
Ontwikkelingsgerichte zorg
 Afdeling Neonatologie

Samen op weg naar de 
beste zorg
Informatie voor ouders en verzorgers over de verzorging 
en begeleiding van uw te vroeg geboren baby 

 



Inhoud
Beste ouders/verzorgers 1

De omgeving van uw baby 2
• Uw baby en licht 2
• Uw baby en geluid 2
• Uw baby en rust 3
• Uw baby en warmte 3

Lichaamstaal 4
• Fijn en ontspannen 4
• Vermoeidheid, pauze, troost 4

Houdingen 5
• Gebogen houding 5
• Buik- of zijligging 5

Rond en roterend oppakken 6

Contact maken 10
• Observeren / Zelfregulatie 10
• Rust geven / Contaiment hold 11
• Andere manieren / Troosten 11

Samen buidelen 12

Dragen in een doek 14

Early Feeding Skills 15

Borstvoeding geven 16
• Leren drinken / Bijvoeding 16
• Stappenplan 17

Afkolven 19

Flesvoeding 20

Bezoek ontvangen 21

Video Interactie Begeleiding 22

Koffertje broertjes/zusjes   22



Beste ouders/verzorgers, 
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje. Uw kindje is nu opgenomen op de afdeling 
Neonatologie. Jullie hadden dit vast niet voor ogen tijdens de zwangerschap, maar niet alles is 
voorspelbaar.

Eén van u als ouders kan 24 uur per dag op de afdeling aanwezig zijn en bij uw kindje blijven 
slapen. Uit onderzoek is gebleken dat de baby merkt dat je als ouder aanwezig bent. Door de 
aanwezigheid heeft u ook de ruimte om veel en lang te buidelen. Als uw baby bij u op de borst ligt, 
merkt u dat uw baby daar rustig van wordt.

Ontwikkelingsgerichte zorg 
Onze zorg is gericht op ondersteuning van de ontwikkeling van het individuele kind. We noemen 
dat ontwikkelingsgerichte zorg. Concreet betekent dit dat we ervoor zorgen dat uw baby zoveel 
mogelijk beschermd wordt tegen onnatuurlijke omgevingsprikkels. Vandaar dat het klimaat en de 
omgeving van onze afdeling prikkelarm is. We zorgen er voor dat geluid, licht en temperatuur zo is 
ingesteld dat uw kind er geen last van heeft en zich prettig voelt. Onze verpleegkundigen zijn 
speciaal getraind in ontwikkelingsgerichte zorg. De verpleegkundige is aanwezig voor u en andere 
gezinsleden. Samen met de verpleegkundige verzorgt u uw baby. Zo raakt u vertrouwd met de 
zorg voor uw baby, zodat u de zorg voor uw baby uiteindelijk zelf kunt. 

In het verlengde van buidelen, ligt het dragen van uw kind in een draagdoek of draagzak Als uw 
baby eraan toe is en er is geen monitor meer nodig, kunt u uw kind gaan dragen. Onze 
kinderfysiotherapeuten kunnen u daarbij helpen. Zij geven uitleg over dragen en kunnen u het 
knopen aanleren of advies geven over de aanschaf van een draagzak.

Dit boek bevat veel informatie over de invloed van alle prikkels uit de omgeving op uw baby. Neem 
rustig de tijd het te lezen. Als er vragen zijn, kunt u die stellen aan onze verpleegkundigen en 
kinderfysiotherapeuten. 

Het boek is ontwikkeld door:
Chantal Vinke en Chantal Vedder, neonatologieverpleegkundigen
Henny Peters en Heleen Tuunter, kinderfysiotherapeuten en draagconsulenten

Gelre Zutphen februari 2021
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“Stel je de wereld van jullie kindje voor: je groeit en beweegt maanden in een lekker 
warme, beperkte ruimte. Bij elke beweging die je zelf maakt, voel je een grens: de 
baarmoederwand. De geluiden die je hoort zijn zachte borrelende geluiden, mama’s 
kloppende hart en stem en de stem van mensen die vaak bij mama zijn. Het is er donker. 
Als mama beweegt, beweeg je rustig mee. Iets wat je heerlijk vindt. Dan word je geboren. 
De wereld is vol harde geluiden. De temperatuur is anders, er is fel licht en je moet ineens 
zelf je ademhaling regelen en je eten verteren. Er zijn veel vreemde handen die aan je 
zitten en wanneer je bloot ligt weet je niet waar je eigen lichaam eindigt. Voor je kindje is 
de enige bekende mama en/of papa/mama. Je kindje herkent je stem, je geur en je 
aanraking. Dit is troostend en reduceert stress.“



De omgeving van uw baby

Uw baby en licht
In de baarmoeder is het donker. Na de geboorte 
is er ineens veel licht waarmee uw baby moet 
omgaan. Als het licht gedempt is, zal uw baby 
alerter zijn en de oogjes meer openen. Ook kan 
uw baby dan beter kijken en contact maken.

