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Ik zie vandaag de meest kwetsbare foto's
op social media voorbij komen. Mini-
mensjes die vechten voor hun leven.
Slangetjes, couveuse, sondes...  Ik schrijf
deze column namelijk op Wereld
Prematurendag. 

Helaas komen ook veel tweelingouders in
de (onbekende) wereld van vroeggeboorte
terecht. En niet alleen wij als ouders maar
ook voor broertjes en zusjes en hun
omgeving is dit een heftige achtbaan. Om
de bewustwording rondom vroeggeboorte
te vergroten vindt ieder jaar op 17
november Wereld Prematurendag plaats. 

Dat is ieder jaar precies een week na de
verjaardag van Maud en Femm die op 10
november geboren zijn. Prematuur,
geboren met 34 weken en dysmatuur,
Femm woog 1900 en Maud 1600 gram.
Door de lieve verpleegkundigen, de steun
van de mensen om ons heen en onze
meisjes die iedere dag een stapje vooruit
gingen, kijk ik terug op een liefdevolle
ziekenhuisperiode. Ook enorm intens, maar
wat denk ik er met een warm gevoel aan
terug. Natuurlijk had ik graag thuis mijn
kraamweek gehad en het moment dat ik
naar huis moest en Maud en Femm in het
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'In iedere kleuterklas zit een te
vroeg geboren kindje'

L I E F S ,  W E N D Y

ziekenhuis bleven, raakt me nog steeds enorm en had ik zo graag anders gezien... Maar ik
ben ook zo dankbaar voor alle liefde in die tijd.

Laatst zei een vriendin, die net een baby heeft gekregen; 'Ik heb nu al heimwee naar mijn
bevalling.' Dat zette mij aan het denken. Nee, ik heb geen heimwee naar de bevalling zelf
maar wel naar die eerste weken. Die tijd is niet in een paar zinnen samen te vatten. Een
periode waarin we onze meisjes voeding gaven via de sonde, we een vreugdedansje deden
als ze 100 gram waren aangekomen, zoveel mogelijk buidelden en waarin ik mijn telefoon
hele dagen op stil zette omdat er niks belangrijkers was: cocoonen met onze baby's. Soms
wil ik even terug in de tijd, maar dan wel met de kennis van nu; dat het goed is gekomen en
dat we nu al zeven mooie jaren achter de rug hebben met onze twee kanjers!

https://www.care4neo.nl/care4neo/wereld-prematurendag
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Hoe het vroeger ging

Ik herinner mij het nog zo goed: de spanning voor mijn verjaardag. Altijd was ik in de voorjaarsvakantie

jarig en dus trakteerde ik voor of na de vakantie. Met zenuwen in mijn buik want al die aandacht vond ik

erg spannend. Thuis waren de verjaardagsfeestjes fijn en overzichtelijk. Ik kwam uit school, of in mijn

geval was ik dus vaak al thuis door de vakantie, en dan kwam de visite. Familie en vriendinnen van mijn

moeder met hun kroost. Mijn moeder bakte een mooie cake in de vorm van een cijfer, kaarsjes erop en

daarna kwamen de bakken chips op tafel. Niks meer aan doen! Het waren mooie feestjes en daarna

volgde het kinderfeestje. We maakten uitnodigingen voor maximaal vijf kinderen met daarop ‘Het is een

verrassing wat we gaan doen. Neem je badpak mee.’ en dus gingen we zwemmen. Wat een verrassing!

Eén keer mocht ik twee kinderen uitnodigen en gingen we naar het theater naar' De film van Ome

Willem'. Verkleed, geweldig vond ik het! 

Keuzestress

Anno 2021 zien de feestjes er vaak wat anders uit. Een maand voordat onze meiden jarig zijn begin ik al

met lijstjes want anders weten we straks niks te vragen. Ook krijg ik keuzestress; wie nodigen we allemaal

uit? We wonen fijn maar in ons huis kunnen we niet alle vrienden en familie tegelijkertijd kwijt en laten

we het grote aantal kinderen niet vergeten… daar gaat het tenslotte om. En laten onze meiden nou net in

november geboren zijn, om nou de openslaande deuren open te gooien… Dus splitsen we de verjaardag

op: een middag met familie en één met vrienden. 

 
' A N N O  2 0 2 1  Z I E N  D E

F E E S T J E S  E R  V A A K  W A T
A N D E R S  U I T .  E E N  M A A N D

V O O R D A T  O N Z E  M E I D E N
J A R I G  Z I J N  B E G I N  I K  A L  M E T

L I J S T J E S . '  
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Verjaardag voor familie, verjaardag voor vrienden, een kinderfeestje, feestje op school… en dit

allemaal in één week. Tegenwoordig vieren we de verjaardagen van onze kinderen in viervoud. Veel,

soms misschien wat teveel? En het wordt nog meer als je tweeling aparte feestjes geeft. 

