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1. INLEIDING

Dat baby’s huilen is op zich een zeer nor-
maal en universeel gegeven, het is namelijk 
hun belangrijkste vorm van communicatie. 
Het normale huilen bereikt een piek rond 
de zesde levensweek en daalt na de derde 
maand vanzelf tot een niveau dat geduren-
de het eerste levensjaar stabiel blijft (L’Hoir 
& van Sleuwen, 2005). Wanneer baby’s deze 
rijpingscurve niet volgen en meer huilen dan 

verwacht, kan er sprake zijn van een exces-
sief huilpatroon en spreekt men over ‘een 
huilbaby’.

Er bestaat geen consensus in de literatuur 
wat betreft de omschrijving, de prevalentie, 
de verklaring en de gevolgen van een huil-
baby (Long & Johnson, 2001). De omschrij-
vingen variëren van kwantitatieve defi nities 
(gebaseerd op de huilduur van het kind) tot 
kwalitatieve defi nities (gebaseerd op de be-
leving van de ouders van het huilen).
Door het gebruik van verschillende defi nities 
zijn er grote schommelingen in de vermelde 
prevalentiecijfers. Carlier en Casier (2003) 
vonden cijfers tussen 1.5% tot 40% van de 
zuigelingen.
Ook wat betreft de verklaring bestaat er 
onenigheid. Wij konden drie verschillende 
verklaringsmodellen terugvinden in de lite-
ratuur: het medische verklaringsmodel, de 
ontwikkelingsbenadering en de verstoorde 
interactie in de opvoedingsrelatie. Volgens 
het medisch verklaringsmodel kunnen darm-
problemen, lactose-intolerantie, koemelkei-
witintolerantie, refl ux of een infectie aan 
de basis liggen van het huilen (Armstrong, 
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Precitera & McCallum, 2000; Don, Mcmahon 
& Rossiter, 2002; Helseth & Begnum, 2002; 
Kind&Gezin, 2006; L’Hoir & van Sleuwen, 
2005). De ontwikkelingsbenadering gaat er 
vanuit dat huilbaby’s het moeilijker hebben 
om zichzelf te reguleren en stelt dat dit pro-
bleem zich vanzelf oplost rond de leeftijd 
van drie maanden (Heseth & Begnum, 2002). 
In de benadering van de verstoorde inter-
actie in de opvoedingsrelatie gaat men er 
vanuit dat het pedagogisch aanbod van de 
ouders niet voldoende afgestemd is op de 
pedagogische vraag van het kind. Het huilen 
kan mogelijk ernstige gevolgen hebben voor 
de ouders, het kind en de ouder-kindrelatie.

Een effectieve behandeling, waarbij ook 
aandacht geschonken wordt aan de gevoe-
lens en de beleving van de ouders, is nood-
zakelijk. Helaas is zulke eenduidige en effec-
tieve behandeling voor huilbaby’s (nog) niet 
of onvoldoende voorhanden.
De volgende (deel)interventies bleken effec-
tief te zijn in de behandeling van huilbaby’s 
of een subgroep hiervan: een hypoallergene 
voeding (Estep & Kulszycki, 2000; Lucassen, 
Assendelft, Gubbels, van Eijk & Douwes, 
2000); videohometraining (VHT) en videoin-
teractiebegeleiding (VIB) (Eliëns, 2003), het 
REST-programma (Keefe, Lobo, Froese-Fretz, 
Kotzer, Barbosa & Dudley, 2006), een geïndi-
vidualiseerd en multidisciplinair residentieel 
programma (Don et al., 2002), een gedrags-
programma (James-Roberts, Sleep, Morris, 
Owen & Gillham, 2001), inbakeren (van Sleu-
wen, L’Hoir, Engelberts, Busschers, Westers, 
Blom, Schulpen & Kuis, 2006) en een zieken-
huisopname (Nooitgedagt, Zwart & Brand, 
2005). Een behandeling door een chiroprak-
tor (Olafsdottir, Forshei, Fluge & Markestad, 
2001), het toedienen van lactasedruppels 
(Kanabar, Randhawa & Clayton, 2001) en 
babymassage (Huhtala, Lehtonen, Uvnäs-
Moberg & Korvenranta, 2000) bleken niet, 
of weinig, effectief te zijn in de behandeling 
van excessief huilende zuigelingen.

Met ons praktijkgericht onderzoek wilden 
we een bescheiden bijdrage leveren aan de 
interventies geconstrueerd voor gezinnen 
met een huilbaby. Vooraleer het orthope-
dagogisch behandelprogramma besproken 
wordt, wordt kort ingegaan op het onder-
zoek dat werd uitgevoerd bij 68 gezinnen 
met een huilbaby.