Als uw baby in de couveuse ligt, kan de cover/het 
dekje voorzichtig een beetje open. Dit bekijken 
we individueel per kind. Gaandeweg laten we 
meer licht toe omdat anders de ontwikkeling kan 
stagneren.

Veel fel licht kan uw baby stress geven en heeft 
een negatief effect op het slaap-waakritme. Denk 
bij fel licht ook aan het flikkerende licht dat van een 
TV of aan het licht van een telefoon of tablet.

Tips

• Dim overdag het licht en gebruik geen 
felle lampen.

• Gebruik ’s avonds een bedlampje.
• Houd uw baby niet in de felle zon.
• Richt geen felle lichtflitsen op de baby.
• Als er feller licht nodig is, scherm dan de 

oogjes af zodat invallend licht geen 
schrikreactie geeft. Laat de baby rustig 
wennen aan het licht.

• Gebruik de TV, telefoon en tablet beperkt.

Uw baby en geluid
We streven er naar om de omgeving van uw baby 
zo rustig mogelijk te houden. Uw baby kan zich 
namelijk nog niet afsluiten voor bepaalde 
geluiden. Hierdoor dringen achtergrondgeluiden 
sterk door. Dit maakt dat de baby in het 
ziekenhuis snel overladen kan worden met 
prikkels. Denkt u aan alarmen die af gaan, 
stoelen die schuiven, telefoons die rinkelen en 
mensen die praten. In de couveuse worden deze 
geluiden versterkt.
U hoeft niet extra stil te zijn, maar probeer 
harde geluiden te vermijden. Te harde 
geluiden verstoren namelijk de slaap.

Als uw baby onrustig is, kunt u hem/haar helpen 
door rustig tegen de baby te praten. Uw baby zal 
uw stem herkennen en hierdoor rustig worden.

Tips

• Ligt uw baby in de couveuse? Leg dan 
geen spullen op de couveuse en sluit de 
deurtjes zachtjes.

• Pas uw stemgeluid aan, praat zacht en 
vraag ook bezoek om zacht te praten. 
Wees voorzichtig met stoelen: zachtjes 
verplaatsen of optillen.

• Plaats geen muziekdoosjes in de couveuse.
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Uw baby en rust
Rust is erg belangrijk voor uw baby. Slapen en 
rust zijn als een medicijn voor uw baby om te 
groeien en te leren drinken.

Uw baby slaapt gemiddeld 16 tot 17 uur per 
dag, verdeeld over een aantal slaapmomenten.

Pasgeboren baby`s slapen vaak onrustig. 
Door dromen en van plotselinge bewegingen 
(door henzelf ) kunnen ze ‘wakker’ schrikken 
en even huilen. Uw baby zal hierna snel weer 
in slaap vallen.

Belangrijk is dat u uw baby op dat moment niet 
wekt door hem/haar op te pakken, dan wordt uw 
baby echt wakker.

Tips

• Maak uw baby niet onnodig wakker.
• Geef uw baby tijd om wakker te worden. 

Haal bijvoorbeeld eerst het dekentje weg en 
laat hem/haar rustig ontwaken uit de slaap. 
Contact houden door middel van een hand 
op het hoofd/de romp geeft een veilig 
gevoel.

• Probeer te voorkomen dat u uw baby 
teveel ‘kriebelt’. Een warme, stevige 
aanraking is prettiger dan strelen met 
een vinger.

• Troost uw baby bij vervelende handelingen.
• Het is beter om uw baby niet van arm tot 

arm te laten gaan.

Uw baby en warmte
In de baarmoeder werd uw baby omgeven door 
warm vruchtwater. Hij/zij hoefde niet zelf de 
temperatuur te regelen. Uw baby verliest voor 
het grootste gedeelte de warmte via het hoofd. 
Daarom krijgt een baby, die in de wieg ligt, de 
eerste paar dagen na de geboorte een mutsje 
op. In de couveuse is dat niet nodig.

Als u twijfelt of uw baby het wel warm genoeg 
heeft, voel dan even in zijn/haar nekje. Die plek 
geeft het beste aan hoe het gesteld is met de 
lichaamstemperatuur. Koude handjes en/of 
voetjes zeggen niet zoveel.

Tips

• De ideale temperatuur ligt tussen de 36.8 
en 37.3 graden.

• De verpleegkundige zal u tijdig laten 
weten wanneer u uw baby moet 
temperaturen.

• Wanneer u uw baby uit de wieg haalt, 
doe hem/haar dan een omslagdoek om.

• Als u uw baby in bad doet, gebruik dan 
de warmtelamp boven het 
aankleedkussen.

• Bij een te lage lichaamstemperatuur is het 
niet verstandig om uw baby in bad te doen.

• Leg kruiken altijd met de opening naar 
het voeteneinde en bovenop de dekens.

• Ga buidelen (zie pagina 12) in overleg met 
de verpleegkundige.
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De lichaamstaal van uw baby
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de lichaamstaal die uw baby laat zien.

