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Ouder Elke Leijen (29) Beroep Dok-
tersassistent polikliniek  Kinderen 
Jurre (9 maanden) Dagen gastouder-
opvang 2 dagen per week

‘Het kennismakingsgesprek met Mieke 
kwam voor mij iets te vroeg. Ik was net 
bevallen en er nog helemaal niet aan toe. 
Maar de keuze voor een gastouder in plaats 
van een kinderdagverblijf was gemaakt. Ik 
vind gastouderopvang voor hele jonge kin-
deren prettiger omdat het persoonlijk, klein-
schalig en rustig is. Bovendien zijn de tijden 
flexibeler: ik kan Jurre al om 6.45 uur bren-
gen.’

‘Jurre was snel overprikkeld en daardoor 
onrustig, hij huilde veel. In het begin was ik 
bang dat het moeilijk voor hem zou zijn om 
iedere keer om te schakelen tussen thuis en 
de gastouder. Maar gelukkig valt dat enorm 
mee. Ik merk eigenlijk niks aan Jurre als hij 
bij Mieke is geweest. Blijkbaar heeft hij het 
daar erg naar zijn zin.’

‘Jurre kon vaak moeilijk rust vinden en 
vergat soms te gaan slapen. Op aanraden 
van het consultatiebureau hebben we hem 
toen ingebakerd. Dat werkte goed. Ik wilde 
dat Mieke het ook zou gaan doen, zodat 
de overgang voor Jurre niet zo groot was. 
Gelukkig mocht dat van het gastouderbu-
reau. Na een aantal weken hebben we het 
inbakeren zowel thuis als bij Mieke langzaam 
afgebouwd.’

‘We gebruiken een schrift om informatie 
over Jurre uit te wisselen. Mieke schrijft 
hoe het met Jurre gaat en hoe zijn dag is 
geweest. Ook schrijft ze over zijn ontwikke-
ling en de interactie met de andere kinderen. 
Jurre wordt gewoon meegenomen in het 
spel, dat is erg leuk om te lezen. Zo bouwden 
de oudere kinderen een keer een treinbaan 
om zijn wipstoeltje heen en zijn ze een keer 
bij Jurre in de box gaan zitten. Ik was ver-
baasd dat er op zo’n jonge leeftijd al zoveel 
interactie is met andere kinderen.’

‘Ik praat met Mieke als moeders onder 
elkaar en vraag haar om advies. Ik had de 
neiging erg vast te houden aan structuur en 
regelmaat. Door Mieke heb ik geleerd dat 
Jurre heus niet meteen overstuur is door 
drukte of onrust. Daardoor ga ik nu een stuk 
makkelijker met hem op visite.’

Lezen wat gastouder Mieke van haar 
werk vindt? Kijk op pagina 5!

‘Ik praat 
met Mieke 
als moeders 
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