
Mondverzorging met moedermelk  
bij pasgeborenen die sondevoeding krijgen 
 
Moedermelk is de beste voeding voor uw kind. De gekolfde melk wordt gebruikt om uw 
kindje mee te voeden. Daarnaast wordt moedermelk ook gebruikt om het mondje van uw 
kind te verzorgen wanneer uw kindje nog niet (alle voedingen) zelf kan drinken.  
 
Waarom mondverzorging met moedermelk? 
In moedermelk zitten antistoffen die helpen bij het schoonhouden en beschermen van de 
mond en keelholte van uw kind. Voor de mondverzorging is 6 ml moedermelk per dag nodig. 
Er wordt pas gestart als er voldoende melk is.  
 
Wat kunt u doen? 
 

1. Breng elke dag 6ml (4 spuitjes van 1,5 ml) verse moedermelk mee voor de mondverzorging 
van uw kind. 

2. Was uw handen. Maak de plek waar u de moedermelk in de spuitjes optrekt schoon met 
keukenrol. Leg dan een school velletje keukenrol klaar om op te werken.  

3. Was nogmaals uw handen. Maak de verpakking van de spuitjes zo open zodat we het 
zakje later kunnen gebruiken om de wattenstok in uit te knijpen. 

4. Trek in alle 4 paarse spuitjes 1,5cc moedermelk op en sluit het spuitje af met een paars 
dopje.  

5. Plak op elk spuitje een sticker met de naam van uw kind, de datum en de tijd van het 
afkolven. 

6. Stop de spuitjes vervolgens weer terug in de verpakking.  

7. Neem de spuitjes gekoeld mee naar het ziekenhuis.  

8. Spuitjes en dopjes kunt u vragen aan de verpleegkundige die voor uw kindje zorgt.  

 
De procedure 
De mondverzorging zal eerst samen met een verpleegkundige gedaan worden, waarbij u 
instructies krijgt. Daarna mag u het zelf doen. De verpleegkundige pakt de moedermelk uit 
de koelkast. Het spuitje met moedermelk warmt u op onder de kraam of laat het op 
kamertemperatuur komen.  
 
De procedure gaat als volgt: 

 Was de handen 

 Veeg overmatig speeksel weg, of laat dit weg zuigen door een verpleegkundige 

 Neem het spuitje uit het zakje en maak de lippen schoon met wat druppels moedermelk  

 Spuit vervolgens de moedermelk in het zakje 

 Doordrenk de wattenstok met de moedermelk in het zakje en knijp de wattenstok wat uit 

 Strijk met de wattenstok vanaf de wang naar de mondhoek 

 Ga voorzichtig met de wattenstok in de mondholte langs de onder- en bovenkaak 

 Laat de pasgeborene op de wattenstok zuigen zodat de hele mond bevochtigd wordt.  
Vergeet hierbij de wangzakken niet.  

 Verwijder een eventuele overmaat aan speeksel met een gaasje 

 Smeer alleen hele droge lippen in met vaseline of oogzalf 

 Was de handen 
 

Is er nog onvoldoende moedermelk, wordt er water gebruikt. 
 
Vragen?  
Heeft u vragen, stel ze dan aan de verpleegkundige.  