Fijn en ontspannen
Wat laat ik zien?
• Handjes dichtbij gezicht of mond.
• Voetjes tegen elkaar.
• Ontspannen gezicht.
• Sabbelen.
• Vastpakken van doekje, knuffel of vinger.
• Kijken en contact maken, ook al is het maar heel 

kort.
• Ontspannen slapen.

Vermoeidheid, pauze nodig 
hebben of getroost willen worden
Het kan zijn dat de indrukken of prikkels teveel 
zijn, dat uw baby te moe is of zich niet zo lekker 
voelt.

Wat laat ik zien?
• Rug naar achteren krommen.
• Fronzen van de wenkbrauwen.
• Spreiden van vingers en tenen.
• Armen en benen in de lucht strekken.
• Huilen of jammeren.
• Trillende bewegingen maken.
• Gebalde vuistjes.
• Gapen.
• Kleurverandering.
• Snelle of onrustige ademhaling.
• Wegkijken.
• Slaperig worden.
• Tong uitsteken.
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Houdingen

Gebogen houding
In de baarmoeder ligt uw baby in foetushouding 
met een gebogen rug, waarbij ook armpjes en 
beentjes gebogen zijn. Na de geboorte kunt u 
uw baby ondersteunen met het vinden van deze 
houding. Dit noemen we begrenzing.

Een aangename houding waarbij uw kind zich 
kan ontspannen, maakt het voor hem/haar 
gemakkelijker zich aan te passen aan prikkels uit 
de omgeving.

Te vroeg geboren baby`s liggen vaak in een 
‘nestje’. Dit kan van verschillende materialen 
gemaakt zijn. Samen met de verpleegkundige kijkt 
u waar uw baby behoefte aan heeft.

Te vroeg geboren baby`s liggen vaak 
in een ‘nestje’

Ook op de weegschaal is een zijligging belangrijk.

Buikligging of zijligging?
Wij leggen uw baby op de zij of op de buik. 
De zijligging is een fijne houding omdat het 
de houding van de baarmoeder benadert. 
Zijligging en buikligging doen wij alleen als 
uw baby aan de monitor ligt.

Tips

•Stop uw baby strak in onder de dekens. 
Dit geeft een veilig gevoel.

• Leg het hoofdje van uw baby na iedere 
voeding de andere kant op (om afplatting 
van het hoofd te voorkomen).

• Het is belangrijk dat de handjes van uw 
baby bij zijn/haar gezichtje liggen of dat 
uw baby iets kan vasthouden.

• Wikkel uw baby voordat hij/zij in bad gaat in 
een hydrofiele luier. Hierdoor krijgt hij/zij 
begrenzing en blijft rustiger.

Begrenzing door doeken in BAD
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Wat is rond en roterend oppakken?
Een belangrijk onderdeel van de ontwikkelings- 
gerichte zorg, is de manier waarop u uw baby 
verschoont, baadt, temperatuurt en draagt.

Het bekken heeft de vorm van een schaal en is 
de basis van de romp. Hierin bevindt zich het 
lichaamsevenwicht. Het goed ondersteunen van 
deze basis tijdens optillen, vasthouden en 
dragen geeft de baby een veilig en vertrouwd 
gevoel.

Op de afdeling verzorgen wij uw baby volgens de 
principes van ‘rond en roterend oppakken'. Dit 
betekent dat bij elke handeling gezorgd wordt dat: 
• uw baby in een zo rond mogelijke houding blijft
• uw baby veel contact en steun voelt
• dat bewegingen op een draaiende manier 

worden uitgevoerd

Wij zullen u leren hoe u rond en roterend 
oppakken bij uw baby kunt toepassen.

Hoe werkt het?

• Bij het uit de wieg halen, pakt u uw baby 
op door het eerst op de zij te draaien.

• Ook het terugleggen gebeurt op een 
rustige manier, waarbij eerst contact 
wordt gemaakt met het matras door de 
billen en de zij.

• Tijdens het dragen moet u uw baby 
voortdurend ondersteunen bij het hoofd 
en de billen. Uw baby ligt dan in een 
gebogen houding.

• Verschoon de luier door uw baby bij de 
heupjes te draaien van de ene naar de 
andere kant, niet door uw baby op te tillen 
aan de beentjes.

• Tijdens het temperaturen ligt uw baby op 
de zij waarbij een hand continue contact 
houdt met uw baby.
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Roterend oppakken in beeld

Roterend oppakken, waarbij u met 1 hand aan het bekken en 1 hand aan het hoofdje steun geeft.
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Roterend oppakken, waarbij u met 2 handen het rompje van uw baby vasthoudt.
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Manieren om uw baby gesteund te dragen.
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Contact maken met uw baby
In het ziekenhuis komt uw baby in aanraking met 
veel verschillende mensen, maar uiteindelijk bent 
u voor uw baby de enige vertrouwde persoon.
Het is daarom erg belangrijk dat u contact maakt 
met uw baby op de momenten dat het daarvoor 
openstaat. Dit kan door hem/haar aan te kijken, 
met uw baby te praten en natuurlijk ook door uw 
baby aan te raken.

