Excessief huilen samenspel
tussen vele factoren
Onlangs kreeg ik het verzoek of ik traumabehandeling wilde doen
bij ouders én de baby van bijna een jaar. Die vraag krijg ik wel
vaker, zeker nadat er een periode is geweest van een lastige start
voor ouders en kind. Maar dit keer was het een vraag uit de buitencategorie: of ik traumabehandeling wilde doen ten gevolge van een
‘cry it out’-behandeling in het ziekenhuis een paar weken eerder.
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Cry it out
De cry-it-out methode is een slaaptraining die stamt uit het einde van de
19e eeuw. Hierbij werd een ouder geadviseerd de baby te laten huilen. Er
bestaan twee varianten. Of de baby
wordt helemaal alleen gelaten tot de
volgende ochtend. Of de ouder kijkt
na oplopende tijdsintervallen - die
variëren van 20-30 seconden tot 10 of

meer minuten - bij de baby en troost
deze. Daarna verlaat de ouder de
kamer weer. De baby huilt zich letterlijk in slaap. Deze methode is erg
stressvol voor zowel ouder als baby.
Gebaseerd op huidig onderzoek naar
stress wordt de methode tegenwoordig door de meeste professionals
afgeraden.
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context van dit artikel - stille, wakkere baby’s die niet meer om hun
ouders roepen in de nacht?
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Huilbabyprotocol
Cognitieve gedragstherapie anno 2021
geeft zich rekenschap van gedachten
én gevoelens bij ouders en kinderen.
Dit biedt ruimte voor sensitieve benaderingen, met eerlijke informatie over
voeden, huilen en slapen. Het argument ‘omdat-het-werkt’ is niet het
beste in de opvoeding. Er zijn meer
dingen die gedrag beïnvloeden, zoals
slaan en verwaarlozen die wel effect
sorteren, maar die absoluut niet wenselijk zijn. Ook cry-it-out past in dit rijtje. Help ouders met nadenken welke
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