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Misschien heb je het gezien: voor de eerste
keer staat er een andere tweeling op de cover.
Niet alleen omdat ik het een prachtig plaatje
vind van Lucas en Eefje maar ook omdat het
steeds moeilijker wordt om onze meiden leuk
en vooral vrijwillig samen op de foto te krijgen.
'Kom, dan maak ik even een leuke vakantiefoto
van jullie samen.' 'Pff, daar heb ik geen zin in.'
'Moet dat?' 'Ja, dat vind ik leuk.' 'Ik niet, lekker
boeien,' Tsja, ik realiseer me dat ze nog 8 jaar
moeten worden maar soms lijkt het wel of we
al een stel pubers in huis hebben. Zo waren we
pasgeleden in Volendam om samen met mijn
schoonfamilie de bekende foto in klederdracht
te maken. Wat denk je? Twee huilende
kinderen die niet verkleed op de foto wilden.
'Jullie hebben zoveel verkleedpartijtjes gehad,
en hielden van verkleden', probeer ik nog. In
tranen: 'Nu niet meer, ik vind het stom. We zijn
geen kleuters meer. En jullie zien er raar uit!' 
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De schoolfoto

L I E F S ,  W E N D Y

Toen kwam de oproep van de schoolfoto. Yes, een mooi
moment om de beide dames samen op de foto te
zetten. Of toch niet? Ik besefte me dat ze nu ieder op
een eigen school zitten. Zou ik het zo kunnen regelen
dat Maud even naar Femms school kon gaan zodat ze
samen op de foto kunnen? Geen probleem dus hop
samen met Maud op de fiets richting de andere kant van
ons dorp waar de  schoolfotograaf al klaarstond. 

De foto's waren zo gemaakt; of ik er ook nog even bij
ging staan? Euh, ik heb een oud t-shirt aan, mijn haar zit
nergens naar... 'Ja! Mama, kom!' Twee enthousiaste
meiden die nu wel op de foto wilden, en mama die
zeurt? Ik ben er tussenin gaan staan en dit is het
resultaat. Ja, ik moet wat wennen aan de achter-
grondkleur (doet me denken aan mijn jeugd ;) en ik heb
ze 'old school' af laten drukken maar kijk ze nou eens
staan.... Bijna 8 jaar, allebei in hun lievelingskleren - dus
niet op elkaar afgestemd, wat ik uiteraard 's ochtends
wel heb geprobeerd - en met een grote glimlach.

Tsja, daar kon ik ze dan ook weer geen ongelijk in geven. Uiteindelijk hebben ze op een bankje naar
ons zitten kijken, zelf foto's gemaakt met onze mobiel en toen... toen wilden ze er toch bij met alleen
een bos tulpen in hun handen. Mooie compromis, iedereen gelukkig. 
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Koop en verkoop kleding op ruilbeurzen of bijvoorbeeld via Vinted. Hier is

mooie kleding te vinden die soms amper gedragen is. Tip: zoek op

‘tweeling’, de maat en ‘zo goed als nieuw’. Andere spullen die je niet meer

gebruikt? Verkoop het via Marktplaats of kijk op ‘weggeefhoeken’. 

De kledingruilketting: je krijgt een tas met kleding en haalt eruit wat je

kan gebruiken. Daarna stop je er in kleding die je zelf niet meer aantrekt

en geeft het door. Dit kan met buren maar ook met vriendinnen

Pak de weekfolders van de supermarkten erbij en let op de aanbiedingen.

Koop eigen merk. Doe boodschappen met een lijstje en belangrijk: niet

met trek naar de winkel gaan. Winkel ‘laag bij de grond’ want daar staan

de goedkopere merken. 

 
O R G A N I S E E R  M E T  B U R E N  O F

V R I E N D I N N E N  E E N
K L E D I N G R U I L K E T T I N G
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'Ik durf de verwarming bijna niet meer aan te zetten.'

'In de supermarkt moest ik 60 euro afrekenen en vroeg me echt af wat er nou eigenlijk in die ene tas

zat.'

Het leven is duur. Er verandert veel. En we weten allemaal: wanneer je twee kinderen krijgt, is het

leven sowieso al twee keer zo duur. Daarom vroegen we jullie hulp en na onze oproep liep de inbox

vol met praktische bespaartips. Wij delen de top 9:

HELP! ALLES IS DUURDER
V O O R  E N  D O O R  T W E E L I N G M A M A ’ S :  H A N D I G  B E S P A A R T I P S  



Kook in 1x voor meer dagen en kies minder vaak voor vlees maar voor

(vegetarische) eenpansgerechten en groente van het seizoen. En: eens

per week is het kliekjesdag! 

Kook water eerst in de waterkoker voordat het de pan in gaat, dit scheelt

gasverbruik en tijd. 

