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Even voorstellen
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Disclosure belangen sprekers

 Geen
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Kennis maken met….
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Uw vragen?
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Baby 

skydive
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Hanna

4 weken oud

 Reden van komst: toenemend huilen

 Hanna is eerste kind, 3e zwangerschap van 
moeder, 1e en 2e zwangerschap eindigden in 
miskraam

 Geboorte: AD 38 +1, spontaan thuis geboren, 
vlotte partus, goede start, goed gewicht 

 Gestart met BV, kwam vlot en goed op gang

 Na 2-3 weken toenemend onrustig en steeds 
meer huilen. Niet te troosten. 

 Spuugt niet veel, heeft zachte gele ontlasting 
en is normaal gegroeid

 Voeding duurt tussen 10 minuten en een half 
uur. Heeft speentje en kan daar goed op 
zuigen

 Slapen: korte slaapjes, onrustig slapen, kan niet 
in eigen bedje slapen

 Ouders geven aan zich machteloos te voelen 
en op te zijn
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Waarom zijn huilbaby’s 

leuk?
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Wat is een huilbaby?

 Betekenis 'huilbaby'

 Je hebt gezocht op het woord: huilbaby.

 huil·ba·by (de; m,v; meervoud: huilbaby's)

 1 baby die abnormaal veel huilt

 Definitie huilbaby:

 Officieel; >3 uur per dag/ >3 dagen per week/ > 3 weken lang (Wessel 

1954)
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Wat zeggen de 

ouders?

12



Wat gebeurt er 

vervolgens?
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Zorgpad

Ouders Huisarts Kinderarts

JGZ
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Hoe reageren wij?
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Huidige aanpak

 Geruststelling

 Rust, Voorspelbaarheid en Prikkelreductie (RRR)

 Inbakeren

 Indikken

 Zuurremming

 Koemelkeiwit-vrije voeding
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Resultaat
(cijfers Dirksland en Goes)

 25% van de kinderen alsnog 

opgenomen

 Ouders worden bevestigd in hun 

twijfels 

 45% start met koemelkvrije voeding

 50% start met zuurremming
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Hoe te verbeteren?
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GOEDE SAMENWERKING 

KETENPARTERS

GEZAMENLIJKE WERKWIJZE MULTIFUNCTIONELE OORZAAK 

VRAAGT OM MULTI-AANPAK



Samenwerking
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Kinderartsen Van Weel Bethesda 
Ziekenhuis Dirksland

Pedagoog Van Weel Bethesda 
Ziekenhuis Dirksland

Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige 
CJG Rijnmond, locatie Goeree-
Overflakkee

Huisarts van Den-Bommel

Perfect pilot gebied



Preventie

Voorlichting over 
prikkelverwerking 

en 
prikkelreductie

Stimuleer 
borstvoeding

Vermijd 
tabaksrook

Preventieve 
voorlichting over 

huilpatroon
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Huilpatroon 
zuigelingen
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Infant colic: mechanisms and management.

Zeevenhoven et al, Nature Reviews 2018



Toch een 

huilbaby….
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Netwerk

protocol 

huilbaby
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Werkwijze Huilbaby’s op Goeree-

Overflakkee
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Laat ouders eerst hun hele verhaal vertellen en hun zorgen uiten

Vul symptoomscore voor koemelk eiwit allergie in

Vul rode vlaggen checklist in voor onderliggend lijden

Doe volledig lichamelijk onderzoek

Indien geen medische oorzaak, benoem dat er wel iets is wat voor ouders lastig is

Leg uit over reflux, huilen als babytaal en troostreflex

Maak vervolgafspraken, wat als…



Bundelaanpak
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Preventieve voorlichting

RRR

KASS

Troostreflex-methode

Babytaal

Houdingsadviezen voeden



Koemelkeiwitallergie?

 KASS checklist =  Koemelk Allergie Symptoom Score

 Gebaseerd op Comiss score (vandenplas et al., Acta Paediatrica, 2015)
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KASS 
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Rode 

vlaggen

checklist
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Ontwikkelingsgerichte aanpak 
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Reflexen

Huilen

Reflux

Zuur

Slaappatroon

Functie



Ontwikkelingsgerichte 

aanpak 1

Reflexen

 Zuigreflex

 Moro reflex

 Troostreflex
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Troostreflex

methode
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Troostreflex methode

32



Troostreflex methode
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Ontwikkelingsgerichte aanpak 2
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Huilen

 Dunstan babytaal



Dunstan 

Babytaal
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Neh Ik heb honger!