HOERA JARIG! 
M A A R  N O O I T  A L L E E N . . .  



Tweeling in huis

Met een tweeling in huis komen er meer dilemma’s bij kijken. Want hoe doe je het met kinderfeestjes

en traktaties op school? Hier hebben we tot nu toe gekozen voor één kinderfeestje samen. Wel hebben

we al afgesproken dat ze een volgende keer hun eigen kinderfeestje mogen vieren, als ze dat willen.

Want het is niet altijd leuk om alles te moeten delen. Op jouw feestje moet jij in het middelpunt kunnen

staan.  Dit geldt ook voor trakteren. Voorgaande jaren zaten Maud en Femm in aparte klassen en

hadden ze dus ieder een eigen feestje op school. Dit jaar is dat anders. Toen ik hen vroeg of ze samen

wilden trakteren of ieder een eigen traktatie was het antwoord duidelijk: ‘Ik wil zelf trakteren!’. Met 18

kinderen in de klas kunnen we een dubbele traktatie wel aan en zijn we dus al druk begonnen met het

verzamelen van ideetjes. Want nadat we vorig jaar voorverpakte zakjes koekjes hebben getrakteerd, in

verband met corona, moeten we dit jaar wel met iets origineler komen. Vind ik, en zo kijken we,

uiteraard zonder enige stress, uit naar de 7e verjaardag van onze meiden. 

Traktaties, uitdeelcadeautjes en uitnodigingen 

Ken jij Babsoluut al? Zij maken traktaties speciaal voor jou!  Geheel naar wens, al meer dan vijf jaar! De

artikelen worden zelf gemaakt en kant en klaar geleverd. Ideaal als je geen tijd (of zin) hebt om zelf aan

de knutsel te gaan. Levertijd is 14 werkdagen. 

 

Kortingsactie Babsoluut
Tweelingmama lezers ontvangen 15% korting op het gehele assortiment van Babsoluut. Bekijk de

webshop www.babsoluut.com en vul de kortingscode Tweelingmama in. Deze actie loopt t/m 31

december 2021.  

 

Op de volgende pagina vind je meer mooie traktaties en uitnodigingen. 
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https://www.babsoluut.com/
https://www.babsoluut.com/
https://www.babsoluut.com/
https://www.mylovelynotebook.nl/product/zakenmam-agenda-2020/?/GoogleAdwords&gclid=EAIaIQobChMI5OvcrYfY5QIVE-R3Ch3sxwuBEAQYASABEgKYEPD_BwE
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K L E I N  G E B A A R ,  

G R O O T  G E L U K
T R A K T A T I E S  V A N  B A B S O L U U T  N U  M E T  1 5 %  K O R T I N G  

K O R T I N G S C O D E :  T W E E L I N G M A M A  
K I J K  O P  W W W . B A B S O L U U T . C O M  V O O R  A L L E  M O G E L I J K H E D E N

https://www.babsoluut.com/


Wil jij een bijzonder
verjaardagskaartje sturen?
Tweelingmama heeft met veel
liefde kaarten ontworpen,
waaronder het kaartje 'Happy
birthday mooi mens'. 

Deze ansichtkaart is te bestellen
in onze webshop en daarnaast
vind je andere toffe unieke
kaarten speciaal voor mama's. 

Een selectie van de
ansichtkaarten vind je
hieronder. Bekijk de complete
collectie hier.

De ansichtkaarten op luxe
papier zijn ontworpen i.s.m.
Allround Styling en online te
bestellen via onze website. 

HAPPY BIRTHDAY, MOOI MENS! 
0 5

De unieke verjaardagskaart
verzenden we in een set van
10 stuks voor slechts € 12,50.

Nu tijdelijk met gratis
verzending! 

Deze actie loopt t/m 31
december 2021 

 
 

https://www.tweelingmama.com/ansichtkaartenset
https://www.allroundstyling.nl/
https://www.tweelingmama.com/ansichtkaartenset
https://www.tweelingmama.com/ansichtkaartenset


Misschien herken je het wel: je kind is zo bezig met iets dat het lijkt alsof het helemaal van de wereld is.

Hij vergeet te eten of te plassen of hoort je zelfs niet. En nee, het is niet de iPad. Het kan zomaar zijn dat

je kind bezig is met iets waar het heel blij van wordt, zijn talent! 

'Herken jij talent?'

Talenten, daar worden we dus blij van! En dat niet alleen... het is iets wat moeiteloos gaat en talenten

laten zien wie jouw kind is! Om (nog) meer uit de talenten van je kind(eren) te halen is het belangrijk ze

te zien en te benoemen. Met de gratis poster 'Herken jij talent' kan je samen met jouw kind aan de

slag. Zo ontdek je talenten en kan je ze aandacht geven. Het gaat ook over bewustwording. Omdat

talent soms zonder moeite aanwezig is, is het 'gewoon' geworden. Bespreek samen met je kind dat het

zo knap is wat hij doet / kan, benoem het talent en zoek naar woorden die hem blij maken. Samen sta

je stil en word je bewust van wat kinderen eigenlijk doen als ze hun talenten inzetten en daar zo intens

van genieten. 