Heb je een koopwoning? Kies voor zonnepanelen en maak deze eens per

maand schoon voor een optimaal rendement. Je kunt de zonnepanelen

kopen of huren. Neem een elektrische boiler, inductiekookplaat en koop

ledlampen. Hang je was op een rekje of droog het in de tuin in plaats van

in de wasdroger.

Niet meer in bad maar maximaal vijf minuten douchen (dus geen

tanden meer poetsen onder de douche). Hiervoor kan je ook een

doucheklok gebruiken en schaf een waterbesparende douchekop aan. 

Zet de verwarming een graadje lager, hang geen gordijnen voor de

radiator, houd de deuren goed dicht en trek een extra dikke (fleece)trui

aan. 

Bekijk al je abonnementen eens opnieuw en waar mogelijk zeg ze op.

Laat liggen wat je niet nodig hebt; in de winkels en online. 

. 

. 
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J E  B E N T  N I E T  A L L E E N  E N

D E E L  J E  Z O R G E N .
N I E T  V E R G E T E N !
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Ze is sinds 2018 Tweelingcoach maar de jaren daarvoor deed ze al veel ervaring op als

kindercoach. Paulien vertelt: 'Sinds de geboorte van onze meiden in 2015 ben ik al heel

bewust bezig met het stimuleren van hun eigenheid. Toen Liz en Charli in de peuterpuberteit

zaten – en ik mij realiseerde dat voor ons de moeilijkste tijd dus niet het eerste jaar was -

ontdekte ik dat het opvoeden van een tweeling nog niet zo eenvoudig is. Moest de een

nadenken op de trap, dan wilde de ander erbij zitten. Vertelde ik de een dat ze niet op de

bank mocht springen, je kan het al raden, stond de ander op onze meubels te springen. Onze

meiden voelden de behoefte om elkaar continu na te doen, om over de kleinste dingetjes

strijd te voeren en vooral niet mee te werken.'

'Naast de opvoeding heb je natuurlijk meer ballen hoog te houden', zegt Paulien. 'Denk aan je

werk, huishouden, relatie, familie en vrienden. Ik was halverwege de dag gesloopt! Ik vroeg

advies bij diverse zorgverleners, maar deze gaven me allemaal adviezen voor één kindje welke

met een tweeling juist niet leken te werken. Niemand leek me écht te kunnen helpen. Toen

stelde ik mezelf de vraag: 'Waarom is er geen hulp specifiek gericht op tweelingen en

tweelingouders? En toen voelde ik heel sterk: Dan ga ik het doen!'

TWEELINGMAMA ONTMOET 
DE TWEELINGCOACH

 Ze volgden elkaar al een aantal jaren op Instagram maar dit jaar ontmoette tweelingmama

Wendy de Tweelingcoach Paulien. En dat werd een gezellig gesprek aan de keukentafel.
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'We zijn zoveel meer dan moeder van een tweeling,

vrouw of huisvrouw. Je bent er zelf ook nog! Die

persoon zijn veel moeders een beetje kwijtgeraakt

doordat we onszelf compleet wegcijferen, vaak

zetten we onszelf op de laatste plek. Ook ik was een

deel van mezelf kwijt tijdens die eerste jaren met

onze tweeling. We pakken rust als er nog tijd over

is en ruimte om echt op te laden is er niet. En daar

gaat het grotendeels fout. Want hoe goed kan je

voor jouw kinderen en anderen zorgen als je zelf

weinig energie hebt, snel je geduld verliest en

constant gespannen bent? We vallen vaker uit

tegen onze kinderen, hebben geen fut om mee te

spelen en hebben het gevoel dat we iedereen

tekortdoen. En daar voelen we ons dan weer

schuldig over.'

Wendy, oprichtster van Tweelingmama

en Paulien, de Tweelingcoach. 

TWEELINGMAMA MAGAZINE

Waarvoor kunnen tweelingmoeders bij jou terecht?



Paulien: 'Met mijn werk als coach laat ik  tweelingmoeders inzien dat jezelf op nummer 1

zetten juist niet egoïstisch is. Als jij de fijnste, leukste versie van jezelf bent – voor jezelf - dan

ben je ook leuker als moeder en vrouw, op de werkvloer en bij vrienden & familie. Alles gaat

dan zoveel soepeler. Maar hoe ga je van chronisch moe, uitgeput en 'tegen je plafond zitten'

naar energiek, opgewekt, geduldig en ontspannen? Daar help ik bij door middel van

coaching. We werken aan mindset, energie & ‘wie ben IK, wat wil IK’ in combinatie met

praktische opvoedadviezen voor meer rust & harmonie in huis. Adviezen die werken met een

tweeling. Zo weet je beter waar jij blij van wordt, hoe je oplaadt en vreet het dagelijks

gezinsleven minder energie. Minder energie verliezen, meer positieve energie opbouwen. En

dan heb je wel de energie om rustig te reageren op lastig gedrag van jouw kinderen, om

lekker mee te spelen, positief op te voeden, leuke dingen te doen en écht voluit te leven.'

