Super handige slaaplogs.
om te printen of op je computer in te vullen
Voor bij het consult* Of daarna, als je het nog eens wilt bijhouden

want logs geven inzicht
check het ritme (m.b.v. een van de boeken) of zie ineens door orde het licht ;-)

toch wat hulp nodig?
no probs, boek je een consult & stuur je de logs per e-mail, help ik je verder.

het is dus altijd zinvol.
go go go!

info@stephanielampe.nl  
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*in het intakedoc zitten ook slaaplogs.

Handy: wakkertijden
Meteen  zelf  aan  de  puzzel?  Of  een  check  nodig  zonder  het  boek  te  willen  zoeken?  Hier  
de  wakkertijden  per  leeftijd.  En  dan  weet  jij  wel  wat  je  moet  doen…  
2-‐6  maanden:  

90  minuten  

6-‐8  maanden:  

90-‐180  minuten  (180  in  ochtend  en  namiddag)  

8-‐12  maanden:  

2-‐3-‐4  Ritme  

12-‐18  maanden:  

2-‐3-‐4  Ritme  

Hoe werkt dit?
Net  als  het  bijhouden  van  je  dag  met  good  oldfashioned  pen  en  papier.  Je  houdt  de  dag  
van  je  ukkepuk  dus  bij.  In  de  Slaaplogs  beschrijf  je  jullie  dagritme.  Noteer  hierbij  wanneer  
(tijd),  waar  (bed  of  ergens  anders)  en  hoe  je  je  baby  naar  bed  brengt  +  hoe  lang  je  baby  
dan  slaapt.  Beschrijf  ook  hoe  je  kleintje  wakker  werd  (blij  /  huilen).  Noteer  ook  de  
voedingen.  Waarom?  Het  geeft  je  inzicht.  Want  al  die  dagen  lijken  op  elkaar.  En  door  het  
opgesomd  te  bekijken,  zie  je  ineens  structuur  waar  je  chaos  vermoedde,  dat  je  uk  een  
eigen  ritme  heeft  ontdekt  of  dat  de  wakkertijden  uit  de  pas  lopen.  Of  je  ziet  helemaal  
niets,  kan  ook.  Dan  boek  je  tijd  bij  mij.  Kijk  ik  voor  je.  Heb  je  al  eerder  een  consult  
gedaan?  Dan  weet  je  wat  je  uit  een  ritme  kunt  pluizen  en  heb  je  met  deze  logs  prima  
munitie  om  toekomstige  beren  van  de  weg  te  schieten.  (Verder  ben  ik  compleet  
diervriendelijk,  biologisch  en  vegetarisch  ;-‐)  
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