Versterk zelfvertrouwen

De gratis flyer ‘Versterk zelfvertrouwen bij je kind’ is een tool om je kind net even een boost te geven in

zijn of haar zelfvertrouwen. Dit gaat over complimenten geven en ontvangen , roddelen (dan wel

positief!) en positieve gedachtes. Allemaal manieren om het zelfvertrouwen van je kinderen een boost

te geven. 

WHOOP WHOOP
IEDEREEN HEEFT TALENT!

 
Talent wordt vaak gezien als iets waar je in uitblinkt, iets waar je goed in bent. Maar... talent is niet iets

wat je doet, het zijn niet de activiteiten waar je goed in bent. Maar, wat is talent dan wel? Linda van

Vliet, oprichter van Kinderpraktijk Whoop, vertelt ons alles over talenten. 
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De gratis poster en flyer

zijn ontwikkeld door 
Kinderpraktijk Whoop.

 
Meer info:

kinderpraktijkwhoop.nl
 

https://kinderpraktijkwhoop.nl/downloads
https://kinderpraktijkwhoop.nl/downloads
https://kinderpraktijkwhoop.nl/downloads
https://kinderpraktijkwhoop.nl/downloads
https://www.kinderpraktijkwhoop.nl/
https://www.kinderpraktijkwhoop.nl/


Ontdek je talenten in dit grappige kijk-, lees- en

ontdekboek!

Hoe doe je mee? Ga naar Tweelingmama op

Facebook of Instagram en maak kans! De actie

loopt van 26 november t/m 1 december 2021.
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Tweelingen

Ook tweelingen zijn individuen met hun eigen talenten. Misschien hebben beide kinderen dezelfde talenten.

Misschien ook niet. Het is zo waardevol om hen beiden los van elkaar inzicht te geven in wat zijn mijn

talenten nou eigenlijk. Waar mag ik nou echt trots op zijn? Hoe tof is het dat je je eigen talenten hebt. Dat jij

je eigen 'talententaartje’ mag maken. Je kunt tijdens de oefeningen het gesprek aangaan met allebei de

kinderen en bijvoorbeeld beide kinderen laten vragen naar elkaars talenten. Of doe de oefening juist apart.

Het belangrijkste is dat ieder kind uniek is! 

WHOOP WHOOP
WIN HET BOEK 

'IEDEREEN TALENT!'  T.W.V. € 17,99  

Over het boek
Ben jij een bezige bij, een ideeënfontein of een grenzenverlegger? Kom alles te weten over de verschillende
talenten en ontdek die van jou in dit boek. Kiezen voor talent is belangrijk. Want door te doen waar je goed in
bent, krijg je niet alleen extra energie, het bezorgt je ook meer veerkracht en zelfvertrouwen. Meer info vind je
op de site van uitgeverij Lannoo. 

https://www.lannoo.be/nl/iedereen-talent


Zelfzorg, het woord zegt het al: zorgen voor jezelf kan alleen jij doen. Maar dat is natuurlijk makkelijker

gezegd dan gedaan. Tweelingmama sprak de Tweelingcoach en zij vertelt hoe je voor jezelf kunt blijft

zorgen in de tropenjaren met (jonge) kinderen. 

We kennen het allemaal wel. Zoveel ballen hoog te houden. Je hebt je werk, de kinderen, het

huishouden, je relatie, vrienden en familie en oh ja, je wilt eigenlijk ook nog wat tijd voor jezelf. Maar die

tijd voor jezelf, die komt er vaak niet van. Terwijl die tijd zo belangrijk is! Ze zeggen in een vliegtuig niet

voor niks: zet eerst zelf je zuurstofmasker op en daarna pas bij jouw kinderen.

Wat is het toch dat we onszelf altijd op de laatste plek zetten? We weten het namelijk wel: als je goed

voor jezelf zorgt, kan je ook goed voor de anderen zorgen. En toch vergeten we dit in de hectiek van de

dag. Of we doen het niet omdat we ons schuldig voelen wanneer we ons even alleen terugtrekken of

iets met vriendinnen gaan doen.

Ik deed een klein onderzoekje onder mijn volgers op Instagram, dit zijn voornamelijk tweelingmama’s.

