
 

 
     
 

 

Goed voorbereiden op de geboorte is ook goed voorbereiden op de eerste maanden 

erna! 

Welkom bij 3&UP!  

 

3&UP! is voor aanstaande ouders en ouders met baby’s, dreumessen en peuters tot 5 jaar.  

Als je in verwachting bent ben je gericht op de komst van je kindje. Je volgt een zwangerschaps-

cursus en  bespreekt met je verloskundige je wensen rondom de bevalling en geboorte van je 

baby.  Er is echter veel minder aandacht voor de eerste maanden ná de geboorte: hoe kun je je als 

ouder voorbereiden op huilen en slapen van je baby? Bij 3&UP! geven we deze voorbereiding.  

De eerste twee weken na de geboorte beginnen baby’s te huilen (als net de kraamverzorgster haar 

laatste dagen heeft gehad) om te pieken bij 6 weken. Baby’s huilen in die eerste weken enkele 

uren per dag. Gelukkig voel je als ouder intuïtief aan hoe je je baby kan troosten. Toch kan je het 

als een zware tijd ervaren en 1 op de 5  de ouders met een baby zoekt hulp bij huilen van hun 

baby: bij hun baby lijkt niets te helpen. 95% Van de baby’s die veel huilen is echter gezond. Wat 

kan je dán doen? 

3&UP! 
For happy babies & 

parents! 

http://devrolijkstebaby.nl/


 

Happiest Baby Methode. 

De Happiest Baby Methode (THB) is ontwikkeld door de Amerikaanse kinderarts Harvey Karp. Hij is 

meer dan 30 jaar kinderarts geweest in Los Angeles en Fellow van de American Academy of 

Pediatrics. Zijn klinische ervaring met huilbaby’s in combinatie met wetenschappelijke 

onderzoeksresultaten naar de afzonderlijke effecten van inbakeren, geluid, beweging en zuigen 

bracht hem op het idee een specifieke combinatie van 5 stappen (5 S-en) samen te stellen, de 

Happiest Baby Methode:  

1. Inbakeren 

2. Zij/buikligging bij de ouder op de arm of op schoot 

3. Shhhh-en bij het oortje van de baby  

4. Zacht wiegen/wiebelen van het hoofdje 

5. Zuigen.  

Met de 5 S-en zet je de kalmeringsreflex van je baby aan, een primitieve reflex die je baby 

gedurende de eerste vier maanden heeft, net als andere primitieve reflexen (denk aan de 

zuigreflex en de Moro reflex). 

 

De Happiest Baby bij 3&UP!. 

Bij 3&UP! kan je je goed voorbereiden op de eerste tijd na de geboorte door een workshop te 

volgen over de 5 S-en. De 5 S-en moet je altijd onder deskundige begeleiding leren: het is 

belangrijk de 5 S-en op de juiste manier aan te leren, met inbegrip van veilig inbakeren, veilig 

wiegen/wiebelen van het hoofdje en veilig slapen. Als je al een kindje hebt kan je uiteraard ook 

een workshop volgen, maar een individueel consult aan huis is ook mogelijk. De Happiest Baby is 

heel effectief en een baby – en oudervriendelijke methode voor troost en kalmering. Een gunstig 

gevolg van THB is dat baby’s beter gaan slapen.  

Signalen van huilen. 

Met huilen geeft je kindje signalen aan je af die je als ouder dikwijls goed begrijpt: honger, 

behoefte aan troost, warmte en knuffelen (huid op huidcontact), te warm, te koud, een schone 

luier nodig, vermoeid of overprikkeld…of juist onderprikkeld. Als je kindje blijft huilen en je bent 

alle signalen af gegaan en aan de behoeften van je kindje tegemoet gekomen dan kan je de 

Happiest Baby methode toe passen. Het is wel heel belangrijk dat je kindje echt geen honger heeft 

(en daarom huilt), geen pijn heeft of ziek is (en daarom huilt). Als je twijfelt en denkt dat je kindje 

ziek is of pijn heeft: raadpleeg dan altijd je dokter of kinderarts! 

Een quick fix? 