 

Bijkomend voordeel: als jij je beste leven leidt, geef je dit ook als voorbeeld mee aan jouw

kinderen. Kinderen leren vooral door ons te kopiëren. Bedenk maar eens even hoeveel

maniertjes en dingen je bewust & onbewust hebt overgenomen van jouw ouders. Of je nou

wil of niet, iedereen herkent wel dingen van zijn of haar ouders in zichzelf. En zo werkt dat bij

onze kinderen ook. Wij leven het leven als het ware voor. Hoe dichter je bij jezelf staat als

moeder, hoe dichter jouw kinderen bij zichzelf blijven tijdens het ouder worden. Ze groeien op

tot unieke personen en bewandelen hun eigen weg, iets wat voor tweelingen een extra

uitdaging is. 

'En Paulien, vertel... wanneer maak jij een vreugdedansje?'

'Laatst kreeg ik een berichtje van een tweelingmama die ik coach. Ze was zonder man &

kinderen naar een vriendin in het buitenland gegaan en stuurde me toen ze weer thuis was:

“Het was echt heerlijk! Helemaal opgeladen en dat doet een mens echt goed. Zonder jou had

ik dat echt nooooooit gedaan, zo erg bedankt!”

06TWEELINGMAMA MAGAZINE

Dit soort berichtjes zorgen voor vlinders in mijn buik. Dan weet

ik waarvoor ik het doe. Maar ik doe ook vreugdedansjes als ik

tijdens een coachsessie hoor welke verbeteringen er allemaal

zijn. Vaak wordt dat verteld alsof het niks voorstelt en gaat de

focus naar hetgeen wat nog niet lekker loopt. Als ik hen daar

dan op wijs en ze beseffen dat ze al super mooie stappen

hebben gezet, dan ontstaat er ineens een gevoel van trots en

overwinning. Om te zien dat ze dat voelen, dat is zo onwijs tof.

Ik vind het dus heel belangrijk om hierbij stil te staan. Om die

successen – hoe klein of groot ze zijn – te vieren.'

 



 'Je zegt zelf altijd dat je lekker kunt kletsen, helemaal niet vreemd dus dat jij een eigen

podcast hebt. Vertel er eens iets meer over.'

Ook de Tweeling Podcast is ontstaan doordat ik het zelf miste. Er is zoveel te vinden over

opvoeding, maar zo weinig over het opvoeden & opgroeien van een tweeling. Terwijl veel

tweelingouders wel staan te springen om tips en handigheidjes die alles wat makkelijker

maken. In de podcast deel ik mijn tips, inzichten en ervaringen. Als coach, maar ook als

tweelingmoeder. Onze meiden zijn inmiddels bijna 7, dus ervaringen genoeg om te delen.

'Paulien, als je niet aan het werk bent; waar ben je dan te vinden?'

Goeie vraag haha. Ik ben iemand die alles leuk vindt, alles wil doen en er meteen goed in wil

zijn. Als dat dat niet meteen lukt, wil ik nog weleens de motivatie verliezen om toch door te

gaan. Ik ben iemand die aan de ene kant graag met vrienden en familie is, die graag

gezelligheid om zich heen heeft, maar ook ineens een moment voor mezelf nodig heb. Dan

trek ik me terug in een warm bad of met een (luister)boek in bed. Ik vind het een uitdaging

om tussen het gezinsleven door deze momentjes voor mezelf te vinden. Ook al is het maar vijf

minuten langer op de wc zitten met een tijdschrift, Instagram of helemaal niks. In onze

voortuin heb ik een moestuintje gemaakt en daar is altijd wel een klusje te doen. Helemaal

leuk als de meiden willen helpen of lekker buiten aan het spelen zijn en steeds even

voorbijkomen.

 

Als gezin vinden we het heel fijn om lekker thuis te keuvelen, spelletjes te spelen of een

pyjamadag te hebben. Daarom proberen we altijd 1 weekenddag vrij te houden, die we naar

eigen wens kunnen indelen (meteen een goede tip voor meer rust en oplaadmomentjes).

Geen gehaast en gevlieg. Echt heerlijk!
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Meer weten over Paulien en haar mooie werk als

Tweelingcoach? Ga naar www.detweelingcoach.nl

en lees daar ook de ervaringen van andere

tweelingouders. 

Ook beluister je hier de podcast over de eerste

ontmoeting tussen Tweelingmama en de

Tweelingcoach en ook zij elkaar inspireren. 

https://detweelingcoach.nl/
https://open.spotify.com/episode/5ZNd2b7YDjPHgVzponFlPB


In het voorjaar plaatste Tweelingmama een blog over het kiezen van namen voor je tweeling. Jullie

deelden massaal de namen van jullie tweeling ter inspiratie voor toekomstige tweelingpapa- en

mama's.  Staat jouw favorieten ertussen?
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NAMEN KIEZEN VOOR JE TWEELING: 
ZO GEREGELD OF EEN ZOEKTOCHT?