Ik vroeg of zij voldoende tijd voor zichzelf namen. Nou ik kan je zeggen, de uitslag was schokkend! Maar

liefst 90% gaf aan dit veel te weinig te doen! Lieve mama’s, dit is jullie wake-up call! Op deze manier

gaan we natuurlijk nooit in rust & balans alle ballen hoog houden. Dus wat gaan we daar aan doen?
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ZO ZORG JE VOOR JEZELF 
E N  D U S  O O K  V O O R  E E N  A N D E R  

JUIST! Nu jouw agenda pakken en deze week een dagdeel

vrij plannen voor jezelf. En volgende week ook weer. En de

week daarna weer. Om gewoon te doen waar je op dat

moment zin in hebt. Lekker in een warm bad, een grote

wandeling maken, met vriendinnen afspreken of gewoon

met een kop thee een boek lezen… Moet jij eens zien hoe

fijn en opgeladen jij je daarna voelt en hoeveel meer

positieve energie je jouw gezin kan geven.

En laat jouw agenda absoluut geen vrij dagdeel toe? Lees

dan zeker nog even verder. Ik heb het al eens gedeeld in

Tweelingmama Magazine maar mooi om dit verhaal nog

een keer te vertellen... 

Een tijdje terug kwam ik een verhaal tegen van een leraar

die zijn klas uitlegde hoe je dingen op prioriteit indeelt in je

leven. De leraar nam een grote pot, golfballen, steentjes en

zand.

https://www.mylovelynotebook.nl/product/zakenmam-agenda-2020/?/GoogleAdwords&gclid=EAIaIQobChMI5OvcrYfY5QIVE-R3Ch3sxwuBEAQYASABEgKYEPD_BwE


 

De pot staat voor het leven. Allereerst stopte hij de golfballen in de pot. Deze golfballen staan voor alle

belangrijke dingen in het leven, zoals jezelf en jouw gezondheid, jouw kinderen, relatie en je grootste

passies. De pot zit dan al aardig vol. Vervolgens gooide hij de steentjes in de pot. Deze vulden de open

gaten. De steentjes zijn alle andere belangrijke dingen. Jouw huis, jouw baan, etc. Toen kwam het zand

erbij en het zand vulde alle laatste beetjes ruimte op. Het zand staat voor de kleine, minst belangrijke

dingen in het leven. Vaak zijn dit de dingen waarvan je denkt dat ze moeten gebeuren, maar die prima

een keer overgeslagen of uitgesteld kunnen worden, zoals een wasje draaien of maar blijven scrollen op

social media.

 

Wanneer je de pot in deze volgorde vult, de belangrijkste dingen eerst, de onbelangrijke dingen als

laatste, dan past alles in je pot. Maar begin je de pot eerst te vullen met het zand, dan passen de

golfballen er niet meer bij. En helaas is de realiteit vaak dat we veel van onze tijd gebruiken voor het

zand. Hierdoor lopen we achter de feiten aan en lijkt het alsof we te weinig uren in één dag hebben.

Maar draai je het om, dan is je leven gevuld met alle dingen waar je gelukkig van wordt en waar je

voldoening uithaalt. Begin dus met de golfballen.

 

Schrijf eens op welke activiteiten golfballen, steentjes en zand zijn. Vul je leven (oftewel je agenda)

eerst met de golfballen. En zie tijd voor jezelf echt als een golfbal. Maak hierbij minstens één keer per

week ruimte voor me-time. Vervolgens plan je de steentjes en als laatste het zand, als dat al gepland

moet worden. En misschien kan je sommige zandkorrels er helemaal uitlaten. Misschien houd je dan

wel ruimte over voor een paar extra steentjes of misschien wel voor een golfbal.

 

En ja, ik weet dat er dan altijd een licht schuldgevoel is tegenover al die andere dingen die je zou

moeten doen, tegenover de kinderen, maar dat gevoel negeren we gewoon even. We gaan gewoon

volle bak genieten van deze rust en van deze me-time. Kan jij wel een stok achter de deur gebruiken?

Stuur me dan even een DM op Instagram (@detweelingcoach). Dan zorg ik ervoor dat jij die me-time

ook echt gaat pakken!

En wil je nog meer tips over dit onderwerp? Luister dan zeker episode 3 van de Tweeling Podcast! Hier

vertel ik jou meer over tijd voor jezelf en het belang daarvan.
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https://www.detweelingcoach.nl/
https://www.mylovelynotebook.nl/product/zakenmam-agenda-2020/?/GoogleAdwords&gclid=EAIaIQobChMI5OvcrYfY5QIVE-R3Ch3sxwuBEAQYASABEgKYEPD_BwE
https://open.spotify.com/episode/5eZ8bQInA0UyyEGOu1XZmt?si=Na_3kZ-ITV-LWrquLINhdg
https://open.spotify.com/episode/5eZ8bQInA0UyyEGOu1XZmt?si=Na_3kZ-ITV-LWrquLINhdg
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MAAK PAKJESAVOND COMPLEET
M E T  D E  V I D E O  V A N  S I N T  

Verras jouw kinderen en familie met de unieke Video van Sint! Sinterklaas spreekt tijdens
de video iedereen twee keer persoonlijk toe. Naast de roepnaam vul je de leeftijd in en kun
je dit jaar kiezen uit maar liefst zes onderwerpen per persoon. Denk hierbij aan een leuke
hobby, lievelingseten, een compliment of opvoedkundige tip. De afspeelduur van de video
is ongeveer 14 minuten (afhankelijk van het aantal personen). 