2. EVALUATIE HULPVERLENING 
AAN OUDERS MET EEN HUILBABY

Het onderzoek dat uitmondde in de construc-
tie van een orthopedagogisch behandelpro-
gramma, ontstond uit de vaststelling dat de 
kinderartsen van het Virga Jesseziekenhuis 
(Hasselt/België) verschillende accenten leg-
den in de diagnostiek en de therapeutische 
aanpak van huilbaby’s. Zij streefden daarom 
naar een meer uniforme en zoveel mogelijk 
evidence-based behandeling van excessief 
huilende zuigelingen.

Vanuit die probleemstelling formuleerden 
we twee algemene onderzoeksvragen. De 
eerste algemene onderzoeksvraag luidde 
als volgt: ‘Hoe beleven ouders die klaagden 
over het huilen van hun baby, minimum 
een maand en maximum veertien maanden 
na het kinderartsenconsult, hun kind en 
de hulpverlening?’. Deze onderzoeksvraag 
werd geoperationaliseerd aan de hand van 
een telefonische enquête die werd afge-
nomen van 68 ouders die consulteerden bij 
een kinderarts uit het Virga Jesseziekenhuis 
in verband met het huilen van hun kind. De 
tweede algemene onderzoeksvraag luidde: 
‘Uit welke elementen moet een evidence-
based draaiboek voor de orthopedagogi-
sche begeleiding van gezinnen die klagen 
over het huilen van hun baby, bestaan?’. Het 
draaiboek dat we construeerden, ontstond 
vanuit een gezinspedagogisch perspectief en 
is een combinatie van verschillende interven-
ties die effectief bleken uit wetenschappelijk 
onderzoek (zie puntje 2).
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Uit de telefonische enquête bij 68 ouders die 
zich hadden aangemeld bij de kinderarts om-
wille van het excessief huilen van hun baby, 
bleek dat het huilen van hun baby verbeterd 
was op de gemiddelde leeftijd van 15 weken. 
In ons onderzoek vonden we dus evidentie 
voor het feit dat het huilen bij de meerder-
heid van de baby’s verbetert rond de leeftijd 
van drie of vier maanden (Don et al., 2002; 
Helseth, 2002; Kind&Gezin, 2006). Dit is een 
bevestiging van de ontwikkelingsbenade-
ring die zegt dat het huilen ‘vanzelf’ verbe-
tert rond de derde of vierde levensmaand 
(Helseth, 2002; Keefe, Froese-Fretz & Kotzer, 
1997). Voor een kleine 10% van de ouders 
uit ons onderzoek bleef het troosten van de 
baby wel een probleem. De meerderheid van 
de ouders (88.24%) waren tevreden met de 
hulpverlening door de kinderarts en gaven 
ook aan dat de hulp effect had (85.29%). De 
ouders die niet tevreden waren (5.88%) over 
de hulpverlening door de kinderarts, uitten 
voornamelijk klachten rond drie zaken: geen 
opvolging van het advies dat gegeven werd, 

ontkenning van het K.I.S.S.-syndroom (Kopf-
gelenk-Induzierte Symmetrie-Störungen) en 
een te snelle diagnose van koemelkeiwit-
overgevoeligheid.

Uit de literatuur blijkt dat kinderartsen soms 
te snel de diagnose stellen van koemelkei-
witintolerantie. Volgens Brand en Zwart 
(2004) heeft de grote meerderheid van kin-
deren die excessief huilen géén koemelkal-
lergie. Koemelkeiwitovergevoeligheid komt 
slechts bij ongeveer 2-5% van alle zuigelin-
gen voor en excessief huilen bij circa 10-15% 
(Hiscock & Jordan, 2004; Smits-Wintjens, 
Zwart & Brand, 2000). De adviezen die het 
meest geholpen hadden, waren: medicatie, 
andere voeding en gedragsinterventies. Hoe-
wel de meeste ouders vertelden dat ze tevre-
den waren over de kinderarts, raadpleegden 
toch nog meer dan de helft van de ouders 
(60.29%) andere vormen van hulpverlening. 
De vormen van hulp die het meest geraad-
pleegd werden, buiten de kinderarts van het 
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Virga Jesseziekenhuis, waren: een osteopaat, 
Kind&Gezin en andere artsen.

Geïnspireerd en gestuurd door de resultaten 
uit ons onderzoek, construeerden we een or-
thopedagogisch interventieprogramma. We 
hebben ervoor geopteerd het draaiboek in 
korte puntjes te beschrijven in de volgende 
alinea. Voor een uitgebreidere verantwoor-
ding van het draaiboek kan contact worden 
opgenomen via het e-mailadres onderaan de 
tekst.