Observeren
Het gedrag van een pasgeborene is afhankelijk 
van de ontwikkeling. Door goed naar uw baby te 
kijken krijgt u een idee van de dingen die hij of zij 
kan: Hoe slaapt hij? Is hij ontspannen? Kijkt hij? 
Wat vindt hij prettig of wat juist niet?

Bedenk daarbij: wat vertelt mijn baby mij op dit 
moment? Hierdoor leert u wat hij of zij prettig vindt 
en wanneer hij of zij open staat voor contact.

Zelfregulatie van uw baby
Uw baby is in staat om zichzelf te troosten en 
rustig te worden. Daardoor zal stress verminderen 
of kan stress voorkomen worden. Als de stress

toch teveel toeneemt, zal het 
zelfregulerende vermogen afnemen.
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Hoe kunt u uw baby steunen en 
helpen weer rustig te worden?

• Benader uw baby rustig en kalm.
• Geef uw baby gelegenheid zich te 
  herstellen wanneer het onrustig is geweest.
• Geef uw baby tijdens de verzorging  
  begrenzing met een doek. Dit draagt 
  positief bij aan het zichzelf leren troosten 
  (zelfregulerend gedrag).

Wat doet uw baby om tot rust te 
komen en om zichzelf te troosten?

• Uw baby wil graag zuigen en lijkt te zoeken 
  met de mond (zoekreflex).
• Uw baby probeert zich te nestelen in zijn   
  rolletje of ‘snuggle-up’.
• Uw baby zoekt iets om vast te houden, 
  bijvoorbeeld een vinger, dekentje of 
  knuffeltje



Rust geven
Een pasgeboren baby is maar kort in staat om 
contact vast te houden. Als u ziet dat uw baby moe 
wordt, is het tijd om het contact aan te passen of te 
verbreken. Uw baby kan dit niet zelf en heeft uw 
hulp daarbij nodig.

Begrenzing bieden
Een manier om uw baby tot rust of in slaap te 
krijgen is door met uw ene hand het lichaam te 
omvatten en uw andere hand op het hoofdje te 
leggen, zodat de armen en benen dichtbij de romp 
komen. U kunt hierbij lichte druk uitvoeren.

Deze manier van vasthouden (begrenzing 
bieden) is ook een goede manier om uw 
baby te ondersteunen of te troosten bij 
medische of verpleegkundige handelingen.

Andere manieren om uw baby te 
helpen
In de baarmoeder had uw baby 
verschillende manieren om zich prettig te 
voelen zoals:
• zuigen
• iets vasthouden of handen in elkaar grijpen
• handen naar het gezicht brengen
• ergens tegenaan duwen

Uw baby kan dit buiten de baarmoeder ook 
nog doen. U kunt uw baby daarbij helpen 
door:
• hem/haar in een ronde houding te brengen, 

zodat uw baby de handen naar het gezicht 
kan brengen

• een fopspeen te geven
• iets te geven dat uw baby gemakkelijk 

kan vasthouden, bijvoorbeeld een 
doekje of knuffeltje (met moeders geur 
eraan)

• uw baby vindt het prettig om met de 
voeten ergens tegenaan te duwen.

Troosten bij vervelende handelingen
Als uw baby geprikt moet worden of er een 
andere vervelende handeling plaats moet vinden, 
krijgt uw baby voor de prik/handeling een beetje 
suikerwater in een spuitje in de mond toegediend. 
Dit suikerwater is om de prik/handeling te 
verzachten.

11 • Neonatologie Zutphen • KIND-583.1 (versie 2)



Samen buidelen
Een goede binding tussen u en uw baby is 
belangrijk. Dit vormt de basis voor een gezonde 
emotionele, sociale, verstandelijke en motorische 
ontwikkeling. Huid-op-huidcontact door buidelen 
levert een belangrijke bijdrage aan de ouder-kind 
binding en het welzijn van uw baby.

Uw baby is te vroeg of ziek geboren en opge-
nomen op de afdeling Neonatologie. Dan zijn er 
wellicht factoren die de natuurlijke hechting met 
uw baby verstoren. Denk aan de scheiding tussen 
u en uw baby, de indrukwekkende omgeving 
waarin u zich onzeker kunt voelen en waar altijd 
een verpleegkundige in de buurt is.

Contact maken met uw baby lijkt dan misschien
moeilijk. Bedenk altijd dat uw baby direct uw stem
zal herkennen. Hij/zij zal zich veilig en geborgen

voelen dicht tegen u aan. Uw nabijheid is dus heel 
erg belangrijk.

Wat is buidelen?
In de ideale situatie vindt het eerste contact tussen 
u en uw pasgeboren baby direct na de geboorte 
ongestoord plaats. Als uw baby te vroeg geboren 
is, zal dit intense contact veelal pas later komen. 
Uw baby heeft wel sterk de behoefte om heel dicht 
bij u te zijn, dit zorgt voor gevoelens van veiligheid 
en vertrouwen.