Owh Ik ben moe! Als hardop gapen, ovale 
mond

Eair Ik heb last van gas! Vaak in combinatie 
met moeilijk kijken, lange ‘R’- klank

Heh Ik wil een schone luier! De baby voelt zich 
oncomfortabel: volle luier, te warm/koud, 
oncomfortabele houding

Eh Ik moet een boertje laten!



Filmpje Dunstan babytaal
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https://www.youtube.com/watch?v=YDEUPC

X0ikI

https://www.youtube.com/watch?v=YDEUPCX0ikI


Ontwikkelingsgerichte aanpak 3
37

Reflux

 Niet-pathologische reflux = onrust, huilen, 

regurgitatie e.d.

 Pathologische reflux = braken met 

bloedbijmenging en/of failure to thrive

Indikken voeding

Zuurremming?



Effect 

NAN-AR1

voeding
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Effect of a partially hydrolysed whey infant formula supplemented with starch and Lactobacillus reuteri DSM 17938

on regurgitation and gastric motility

Indrio et al, Nutrients 2017, 9, 1181



Ontwikkelingsgerichte 

aanpak 4

Maagzuur 

 Vertering

 Selectie van het microbioom van 

de darm

 Prikkel voor onderste 

oesophagussfincter om te leren 

sluiten
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Zuurremming bij jonge zuigelingen
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Zuurremming bij jonge zuigelingen (2)
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Zuurremming bij jonge zuigelingen (3)
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Ontwikkelingsgerichte 

aanpak 5

Slaappatroon

 Rust, reinheid, regelmaat

 Prikkelreductie en prikkelverwerking
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Resultaten
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90% reductie in klinische 
opnames

50% reductie in diagnose 
KEA

80% reductie in starten van 
zuurremming



Hanna

4 weken oud

 Reden van komst: toenemend huilen

 Hanna is eerste kind, 3e zwangerschap van 
moeder, 1e en 2e zwangerschap eindigden in 
miskraam

 Geboorte: AD 38 +1, spontaan thuis geboren, 
vlotte partus, goede start, goed gewicht 

 Gestart met BV, kwam vlot en goed op gang

 Na 2-3 weken toenemend onrustig en steeds 
meer huilen. Niet te troosten. 

 Spuugt niet veel, heeft zachte gele ontlasting 
en is normaal gegroeid

 Voeding duurt tussen 10 minuten en een half 
uur. Heeft speentje en kan daar goed op 
zuigen

 Slapen: korte slaapjes, onrustig slapen, kan niet 
in eigen bedje slapen

 Ouders geven aan zich machteloos te voelen 
en op te zijn
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Hanna

4 weken oud

 Kass: 6 (huilen 4, spugen 2, huid 0, resp

0)

 Geen rode vlaggen

Wat gaan we doen?
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Hanna

4 weken oud

 Kass: 6 (huilen 4, spugen 2, huid 0, resp

0)

 Geen rode vlaggen

Plan van aanpak:

 RRR

 Troostreflex methode aanleren

 Dunstan babytaal aanleren

 Geen zuurremming of koemelkvrije 

voeding

 Ouderondersteuning door 

pedagoog/jeugdverpleegkundige
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Casus 2

 Direct vanaf de geboorte onrustig en 

veel huilen

Wat gaan we doen?
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Casus 3

 Na 9 weken plotseling ontroostbaar 

huilen

Wat gaan we doen?
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Te oefenen

 Herkennen van babytaal

 KASS

 Troostreflex  methode
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Take Home 
Messages

 Huilbaby’s zijn leuk!

 Ontwikkelingsgerichte 

aanpak werkt

 Start NIET met 

zuurremming bij baby’s

 Samenwerking is leuk

en belangrijk
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Toekomstplannen

 Stichting ‘BaLanShhh’

 Oudercursussen

 Opzet ‘Moeders ondersteunen 

Moeders’

 Stimulering samenwerkingsafspraken 

ketenpartners

 Ontwikkeling 

ondersteuningsmateriaal voor 

ouders en professionals

 Onderzoek naar effectiviteit 

bundelaanpak
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Pathogenese

infant colic
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Infant colic: mechanisms and management.

Zeevenhoven et al, Nature Reviews 2018
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