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1818 Oei, ik groei! Weetjes en mijlpalen

Als ouder wil je niets liever dan precies weten wat er in het hoofdje 
van je baby omgaat. Wat maakt hij1 mee? Hoe voelt hij zich? 
Wat snapt hij, wat niet? Waarom vindt hij iets zo lachwekkend? 
Omdat je het hem nog niet kunt vragen, zul je het aan zijn gedrag 
en lichaamstaal moeten aflezen. Als je weet hoe zijn mentale 
ontwikkeling verloopt, is het heel wat gemakkelijker je baby te 
begrijpen.

Mentale ontwikkeling: de koning van ontwikkeling

Mensen zijn geneigd heel snel naar het zichtbare eindresultaat te 
kijken. Loopt de baby al? Kan hij al praten? Natuurlijk is het leuk om 
al die eerste mijlpalen mee te maken, maar eigenlijk is het proces 
dat zich in je baby vóór die mijlpaal afspeelt, veel belangrijker en 
interessanter. Om iets te kunnen doen, wat het ook is, moeten je 
hersenen je lichaam iets kunnen ‘vertellen’. De hersenen moeten 
in staat zijn signalen van de buitenwereld op te pikken, deze om te 
zetten en vervolgens het lichaam aan te sturen tot het ‘doen’ van iets. 
Als de hersenen nog niet in staat zijn signalen van de buitenwereld 
op te pikken, kunnen ze dus ook niets omzetten en aansturen. Als 
volwassenen weten wij bijvoorbeeld dat je je voet op moet tillen als 
er een drempel is, omdat we weten dat de drempel hoger is. Een 
jonge baby snapt de consequenties van hoogteverschillen nog 
niet. Hij ziet de drempel dus wel, maar snapt de gevolgen van een 
drempel niet. Tot hij de sprong maakt waarin dat vermogen van de 
hersenen ontwikkeld wordt. Als hij de sprong eenmaal gemaakt

1  Ten behoeve van de leesbaarheid wordt de baby met ‘hij’ aangeduid, 
terwijl dat iedere keer ‘zij/hij’ zou moeten zijn. 
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heeft, zie je aan de baby dat hij opeens veel beter omgaat met 
hoogteverschillen. Als ouder zie je dan het eindresultaat en daar 
ben je trots op. Je baby kan weer meer dan voorheen. Het is alleen 
erg belangrijk je te realiseren dat de echte mijlpaal al in de hersenen, 
in de mentale ontwikkeling, heeft plaatsgevonden. Alles wat wij 
doen en kunnen wordt bepaald door onze mentale ontwikkeling.

Een sprongetje in de mentale ontwikkeling

Een sprongetje in de mentale ontwikkeling van je baby betekent dat 
er ineens veel verandert in zijn hoofdje. Opeens zijn de hersentjes 
in staat om dingen waar te nemen die ze hiervoor niet konden 
waarnemen. Die verandering is zo groot dat zijn hele wereldje er 
ineens anders uitziet. 

Hoe verandert de wereld als je baby een sprongetje maakt? 

Bij elk sprongetje dat je baby maakt, krijgt hij er een nieuw 
waarnemingsvermogen bij. Door dat ene vermogen is hij in staat 
nieuwe dingen waar te nemen, te zien, horen, proeven, ruiken en 
voelen. Alle nieuwe dingen die hij waarneemt, waren allang in zijn 
omgeving voor de sprong. Hij merkte ze alleen niet op, omdat zijn 
hersenen het nog niet begrepen. Vanaf het maken van de sprong 
merkt hij al die voor hem nieuwe dingen opeens wél op. Het is 
voor ons volwassenen moeilijk voor te stellen, maar zijn hele wereld 
verandert hierdoor.


