
Ontwikkelupdate

OPGROEIEN... 4 MAANDEN

Langer slapen
De eerste maanden worden baby’s 

om de paar uur wakker. Of het nu 

dag of nacht is. Rond de drie à vier 

maanden verandert dat en kan je 

baby langer achter elkaar slapen, 

soms vijf uur. Duidelijkheid en 

structuur zijn belangrijk, ook bij het 

slapen gaan. Een vast ritueel bij elk 

slaapje kan helpen. Doe alles steeds 

in dezelfde volgorde. Bijvoorbeeld 

eerst ’n liedje zingen, verhaaltje 

vertellen, muziekdoosje aan, 

gordijnen dicht, etc.

Wil je weten hoeveel slaap 

jouw baby nu nodig heeft? 

Lees meer

Misschien ben je alweer begonnen 

met je werk. Voor allebei de ouders 

vaak ook best een overgang en 

soms zwaar wanneer je er ’s nachts 

een paar keer uit moet. Als de 

moeder nog borstvoeding geeft 

en dit wil blijven doen, lijkt het 

misschien een uitdaging om dit met 

werk te combineren.

De werkgever is volgens de wet 

verplicht het mogelijk te maken 

om te kolven of borstvoeding 

te blijven geven. In dat geval 

mag er 25% van de werktijd aan 

worden besteed tot de baby negen 

maanden oud is. Misschien lukt 

het dus wel volledig borstvoeding 

Wat kun je doen om een 
voedselallergie bij je kind 
te voorkomen?

Voor pindakaas is het advies: 

Dag 1 1/2 theelepel

Dag 2 1 theelepel

Dag 3 3 theelepels 

En daarna wekelijks minimaal 

3 theelepels. 

Voor ei is het advies: 

Dag 1 1 theelepel

Dag 2 1 eetlepel

Dag 3 2 eetlepels 

En daarna wekelijks minimaal 

een ½ ei.

Terug naar werk en de rechten 

Alles over je rechten en 

plichten in je werk rond 

kolvenen borstvoeding 

vind je hier.

Ineens zie je ‘t: het eerste tandje van je baby. 

Het begin van een gezond gebit. Het is goed om 

meteen te beginnen met poetsen. Poets elke dag 

voorzichtig met een zachte babytandenborstel 

en gebruik een klein beetje peutertandpasta met 

fluoride zonder extra smaakje. Tot de tweede 

verjaardag poets je één keer per dag, het liefst 

’s avonds. En ga je zelf binnenkort voor controle 

naar de tandarts, neem je kind dan alvast eens 

mee. Tandartsbezoek en -behandelingen zijn 

gratis voor je kind tot 18 jaar.

Lief: de eerste tandjes

Zodra je baby gewend is aan de eerste oefenhapjes, kun

je pindakaas (zonder stukjes pinda) of ei (goed doorbakken 

roerei of hardgekookt ei) aan deze hapjes toevoegen.

Doe dit vóór de leeftijd van 8 maanden. Voor baby’s met 

eczeem en/of aanleg voor allergie is dit extra belangrijk: geef 

pinda en ei dan vóór de leeftijd van 6 maanden. Overleg met 

je arts of diëtist hoe je dit het beste kunt doen. Meestal wordt 

dan een voorzichtiger introductieschema gebruikt.

Omdat je baby steeds meer 

gaat bewegen, is het goed om je 

huis babyproof te maken. Plaats 

voordat je kind gaat kruipen 

veiligheidshekjes bij de trap onder 

en boven, sloten op kasten en 

beveilig stopcontacten, zodat je 

kind veilig op ontdekkingstocht kan 

gaan.

Is je huis 
babyproof?

Lees deze tips en maak 

je huis echt veilig.

Je baby is bijna 4 maanden en ontwikkelt zich snel: hij gaat steeds 

meer brabbelen en van alles ontdekken met de mond. Hier vind je 

informatie over welke ontwikkelingen je rond deze leeftijd kunt 

verwachten en hoe je daarop kunt inspelen.

te blijven geven. Of jullie kunnen 

het aantal voedingen afbouwen tot 

bijvoorbeeld alleen de ochtend- en 

de avondvoeding. Bespreek de 

wensen als het kan tijdig met de 

werkgever. Je kunt ook altijd advies 

vragen bij de jeugdgezondheidszorg 

of bij een lactatiekundige.