3. HET ORTHOPEDAGOGISCH BE-
HANDELPROGRAMMA

We hebben er voor gekozen om de orthope-
dagogische behandeling van gezinnen met 
een huilbaby in een draaiboek te gieten dat 
voldoende fl exibel is in het omgaan met de 
individuele vraag van het kind en het indi-
viduele aanbod van de ouders. In ons draai-
boek vertrekken we vanuit een handelings-
gerichte diagnostiek, dat wil zeggen dat we 
ons toespitsen op de verschillende factoren 
die samenhangen met het huilen (in plaats 
van de oorzaken die eraan ten grondslag lig-
gen) en proberen te achterhalen hoe deze 
kunnen worden beïnvloed om het probleem 
te verminderen of te elimineren (De Fever, 
Hellinckx & Grietens, 2003).

Het voorgestelde draaiboek bestaat uit vijf 
delen: de aanmeldingsklacht (2.1.), het eer-
ste klinische consult (2.2.), het eerste consult 
bij de orthopedagoog (2.3.), het tweede con-
sult bij de orthopedagoog (2.4.) en het fol-
low-up telefoongesprek (2.5.). De aanpak en 
chronologie binnen elk van deze delen zul-
len we kort toelichten.

3.1 De aanmeldingsklacht

De aanmeldingsklacht gaat over baby’s wiens 
huilen door de ouders als excessief wordt 
ervaren (i.e. een kwalitatieve defi nitie).
Zij stellen hierbij uitdrukkelijk een hulpvraag.

De baby is op dat moment niet ouder dan 
vier maanden.

3.2 Het eerste klinisch consult

Eerst en vooral moet er een medische oor-
zaak voor het huilen worden uitgesloten. 
Dit gebeurt door een pediatrisch onder-
zoek (medische anamnese en onderzoek). 
Enerzijds kan er een medische oorzaak aan 
de basis van het huilgedrag liggen waar-
door de kinderarts zijn klassieke medische 
behandeling kan verder zetten. Op basis 
van het medisch onderzoek kunnen de ou-
ders anderzijds ook gerustgesteld worden 
dat er geen medische oorzaak aan de basis 
ligt van het huilgedrag.

Inclusiecriteria voor deelname aan or-
thopedagogische behandeling: kinderen 
die om onverklaarbare redenen overma-
tig huilen en die jonger zijn dan vier 
maanden.
Exclusiecriteria voor deelname onder-
zoek: kinderen die op medisch of licha-
melijke gronden overmatig huilen.

Indien de kinderarts geen aanwijzingen 
vond in zijn pediatrisch onderzoek voor 
een voedselallergie maar de ouders vragen 
toch expliciet naar een verandering in de 
voeding, moet een voedingswijziging tot 
de mogelijkheden behoren.

De arts vertelt aan de ouders dat ze voor 
zulke problemen in teamverband werken 
en dat hij het wenselijk acht contact op te 
nemen met de orthopedagoog.

De kinderarts geeft gelijktijdig met het 
aanbevelen van de orthopedagoog een 
mogelijke verklaring voor het huilgedrag. 
Hij vertelt dat er verschillen in tempera-
ment zijn tussen kinderen. Deze baby kan 
dus overgevoelig reageren op bepaalde 
prikkels in de omgeving, terwijl andere 

·

»

»

·

·

·
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baby’s in dezelfde situatie helemaal geen 
problemen zullen vertonen.

Nadat de arts een mogelijke verklaring 
gegeven heeft voor het huilgedrag van 
de baby en de ouders gedeculpabiliseerd 
en bevestigd heeft in hun ouderrol, moet 
hij een toelichting geven betreffende een 
vervolgafspraak. Uit het verklaringsmodel 
dat de arts gegeven heeft kan men begrij-
pen waarom de kinderarts het hele gezin 
wil betrekken: (1) elk gezinslid kan een 
belangrijke invloed uitoefenen bij prikkel-
gevoelige baby’s, (2) de verwachtingen van 
elk gezinslid ten aanzien van de hulpverle-
ning kan blootgelegd worden en (3) ieder-
een hoort uit eerste hand welke behande-
ling de hulpverleners willen opstarten. Zo 
komen ouders op één lijn te staan en kan 
het pedagogisch handelen op elkaar wor-
den afgestemd.

