
BILLENSCHUIVERS TIPS & ADVIES



Wat is billenschuiven? 
• Zittend op de billen voortbewegen 
• Gebruik makend van de benen en één of beide handen
• Billenschuiven gebeurt meestal in plaats van het kruipen

Reden voor zorgen? 

• Niet als het kind zich verder normaal ontwikkelt
• Wel als het kind in de (motorische) ontwikkeling problemen ervaart
• Toch is het goed om ook kruipen te oefenen en stimuleren



Wat kunnen oorzaken zijn? 

• Te weinig buikervaring of grondervaring
• Vaak in maxicosy of wipstoeltje
• Te vroeg leren zitten, met name vóór het rollen
• Nooit gerold
• Iets zwaardere of erg rustige baby
• Stuitligging
• Heupdysplasie
• Slappe baby - hypotonie (lage basisspanning)



Kenmerken billenschuivers? 
• Gaan gemiddeld later lopen (vanaf 20 maanden)
• Moeite met stappen en draaien
• Moeite met opvangreacties bij vallen
• Vooral de rotatie (draaibeweging) ontbreekt 
• Zit als het ware vast in zithouding
• “Sitting on air” bij optillen 
• Kan niet terug naar lig of stand
• Snel gefrustreerd



Omgevingsfactoren van invloed: 
• Overbeschermend gedrag van ouders
• Het kind te snel willen helpen
• Vloeren van glad en hard materiaal
• Geen rotatie meer bij verzorging
• Lang in Maxi-Cosi/ wipstoel (slapen en voeden)
• Vanuit ruglig symmetrisch op- tillen/trekken tot zit



Wat kan je doen? 1 

• Zodra je baby gaat schuiven, grijp in!
• Geef alsnog buikligtijd 
• Maak dat extra aangenaam (zie buikligging ideeën)
• Leer je baby eerst rollen als ie het nog niet kan
• Leer je baby vanuit zit draaien naar speelgoed
• Stimuleer kruipen
• Bij aan- uitkleden rustig draaien van ruglig via zijlig 

naar buiklig en vice versa
• Doe spelletjes met het kind in zijlig
• Lok het kind uit om zelf tot zit te komen
• Stimuleer voetcontact door spelletjes

https://kanjerkinderfysio.nl/wp-content/uploads/2020/07/KANjer-buikligging-ideeen.pdf


Wat kan je doen? 2 
Begeleid en stimuleer bij de volgende bewegingen: 

• Van rug- naar buiklig rollen
• Van ruglig via zijzit naar zit
• Van buiklig naar zit
• Van zit naar zijzit
• Van zit naar knieënstand
• Van buikligging naar kruiphouding
• Spelen in (gesteunde) kruiphouding
• Trap op kruipen, op kussens of lage opstapjes kruipen
• Stappen met een loopfietsje 



• Het heeft grote impact op het leren van andere vaardigheden 
• Het zorgt voor een gekruiste arm- en been beweging
• Dit stimuleert verbindingen tussen de linker- en rechter hersenhelft
• Dit zorgt voor goed  samenwerkende hersenhelften
• Dat is belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling

Het stimuleert: 
• Ruimtelijk inzicht 
• Oog-handcoördinatie
• Bewegingsvrijheid

Waarom is kruipen zo belangrijk? 



• Plaats je baby in kruiphouding op de grond
• Tussen je benen zittend over je benen tot kruiphouding 

laten komen
• Ook zelf terug tot zit laten komen 
• Laten wennen op zijn knietjes te steunen
• Zittend op de knietjes heen en weer wiegen
• Kleine hindernis zoals een kussen neerleggen; hij moet 

dan zijn bips optillen en steunen op de knietjes
• Kruip zelf eens mee! 

Hoe stimuleer je kruipen? 



• Voor gerichte adviezen en om te helpen zelfstandig rollen, kruipen, tot zit te 
komen of op te staan te stimuleren

• Bij frustratie als tot stand optrekken niet lukt
• Als ouders onzeker/angstig zijn over de vertraagde ontwikkeling
• Bij rompinsufficiëntie, zoals verminderd evenwicht en romprotaties
• Bij voortdurende “sitting-on-air-houding” waardoor het lopen uitblijft
• Als billenschuiven gepaard gaat met andere problemen. Enkele voorbeelden van 

hiervan kunnen zijn: reumatische aandoeningen, problemen met het zicht en 
neurologische aandoeningen zoals cerebrale parese. Bij deze problemen wordt 
altijd de samenwerking gezocht met de specialist. 

Wanneer kinderfysiotherapie? 



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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