D I T  Z I J N  D E  F A V O R I E T E  C O M B I ' S

Hidde en Saar 

Mila en Marie

Jazz-Mae en Keano

Saar en Roos 

Sep en Bas

Marnix en Mason

Amy en May

Luca en Dane

Lilly en Logan

Alice en Ryan

Rosie en Lucy

Lynn en Liam

Livano en Lygeena

Marten en Jannes

Remus en Romer

Mika en Milo

Axel en Xander

Kevin en Marli

Raff en Mats

Finn en Jamie

Matteo en Malou 

Daan en Max

Saar en Juul

Lucas en Eefje

Sebas en Moos

Chloe en Lois

Bodhi en Esmee

Jule en Bo

Odin en Minte

Tess en Saar 

Jax en Liva

Luka en Aaron

Michael en Ryan

Sanne en Lotte

Kobe en Maud

Anna en Ilse

Baukje en Marleen

Jules en Emile

Jack en Billy

Lotte en Isa

Sara en Isa

Julian en Shaune

Stella en Siebe

Ilana en Amelia

Jelte en Jurre

Jip en Pippa

Zelda en Loena

Tije en Suze

Noëlla en Elvera

Duuk & Ezra

Chloë en Femke

Lena en Ella

Siem en Vive

Georgia en Rachel

Sophie en Olivier

Jelte en Rense

Lovis en Maeven

Joep en Sofie

Yara en Mayla

Stijn en Rens

Eden en Noor

Elai en Caleb

Jamie en Olivia

Dex en Kai

Merel en Gijs

Lars en Ralf

Wies en Minne

Kate en Liv

Siep en Moos

Diede en Soof

Xenn en Day

Brady en Kody

Sid en Liv

Lias en Sil

Mia en Rosie

Levy en Dex

Fien en Tess

Ellery en Mallory

Kay en Job

Lise en Mirthe

Fenna en Olivia

Noor en Liv

Nora en Aimee

Daan en Jesse

Tygo en Owen

Jens en Odin

Guus en Jip

Hilde en Mirthe

Roel en Elle

Bobbi en Kees

https://www.mylovelynotebook.nl/product/zakenmam-agenda-2020/?/GoogleAdwords&gclid=EAIaIQobChMI5OvcrYfY5QIVE-R3Ch3sxwuBEAQYASABEgKYEPD_BwE
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WIN! DIT TOFFE SETJE
V O O R  O P  D E  K I N D E R K A M E R

Hoe doe je mee?

Volg n_d.e.s.i.g.n_ en Tweelingmama_magazine op

Instagram. Daar lees je alles over deze leuke actie

(loopt van 7 t/m 27 november 2022). 

Geen Instagram en wil je toch graag meedoen? Stuur

een mail naar wendy@tweelingmama.com en vertel

waarom jij graag kans maakt op deze unieke

kunstwerken. 

De set is gemaakt met verschillende tinten lila,

grijsblauw, roze en goud en geschilderd op canvas

papier (afmeting 31 x 22.5 cm). 

WIN!
DEZE KUNSTWERKJES

INCL. LIJST 
 

T.W.V. 35 EURO
 

https://instagram.com/n_d.e.s.i.g.n_?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/tweelingmama_magazine/
mailto:wendy@tweelingmama.com
https://www.instagram.com/your.little.family/


Nadine van N Design maakt abstracte, strakke schilderijen met vooral veel kleur! Ze vertelt:
‘Ik ben in februari van dit jaar gestart; ik plaatste mijn eerste post op Instagram en heb een
Etsy shop aangemaakt. Toen kwamen de eerste bestellingen binnen en begon het te lopen.
Ik heb al heel wat toffe klanten blij mogen maken, waaronder @keekshuis en @rosa.living.'

Hoe combineer je dit werk met thuis, als zorgmoeder van twee kinderen? 
‘Ik was op zoek naar een hobby of activiteit buiten het gewone werken en huishouden om,
vooral voor de ontspanning en iets dat helemaal voor mezelf was. Een mooi nieuw doel en
zo ben ik creatief aan de slag gegaan. Ik werk 24 uur per week en heb daardoor gelukkig
tijd om de schilderijtjes te maken. Ook verf ik vaak 's avonds nog als de kinderen in bed
liggen en het verven is niet iets dat je uren achter elkaar kunt doen, omdat het natuurlijk
steeds moet drogen. Daarna kan ik niet wachten om er weer mee verder te gaan.’
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Volg Nadine op Instagram

via n_d.e.s.i.g.n_ én ze

heeft een eigen Etsy shop:

NDESIGNKunst. 

https://instagram.com/n_d.e.s.i.g.n_?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.etsy.com/nl/shop/NDESIGNKunst?ref=shop_sugg


Toen ik gevraagd werd voor dit te gekke

magazine weer eens een korte blog te

schrijven met als onderwerp ‘de

Sinterklaastijd’, heb ik me afgevraagd wat die

tijd precies is…

Vast niet de tijd dat de Nederlandse

Sinterklaas (Griekse naam Nikolaos) ongeveer

270 na Christus geboren werd in de

havenplaats Patara in de Griekse provincie

Lycië in Klein-Azië (het huidige Turkije)… gaap.