Om het gedrag van het kind te begrij-
pen, moet er een analyse van het gedrag 
plaatsvinden. Daarom wordt er aan de 
ouders gevraagd het huilgedrag van hun 
zuigeling in kaart te brengen aan de hand 
van een huildagboek. Vervolgens wordt 
de BABY-KIPPPI (Kort Instrument voor de 
Psychologische en Pedagogische Probleem 
Inventarisatie) (Kousemaker & Yildiz, 2004) 
aan de ouders meegegeven. De arts moti-
veert de ouders om deze vragenlijst inge-
vuld mee te brengen naar het volgende 
consult bij de orthopedagoog.

Tot slot recapituleert de arts wat er in dit 
gesprek ter sprake werd gebracht.

3.3 Het eerste consult bij de orthopedagoog

De orthopedagoog begint zijn gesprek 
door een link te leggen met het klinische 
consult bij de kinderarts. De orthopeda-
goog informeert hoe het nu gaat met de 
ouders. Hij laat de ouders anekdotisch 
vertellen en geeft zo de kans wat stoom 

·

·

·

·

af te blazen. Dit duurt ongeveer vijf mi-
nuten en de orthopedagoog probeert hen 
zo weinig mogelijk te onderbreken maar 
ondersteunt de ouders in hun emoties. Tot 
slot stelt de orthopedagoog zich kort voor. 
Beide ouders moeten interactief bij het ge-
sprek betrokken worden.

De orthopedagoog gaat het gesprek na 
een tijdje meer sturen. Hij vraagt niet al-
leen naar de verklaring van de ouders, 
maar maakt tegelijkertijd ook een verkla-
ringsanalyse voor zichzelf en genereert 
hierbij verschillende hypothesen (e.g. in-
dividuele ouderproblematiek, gestoorde 
gezinsrelatiepatronen, contextuele pro-
blemen en/of primaire opvoedingsproble-
men). Deze brengt hij niet meteen letter-
lijk ter sprake maar het stuurt zijn verdere 
handelen wel.

Het huildagboek en de BABY-KIPPPI wor-
den opgevraagd en een nieuw huildagboek 
wordt voor de komende week meegege-
ven. Het huildagboek wordt besproken 
door middel van ‘fi lmisch rapporteren’. De 
ouders gaan situaties beschrijven op basis 
van de dagboekgegevens. De othopeda-
goog vraagt wat ze allemaal geprobeerd 
hebben. Hij gaat samen met de ouders op 
zoek naar wat er werkt en wat niet.

Nadat het intakegesprek halverwege is, 
worden de behandelingsinterventies be-
sproken die hypothesegestuurd zijn en uit 
de bespreking van het huildagboek ko-
men, met volgende mogelijkheden:

Men raadt de ouders aan een time-out 
in te bouwen om zo wat tijd aan zich-
zelf en de relatie te besteden, aangezien 
het grootbrengen van een huilbaby toch 
heel wat stress met zich meebrengt. Het 
sociale netwerk rond de ouders wordt 
hierdoor ook gemobiliseerd om mee de 
hulp voor de baby op te nemen (als ba-
bysitter) en de ouders te ondersteunen. 
Indien de ouder(s) nood heeft aan een 

·

·

·

»
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time-out voor langere duur, kan een zie-
kenhuisopname overwogen worden.
Een aangepaste vorm van ‘video-inter-
actiebegeleiding’ (VIB) is een tweede 
interventie die aangewezen kan zijn. Als 
je goed naar een baby kijkt, kan je heel 
wat verdoken signalen ontdekken. Kan 
mijn baby zichzelf al zo reguleren dat 
hij in slaap valt, of moet ik hem daarbij 
helpen (vb. door het donker te maken 
of geluiden weg te nemen)? Wanneer 
ouders zelf een camera hebben, wordt 
er gevraagd om een korte video-op-
name te maken van de (andere) ouder 
en het kind tijdens een dagelijks ver-
zorgingsmoment (verschonen, baden). 
Vervolgens wordt er tijdens een volgend 
consult een micro-analyse gemaakt van 
de interactiepatronen aan de hand van 
een communicatieschema. Men zoekt 
voornamelijk naar voorbeelden van ge-
slaagde interactie en probeert de gedra-
gingen die daartoe leiden aan de hand 
van een communicatieschema uit te leg-
gen.
Een derde mogelijke interventie die men 
kan voorstellen is de baby een massage 
te geven. Dit kan de ouderlijke sensitivi-
teit bevorderen.
Ten vierde wordt inbakeren ook vaak als 
interventie voorgeschreven bij kinderen 
die zichzelf moeilijk kunnen reguleren.
Als vijfde mogelijke interventie wordt er 
samen met de ouders een geïndividuali-
seerd dagschema gemaakt. Dit dagsche-
ma zou wat routine/regelmaat in het le-
ven van de baby moeten brengen.
Als zesde en laatste interventie kan de 
orthopedagoog samen met de ouders 
een aantal troosttechnieken exploreren 
om zo het spectrum van pedagogische 
handelingen van de ouders te verbre-
den. Tijdens het troosten kan de ouder 
best een ontspannen houding aanne-
men, waarbij de baby in het gezicht kan 
kijken van de ouder. Zo zorgt men voor 
oogcontact en kan men de baby een 