Wij adviseren u te gaan buidelen (ook wel 
kangoeroeën genoemd). Bij buidelen leggen we 
uw baby met alleen een luier aan op uw blote
borst. Om warm te blijven worden u en uw baby 
goed toegedekt. Uw baby hoeft geen mutsje op
met buidelen. Zo is er intensief huid-op-huid 
contact tussen u en uw baby
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Zorg dat u comfortabel zit, met iets warms om 
de schouders, zo kunt u ontspannen buidelen. 
Probeer tijdens het buidelen uw baby stevig 
vast te houden, steun uw baby met handen die 
een lichte druk uitoefenen (niet met wrijvende 
bewegingen). Te lichte aanrakingen kunnen uw 
baby irriteren. Zorg dat de knieën van uw baby 
opgetrokken liggen, beide handjes in de buurt 
van zijn mondje. Op deze manier ligt uw baby
heel veilig en comfortabel en heeft hij eigenlijk de 
houding aangenomen zoals in de baarmoeder.

Geniet samen van deze bijzondere momenten.

Aanbevolen wordt om voor een langere tijd te 
buidelen, minimaal een uur maar bij voorkeur 
langer. U kunt dan echt een lange periode van 
rust, comfort en veiligheid bieden.

Vraag gerust een van de verpleegkundigen u 
te helpen.

Positieve effecten

• Buidelen is heel ontspannend voor uw baby, 
maar ook voor u als ouder. Een intensief 
huid-op-huid contact bevordert het 
hechtingsproces en brengt u dichter bij 
elkaar. Uw baby zal minder stress ervaren en 
hoort uw stem en ruikt uw geur. Allemaal 
factoren die heel geruststellend zijn. Uw 
baby zal zelf ook contact willen maken, kijkt 
naar u, reageert op uw stem of gaat juist 
ontspannen en vredig slapen.

• Bij regelmatig buidelen is de temperatuur 
van uw baby stabieler en normaler, de 
hartslag en de ademhaling zijn stabieler 
en de bloedsuikerwaarden hoger. Hoe 
langer en vaker u buidelt, des te groter het 
positieve effect.

• Huid-op-huid contact zorgt er ook voor 
dat uw baby de juiste antistoffen 
aanmaakt. Als de moeder buidelt met de 
baby, zullen veel van de bacteriën die het 
kind bij zich draagt ook met de moeder in 
contact komen. De moeder maakt hier 
afweerstoffen tegen. Die antistoffen geeft 
de moeder vervolgens weer door aan het 
kind via de moedermelk.

• Buidelen bevordert de borstvoeding. Door 
buidelen zal de baby beter aanhappen en 
makkelijker zelf de borst nemen. Het 
intensieve contact versterkt de 
toeschietreflex en werkt 
productieverhogend, vooral als u tijdens of 
direct na het buidelen kolft. Als de moeder 
met de baby buidelt op het moment dat de 
baby sondevoeding krijgt, zal de baby de 
warme voeding en een gevuld maagje 
associëren met de geur van de moeder en 
haar borsten. Frequent en langdurig 
buidelen bevordert het natuurlijke 
hechtingsproces.
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Dragen in een doek 
Bij het zogenaamde kangeroeën of buidelen, ligt 
uw baby op de blote borst van de vader of moeder. 
Dit is inmiddels een gewoonte die vrijwel alle 
ouders van een te vroeg geboren kindje doen. 
Wanneer uw kindje stabiel is en van de monitor af 
mag, kan het dragen in een draagdoek of draagzak 
door één van de ouders de volgende stap zijn. 
Veel moeders zien dragen als een verlengde 
zwangerschap.

U draagt uw baby in een draagdoek of draagzak 
dicht tegen de borst . Het dichtbij zijn, het voelen 
van huid-op-huid contact, het horen en voelen van 
de hartslag en ademhaling van degene die draagt, 
geeft een veilig en vertrouwd gevoel aan uw baby. 
Hierdoor zal hij of zij zich rustiger en meer 
comfortabel voelen. Dit veilig en comfortabel 
voelen helpt uw baby enorm bij het beter zelf 
kunnen regelen van zijn of haar hartactie, 
ademhaling en spijsvertering. 
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Door het dragen in een draagdoek ervaart uw 
baby beweging en zintuiglijke prikkels zoals in de 
zwangerschap. Deze ervaring missen de kindjes 
als ze stil in hun wiegje liggen. Door de nabijheid 
tijdens het dragen helpt het u als ouders om de 
lichaamssignalen van uw kindje te leren kennen 
en interpreteren. 

U leert het veilig dragen met de draagdoek of 
draagzak van de kinderfysiotherapeut of 
kinderverpleegkundige die de opleiding tot 
draagconsulent gevolgd heeft. Tijdens de opname 
van uw baby krijgt u  het aanbod het dragen te 
leren. 



Early Feeding Skills
Early Feeding Skills (EFS) is een methode, waarbij 
we goed kijken naar de voedingsvaardigheden van 
premature baby’s, zieke baby’s en slecht 
drinkende baby’s. Het doel is om een zo
goed mogelijk oefenmoment te creëren 
en voedingsproblemen te voorkomen.