Maar begint die tijd dat bij de supermarkten

eind augustus de eerste pepernoten in de

schappen liggen? Of telt de tijd vanaf de

intocht? Of de eerste keer dat Dieuwertje Blok

schakelt met de stoomboot voor het laatste

verontrustende nieuws? Of is het puur vanaf de

dag van de intocht tot en met de apotheose op

5 december?

Bij ons thuis telt denk ik het moment dat we in

september volledig pedagogisch correct

subtiel tegen onze tweeling laten vallen dat de

luisterpieten alles horen als we de waarheid

willen horen over wie de autosleutel verstopt

heeft / met de ballon de bekers op tafel heeft

omgegooid / de wc-rol in de pot heeft

gegooid / met stoepkrijt op de trampoline

heeft getekend / de airco op 29 graden heeft

gezet / het pak pudding open terug heeft 
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Sinterklaastijd
COLUMN VAN TWEELINGPAPA JEROEN

 
 



gelegd op de bovenste plank van de ijskast / de lego camper van broerlief vakkundig gesloopt

heeft/ de auto op batterijen in het zwembadje heeft gegooid (doorhalen wat niet van toepassing is. Of

gewoon laten staan als hoogtepunten van onze afgelopen twee maanden… Makkers staakt uw wild

geraas… Het lied is vast geschreven door een tweelingvader!).

Ik hoor veel andere (tweeling)ouders zeggen dat het zo’n mooie magische tijd is en dat vinden we hier

in huis natuurlijk ook. Minder mooi en magisch vind ik het als half mei al de eerste Sinterklaasvideo’s

op YouTube gevonden zijn (en elke dag herhaald worden), Jurre (5) zie ginds komt de stoomboot al

vanaf begin juli zingt (waar de rest van Nederland nog volop 'wou zwemmen in Bacardi Lemon') en

Jelte (ook 5) al in februari praatte over wat hij van Sinterklaas zou willen krijgen en een heel verhaal

vertelt over zwarte paarden die wit geverfd worden, pakjeskamers die niet open gaan en pieten op

het dak van school. Iets waar hij tussen eind november en begin december geen woord over gezegd

heeft. 

Vandaag, het is begin oktober dat ik dit verhaaltje tik, had ik het voor het eerst Spaans benauwd, om

maar in Sint-sferen te blijven. Na iets te lang op een schermpje te hebben doorgebracht

(pakjesavondvlogs bij de Bellinga’s, voor de kenners…) nam ik de jongens mee om een stukje te

wandelen. Terwijl Jippe (8) onze oudste zich afvroeg of Sint voor FC Barcelona of Real Madrid is en er

wel eens komt (hoe lang gaat deze tijd nog magisch voor hem blijven?), liep de tweeling een stukje 
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' M I N D E R  M A G I S C H  V I N D  I K  H E T  A L S  H A L F  M E I  A L  D E  E E R S T E  S I N T E R -
K L A A S V I D E O ’ S  O P  Y O U T U B E  G E V O N D E N  Z I J N  E N  Z I E  G I N D S  K O M T  D E

S T O O M B O O T  A L  V A N A F  B E G I N  J U L I  G E Z O N G E N  W O R D T  ( W A A R  D E  R E S T
V A N  N E D E R L A N D  N O G  V O L O P  ' W O U  Z W E M M E N  I N  B A C A R D I  L E M O N ' ) '



voor ons en zag een wat excentriek geklede getinte jongen met zijn vriend. Ik zag de blik van Jurre en

voelde de opmerking al voor hij hem onze kant op riep… ‘Kijk papa, Jippe… dat lijkt wel Piet Pedro!!!’ Ik

wist niet hoe Ozosnel ik weg moest draaien en had het liefst mijn gezicht verborgen in een nepbaard

en een mijter…. 

Sinterklaastijd, een heerlijke tijd vol rode wangetjes, familietradities, gevulde schoenen en buikjes,

gespannen gezichtjes en blije snoetjes en toch hoeft deze hulpsint niet lang te denken, of hij zich na

bedtijd nog wat in zou schenken! 

Voor alle (tweeling)ouders een hele mooie sinterklaastijd nu en de rest van het jaar. Want,

eindconclusie: sinterklaastijd is eigenlijk nooit klaar!