Het eerste hapje, 
een mijlpaal!
Vanaf 4 maanden kun je beginnen met kleine 

oefenhapjes. Dit zijn drie tot vier theelepeltjes, een tot 

twee keer per dag. Bijvoorbeeld geprakte groente, fruit, 

of wat kleine stukjes brood zonder korst. Laat je kind 

stap voor stap wennen aan verschillende smaakjes.

Extra vitamine D

Geef je baby elke dag 10 microgram vitamine D, als je 

borstvoeding geeft, maar ook bij kunstvoeding. Dat is 

belangrijk voor een gezonde groei van je baby en voor 

sterke botten en tanden.

Lees meer over wat je als 

eerste hapje je kan geven.

Leuk om te weten in welke 

volgorde tandjes doorkomen? 

Lees het hier.

In onze gratis online 

webinar krijg je 

praktische tips over de 

voeding van je baby.

Heb je vragen over onderwerpen uit deze nieuwsbrief of over 

de ontwikkeling en groei van je kind? Neem contact op met 

de jeugdgezondheidszorg bij jou in de buurt.

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op 

ggdbzo.nl/mijn-kind of contact opnemen 

via 088 0031 414

Vragen? 
Neem contact op!

GGD Brabant-Zuidoost

Postbus 8684

5605 KR Eindhoven

ggdbzo.nl/mijn-kind @ggdbzo

  @ggdbzo

Scientific research shows that breast milk  
provides optimal nutrition for babies.  
The mother also benefits from breastfeeding.

Practical and informative
Breastfeeding is very natural but  
in practice may be slightly more  
difficult. During this session,  
we will inform you about different 
ways of latching on the breast and 
breast pumping so that you and 
your baby can make a good start.

For who?
For pregnant women and parents 
who want to make a good start
with breastfeeding and can use 
some (practical) tips.

Costs
If you live in Southeast-Brabant, 
we offer our session free of  
charge. If not, the information 
session costs €20,-.

Where and when?
The session takes about 2 hours. 
Check our course schedule for 
the dates and locations of the 
sessions:

Sign up 
Sign up on our website (see the 
link above or scan the QR-code). 
Or call 088 0031 414. 
 
Questions?
Please contact the secretariat  
of team youth healthcare by  
telephone 088 0031 414.

Scan the  
QR-code

Or visit our website: 
ggdbzo.nl/%D1%81ursus/
themabijeenkomst-
borstvoeding

GGD Brabant-Zuidoost 
Postbus 8684, 5605 KR Eindhoven
jgz.ggdbzo.nl

Corona kan vragen oproepen bij ouders en 

kinderen. We kunnen ons goed voorstellen dat 

je vragen hebt over het coronavirus en hoe je 

hiermee omgaat als je kinderen hebt.

Corona

Hier vind je informatie 

en ook tips.

https://www.groeigids.nl/groei-info/baby/gedrag/slapen/slapen-baby
https://www.groeigids.nl/groei-info/baby/gedrag/slapen/slapen-baby
https://www.fnv.nl/werk-inkomen/zwanger-ouderschap/borstvoeding-en-kolven-op-je-werk
https://www.groeigids.nl/groei-info/baby/gezondheid-en-veiligheid/veiligheid-in-en-om-het-huis/in-de-woonkamer
https://www.groeigids.nl/groei-info/baby/voeding/vaste-voeding/bijvoeding
https://www.groeigids.nl/groei-info/baby/ontwikkeling/lichamelijke-ontwikkeling/gebit
https://www.ggdbzo.nl/cursus/help-mijn-baby-mag-hapjes-wat-nu/?mtm_campaign=Webinar%20babyhapjes&mtm_kwd=Help%20mijn%20baby%20mag%20hapjes%20wat%20nu%3F&mtm_source=JGZ-ontwikkelupdate%204%20maanden&mtm_content=JGZ-webinar%20over%20babyvoeding&mtm_placement=JGZ-ontwikkelupdate%204%20maanden
https://www.ggdbzo.nl/cursus/help-mijn-baby-mag-hapjes-wat-nu/?mtm_campaign=Webinar%20babyhapjes&mtm_kwd=Help%20mijn%20baby%20mag%20hapjes%20wat%20nu%3F&mtm_source=JGZ-ontwikkelupdate%204%20maanden&mtm_content=JGZ-webinar%20over%20babyvoeding&mtm_placement=JGZ-ontwikkelupdate%204%20maanden
https://www.nji.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-van-ouders-over-testen-en-quarantaine