Het blijkt dat de zuigontwikkeling bij prematuren 
(te vroeg geboren baby’s) anders verloopt dan bij 
op tijd geboren baby’s. Prematuren krijgen op een 
later tijdstip een normaal zuigpatroon. De 
coördinatie tussen zuigen, slikken en ademen 
vraagt andere vaardigheden van de baby. Eén 
van de belangrijkste voorwaarde om de baby te 
ondersteunen in de EFS-methode is te 
beoordelen of de baby ‘voedingsbereid’ is.

Met behulp van een checklist houden we de 
ontwikkeling van het drinken van uw baby bij.

Een voedingsbereide baby:
• laat voedingssignalen zien, zoals 

smakkende bewegingen of happen op de 
handjes

• is alert
• is ontspannen
• heeft energie

Pas als deze signalen zichtbaar zijn, kunt u 
starten met het aanbieden van voeding per borst 
of fles.

Als de baby tijdens het drinken in slaap valt, de
tepel of speen uit de mond drukt of hij gaat zich
verslikken, stoppen we het voeden via de mond.

We voeden uw baby dan bij via de maagsonde.
Ieder voedingsmoment bekijken we opnieuw of de 
baby aangeeft dat hij/zij ‘voedingsbereid’ is. 
Langzamerhand krijgt uw baby meer energie en 
leert krachtiger te drinken.

Door het goed drinken te observeren, kunnen we 
aanpassingen doen. Bijvoorbeeld uw baby 
voeden in zijligging of het aanpassen van de fles 
en speen. Het is belangrijk dat uw baby de tijd 
krijgt een goede drinktechniek te leren. De 
hoeveelheid die de baby drinkt is dan niet 
belangrijk. 
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Borstvoeding geven
Borstvoeding heeft veel voordelen voor prematuur 
geboren baby’s en pasgeborenen. Daarom 
stimuleren we borstvoeding. 

Er is een aantal redenen waarom borstvoeding (in 
de meeste gevallen) de voorkeur heeft boven 
flesvoeding:
• Moedermelk bevat antistoffen tegen bacteriën 

die in de omgeving van de moeder voorkomen. 
Dit is belangrijk, omdat het afweersysteem van 
te vroeg geboren baby’s nog niet optimaal 
werkt.

• Door de antistoffen komen minder infecties
voor bij baby’s die moedermelk krijgen.
In het bijzonder middenoorontsteking, 
luchtweginfecties, maagdarmstoornissen, 
buikpijn en diarree. Borst gevoede baby’s 
hebben ook op latere leeftijd nog profijt van 
de antistoffen die worden doorgegeven met 
borstvoeding.

• Er is minder kans op koemelk-eiwitallergie bij 
baby’s die moedermelk krijgen.

• Moedermelk is licht verteerbaar waardoor 
baby’s minder last hebben van obstipatie.

• Door bepaalde vetzuren is er een optimale 
ontwikkeling van de hersenen en het 
zenuwstelsel.

• De melk die moeders van prematuren maken, 
is aangepast aan wat hun baby nodig heeft. Er 
zitten meer eiwitten, mineralen en antistoffen 
in.

• Veel moeders voelen voldoening en 
zelfvertrouwen als de baby groeit door eigen 
moedermelk.

Leren drinken
Baby’s die sterk genoeg en stabiel zijn, kunnen 
direct aan de borst drinken. De meeste baby’s 
die op de afdeling Neonatologie zijn opgenomen, 
hebben tijd nodig om te leren drinken aan de 
borst.

We bekijken samen met u of en wanneer uw baby 
aan de borst kan drinken. Daarbij zijn de signalen 
die uw baby laat zien doorslaggevend.

Bijvoeding
Als uw baby nog geen hele voedingen aan de 
borst drinkt, wordt hij/zij bijgevoed. Afgekolfde 
moedermelk heeft de voorkeur. Als er geen 
afgekolfde moedermelk is, krijgt de baby 
kunstvoeding.

De manier van bijvoeden verschilt per baby. We 
kiezen voor vingervoeden of voeden met een 
flesje, afhankelijk van wat het best past voor uw 
baby. Vaak geeft uw baby zelf aan hoe hij/zij het 
beste bijgevoed kan worden.

Aanleggen
De eerste borstvoedingen kunt u het beste zien als 
oefenmomenten. De verpleegkundige leert u hoe u 
kunt zien of de baby goed is aangelegd en goed 
drinkt. De baby wordt voor en na de voeding 
gewogen om te kijken hoeveel hij gedronken heeft.

In het prematuren stappenplan hieronder leest u 
welke stadia de baby doorloopt voordat hij/zij 
volledig aan de borst wordt gevoed. De eerste 
stappen gaan over buidelen en afkolven en bij de
laatste stap zijn moeder en baby dag en nacht bij 
elkaar en gaat de baby zo vaak hij/zij wil aan de 
borst.
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Stappenplan borstvoeding bij een prematuur

r
  

stimuleren

Stap 1: Huidcontact
Probeer dagelijks te buidelen met uw baby. Praat 
tegen hem. Uw baby herkent uw stem en geur en 
voelt zich veilig dicht bij u.