Benieuwd hoe het werkt? Neem dan snel een kijkje op www.videovansint.nl. Je stelt de
DVD zelf samen en geeft de gegevens op van je kinderen, kleinkinderen, neefjes, nichtjes
of iemand anders die je wilt verrassen. Na bestelling ontvang je deze video als dvd of
download. Wil je het per post ontvangen dan ontvang je ook nog een spoedenvelop en
gesigneerde kaart van Sint.

Tweelingmama mag 2x de Video van Sint weggeven! Lees snel verder en maak kans! 

Ken jij de Video van Sint al? Dit jaar staat deze video helemaal in het teken van "Sinterklaas en de

Supersonische Pietenhulp" Binnen 5 minuten stel je zelf jouw unieke persoonlijke videobericht samen

met persoonlijke foto's, keuze uit ruim 300 nieuwe onderwerpen en populaire Sinterklaasliedjes. 

 
T W E E L I N G M A M A :  ' D E  V I D E O  V A N  S I N T

M A A K T  P A K J E S A V O N D  H E L E M A A L
C O M P L E E T .  O N Z E  M E I D E N  K I J K E N  E R

N U  A L  N A A R  U I T  O M  Z I C H Z E L F  S A M E N
M E T  S I N T E R K L A A S  O P  T E L E V I S I E  T E

Z I E N  E N  V O O R  O N S  W O R D T  H E T  F E E S T
O O K  E X T R A  L E U K  W A N T  D I E

G E Z I C H T J E S  Z I J N  E C H T  G O U D  W A A R D ! '  

http://www.videovansint.nl/


Wil jij kans maken op jouw unieke Video van Sint? 
 

Ga dan snel naar onze Instagram pagina of Facebookpagina en doe mee! 
Volg Tweelingmama & Video van Sint en lees op social media wat je moet

doen om kans te maken. De actie loopt van 19 november (vanavond gaat deze
online) t/m 23 november zodat jij nog op tijd de video kan samenstellen! 

 

WIN!
 

JOUW EIGEN VIDEO
VAN SINT
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M A A K  K A N S  O P  D E  

 V I D E O  V A N  S I N T
T . W . V .  1 9 , 9 5  E U R O    

 
M E E R  I N F O :  

W W W . V I D E O V A N S I N T . N L

https://www.instagram.com/tweelingmama_everyday/?hl=nl
https://www.instagram.com/your.little.family/
https://www.videovansint.nl/


Ik geef het ruiterlijk toe, ik ben niet zo’n sporter. Op zoek naar mijn eigen sporttalent volgde ik als kind

een aantal proeflessen: tennis (naast gele ook blauwe ballen), judo (neergemaaid door iets te dik

zweterig meisje), boksen (gewoon op de speelplaats met een pester, dik blauw oog) en basketbal

(gescheurde enkelbanden). Nee, mijn talenten lagen op andere gebieden.

Zag je mij rennen dan was de snackbar waarschijnlijk bijna gesloten of rende ik op het laatste moment

naar de bus om geen minuut van een of ander feest of stapavond te missen.

Pas de laatste zeven jaar, met de komst van Jippe en twee jaar later de tweeling Jelte & Jurre, ben ik

weer actief aan sport gaan doen. 

In eerste instantie gewichtheffen (twee maxi cosi’s en een peuter tillen) en hardlopen om nog ergens

op tijd te komen na alle nieuwe luiers, rompers en flesjes. Iets later ben ik ook begonnen aan een

combinatie van vloeroefeningen en hordelopen met dank aan alle speelgoed in elke ruimte en

worstelen (zowel actief lijdend voorwerp en als opgefokte scheidsrechter) tijdens wild jongensgestoei.

En zoals elke ouder van kinderen die uit bekers en glazen drinken ben ik ondertussen ook een volleerd

catcher. Ook 24-uurs races / duurlopen zijn me niet onbekend na het lang functioneren zonder slaap.

Sinds een paar maanden zit ik echter weer volledig in 

de sport in een rol die me nog onbekend was... 

die van sportvader.

'IK BEN WEER ACTIEF AAN
SPORT GAAN DOEN: 

 GEWICHTHEFFEN MET TWEE
MAXI COSI'S EN HET TILLEN

VAN EEN PEUTER.'

