459 9703 
 
Openingstijden polikliniek 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur 
 
Bezoekadres 
Locatie Heerlen, begane grond / balie 07 
Locatie Sittard-Geleen, meldpunt / Oost 11 
Locatie Brunssum, etage 2 / balie 2.01 
Locatie Kerkrade, etage 1 
 
Internetadressen 
www.zuyderland.nl/kindergeneeskunde 
www.zuyderland.nl  
 
 

http://www.zuyderland.nl/kindergeneeskunde
http://www.zuyderland.nl/