De Happiest Baby methode werkt snel en effectief, maar de Happiest Baby moet niet gezien 

worden als  een quick fix om je baby, eenmaal stil, weg te leggen.  Na toepassing van de Happiest 

Baby wordt de baby heel ontspannen: je baby zinkt van voldoening en ontspanning in je armen 

weg.  Je baby is dan óf rustig alert, óf valt in slaap. Nu het huilen is gestopt en je baby kalm en 

ontspannen is, ontstaat er weer ruimte en aandacht voor positief contact met je baby. Juist door 



 

goed naar de huilsignalen te kijken en passende troost met THB te geven als dat nodig is, kan de 

kwaliteit van de relatie met je baby groeien, wat weer de hechting tussen je baby en jou  

bevordert. Dit vinden we erg belangrijk bij 3&UP!.  

Borstvoeding, oververmoeidheid en neerslachtige gevoelens. 

Moeders van baby’s die veel huilen stoppen dikwijls voortijdig met de borstvoeding, omdat ze 

denken dat het aan de voeding ligt, bijvoorbeeld dat ze te weinig melk voor hun kindje hebben. 

Dat is erg jammer natuurlijk. Een gunstig effect van de Happiest Baby is de bevordering van de 

borstvoeding: als het huilen stopt, dan ervaren veel moeders dat het voeden ook weer goed gaat. 

Uiteraard kan het beste bij daadwerkelijke borstvoedingsproblemen een lactatiekundige 

geraadpleegd worden. Ouders die de Happiest Baby gebruiken voelen daarmee weer zeker 

worden in de zorg voor hun kindje en het uitgeputte gevoel verdwijnt. Oververmoeidheid kan 

neerslachtige gevoelens in de hand werken (ouders voelen zich ook dikwijls neerslachtig vanwege 

het aanhoudend huilen). Goed zorgen voor je baby is ook goed zorgen voor je zelf. Wij vinden de 

gezondheid van moeders dan ook erg belangrijk. Allemaal redenen waarom we bij 3&UP! een 

voorstander van de Happiest Baby zijn.  

Als ouder kan je tegenstrijdige adviezen krijgen over huilen, waaronder (dat horen wij heel vaak) 

laten huilen. Dat is een paradoxale opdracht, want je vraag is juist: help je me mijn baby te 

troosten en kalmeren? Bij 3&UP! vinden we dat je baby’s niet moet laten huilen zodat er snel weer 

ruimte kan komen voor positieve aandacht voor je baby. Zo komt er niet alleen meer rust, maar 

kan je daadwerkelijk gaan genieten van de prille eerste maanden terwijl je een goede band 

opbouwt met je baby.  

You Tube Filmpjes. 

Er bestaan heel wat You Tube filmpjes over de Happiest Baby. Al geven ze een indruk van de 5 S-

en, een waarschuwing is hier op zijn plaats. In veel filmpjes worden de 5 S-en niet juist uitgevoerd. 

Doe je dit na, dan leer je het op de verkeerde manier en kunnen er onveilige situaties ontstaan. 

Bovendien geven veel van deze filmpjes de indruk dat de uitknop van de baby weliswaar wordt 

gevonden, maar dat de baby vervolgens weg dient te worden gelegd. Bij 3&UP! willen we dit beeld 

nadrukkelijk tegengaan: juist met de Happiest Baby ontstaat er weer rust en kan je weer positieve 

aandacht aan je kindje geven! Ga dus niet op eigen houtje experimenteren! 

De werkwijze van 3&UP! 

Bij 3&UP! kun je workshops volgen (aanstaande ouders) of een individueel consult vragen. De 

workshops worden gegeven door Roos Rodenburg (Orthopedagoog en Universitair Docent aan de 

Universiteit van Amsterdam) en Sophie Rodenburg (Klinisch Verloskundige). Wij zijn beiden 

gecertificeerd Happiest Baby Docent. In de workshops en consulten werken we vanuit een 

orthopedagogisch kader met inbegrip van gedragstherapeutische technieken en met de Happiest 

Baby Methode. Je kunt bij ons terecht voor huilen, troost, kalmeren en slapen bij baby’s tot vier 

maanden (workshops en consult), en slaapproblemen bij baby’s vanaf 4 maanden tot 

slaapproblemen bij peuters tot en met vijf jaar (consult).  

