Het leven van Max en z,n mama
*10 maanden*
Tien maanden is Max al in ons leven, eerlijk gezegd natuurlijk
al langer want hij heeft ook al acht maanden in mijn buik
gewoond. Maar al tien maanden mogen we je dan zien opgroeien.
En ja ik blijf het zeggen wat gaat de tijd snel. En wat groeit
hij snel op als een echt mannetje. Hij kan alweer zoveel meer
dan vorige maand. En elke ochtend als ik hem uit zij bedje
haal die grote glimlach op zijn koppie zien daar kan gewoon
niets tegenop. Nog maar twee maanden verwijderd van zijn
eerste verjaardag. Hoe zou dat zijn een feestje voor hem, met
taart, slingers, cadeautjes en visite. Ik kijk er echt naar
uit om zijn verjaardag te vieren. En er staat sinds een paar
dagen ook al een cadeau voor hem in huis. Ik ga je nu eerst
vertellen over de laatste ontwikkelingen van Max.

Lastige fase
Iedereen krijgt ermee te maken, een kindje wat niet meer
rustig wilt blijven liggen op de commode. Alleen maar op zijn
buik wilt draaien, ik kruip stand gaat en alles van de commode
wilt pakken en op de grond gooien. Probeer hem dan maar eens
te verschonen en om te kleden. De eerste dag dat hij echt niet
meer wilde blijven liggen frustreerde dit me echt. Ik moet nu
echt gaan omschakelen dat het allemaal wat meer tijd nodig
heeft met hem. En begin dan nu ook te merken dat ik creatiever
wordt om hem om te kleden enz. Maar verschonen blijft wel een
dingetje, daar moet hij toch echt even op zijn rug voor
blijven liggen. En als hij dan van top tot teen onder de poep
zit is het helemaal feest, zoals de afgelopen drie dagen.
Gelukkig kan hij al best goed zelf zitten, toch vind ik dat
wel wat eng op de commode. Wat als hij wel omvalt en dus op de
grond valt. Maar je moet wat. Dus probeer nu hem gedeeltelijk
zittend aan en uit te kleden. Ook zijn schoentjes, dat is echt

een ding die altijd aan moeten als hij naar bed gaat. Maar het
wordt nu steeds makkelijker om het zittend te doen met hem.
Het is even oefenen, maar mijn geduld is aardig op de proef
gesteld. En gelukkig begin ik er nu aardig de handigheid in te
krijgen waardoor ik minder snel mijn geduld verliest, wanneer
hij voor de zoveelste keer op zijn buik draait.
De andere kant van deze fase is eigenlijk alleen maar heel
fijn om te weten. Want we hebben gewoon een heel beweeglijk en
nieuwsgierig jongetje in huis. En dat is alleen maar heel
gezond, dat hij alles wilt ontdekken en niet meer saai alleen
maar op de rug te liggen. We komen er wel doorheen, over een
tijdje kan hij vast zelfstandig staan en dan wordt het
omkleden ook weer makkelijker.

Overal tegenaan staan en zitten
Inmiddels is hij heel veel sterker geworden in zijn beentjes
en kan hij overal tegenaan staan. We hoeven hem maar met zijn
handje tegen de bank aan te zetten en hij staat gewoon heel
rustig daar op zich heen te kijken. Zo zetten we hem dus elke
dag even in staan stand zodat hij steeds sterker word en dus
straks zelfstandig kan gaan staan. Ook laat ik hem steeds
vaker zittend spelen, ik durf nu ook gewoon bij hem weg te
lopen als hij zittend speelt. In het begin durfde ik dat niet
want dan viel hij nog wel regelmatig om. Nu kan hij zelfs al
zelf van zit naar lig gaan, en valt hij dus niet meer zo hard
met zijn hoofdje op de grond.

Ritme met tien maanden
Onze jongen slaapt goed, zelfs overdag slaapt hij best nog
veel. En echt soms wel moeite hem langer dan twee uur wakker
te houden. Begin wel benieuwd te worden wanneer hij het langer
kan volhouden dan twee uur achtereen. Op de kinderdagverblijf
kan hij het wel langer volhouden maar daar is ook veel meer te
zien en te doen.
8.00 haal ik hem uit bed en krijgt hij een papfles 200 ml
9.30 krijgt hij een tussendoortje en een beetje drinken
10.00 terug op bed
Tussen 11.30-12.00 uit bed voor een broodje en wat drinken

(stukjes pakt hij nu zelf en stopt hij in zijn mond)
Daarna nog 100 ml melk
Tussen 13.30-14.00 krijgt hij fruit en wat drinken
Daarna lekker naar bed
16.30-17.00 uit bed en dan krijgt hij een warme hap (niet meet
gepureerd)
18.30 fles 200 ml en dan slapen
Ook ben ik nu wel benieuwd wat hij weegt en hoe lang hij is,
al weer even geleden dat ik bij het consultatiebureau was. In
maart heb ik een afspraak en dan zullen we het weten.