Jeroen Meens

Super trotse, chronisch vermoeide tweelingvader van Jelte en Jurre (5) & Jippe (8)
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WIN!
 

DE VIDEO VAN SINT
 
 
 

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

 

Wie kent 'm niet: de Video van Sint is ieder jaar weer een grote hit en dit jaar mag
Tweelingmama 2 video's weggeven. 

Dit jaar staat de Video van Sint helemaal in het teken van Sinterklaas en Snoetje de
hulppietenhond. Binnen 5 minuten stel je zelf jouw unieke persoonlijke videobericht samen
met persoonlijke foto's, keuze uit ruim 450 nieuwe onderwerpen en populaire
Sinterklaasliedjes en dans en zing mee met het populaire Sinterklaasliedje 'Pieten feesten
op de daken'. 

Zo doe je mee! 
Ga naar onze Instagram- 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 4
t/m 13 november 2022.

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 MAGAZINE
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https://www.instagram.com/your.little.family/
https://www.videovansint.nl/
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http://www.videovansint.nl/
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Slaap & antwoord
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VRAAG 1 
HOE GA JE OM MET DE WINTERTIJD BIJ EEN VROEGE VOGEL VAN 10 MAANDEN DIE VAAK
OM 6.00 UUR AL WAKKER IS?

Slaapt je kind langer dan kan je kind
dit dutje verwarren met een stukje
nacht en kan het als verlenging van
de nacht gaan zien. Daarnaast zorgt
een kort ochtenddutje ervoor dat je
kind ’s middags meer slaapbehoefte
heeft om langer te slapen.

Rond 12:30/13:00 uur start je het
middagdutje. Dit is het belangrijkste
dutje van de dag. Het voorkomt
vermoeidheid aan het einde van de
dag en juist die vermoeidheid zorgt
vaak voor vroeg wakker worden.
Bedtijd is ongeveer 4 uur na het einde
van het middagdutje. 

Om je voor te bereiden op de
wintertijd wil je je kind elke 2 dagen
15 minuten later uit bed halen, 15
minuten later voeding(en) aanbieden
en 15 minuten later de dutjes starten.
Doordat je alles opschuift met 15
minuten zal je kind ook 15 minuten
later naar bed gaan. Dag 3 en 4 doe je
precies hetzelfde en verlaat je
opnieuw alles met 15 minuten.  De
dag voor de wisseling van de nacht
zal je kind om 19:45 naar bed gaan (45
minuten dan normaal). Hierdoor start
je de volgende dag de routine weer
op de ‘normale’ tijd. 

Vroege vogels noemen wij kinderen vanaf 6 maanden die structureel ver voor 06:00 wakker
worden.  Maar ik begrijp dat 06:00 best wel vroeg is. 

Mijn eerste advies is om onze routine te volgen. Dit houdt in dat je het eerste dutje idealiter niet
wilt laten starten voor 09:00.  Het eerste dutje mag kort zijn, niet langer dan 30 minuten.

Op de afbeelding is handig te zien hoe je het

schema kunt volgen. 
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Slaap & antwoord
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Je rekent tot de leeftijd van 6 maanden vanaf de uitgerekende datum.  Daarna is het meestal niet meer
nodig om te corrigeren. Maar blijf ook altijd naar de signalen van je kind kijken. 
Signalen dat je kind (ondanks de gecorrigeerde leeftijd) toe is aan een langere wakkertijd en minder
slaap overdag:

- plotseling meer moeite hebben met in slaap vallen.
- de dutjes worden wat korter.
- vaker wakker worden in de nacht.
- vroeger wakker worden in de nacht.

VRAAG 2
TOT WANNEER SLAAPROUTINES CORRIGEREN BIJ TE VROEG GEBOREN KINDJES?

VRAAG 3
IS HET BELANGRIJK OM HET RITME VAN DE TWEELING GELIJK TE HOUDEN?

Praktisch gezien is het makkelijker om je kinderen in hetzelfde ritme te houden, vooral als je vaak je
kinderen alleen op bed moet leggen. In veel gevallen is dit ook mogelijk maar sommige tweelingen
hebben verschillende slaapbehoeftes.  Hierdoor zal er altijd eentje wat langer of juist wat korter slapen
of eerder toe zijn aan minder dutjes/slaap overdag.

Wat kan helpen is een start van de dag te bepalen. Probeer elke dag rond hetzelfde tijdstip de dag te
starten. Vervolgens komt het eerste dutje altijd rond hetzelfde tijdstip. Hierdoor creëer je al wat meer
routine. Afhankelijk van de leeftijd van je kinderen kan je ze wakker maken na een bepaalde tijd zodat ze
weer tegelijk het tweede dutje kunnen starten. 

Heeft je ene kind meer slaapbehoefte? Dan kan je je kind bij dit dutje net wat langer laten slapen dan de
ander. Zo komt het ene kind toch aan zijn slaapbehoefte maar houd je de bedtijd ’s avonds weer gelijk. 



