Het huiluurtje

WAT KUN JE ERAAN DOEN

Wat is een huiluurtje?
Het “huiluurtje” is een tijd waarin een verder tevreden baby een
extreem onrustige periode heeft, vaak dagelijks tussen 17.00 en
23.00 uur.
Veel ouders zullen nu vertwijfeld denken ‘ hoezo uurtje?’. In de
praktijk blijkt het namelijk vaak toch echt wel langer te zijn dan
een uurtje, en anders voelt het in ieder geval zo.
In het Engels wordt dit huiluurtje het ook wel Witching hour
genoemd, oftwel een heksenuur. Hoe je het ook wilt noemen, het
is in ieder geval een periode waarin je kindje flink kan spoken!
Kalmerende methoden die op andere delen van de dag werken,
lijken in deze tijd niet zoveel te helpen. Je loopt met je kindje
rond, wiegt hem en geeft hem een speen, maar niest lijkt te
helpen. Aangezien je op dit tijdstip meestal zelf ook wel aan wat
rust toe bent, kan dit zelfs de meest stabiele ouder tot wanhoop
drijven.

Wanneer zie je het huiluurtje het meest?
We zien deze onrust meestal rond een leeftijd van 2 tot 3 weken
beginnen, met een piek na 6 weken. Over het algemeen neemt het
dan geleidelijk af en is het (meestal, er zijn natuurlijk altijd
uitzonderingen) op een leeftijd van 3 tot 4 maanden wel
verdwenen.
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Hoe je je baby kunt helpen
1.

Als eerste kun je je baby kalmeren door de 5 ’s en toe te
passen! Met deze 5 stappen kun je de kalmeringsreflex
triggeren die je baby in de baarmoeder ook had. Sommige
experts noemen deze methode ook wel de uit-knop voor
huilende baby’s. Meer over deze methode vind je hier:
https://www.happiest-baby.com/post/waarom-huilt-jebaby

2.

Voorkom dat je baby oververmoeid raakt:
Pasgeborenen (vanaf de geboorte tot 12 weken) raken erg
snel oververmoeid. Dit komt dan ook zeer vaak voor,
vooral in de late namiddag/avond. Wanneer baby's
oververmoeid raken, komen de stresshormonen Cortisol
en Adrenaline vrij in de bloedbaan, waardoor een baby
eigenlijk in de vecht-of-vluchtmodus terecht komt. Dit
maakt het bijna onmogelijk om in slaap te vallen wanneer
baby's dit het meest nodig hebben, en dan begint de
eindeloze cyclus van huilen.
Je kunt oververmoeidheid voorkomen door goed op de
slaapsignalen van je baby te letten en de wakkertijden voor
zijn leeftijd in de gaten te houden.
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3.

Ga naar buiten! Baby’s reageren sterk op de emoties van
hun ouders (of verzorgers!) Als we gestrest en uitgeput
zijn, voelen ze dat. Als we kalm zijn, ontspannen ze zich
vaak in onze armen.
In de hectische avonduren kan even naar buiten gaan soms
al een enorm verschil maken. Het kan helpen om de
aandacht af te leiden van de verantwoordelijkheden in huis
en je in staat te stellen gewoon even te kunnen ademen.
Die rust die je vervult als je naar buiten gaat, kan ook je
baby kalmeren. Je langzamere hartslag, diepe
ademhalingen en een helder hoofd kunnen een directe
invloed hebben op je baby omdat hij je emotionele
toestand nabootst.
Als bijkomend voordeel kan blootstelling aan daglicht in
de late namiddag en vroege avond je baby ook helpen om 's
nachts beter te slapen.

4.

Reduceer prikkels zoveel mogelijk
De afgelopen 38-40 weken zat je baby in een baarmoeder:
er waren geen gezichten te zien, de lichten waren gedimd
en de stemmen waren gedempt. Nu is hij onze wereld
binnengekomen, en deze wereld is extreem over
stimulerend …. vooral in de latere uren van de dag. Denk
na over wat er in deze tijd in jullie huis gebeurt: oudere
kinderen komen thuis van activiteiten, je partner komt
thuis vanuit werk, je moet het avondeten voor bereiden en
misschien vast de lunch voor morgen inpakken. Deze
drukte kan je kleintje gewoon te veel worden. Ook al hoeft
hij er zelf niet aan deel te nemen, hij pikt al deze
spanningen wel op. En juist dit soort over stimulatie stuurt
het onvolgroeide zenuwstelsel van een pasgeborene in
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overdrive en de huilcyclus van het pasgeboren huiluurtje
begint.
Wat kun je eraan doen? Dim de lichten en demp het
geluid. Zet de tv uit, leg je telefoon neer en overweeg zelfs
om je een paar minuten met je baby in een slaapkamer
terug te trekken, weg van alle prikkels. Op die manier kan
je kind even ‘ontprikkelen’ en daardoor weer kalmeren.
5.

Zorg voor beweging In de baarmoeder werd je baby 24 uur
per dag gewiegd en heen en weer geslingerd wanneer je
liep. Dit was zo rustgevend voor je kleintje! Probeer je baby
bij je te dragen (bijvoorbeeld in een Womboo buidelshirt )
,een schommel te gebruiken of je kleintje in een bewegend
wipstoeltje te plaatsen. Die beweging is misschien precies
wat je baby nodig heeft om door het huiluurtje heen te
komen.
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6.

