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›› We willen natuurlijk meteen 
weten wat het trucje is… 
Carole: “Het is een geheel van 
vijf stappen. De idee is dat je de 
situatie van de baarmoeder ook 
daarbuiten voortzet. Eerst baker 
je het kind in, voor een veilig ge-
borgen gevoel. Dan leg je het op 
de zij op je arm met het hoofdje 
in je hand. Het kind schommelt 
daardoor met je mee zoals in de 
buik. Stap drie is heel hard ‘sshh’ 
zeggen vlakbij het oortje. Dat is 

het geluid van de bloeddoorstro-
ming in de baarmoeder. Meestal 
is dat het moment waarop je de 
baby gewoon voélt ontspannen 
in je armen. De volgende stap is 
het hoofdje zachtjes wiegen. Is de 
baby nog niet rustig, dan kun je 
een speentje geven.”

›› Inbakeren mag je niet 
zomaar doen. 
Carole: “Klopt. De allereerste 
regel is: het kind is gezond. Je 

moet dus altijd eerst door een 
arts laten vaststellen of er geen 
onderliggende medische pro-
blematiek is waardoor het kind 
huilt. Overigens wérkt deze  
methode ook niet als er iets  
anders aan de hand is.”
“Inbakeren doen we in Neder-
land pas als regelmaatadviezen 
niet helpen. Ouders moeten er 
niet zelf mee aan de slag gaan, 
maar altijd samen met een des-
kundige. Het is een kortdurende 

Uren lopen met de baby op de arm, rondjes rijden met de auto: ouders 
proberen soms de gekste dingen om hun huilend kind stil te krijgen. Kinderarts 
Carole Lasham lukt het in één minuut, met een heel simpel trucje. En het 
goede nieuws is: iedereen kan het leren. Sterker nog, ze hoopt dat deze 
kennis over ‘het uit-knopje van de baby’ zich razendsnel verspreidt. “Het kan 
het leven die eerste drie maanden zoveel leuker maken”. 

tekst Lara Geeurickx, fotografie Jeroen Dietz

Sshh…
stil in één minuut

babyverzorging

“Zo’n 95% van de huilbaby’s die wij 
in het ziekenhuis zien, is gezond”

Kinderarts Carole Lasham:



kraamzorg  2120 | kraamzorg   

interventie: je moet het afbouwen 
als een kind drie tot vier maan-
den oud is. In de periode dat je 
wel inbakert, is het ook van be-
lang om het kind los te maken 
tussen de slaaptijden door, an-
ders krijgt de normale motorische 
ontwikkeling geen kans. De baby 
moet de kans krijgen om zijn ar-
men te bewegen. Eerst gebeurt 
dat ongecontroleerd, daarna pas 
gaat hij reiken. Ik zag laatst nog 
ouders die zó blij waren dat hun 
kind rustig werd van inbakeren, 
dat ze het 24 uur per dag de-
den. Die baby kon helemaal niets 
met de armpjes. Dat is natuurlijk 
ook niet de bedoeling.”

›› Hoe heb je deze 
methode ontdekt? 
Carole: “Op een kinderartsen-
congres in de Verenigde Staten 

met een huilende baby in de 
zaal. Karp pakte het kind op, 
deed het trucje en de baby was 
meteen stil. Je moet maar eens 
kijken naar zijn filmpjes op you-
tube. Het is echt indrukwekkend.”

›› Hoe verklaar je dat 
het werkt? 
Carole: “De eerste drie maan-
den na de bevalling moet je zien 
als het vierde trimester van de 
zwangerschap. De baby is nog 
onrijp en heeft primitieve reflexen: 
de zuigreflex, de grijpreflex, de 
Moro-reflex. Volgens Karp is er 
ook zoiets als een ‘troostreflex’. 
Sommige kinderen hebben ge-
noeg aan een speentje. Andere 
kinderen hebben meer nodig 
om de troostreflex op de wek-
ken, zodat ze kunnen stoppen 
met huilen. De meeste ouders 

waar Harvey Karp zelf kwam 
spreken. Hij is de kinderarts van 
de sterren, onder andere van 
Madonna. Zijn boeken en dvd’s 
zijn echte bestsellers. Ik was zeer 
sceptisch, maar ik moet toege-
ven dat ik die dag meteen over-
tuigd was. Er zat een kinderarts 

passen wel iets toe uit het lijstje 
van de 5 S-en, maar het is deze 
specifieke combinatie die werkt 
als een uit-knop.” 

›› Wat is het geheim van 
de ‘sshh’?  
Carole: “Een baby kan horen 

De bloeddoorstroming in de 
baarmoeder klinkt voor de 
baby zo luid als een grasmaaier

opgeleid en medisch gefixeerd, 
we weten niet meer wat een 
normale baby is. Ik geef het eer-
lijk toe: ik was al jaren kinderarts 
toen mijn oudste geboren werd 
en ik ben ook radeloos geweest 
van dat huilen.”