Jeroen Meens, een chronisch vermoeide, overbezorgde (tweeling)vader van Jippe (7), Jelte & Jurre (4)

deelt regelmatig zijn leven in Tweelingmama Magazine. Dit keer schrijft hij over het thema 'Sportief'.
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Voor de (tweeling)ouders voor wie deze rol nog

niet bekend is: sportvader is een onbetaalde

functie waarbij je naast chauffeur, logistiek

manager, chefkok snelle maaltijden en

pedagoog langs de lijn, ook taken vervult als het

aanschaffen, wassen, strijken en vervangen van

allerlei sportkleding, contributies en lesgelden

overmaken, kinderen in volle veel te warme

zweterige kleedlokalen omkleden en wassen en

lokale kantines sponsoren door de aanschaf van

sloten vol koffie omdat  andere wakker

houdende middelen nu eenmaal minder sociaal

geaccepteerd zijn.

BEWEGEN DOE JE ZO!
 

DIT KEER: TWEELINGPAPA JEROEN



Met de zwemlessen van de tweeling, de voetbaltrainingen en wedstrijden van Jippe heb ik in de

afgelopen maanden meer sportcomplexen gezien dan ik sportcomplexen opgelopen heb in mijn jeugd

en vormen onze agenda’s een regelrechte uitdaging. 

Gelukkig geldt ook hier dat training loont. Inmiddels lukt het soms al om tijdens een training wat

mailtjes weg te werken, een werktelefoontje af te handelen in een voetbalrust of de laptop als

standaard attribuut in te pakken in de zwemtas. En lukt het, misschien wel de grootste prestatie, om ‘s

morgens veel te vroeg enthousiast als twaalfde man (eigenlijk zevende) dolenthousiast de kinderen

aan te moedigen over hun fantastische prestaties. Het dwingt me zelfs af en toe af te schakelen van

drukke werkzaamheden. Elk nadeel heb z’n voordeel, sprak een bekend sporter ooit geloof ik.

En uiteindelijk hoorde ik vorige week zelfs iets op een sportveld 

over mezelf wat ik daar nog niet had gehoord. Toen ik aanbood 

de wedstrijdshirts wel te willen wassen en een trainer verving 

tijdens een wedstrijd was men het er over eens: Sportief Jeroen!

13TWEELINGMAMA MAGAZINE



TWEELINGMAMA MAGAZINE

Slaap &
antwoord
S L A A P T I P S V O O R B A B Y S
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VRAAG 1
HOE LEER IK MIJN TWEELING WEER ZELFSTANDIG IN SLAAP TE VALLEN
ZONDER ELKAAR WAKKER TE MAKEN?

                          

Hi Melissa, bedankt voor je vraag.

Heel veel (tweeling)ouders zijn bang
dat één van de twee kinderen van
elkaar wakker wordt zodra de ander
gaat huilen. Dit is een logische
gedachten en wellicht dat je daarom
ook wat sneller hulp biedt aan één van
je kinderen. Dit is niet altijd het geval.
Je baby’s zullen wennen aan elkaars
geluiden en niet altijd meer wakker
worden als de ander huilt. In het begin
als je je baby’s gaat leren zelfstandig in
slaap te vallen zal dit af en toe
voorkomen. Wat je kan doen is de
baby die het meest rustig is, eerst
troosten en kalmeren. Daarna ga je
naar de andere baby om te kalmeren.
 
Er zijn verschillende slaaptrainingen
die je kan toepassen. Bijvoorbeeld de
stoelmethode. Je schuift de bedjes wat
uit elkaar en je legt een kussen op de
grond tussen de bedjes in. Zodra je
beide baby’s in hun bedje hebt gelegd
ga je op het kussen zitten. Je wacht
rustig af wat er gebeurd. Zodra er
eentje gaat huilen kan je door middel
van je stem en aanrakingen je baby
kalmeren. Dit blijf je doen tot ze zelf in
slaap gevallen zijn. In het begin zal dit
wat langer duren maar naarmate je 

langer bezig bent zal dit steeds sneller
gaan. Je geeft je baby’s het
vertrouwen dat ze in slaap kunnen
vallen met je aanwezigheid.
Uiteindelijk bouw je steeds meer je
hulp af en neem je wat meer afstand
van het bedje zodat je ze niet direct
meer kan aanraken. Je zal steeds meer
alleen je stem gebruiken om je baby’s
te kalmeren. Uiteindelijk zit je niet
meer naast de bedjes maar sta je nog
in de deuropening en kunnen je
baby’s zelfstandig in slaap vallen.
Omdat je baby’s zelf in slaap kunnen
vallen gaan ze dieper slapen en zullen
ze niet zo snel meer wakker worden
van elkaar.
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VRAAG 2
HOE  KAN IK MIJN TWEELING IN HETZELFDE RITME HOUDEN ALS 1 KIND
IEDERE OCHTEND 1 TOT 1.5 UUR EERDER WAKKER IS?

