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Eerste keer…
De eerste keer een volle
lach op 21 maart 2005.
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Suzanne Liselotte Brink één jaar

Zondagskind
VOORBURG - Suzanne is
een zondagskind. Nu is er
geen enkele moeder die
ooit de enige is die op een
bepaald moment ligt te
puffen.
Suzanne kijkt uit naar haar eerste verjaardag (foto: Paul Brink)
houding, want er lijkt
een relatie te bestaan
tussen rugligging en een
voorkeurshouding. De
ROTTERDAM - Sinds voorkeurshouding
er bewezen is dat er een ontstaat vooral in de
relatie is tussen buikeerste 3 à 4 levensligging en wiegendood maanden. In rugligging
wordt er geadviseerd
liggen de kinderen dan
vanaf twee weken na de voortdurend met het
geboorte de baby op de hoofd naar dezelfde kant
rug te leggen.
gedraaid.

Helmpje mag
na halfjaar af

Daarom is er de laatste
jaren een duidelijke
toename van zuigelingen
met een voorkeurs-

Vooral in de eerste
maanden is het hoofdje
erg week en kan onder
invloed van rugligging

worden vervormd. Zeven
van de tien baby's hebben
een afplatting.
(Lees verder op pagina 2)

(foto: Paul Brink)

Uit een onderzoek in 2002
van het CBS bleek dat in
Nederland per dag
gemiddeld 554 kinderen
worden geboren.
Gemiddeld worden de
meeste kinderen (601) op
dinsdag geboren, het
kleinste aantal kinderen
komt op zondag ter wereld,
met een gemiddeld aantal
van 452.
De maand september is de
drukste maand als het om
bevallingen gaat. Daarna
volgen juni (papa), augustus
(mama) en oktober (o.a.
oma Scholten en opa Brink)

Copyright © 2006 Paul Brink - Alle rechten voorbehouden

Suzanne Courant
De krant die je wakker houdt

Pagina: 2
Op de eerste echo is
Suzanne nog maar één
centimeter groot!

Ruim 700
foto's van
Suzanne's
eerste jaar

Alle foto's worden
uitgebracht op 6 Cd's.
Naast de foto's vind je er
ook diverse extra's zoals:
de Suzanne Courant, de
brieven aan Suzanne,
foto's van mama als baby
vergeleken met Suzanne
en nog veel meer.

DEN HAAG - Het
eerste prille levensjaar
van Suzanne is
uitgebreid op de
(digitale) gevoelige
plaat vastgelegd.
Van 27 februari 2005 tot
26 februari 2006 zijn er
64 fotoreportages van
Suzanne en haar ouders
gemaakt met in totaal
715 foto's.

Suzanne op de cover
van de Veronicagids

Duivelse Sudoku
Plaats de letters uit de Sudoku in de goede
volgorde in de rij onderaan.
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(Vervolg van pagina 1)
In veel gevallen gaat het
vanzelf over, maar er zijn
ook baby's bij wie er een
behandeling noodzakelijk
is. Afhankelijk van de
ernst kan er een
redressiehelm therapie
overwogen worden.
Suzanne heeft vanaf haar
zesde maand tot aan haar
eerste verjaardag een
redressiehelm gedragen.

Het helmpje moest 23 uur
per dag op, 7 dagen in de
week. De eerste twee
maanden waren bedoeld
om het hoofdje te
corrigeren. De volgende
vier maanden waren er om
de gecorrigeerde vorm te
behouden. Gelukkig had
Suzanne nauwelijks last
van het helmpje. Toch zijn
papa en mama blij dat het
helmpje nu zijn werk
gedaan heeft en dat het
helmpje voorgoed kan
worden opgeborgen.

De eerste keer…

Ook de zwangerschap
van mama is in beeld
gebracht (9 foto's) maar
natuurlijk staat Suzanne
ook diverse malen op de
echo (20 foto's).
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Redressiehelm
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Datum
8 maart 2005
21 maart 2005
28 april 2005
1 mei 2005
4 mei 2005
11 mei 2005
16 mei 2005
27 mei 2005
6 juni 2005
18 juli 2005
25 juli 2005
29 juli 2005
26 augustus 2005
8 september 2005
30 september 2005
6 oktober 2005
7 oktober 2005
3 oktober 2005
9 oktober 2005
13 oktober 2005
24 november 2005
7 december 2005
20 december 2005
1 januari 2006
27 februari 2006

De eerste keer…
met papa onder de douche
een volle lach
een prik gekregen
de fles (van papa)
een schaterlach
'echt' naar de crèche
omrollen van buik naar rug
gevaren met de sloep
babyzwemmen
op vakantie (in Friesland)
draaiend op haar buik
een puntje tand (rechtsonder)
fruithapje (banaan: lekker!)
helmpje op
groentehap (doperwten: erg vies)
pap (lekker) en vooruit tijgeren
drinken uit een tuitbeker
brooddobbelsteentjes met halvarine
tanden gepoetst
van mama de fles
(einde borstvoeding)
gaan zitten
gaan staan in het ledikant
lopen langs de salontafel
kruipen
jarig!
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