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

Slaaptipsvoorbabys. 

Contact:

Slaaptips voor baby's

W: www.slaaptipsvoorbabys.nl

Instagram: @slaaptipsvoorbabys
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VRAAG 4
SAMEN SLAPEN OF JUIST APART?

Bij een pasgeboren tweeling kan het juist erg fijn zijn om ze samen te laten slapen. Ze hebben
tenslotte al die tijd ook samen in je buik gezeten. Het helpt met de overgang van de prenatale fase
naar de echte wereld wat soepeler te maken, daarnaast regelt het ook hun temperatuur en slaap-
waak ritme makkelijker te ontwikkelen.

Je kunt ze samen laten slapen in een ledikantje dat je aan beide kanten kort opmaakt of je kan ze ook
laten slapen in een speciale tweelingwieg. Deze wieg heeft een dun tussenschot zodat ze elkaar toch
kunnen zien en voelen maar is veiliger om de kans op wiegendood tegen te gaan. 

Wel wordt afgeraden beide kinderen in een reiswieg of kinderwagenbak te leggen omdat de ruimte
te klein is en dit de kans op oververhitting vergroot. 

Merk je dat je kinderen elkaar juist wakker houden, slaapt het ene kind slechter omdat hij/zij continu
wakker wordt van de ander? Dan zou je kunnen overwegen om ze toch (tijdelijk) apart te leggen om
hun (nacht)rust te verbeteren. Wil je ze toch bij elkaar laten slapen? Gebruik witte ruis; dit constante
geluid dempt de omgevingsgeluiden waardoor ze minder snel wakker worden van elkaar. 

Zijn je kinderen al wat ouder dan kan het helpen om naast witte ruis ook een scherm tussen de bedjes
te zetten of de bedjes wat verder weg van elkaar zodat ze minder snel contact met elkaar kunnen
maken. 

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


Tweelingmama Marlin vertelt: ‘Tess en Lynn zijn dit voorjaar

13 jaar geworden en zitten nu in aparte klassen. Op de

basisschool hebben we met elkaar gekeken wat het beste

was voor onze meiden. Zo zijn ze gestart in dezelfde klas en

hebben Tess en Lynn groep 2 een keer over gedaan omdat ze

nog vrij jong waren en erg verlegen. Dat jaar besloten we om

ze ieder in een eigen groep te plaatsen en te kijken hoe deze

nieuwe situatie voor hen zou zijn. Helaas werd dit voor Lynn

een regelrechte ramp. Ze huilde veel, wilde niet naar school

en werd letterlijk ziek van de situatie. Na veel gesprekken met

school, wat overigens niet vanzelf ging, en observaties

hebben we toen besloten om de meiden weer samen in de

klas te plaatsen. Dit ging super, wat een wereld van verschil!

En zo hebben ze de verdere basisschoolperiode bij elkaar in

de klas gezeten.’

Naarmate Tess en Lynn ouder werden, vonden ze het niet

leuk dat ze werden vergelijken of dat leerkrachten ze niet uit

elkaar konden houden. Dit was voor één van de meiden een

reden om te kiezen voor een andere school. Tot de open

dagen. ‘We bezochten de informatiedagen op verschillende

middelbare scholen en uiteindelijk ging de voorkeur uit naar

dezelfde school. Als ouder vind ik het allerbelangrijkste dat

mijn dochters kiezen voor een school waar zij zich prettig

voelen. Zo startten ze allebei op dezelfde school maar in een

eigen klas. Ze zoeken elkaar in de pauze vaak op en hebben

een leuke vriendinnengroep.’

‘Wat ik nu merk is dat Tess en Lynn geen ruzie meer maken

over dezelfde verhalen die ze willen vertellen. Ze hebben nu

allebei hun eigen ervaringen en delen ieder hun

belevenissen. Ze hebben elkaar meer te vertellen en dat is

mooi om te zien: de meiden hebben zoveel gesprekken en

lachen wat af samen.’

IEDER HUN EIGEN WEG
 

Op de basisschool was ieder in een eigen klas geen optie. Ondertussen zijn de tweeling  Tess en Lynn

13 jaar en hebben zij bewust gekozen om op de middelbare school hun eigen weg te gaan. 

18TWEELINGMAMA MAGAZINE

Tess

Lynn



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 ?
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VERSTUUR JIJ 'OUDERWETSE POST? 

26% JA, GA VAAK NAAR DE BRIEVENBUS  
65% JA, SOMS STUUR IK IETS OP
9% NEE, IK KOM NOOIT BIJ DE BRIEVENBUS

WANNEER SLIEP JOUW TWEELING DOOR?