                          

Worden ze in de nacht nog een keer wakker, probeer dan eens af te wachten om te
kijken wat er gebeurd. Door ze de ruimte te geven zullen ze sneller leren om weer
zelf in slaap te vallen. Daarnaast helpt het om de bedjes niet naast elkaar te zetten
zodat ze elkaar niet direct zien. 

Om de omgevingsgeluiden te dempen adviseer ik witte ruis. Belangrijk om de witte
ruis de hele nacht aan te zetten en bij de slaapjes overdag zodat het een onderdeel
wordt van het slaapritueel. De ruis dempt alle omgevingsgeluiden en hierdoor zullen
ze ook minder snel van elkaar wakker worden. Heel veel succes!

Slaap &
antwoord
S L A A P T I P S V O O R B A B Y S

Hi Emmely, bedankt voor je vraag!
Veel (tweeling)ouders vinden het prettig om hun tweeling in het zelfde (slaap)ritme
te houden. Het is inderdaad lastig als één van je twee baby’s structureel vroeger
wakker wordt. Ik kan niet precies inschatten hoe laat dit is maar ik vermoed dat je
baby voor 06:00 al de dag start en de ander om 07:00. Je ene baby is hierdoor een
vroege vogel. Wat je zou kunnen proberen is je baby die vroeg wakker is, een kort
overbruggingsdutje aanbieden. Dit is een tijdelijk dutje tussen 07:00-07:30 van
maximaal 15 á 20 minuten. De vermoeidheid is hiermee weggenomen en vervolgens
zou je het ritme weer kunnen oppakken. Hierdoor kan je je baby’s weer tegelijkertijd
het eerste dutje laten doen. 

Lukt dit dutje niet, dan zou je kunnen proberen een aantal dagen te rekken tot
dezelfde tijd als je andere baby. Het is niet erg dat je baby’s eventueel een half uurtje
verschillen qua tijd, de ene baby heeft meer slaapbehoefte dan de andere baby. 

Door meer routine te creëren in de dag, zoals het aanbieden van de dutjes altijd
rond hetzelfde tijdstip, de voedingsmomenten altijd rond hetzelfde tijdstip, zullen je
baby’s wennen aan deze tijden en steeds meer in hetzelfde ritme gaan slapen. Heel
veel succes!



VRAAG 3
TWEELING SAMEN OF IN EEN EIGEN LEDIKANTJE?

                          

Fenna (29) is mama van een tweeling en (tweeling)slaapcoach bij

Slaaptipsvoorbabys. 

Contact:

Slaaptips voor baby's

W: www.slaaptipsvoorbabys.nl

Instagram: @slaaptipsvoorbabys

Hi Eszieh, bedankt voor je vraag!
Het is een vraag van veel tweelingouders: kan ik mijn pasgeboren tweeling samen
laten slapen of moet ik ze apart laten slapen?

Als je ervoor kiest om je tweeling samen te laten slapen dan kan dit in één ledikantje.
Je maakt beide kanten kort op en slapen met hun hoofdjes richting elkaar.
Tegenwoordig heb je ook hele fijne speciale tweelingwiegen. Deze wiegen zijn net
iets veiliger omdat er een tussenschot aanwezig is. Je baby’s kunnen elkaar voelen
en horen maar liggen toch in hun eigen gedeelte. Zou je tweeling uiteindelijk gaan
rollen dan is deze optie een stukje veiliger. 

Er is onderzoek gedaan naar tweelingen die samen slapen en het heeft zeker
voordelen. Al die tijd in je buik hebben ze ook tenslotte samen gezeten. De
voordelen zijn dat je je baby’s helpt bij de overgang van de prenatale fase naar de
‘echte’ wereld wat soepeler te laten verlopen. 

Daarnaast zou het helpen bij het ontwikkelen van hun slaap-waak ritme en het
regelen van hun temperatuur. 

Merk je dat jouw baby’s helemaal niet goed samen slapen of merk je dat het juist de
slaap van de ene baby stoort. Wees dan niet bang om ze (tijdelijk) apart te leggen.
Het is juist goed om dan te kiezen voor meer rust als beiden baby’s hierdoor beter
kunnen slapen. Je kan het later, als het slapen weer iets beter gaat, alsnog proberen.  

Heel veel succes!

TWEELINGMAMA MAGAZINE 16

Slaap &
antwoord
S L A A P T I P S V O O R B A B Y S

https://eindelijkslapen.nl/over-mij-slaapcoach/
https://eindelijkslapen.nl/over-mij-slaapcoach/
https://www.slaaptipsvoorbabys.nl/


Op Facebook hebben we de rubriek 'Tweelingmama's onder elkaar'. Deze keer met

de vraag: wat zijn jouw vakantieplannen? Wordt het Nederland, het buitenland of

fijn thuis? Dit waren jullie favoriete (en bijzondere) vakantieplekjes afgelopen zomer. 