Stap 2: Mond en neus tegen tepel
Bij het buidelen kunt u het mondje en neusje van 
de baby ter hoogte van de tepel leggen. Uw baby 
zal de moedermelk ruiken en zal nieuwsgierig 
worden.

Stap 3: Beetje melk laten proeven
Als uw baby ter hoogte van de tepel ligt kunt u 
met uw hand voorzichtig wat melk uit de borst 
duwen of drukken. Uw baby ruikt deze 
druppeltjes melk die op de tepel zitten en zal 
geïnteresseerd raken. Uw baby zal misschien 
ook voorzichtig wat melk oplikken. Een grote, 
belangrijke stap!

Stap 4: Ruiken en sabbelen
Uw baby laat steeds vaker zien dat hij/zij wil gaan 
drinken. Eerst zal hij voorzichtig likken, later opent 
hij zijn mondje. Uw baby vindt het heerlijk om 
druppeltjes moedermelk te proeven.

Stap 5: Zoekreflexen stimuleren
In deze fase gaat de baby aanhappen. Leg hem 
goed ter hoogte van de tepel, streel met de tepel 
over zijn onderlipje. Hij zal zijn mond wijd openen 
en zijn tong over de onderlip naar buiten steken. 
Dit is het moment om uw baby in zijn geheel 
voorzichtig dichterbij te schuiven zodat hij kan 
happen en de tepel ver genoeg in zijn mondje kan 
nemen. Vaak is dit nog vooral een oefening: hij 
hapt en laat weer los, hapt en laat weer los.
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Stap 6: Wakker en alert; voor het eerst drinken
Uw baby zal, mits hij goed wakker is, op een goed 
moment aanhappen en niet meer loslaten. Hij zal 
dan ook voor het eerst zuigen. Deze fase kan lang 
duren: hij hapt wel maar gaat uiteindelijk
toch niet zuigen. De zuigreflex wordt geprikkeld 
als uw baby iets tegen zijn gehemelte voelt. Een 
tepel die niet ver genoeg in zijn mondje komt zal 
het gehemelte dus niet prikkelen. Hierdoor komt 
er geen zuigreflex en gaat de baby niet zuigen. 
Dit is mogelijk het moment om tijdelijk
een tepelhoedje te gebruiken, omdat deze altijd 
lichtjes het gehemelte raakt en zo de zuigreflex 
prikkelt.

Probeer elke voeding eerst zonder tepelhoedje 
aan te leggen, lukt dit na een aantal pogingen niet, 
gebruik dan het tepelhoedje. De volgende voeding 
probeert u weer eerst zonder hulpmiddel aan te 
leggen.

Heeft u een tijdlang achtereen het tepelhoedje 
gebruikt en drinkt uw baby zonder tepelhoedje 
goed? Dan kunt u het gebruik ervan ook weer 
afwennen. Let op als u voedt met tepelhoedje dat 
uw kindje nu ook voldoende borstweefsel in zijn 
mondje neemt.

Stap 7: Vasthouden van de tepel en tepelhof; 
zuigen en slikken
Nu is het zover. Uw baby drinkt aan de borst. Hij 
houdt in deze fase de tepel met de tepelhof goed 
vast en zuigt. Bovendien ziet en/of hoort u hem 
slikken. De eerste voedingen zullen vaak niet 
meer zijn dan een paar slokjes. Maar het is 
beslist een goed begin!

Stap 8: Borstvoeding geven; wegen en 
minderen van de sondevoeding
Zodra uw baby echt uit de borst drinkt is het 
verstandig om hem voor en na de voeding te 
wegen op een nauwkeurige weegschaal. Het 
verschil op de weegschaal is dan het aantal 
milliliters dat hij heeft gedronken. U zult zien dat 
uw baby steeds meer uit de borst drinkt en dus 
minder sondevoeding nodig heeft.

Stap 9: Borstvoeding deels op verzoek
In deze fase bent u al (bijna) thuis.  Uw baby
Mag vaak bij u drinken, maar het zal hem nog niet 
helemaal lukken om alles zelf uit de borst te halen. U 
zult uw baby nog bijvoeden met een fles

Stap 10: Dag en nacht samen en 
frequent borstvoeding
Uw baby drinkt volledig uit de borst!
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Afkolven
Moeders die gekozen hebben voor borstvoeding 
moeten in veel gevallen de melk afkolven. U haalt 
dan de melk uit de borst met een kolfapparaat. De 
baby krijgt de afgekolfde melk via de fles of in de 
maagsonde.

Onze afdeling is in het bezit van een aantal 
kolfapparaten. Zolang u opgenomen bent, krijgt u een 
kolfset van het ziekenhuis. U krijgt ook flesjes om de 
melk in op te vangen. De flesjes melk, met de naam 
van de baby, datum en tijd erop worden in de koelkast 
of vriezer op de afdeling bewaard.