Workshops. Een workshop duurt twee en een half uur. Je leert over de signalen die baby’s afgeven 



 

met huilen, het missende vierde trimester en de kalmeringsreflex, de 5 S-en en hoe je die 

combineert in de “knuffel-kuur”.  Je gaat aan de slag: eerst met de afzonderlijke stappen waarbij je 

veilig leert bakeren, en vervolgens hoe je de combinatie van de 5 stappen toepast. Ook leer je over 

het effect van de 5 S-en op slapen en gaan we in op veilig slapen. Tot slot geven we je mee hoe je 

de 5 S-en kan afbouwen en je leert hoe je een positief slaapritueel kan voortzetten als je kindje 

ouder wordt. Workshops zijn inclusief startpakket met een Happiest Baby DVD (zodat je op die 

momenten dat je het nodig hebt hem erbij kan pakken), een white noise cd,  en een bakerdoek. 

Individueel consult. Hiervoor komen we bij je op huisbezoek. Een individueel consult duurt ten 

minste twee uur en inbegrepen zijn een schriftelijk advies voortkomende uit het consult, 

telefonische nazorg, de Happiest Baby DVD, een white noise cd,  en een bakerdoek. Het 

individuele consult richt zich op baby’s tot vier maanden, maar ook op baby’s, dreumessen en 

peuters (tot 5 jaar).  

Aanmelding en contact.  

Je kan je inschrijven voor een workshop bij 3&UP! door een e-mail te sturen naar 

roosrodenburg@devrolijkstebaby.nl / sophierodenburg@devrolijkstebaby.nl. Workshops worden, 

bij voldoende aanmeldingen, iedere donderdagavond gegeven tussen 19.30 uur en 22 uur in de 

Zeeheldenbuurt te Amsterdam (omgeving Van Diemenstraat/Houtmankade). Voor een individueel 

consult kan je ook een e-mail sturen. Mocht het nodig zijn snel telefonisch contact te hebben dan 

regelen we dit in de eerste e-mail wisseling.  

Kosten. 

Workshop. De kosten van de workshop zijn 60 euro per ouderpaar of 50 euro per ouder. Wij 

vinden het belangrijk dat vaders ook de Happiest Baby methode leren: vaders blijken goed te zijn 

in het troosten van hun baby met behulp van THB. Bovendien is het leuk dat je op deze manier 

nog actiever vader kan zijn in de eerste maanden na de geboorte. Je kan je uiteraard opgeven met 

bijvoorbeeld je mededeelnemers van de zwangerschapscursus! 

Na inschrijving ontvang je een factuur, te voldoen voordat je deelneemt aan de workshop. Na 

betaling geldt je inschrijving.  

Consult. De kosten zijn 150 euro voor een individueel consult. Na het consult ontvang je een 

factuur die binnen twee weken dient te worden voldaan.  

De Happiest Baby valt nog niet onder de vergoede zorg in Nederland (we zijn hier mee bezig). Je 

kan uiteraard je verzekering voorleggen of je de workshop of een individueel consult bij hen kan 

declareren.  

Lidmaatschap. 

Wij zijn aangesloten bij: 

*Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO: www.nvo.nl) 

*Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV: www.knov.nl) 

*The Happiest Baby Association (HBA: www.thehappiestbaby.org) 

*American Psychological Association, Divisie 54 (Pediatric Psychology). 

mailto:roosrodenburg@devrolijkstebaby.nl
mailto:sophierodenburg@devrolijkstebaby.nl
http://www.nvo.nl/
http://www.knov.nl/
http://www.thehappiestbaby.org/


 

Privacy. 

Wij volgen hier artikel 8 inzake vertrouwelijkheid uit de beroepscode van de Nederlandse 

Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) (www.nvo.nl). Wij zijn verplicht tot 

geheimhouding van datgeen wat uit hoofde van de professionele relatie ter kennis komt. Bij 

individuele consulten volgen wij de artikelen 29 tot en met 43 inzake dossier en rapportage 

(www.nvo.nl).  

 

Algemene voorwaarden. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen leden van de 

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en haar cliënten (zie 

devrolijkstebaby.nl). Ook volgen wij de beroepscode van de NVO (zie www.nvo.nl).  

 

Veiligheid. 

In de workshops en consulten wordt uitgebreid aandacht besteed aan veilig inbakeren, veilig 

slapen en veilig wiegen/wiebelen. De veiligheidsaspecten krijg je eveneens schriftelijk. De 

Happiest Baby methode mag alleen met inachtneming van deze veiligheidsaspecten worden 

toegepast. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook.  
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