»

»

»

»

»

geruststellende boodschap doorgeven. 
Veel wisselen van houding geeft non-
verbaal aan het kind de boodschap dat 
je zelf onzeker bent in hoeverre je hem 
wel zult kunnen troosten. In plaats van 
het gehuil kan men beter benoemen 
datgene wat de baby doet en waar hij 
naar kijkt, om op deze manier zijn aan-
dacht te vestigen op de wereld om hem 
heen in plaats van op het huilen. Om 
het overstimuleren tegen te gaan, moet 
de ouder telkens één ding tegelijker-
tijd uitproberen. Indien de baby toch 
blijft huilen, moet de ouder voor zich-
zelf zorgen en zal de baby uiteindelijk 
zichzelf troosten (vb. door een fopspeen 
of duim). Indien de baby toch nog lang 
blijft doorhuilen (ongeveer 15 minuten) 
kan men de cyclus van troosttechnieken 
herhalen.

Deze interventies zijn hypothesegestuurd, 
dit wil zeggen dat de keuze voor één van 
voorgaande interventies afhankelijk zal zijn 
van de verklaring van het huilgedrag door de 
hulpverlener.

De laatste minuten van het intakegesprek 
worden besteed aan de synthese.

3.4 Tweede consult bij de orthopedagoog

Tijdens de tweede consultatie bij de ortho-
pedagoog blijft het uitbouwen van een 
goede werkrelatie nog altijd een belang-
rijk thema. Men informeert hoe het nu 
gaat met de ouders en de huilbaby.

De orthopedagoog evalueert vervolgens 
samen met de ouders het huildagboek. 
De huildagboeken van de afgelopen twee 
weken worden naast elkaar gelegd. Ou-
ders kunnen zo een goed zicht krijgen op 
de mogelijke voor– of achteruitgang. De 
orthopedagoog vraagt vervolgens gericht 
naar de uitgevoerde handelingsadviezen.

·

·

·

VtVO-inhoud 01-2008.indd   8VtVO-inhoud 01-2008.indd   8 12-03-2008   09:58:3512-03-2008   09:58:35



A U T E U R S B I J D R A G E N   9

Tot slot kan er tijdens dit bezoek nog even 
ingegaan worden op de BABY-KIPPPI. 
De oudervragenlijst kan ons meer infor-
matie opleveren ter ondersteuning van 
de hypothese en het handelen eventueel 
bijsturen.

3.5 Follow-up telefoongesprek

Na het tweede orthopedagogisch consult is 
het de bedoeling dat de ouders de kans krij-
gen om met al deze kleine werktuigen aan 
de slag te gaan. Twee tot vier weken later 
wordt er telefonisch contact opgenomen 
met de ouders om de geboden hulp te eva-
lueren. Het gaat er bij het beëindigen van de 
hulp niet om of het huilen in zijn geheel op-
gelost is, maar of de ouders in staat zijn met 
de verkregen inzichten en vaardigheden zelf 
verder aan de slag te gaan (Lang & van der 
Molen, 1995).

4. BESLUIT

Tot nu toe hebben we de gangbare ingrepen 
uit de literatuur en de verzamelde gegevens 
uit ons onderzoek theoretisch gereconstru-
eerd zodat zij samen in één draaiboek zitten. 
Wij zijn zelf erg nieuwsgierig om te weten 
of dit evidence-based draaiboek, indien toe-
gepast in de praktijk, een signifi cante daling 
in het huilgedrag en een standaardisatie van 

· de aanpak in de praktijk kan opleveren. Dit 
laatste viel niet meer binnen het bestek van 
ons onderzoek. Hier ligt alvast nog heel wat 
(boeiende!) onderzoeksruimte open.

Notities:
Wij willen graag onze dank betuigen aan 
de kinderartsen en de secretaressen van de 
kinderartsenassociatie, Virga Jesse te Has-
selt (België) en aan alle gezinnen die wilden 
meewerken aan het onderzoek.

Contactgegevens: 
anke.dewel@ped.kuleuven.be
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