Als u zelf thuis verblijft, kunt u een kolfapparaat huren 
of kopen bij de thuiszorgwinkel. De afgekolfde melk 
neemt u in een koeltasje met koelelementen mee naar 
de afdeling. Als er genoeg voorraad op de afdeling is, 
vriest u de melk thuis in. De melk is ingevroren 6 
maanden houdbaar. Het is normaal dat u meer melk 
kolft dan uw baby toegediend krijgt.

Om productieproblemen te voorkomen, kolft u zoveel 
melk alsof uw baby op tijd is geboren. U bouwt zo een 
voorraad op en u houdt uw productie goed in 
stand. Als de voorraad in de vriezer oploopt, kunt 
u ervoor kiezen om de verse melk te mengen met 
melk uit de vriezer. Dit is dan om te voorkomen 
dat u melk weg moet gooien.
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Flesvoeding
De meeste pasgeboren baby’s krijgen 
borstvoeding. Er zijn echter medische en/of 
persoonlijke redenen om niet voor borstvoeding 
te kiezen. Ter vervanging van borstvoeding zijn er 
kwalitatief goede flesvoedingen.

Bij het geven van borstvoeding komt de baby 
automatisch in contact met de huid van de 
moeder. Wanneer u uw baby flesvoeding geeft, 
is het aan te raden extra alert te zijn op dit huid-
op-huidcontact.

Sondevoeding
Een pasgeboren prematuur kind heeft nog niet de 
mogelijkheid om zelf te drinken, hij/zij beheerst 
alle handelingen gewoon nog niet.

We brengen met een sonde (een dun slangetje 
dat via de neus rechtstreeks naar de maag gaat) 
de spijsvertering langzaam op gang. Uw baby 
krijgt bij voorkeur moedermelk of, als die er niet 
is, kunstvoeding. Door kleine beetjes voeding via 
de sonde toe te dienen kunnen de maag en 
darmen langzaam aan voeding wennen.
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Bezoek ontvangen
U wilt natuurlijk graag bezoek ontvangen.

We bepalen samen met u de bezoektijden. De 
verpleegkundige bespreekt met u wat het beste 
uitkomt voor uw baby. Dit zal vaak voor of na de 
voeding zijn.

Wij streven ernaar om de verzorging en voeding 
zo rustig mogelijk te laten verlopen, daarom is op 
deze momenten bezoek niet wenselijk.

Kinderen onder de 12 jaar (uitgezonderd 
broertjes en zusjes) kunnen onze afdeling niet 
bezoeken, omdat ze besmettelijke (kinder)ziektes 
bij zich kunnen dragen. Voor de te vroeg geboren 
en/of zieke baby`s kan dit levensgevaarlijk zijn.

Afspraken over bezoek

• Wij adviseren u geen bezoek te 
ontvangen tussen 12.00 – 15.00 uur. Dit 
vanwege rust.

• Bezoektijden altijd in overleg met 
de verpleegkundige.

• Maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment.
• Niet wisselen van bezoekers tijdens 

hetzelfde bezoekuur.
• Geen kinderen onder de 12 jaar.
• Attendeer indien nodig het bezoek op 

het stemvolume.

21 • Neonatologie Zutphen • KIND-583.1 (versie 2)



Video interactie 
begeleiding
Wij bieden u ‘video interactie begeleiding’ aan als 
uw kind opgenomen wordt op de couveuse-
afdeling. In het bijzonder als uw kind te vroeg 
geboren is. Wat is dit precies?

Het kan zijn dat uw kind na de geboorte voor korte 
of langere tijd in de couveuse moet blijven. Een 
baby ervaart het contact met z’n ouders de eerste 
maanden via lichaamstaal. Het verblijf in de 
couveuse betekent voor u en uw kind deels een 
onderbreking in dat lichaamscontact. Hierdoor is 
het moeilijker om contactsignalen van uw kind te 
leren kennen.

Door Video Interactie Begeleiding (VIB) ziet u aan 
de hand van video-opnamen hoe uw kind zelf 
contact zoekt. Bijvoorbeeld door oogcontact, met 
geluidjes en/of door bewegingen met het hoofd, 
de handen en de voeten. U kunt zien welke 
contactsignalen uw kind maakt om met u in 
contact te komen en te blijven. Ook kunt u op de 
beelden zien hoe uw kind reageert op uw stem en 
uw aanraking.

Voor meer informatie hierover kunt u vragen 
naar de folder “VIB bij pasgeborene”.

Koffertje voor 
broertjes/zusjes
Voor broertjes en zusjes van te vroeg geboren 
kinderen hebben we een speciaal koffertje klaar 
staan van de Vereniging van Couveusekinderen.

In dit koffertje zit een babypop en allerlei 
verschillende materialen waarmee uw kind 
spelenderwijs vertrouwd kan raken met de 
baby in het ziekenhuis. Het koffertje blijft op de 
afdeling en op de kamer, zodat broer of zus 
ermee kan spelen als hij/zij op bezoek is.
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