
Ontwikkelingsaspecten Interactie met omgeving
Biologisch <-> Psychisch <-> Sociaal Common Assesment Framework (CAF)

Lichamelijke 
ontwikkeling

Motorische 
 ontwikkeling

Cognitieve 
 ontwikkeling

Seksuele 
 ontwikkeling

Persoonlijke 
ontwikkeling

Sociaal- 
emotionele  
ontwikkeling

Ontwikkel-
behoeften

Opvoed-
capaciteit

Impact op gezin Omgeving

Life events: Bevalling en de komst van de baby, zwangerschap volgend kind, verhuizing, migratie, emigratie, scheiding, overlijden dierbaren, ziekte ouders, kinderen, dierbaren.
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Slapen:  
17 uur per dag

Ontwikkeling 
hoofdbalans

Scherp zien tot op 
20-30 cm afstand

Aanwezigheid  
opgezette borstjes

Uiten van  
temperament

Herkennen van en 
reageren op stem, 
geur en aanraking

Aandacht Stimuleren 
buikligging, voor-
komen voorkeurs-
houding

Veranderende ge-
zinssamenstelling 
(eerste of volgend 
kind)

Kraambezoek en 
kraamzorg

Groei:  
100-250 gram  
per week

Gezonde voeding Stimuleren slaap- 
en voedingsritme

Beweegcirkel is 
klein

Organiseren van 
de inschrijving 
bij gemeente en 
instellingen

Gewicht:  
afname 1e week 
na geboorte  
(max. 10%)

Stimulatie van de 
zintuigen

In geval van 
borstvoeding deze 
aanvullen met 
vitamine D en K

Ritme en behoefte 
van de baby staan 
centraal in het 
gezin

Voeding: starten 
met vitamine D

Rust Contact maken 
(huidcontact)

Herstellen en vinden 
van dagritme

Structuur en 
prikkkelreductie

Oog voor  
lichaamstaal

Impact van 
ouderschap op 
de relaties in het 
gezin door een 
nieuw kind

Bevorderen van 
een goede hechting 
(responsief zijn)
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Slapen: 
17 uur per dag

Bewust en gericht 
bewegen

Kijken naar eigen 
handen

Teruglachen (6 
weken)

Reageren op stem 
en geur

Response Slaapritme stimu-
leren en voeding 
naar behoefte

Gebroken nachten Speelgoed

Groei:  
100-250 gram  
per week

Hoofd  
meedraaien

Volgen en  
objectfixatie

Uiten van gevoe-
lens via lichaams-
taal en huilgedrag

Knuffelen Communiceren 
met je kind

Veranderende 
gezinsdynamiek

Medeopvoeders 
(zoals opa’s en 
oma’s)

Ervaringsleren 
door te voelen, 
grijpen, proeven, 
kijken en horen

Steun Herkennen func-
ties en oorzaken 
van huilen

Ritme en behoefte 
van de baby staan 
centraal in het 
gezin

Weer aan het 
werk

Sturing Stimuleren van 
gevoel van veilig-
heid

Vinden van dag-
ritme (hervinden 
van balans)

Slapen in de 
wandelwagen

Stimulans Bevorderen van 
een goede hechting 
(responsief zijn)



Ontwikkelingsaspecten Interactie met omgeving
Biologisch <-> Psychisch <-> Sociaal Common Assesment Framework (CAF)

Lichamelijke 
ontwikkeling

Motorische 
 ontwikkeling

Cognitieve 
 ontwikkeling

Seksuele 
 ontwikkeling

Persoonlijke 
ontwikkeling

Sociaal- 
emotionele  
ontwikkeling

Ontwikkel-
behoeften

Opvoed-
capaciteit

Impact op gezin Omgeving

Life events: Bevalling en de komst van de baby, zwangerschap volgend kind, verhuizing, migratie, emigratie, scheiding, overlijden dierbaren, ziekte ouders, kinderen, dierbaren.
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Slapen:  
15 uur per dag

Omrollen en gaan 
zitten

Diepte zien en 
geluidjes maken

Ontdekken  
geslachtsdelen

Uitsluitend op 
zichzelf gericht

Eenkennig Structuur Opbouwen van 
regelmatig  
slaapritme

Veranderende 
dagindeling en 
dagritme

Kinderopvang, 
peuterspeelzaal, 
voorschool

Voeding:  
starten met  
bijvoeding  
(4 maanden)

Grijpen  
voorwerpen

Object-
permanentie

Stimulatie 
zin tuigen en 
motoriek

Uitbreiden van 
vaste voeding 
(beginnen met 
oefenhapjes)

Inpassen (bij)
voeding baby in 
het dagritme

Slapen op eigen 
kamer

Doorkomen  
eerste tanden

Voorwerpen naar 
de mond brengen

Ontdekken met 
ogen, handen en 
mond

Gevarieerde, 
 gezonde voeding

Starten met  
tandenpoetsen

Starten op de  
arbeidsmarkt 
(einde verlof)

Veilige stimule-
rende omgeving

Knuffelen Bevorderen van 
een goede hech-
ting (responsief 
zijn)

Medeopvoeders

Response Spelen met het 
kind
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Slapen:  
dromen,  
tussentijds  
wakker worden

Vastpakken  
voorwerpen

Herkennen  
objecten en weten 
wat ze ermee  
kunnen doen

Doelbewust  
dingen doen

Eenkennig en 
ontstaan van 
verlatingsangst

Structuur Stimuleren  
slaappatroon

Onrustiger (in)
slapen, gebroken 
nachten

Aanwezigheid 
van beeld-
schermmedia

Voeding:  
vaste voeding

Los zitten en 
kruipen

Groei van 
woordbegrip en 
gevoelige periode 
meertaligheid

Laten merken wat 
ze willen (door 
gebaren, wijzen)

Gevoeligheid  
voor stemmingen  
van anderen 
(meehuilen)

Consequent  
gedrag van 
ouders

Zorg voor duide-
lijke eetmomen-
ten en aanbieden 
van gevarieerde 
voeding (smaak-
ontwikkeling)

Bieden van  
bedritueel

Veilige en  
stimulerende 
omgeving

Optrekken om 
te gaan staan en 
lopen langs tafels

Herkenning van 
gezichten

Herkennen van 
eigen naam, besef 
van eigen ik groeit

Handen klappen 
en zwaaien bij 
weggaan

Veiligheid  
(angsten)

Zorgdragen  
voor een veilige 
omgeving

Quality-time voor 
elk brusje

Stimulerend 
speelgoed

Stimulans Vertrouwen geven Starten met  
mediaopvoeding

Ruimte geven om 
te ontdekken

Bevorderen  
van een goede 
hechting  
(responsief zijn)