Bied clustervoeding aan . Baby's die normaal gesproken
overdag iedere 2,5 a 3 uur (borst)voeding krijgen, willen
misschien 's avonds vaker eten. Dat is goed! Bij
borstvoeding betekent dit echter niet dat er een probleem
met je melk is. Sommige moeders zijn bang dat dit
betekent dat hun melk niet voldoende voedzaam is. De
hoeveelheid moedermelk neemt in de loop van de dag
echter iets af (in de ochtend heb je vaak de grootste
hoeveelheid) Veel baby’s willen in de avond wat vaker
drinken. Voorheen werd dit clusteren alleen bij
borstvoeding gedaan maar tegenwoordig zie je het ook
steeds vaker bij flesgevoede kinderen. (net als dat feeding
on demand ook steeds vaker bij flesvoeding gedaan wordt)

7.

Ga samen met je baby in bad (als je een bad hebt)
Pak een washandje, kleed jezelf en je baby uit en spring in
het bad. Het geluid van stromend water kan sommige
baby's onmiddellijk kalmeren. Leg je baby op je buik/borst
en leg een warm washandje op de rug van de baby. Zorg
ervoor dat het water hoog genoeg is om hem warm te
houden. Heb je geen bad dan kun je dit overigens ook
onder de douche proberen. Veel baby’s vinden het
stromende water over hun hoofdje heerlijk. Eventueel kun
je je baby van tevoren masseren zodat alle los gemasseerde
spanningen in het water van je baby af kunnen vloeien.
Ik vond dit zelf altijd heel effectief en ontspannend voor
zowel mezelf als mijn kindje.
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8.

Vraag om hulp
Mensen WILLEN je helpen.
Het is moeilijk voor te stellen dat iemand tijdens het
huiluurtje je onrustige baby wil komen vasthouden. Dit is
tenslotte JOUW baby, en misschien wil je het soms niet
eens doen. Waarom zou iemand anders je op deze manier
willen komen helpen? Is dit niet te veel gevraagd?
Nee, het is niet! Je dierbaren WILLEN je echt helpen. En
eerlijk gezegd, het huilen van je baby is uniek
verontrustend voor jou. Jij bent immers al moe en ook nog
eens emotioneel betrokken. Voor een buitenstaander om
binnen te komen, voelt dit gewoon niet zo overweldigend.
Niet alleen heeft die buitenstaander vannacht goed
geslapen, ook gaat ze, na jou geholpen te hebben,
vertrekken naar een rustig huis.
Om hulp vragen maakt je niet "te veel" of "te behoeftig".
Het maakt je mens. En de mensen die van je houden
zouden graag de kans krijgen om je op deze manier van
dienst te zijn. Ze zeggen niet voor niets ‘it takes a village to
raise a child’
Dus de volgende keer dat je vader, vriend, tante of
buurvrouw vraagt: "Kan ik iets doen om te helpen?"
Reageer je met dit: "Ja, zou je morgenavond om 20.00 uur
willen komen en mijn baby vasthouden terwijl ik
______?" (Vul in met iets dat hemels klinkt om te doen.)
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9.

Zorg dat je een plan hebt wanneer het je allemaal teveel
wordt.
Alhoewel ik er zeker geen voorstander van ben om je
kindje te laten huilen, soms kun je niet anders. En dat is in
de volgende situatie: Wanneer je zo boos of gefrustreerd
bent dat je het gevoel hebt dat je je kind wel iets aan kunt
doen als het niet stopt met huilen! De veiligheid van jou en
je kindje moet altijd voorop staan. Voel je dus geen
slechter moeder wanner je het even niet trekt maar haal
jezelf uit die situatie. Dit is soms het enige wat je kunt
doen om zelf weer even te kunnen ontspannen.
Voel je dat je het echt even niet meer aankunt, leg je baby
dan op een veilige plek (box of wieg) en loop even naar
buiten. Even het balkon op of de tuin in.
Zorg dat je jezelf afleidt door je op iets anders te focussen.
Zoek bijvoorbeeld 5 objecten die rood zijn of probeer te
bedenken dat je 4 dagen geleden hebt gegeten.
Waarom doe je dit? Het schakelt een versnelling in je
hersenen en helpt je helder te denken.
Zoek nu vier groene dingen, vier verschillende gekleurde
auto's, vier verschillende soorten bomen of vier
verschillende 'alles'. Wijs ze aan. Zeg ze hardop.
Dit werkt. Je brein komt tot rust. Adem diep in door je
neus en adem langzaam door je mond weer uit. (4 tellen
inademen, 6 tellen uitademen) Herhaal dit nog 5 keer.
Merk je dat je weer rustig bent? Ga dan naar binnen en
knuffel je baby.
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10. Herhaal de volgende zin hardop: “Er is geen betere ouder
op aarde voor deze baby dan ik. Niemand zou het beter
kunnen dan ik. Niemand!"
Wanneer je baby huilt kom dit niet door jou! Je baby haat
je niet; hij adoreert je. Hij wenst geen betere ouder; jij
BENT de beste ter wereld voor hem.
Herinner jezelf eraan dat dit slechts een fase is. Dat het
zenuwstelsel van je baby nog niet volgroeid is en dat dat de
reden is waarom hij huilt. Dit huiluurtje ZAL voorbij gaan.
Je kun dit!
NB: Heb je het gevoel dat je baby alleen maar huilt of dat
er echt iets aan de hand is? Zoek dan professionele hulp!
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