
VOORKEURSHOUDING
ADVIEZEN

Zie ook de folder van het NCJ: Mijn baby heeft een voorkeurshouding... Wat nu?



Preventief: 
1. Zoek oogcontact met je baby als het hoofdje in het midden ligt
2. Draai het hoofdje bij het te slapen leggen of na het inslapen naar de niet voorkeurszijde 
3. Wissel van houding bij het voeden en verzorgen
4. Stimuleer dat je baby vrij en gevarieerd kan bewegen
5. Beperk het gebruik van wipstoel, babyswing of autozitje



• Leg je baby altijd op de rug in bed en draai dan zijn hoofd naar de niet-voorkeurskant
• Soms lukt dat niet en probeer je het hoofdje voorzichtig te draaien als hij slaapt. 
• Vindt je baby’s dit niet fijn dan leg je de baby eerst op zijn zij aan de niet-

voorkeurskant. Wacht even tot hij rustig is en draai hem dan voorzichtig, heel langzaam
terug naar rugligging, terwijl het hoofd naar de zijkant blijft liggen. 

Slapen 1



• Leg je baby zo neer dat het licht van de niet-voorkeurskant komt (het raam, de deur)
• Je moet het bedje misschien omdraaien of andersom opmaken
• Als je baby wakker is, kan een fel gekleurd speeltje of een muziekdoosje aan de niet

voorkeurskant zijn aandacht trekken

Slapen 2



Buikligging
• Oefen je liefst regelmatig als je baby wakker is
• Zie document “ideeën voor buikligging”
• 3-5x per dag gedurende 1-5 minuten in de eerste weken
• Bouw uit naar 5x 15 of 3x 30 minuten per dag op de leeftijd van 3 maanden
• Slapen op de rug & spelen op de buik



Verzorgen Liefst in afwisselende houdingen

• Leg je baby recht voor je op het aankleedkussen
• Zorg dat je links en rechts afwisselt als je de baby alleen dwars op de commode kunt

verzorgen
• Oefen bij het aan-, en uitkleden het draaien naar de linker en rechterzijde
• Leg je kind bij iedere luierwissel door middel van omrollen even op de buik



Oppakken: draai je baby eerst op de zij (naar de niet voorkeurshouding) en dan 
via zijligging tot zit, voor je de baby optilt
Neerleggen: laat je baby eerst zitten en kantel je baby dan naar zijn niet 
voorkeurshouding en draai daarna door naar rugligging
Je baby oefent zo ook het zijwaarts opheffen van het hoofd
Zo leert je kind steeds meer mee te helpen om zelf tot zit te komen



Voeden
• Borstvoeding geef je vanzelf afwisselend aan de rechter- en linker borst 
• Geef flesvoeding ook afwisselend op de rechter- en linkerarm
• Bij flesvoeding kan je baby ook voor je op je bovenbenen liggen: dit kan in 

rugligging en variaties van zijligging
• Het hoofdje ligt altijd iets hoger dan het lijfje



Spelen
• Stimuleer je baby om naar beide kanten te kijken en te bewegen
• Plaats de box en de wipstoel zo dat licht en stemmen niet van de voorkeurskant komen
• Bied speelgoed recht voor je baby aan ter hoogte van de borst
• Of bied het speeltje aan aan de niet voorkeurskant



Dragen
• Ook hierbij is het belangrijk de houding af te wisselen
• Draag je baby op je linker- en rechterarm met de rug tegen je borst
• Let erop dat de armpjes, beentjes en romp wat gebogen zijn
• Je baby in buikligging dragen helpt om sterker te worden 
• Dit is ook fijn voor baby’s met buikkrampjes



Grove motoriek ideeën: 
Klimmen en klauteren over een weggetje van kussens, opstapjes, dozen etc. 
Lopen als een dier; kicker, kangaroe, beer, crab, walrus, olifant etc. 
Ballonnen tennis, bellen kapot prikken, knuffeltjes gooien en vangen
Buiten over planken lopen; bouw een leuk parcours

Verdere beweeg ideeën: 
Fotospeurtocht buiten of door het huis. Maak close-up foto’s van items uit het huis en laat de kinderen deze opspeuren. Je geeft de 
groep één of meerdere a4-tjes mee met allemaal foto's erop. Elke foto geef je een nummer en een letter. De kinderen lopen vanuit het 
beginpunt een bepaalde kant op en moeten op zoek naar foto nummer 1. Als ze die gevonden hebben (begin met een makkelijke foto, 
zodat ze leren hoe het werkt), kijken ze op de foto, waarop naast het foto nummer ook een pijltje staat welke kant ze op moeten.
Bouw een hut onder tafel en laat de kinderen daar ook lunchen.
Maak een laser parcours door je huis.

Verdere knutsel ideeën: 
• Maak een mooi stenen schilderij
• Maak een reuzen stoepkrijt spiraal
• Maak stoepkrijt verf: restjes stoepkrijt over? Rasp de restjes krijt, meng het met maizena en water en verven maar…
• Maak een waterweg van breed aluminiumfolie; laat het vollopen, bouw bruggen, dammen, en laat de boten maar 

varen! 

Dragen
• Ook hierbij is het belangrijk de houding af te wisselen
• Draag je baby op je linker- en rechterarm met de rug tegen je borst
• Let erop dat de armpjes, beentjes en romp wat gebogen zijn
• Je baby in buikligging dragen helpt om sterker te worden en is ook fijn voor 

baby’s met buikkrampjes
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