›› Kraamverzorgenden 
moeten dus vooral het 
normale benadrukken? 
Carole: “Ze moeten ouders ver-
tellen wat het normale huilpa-
troon is. Het huilen begint na on-
geveer twee weken, piekt op zes 

weken en neemt grotendeels 
vanzelf weer af na twaalf we-
ken. Er is maar een kleine kans 
dat er wat met het kind aan de 
hand is: zo’n 95 procent van de 
huilbaby’s die wij zien, is gezond. 
Vóór ze ingewikkelde oplossin-
gen gaan zoeken: er bestaat 
een eenvoudig stappenplan 
om de baby te troosten. Ik hoop 
dat deze methode snel bekend 
raakt bij huisartsen en cb’s zo-
dat we ouders eerder kunnen 
helpen. Ik ben wat dat betreft a 
woman with a mission!”

De 5 S-en van Harvey Karp 
1* Swaddle: baker de baby in 

2* Side: leg de baby op de zij op je arm 

3* Sshh: zeg luid ‘sshh’ bij het oor van het kind 

 (luider dan de baby huilt) 

4* Swing: wieg het hoofdje zachtjes heen en weer in je hand 

5* Suck: geef een speentje 

Let op:
•deze methode mag enkel worden toegepast bij baby’s van een 

paar weken tot drie à vier maanden oud, onder deskundige bege-

leiding én nadat een arts heeft geconstateerd dat het huilen geen 

medische oorzaak heeft 
•leg een baby nooit op de zij in bed, altijd op de rug 

•geef pas een speen als de borstvoeding goed op gang is gekomen

babyverzorging

vanaf de 28e week van de 
zwangerschap. Het ruisen van 
het bloed klinkt in de baarmoe-
der zo luid als een grasmaaier! 
Daarom worden jonge baby’s 
rustig van de stofzuiger of de 
föhn. Je moet dus wel hard ge-
noeg ‘sshh’-en, anders werkt het 
niet. Vaders zijn daar beter in. 
Moeders zijn gewend om heel 
zachtjes te praten tegen hun 
baby. Hard ‘sshh’-en is boven-
dien not done in onze cultuur, het 
is iets voor vervelende mensen in 
de bioscoop.”

›› Kan iedereen het leren? 
Carole: “Ja. Je moet het een keer 
of vijftien oefenen en de baby 
moet er ook aan wennen. Ik heb 
het intussen bij meer dan hon-
derd baby’s gedaan. Mij lukt het 
nu bijna altijd vanaf de eerste 
keer dat ik een kind vasthoud, 
als het gezond is dan toch.”

›› Het zal voor de ouders 
wel vreemd zijn. Komen ze 
helemaal radeloos met hun 
huilbaby bij de kinderarts… 
Carole: “… kom ik met ‘sshh’. Ik 
weet het. Ik heb moeders zien 
huilen toen hun baby na een 
minuut stil werd. Daarom wil ik 
zo graag meer bekendheid in 
een eerder stadium. De ouders 
die ik zie, hebben al van alles 
geprobeerd. Omdat niets helpt, 
zijn ze er van overtuigd dat er 
een medische oorzaak moét 

›› Zien hoe het werkt? Kijk op www.youtube.com naar het 
filmpje van Harvey Karp ‘The happiest baby on the block’ 
- Richard & Judy. Meer over dr. Harvey Karp en zijn 
methode op www.happiestbaby.com<<
drs. Carole Lasham is kinderarts in de Tergooiziekenhuizen in Blaricum. Op onze site 
beantwoordt ze al je vragen over deze methode: zie www.vakbladkraamzorg.nl

zijn. Vaak zijn ze al gestopt met 
borstvoeden omdat ze denken 
dat hun kind daar niet genoeg 
aan heeft, ondanks de goede 
groei. Of ze denken dat het kind 
er krampjes van krijgt. Kijk maar 
eens naar een baby met een 
sterke Moro-reflex, die daar van 
wakker schrikt. Hij gaat heel hard 
huilen als uit het niets, loopt rood 
aan, verkrampt. Geen wonder 
dat ouders denken dat hij pijn 
heeft! En dus willen ze iets doén. 
Ze experimenteren: nog een 
andere speciale voeding, weer 
een nieuwe fles, nog een middel 
tegen kramp... het wordt er voor 
de baby niet rustiger op. En de 
ouders zijn moe, ze zijn ongerust, 
de natuurlijke interactie met hun 
kind is volledig verstoord. Het valt 
ze allemaal een beetje tegen. 
Met deze methode kan het le-
ven in die eerste maanden zo-
veel leuker worden.”

›› Het effect is spectaculair, 
maar de methode is eigen-
lijk zo simpel. 
Carole: “Het is grotendeels ‘com-
mon sense’, maar dat is nu juist 
waar het in het westen aan ont-
breekt. Vorige week nog sprak ik 
een huisarts uit hartje Rotterdam. 
Hij zag bijna geen huilbaby’s 
in zijn praktijk. Gewoon, omdat 
zijn cliënten uit alle mogelijke 
culturen komen die nog heel in-
tuïtief met baby’s omgaan. In de 
westerse wereld zijn we hoog 