33% BINNEN 6 MAANDEN                    
22% BINNEN 1 JAAR
38% DUURDE LANGER DAN 1 JAAR

MAAK JIJ EEN FOTOBOEK VAN JE VAKANTIE? 

12% JA, Z.S.M. NA DE VAKANTIE
38% JA, MAAR MEESTAL DUURT HET EVEN
44% NEE, GEEN ZIN / TIJD VOOR

DE KINDEREN SLAPEN TIJDENS DE VAKANTIE... 

28% NET ALS THUIS                          
59% ANDER RITME, MAAR ZE SLAPEN GOED 
12% ZE SLAPEN ALLEEN MET EEN OUDER ERBIJ

Je kunt nu ook adverteren in
Tweelingmama Magazine!

Benieuwd naar de
mogelijkheden? Mail

wendy@tweelingmama.com

https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.facebook.com/tweelingmama/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/tweelingmama_everyday/
https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.tweelingmama.com/contact
https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.tweelingmama.com/magazine
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WELK INSTA ACCOUNT MOETEN
WE NOG MEER VOLGEN?  

 
LAAT HET ONS WETEN VIA

TWEELINGMAMA_EVERYDAY

 
 

Insta accounts
D I T  W I L  J E  V O L G E N
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@MEESTERMARK
SCHRIJFT BOEKEN EN DEELT KINDERLOGICA

@SANNEZWEERS
MAMA VAN LIBBY EN TWINS JESS EN LOU

@DOLLVANJOYCE
LIEFDE VOOR HOUT

@WAREHOUSEFORKIDS
WHERE ALL THE BEAUTIFUL KIDSBRANDS
COME TOGETHER

@DETWEELINGCOACH
DE COACH VOOR VERMOEIDE
TWEELINGMOEDERS: JOUW TWEELING
POSITIEF EN ONTSPANNEN OPVOEDEN

@SHETLANDPONYSTALHETZESSPAN
DE LEUKSTE MANEGE SPECIAAL VOOR
KINDEREN MET NU EEN EIGEN PRENTENBOEK +
MUZIEK! HIER TE BESTELLEN.

@N_D.E.S.I.G.N_
ABSTRACT ART | NEON FAN | INTERIOR 
BETAALBARE KUNST, OOK OP MAAT

https://www.tweelingmama.com/magazine
https://www.instagram.com/tweelingmama_everyday/
https://www.hetzesspan.nl/avonturen-op-het-zesspan


De zomer 
NOG LANG NIET VOORBIJ

 
 

HET VERHAAL ACHTER DE COVERFOTO

Hierbij een heerlijke zomervakantiefoto van mijn tweeling Lucas en Eefje. Fun

fact: Eefje werd zo enthousiast van het geven van een kusje aan Lucas, dat ze

hem iets te hard naar zich toe trok en ze 1 seconde na de foto allebei

omgevallen op de grond lagen en het brullen was.  

Liefs,

Kim van Deursen
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De zomer 
NOG LANG NIET VOORBIJ

We zitten midden in de herfst maar met jullie ingezonden foto's dromen

we weer even over de heerlijke zomer die we hebben gehad.

Vakantiefoto's met ieder een eigen verhaal. 

2 31

1715 16

14
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De zomer 
NOG LANG NIET VOORBIJ

1 Tiffany: smee en Fenna 6 jaar. Na het onverwachte verlies van hun liefste

pleegmoeder hebben zij met hun pleegvader een prachtige vakantie gehad

in Noord-Italië. Dit was ook de allereerste échte buitenlandse vakantie voor

mijn kinderen.

Amy Huibertse: Onze tweeling op vakantie aan zee met hun grote zus in

een strandhuisje.
12

Samantha Joosse: In het prachtige Oostenrijk bij het Stilluptal met onze

mannentweeling van 8 jaar.
13

17 Geboren met 30+4 weken. Nu twee pittige dametjes van 4 jaar! Op vakantie

in Turkije.

15 Sandy Hubert - Jansen: Mijn meiden op vakantie in Kroatië.

14 Joyce Zwartkruis-Alferink: Dit is wel echt mijn favoriet van afgelopen jaar. In

Frankrijk bij Chateau de Hohhbar in Saverne. Het was een behoorlijke klim,

maar prachtig uitzicht met mooie weer.

16
Hier zijn wij dan: Mila en Lisa van 7 jaar. In de zomervakantie hebben we

samen met papa en mama heel hard in de tuin gewerkt om onze mooie

overkapping klaar te maken. We zijn wel wat dagjes weggeweest naar de

zee en een nachtje in een hotel. Verder hebben we ons prima vermaakt in

onze tuin met ons zwembad en in de teil die we van opa hebben geleend.

Elke avond na het eten gingen we heerlijk in dit bad. 

In de volgende editie van Tweelingmama Magazine delen we meer
van jullie zomerse foto's. 
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https://www.facebook.com/joyce.zwartkruis?__tn__=-UC*F