OP VAKANTIE! 
TIPS VOOR ZOMER 2022
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Landal t Loo in Oldenbroek. 

Ik ben dol op de bossen en Veluwe.

Er is een meertje op het park voor de

oudste twee. De jongste twee

kinderen vermaken zich aan de rand

van meertje met schepjes en

emmertjes.

 

 

 

Wij hebben geen

vakantieplannen maar wel

verhuisplannen wij emigreren

deze zomer naar Finland!

 

Texel! Daar komen wij al jaren. Nog

steeds raken wij niet uitgekeken op

dit eiland. Volop genieten, krabbetjes

vangen op het strand, schepnetje

mee en de kinderen hebben het super

en dan automatisch wij ook….

 

Voor het eerst

alleen met de

tweeling naar

Farm Camps. 

Wij gaan naar camping

Blauwe Lataarn in

Wateren. In een chalet

met onze vier kinderen. 

We gaan weer naar Frankrijk, naar

het meer van Annecy. Geweldige

omgeving. Onze tweeling heeft het

daar altijd geweldig naar hun zin. 

In bijna 13 jaar gaan we daar nu

voor de negende keer naartoe. Altijd

naar dezelfde camping. 

Wij gaan binnenkort

trouwen. Aansluitend

gaan we met de tweeling

op huwelijksreis naar

jawel... de Beekse Bergen!

Lekker op Safari, spelen en

zwemmen en nog veel

meer. Heel veel zin in! 



VOLG TWEELINGMAMA OP
SOCIAL MEDIA

TWEELINGMAMA MAGAZINE

TWEELINGMAMA MAGAZINE IN
JOUW MAILBOX ONTVANGEN? 

Dat kan! Je hoeft alleen maar dit formulier in
te vullen en het volgende magazine komt
automatisch in je mailbox terecht. 

WIL JIJ JOUW VERHAAL DELEN
MET TWEELINGMAMA? 

Leuk! Laten we elkaar inspireren. Vul het
formulier in en laat ons weten dat je graag
je verhaal met ons deelt op de blog en/of in
het magazine. 

MELD JE GRATIS 
AAN VOOR
TWEELINGMAMA
MAGAZINE

Ja of nee
W A T  Z E G G E N  J U L L I E  O P  I N S T A G R A M ?

18

TRAKTEREN: SAMEN OF APART? 

68% IEDER EEN EIGEN TRAKTATIE
32% SAMEN TRAKTEREN

IK STUUR DIT JAAR
KERSTKAARTEN

50% JA                            50% NEE 

GA JIJ VOOR EEN PAPIEREN
AGENDA?

64 % JA                            36% NEE 

MIJN TWEELING DOET / WIL
VAAK HETZELFDE

91% JA                              9% NEE

https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.facebook.com/tweelingmama/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/tweelingmama_everyday/
https://www.tweelingmama.com/contact
https://www.tweelingmama.com/contact


DE EERSTE

SCHOOLDAG!

OP NAAR HET EERSTE LEERJAAR!
(GROEP 3 IN NEDERLAND) BEIDEN IN
EEN ANDERE KLAS EN HEEL
ENTHOUSIAST OM EIN-DE-LIJK TE LEREN
LEZEN EN SCHRIJVEN. 

VANAF GROEP 3 AL ALLEBEI EEN ANDERE
KLAS. MAAR NU, GROEP 5, OOK EEN ANDERE
INGANG. DUS EVEN ZOEKEN HOE DAT TE
COMBINEREN. 

DAARNAAST NOG DE ZORGEN VAN DOCHTER
1 (LINKS OP DE FOTO) DIE NOG STEEDS BLIND
IS AAN HAAR LINKEROOG VANWEGE EEN
BACTERIËLE HOORNVLIES INFECTIE.

DAAROM DRAAGT ZE BUITEN ALTIJD EEN
ZONNEBRIL. BIJ DE START VAN EEN NIEUW
SCHOOLJAAR STAAT HET WEL EXTRA STOER.
GELUKKIG HEEFT ZE DEZELFDE JUF ALS
VORIG JAAR. DIE WEET WAT ER GEBEURD IS
EN HOE HET NU MET HAAR GAAT. DAT IS WEL
HEEL FIJN.

GROTE ZUS
MOEDIGT HAAR 2
ZUSJES AAN VOOR
HUN EERSTE
SCHOOLDAG! 



DE EERSTE

SCHOOLDAG!

EENEIIG MAAR OH ZO
VERSCHILLEND! DE
ALLEREERSTE KEER NAAR
SCHOOL!

ONZE DRIE MEIDEN (DRIELING)
ONDERWEG NAAR GROEP 3. WAT
VONDEN ZE HET FANTASTISCH EN WAT
VOELEN ZE ZICH NU AL GROOT.


