
Logopedie

HET VOEDEN VAN UW
TE VROEG GEBOREN BABY
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U bent net ouder geworden van een baby die eerder is geboren dan verwacht. 
Een baby die te vroeg geboren is, kan meestal nog niet meteen zelf (alles) 
drinken en zal tijdelijk geheel of gedeeltelijk via een sonde voeding krijgen. Te 
vroeg geboren baby’s zijn eigenlijk nog niet toe aan het leven buiten de baar-
moeder. Over het algemeen kan een baby bij een leeftijd van 28 of 29 weken 
zwangerschapsduur al zuigen op een fopspeen. Bij het zuigen op de fopspeen 
gaat het om niet-voedend zuigen. Het niet-voedend zuigen is een eerste stap 
in de ontwikkeling naar borst- of flesvoeding, omdat het niet zo veel van de 
coördinatie van het zuigen, slikken en ademen vraagt.

Uw baby moet leren om het zuigen, slikken en ademen goed op elkaar af te 
stemmen. Het belangrijkste daarbij is dat uw baby veilig leert drinken zonder 
zich te verslikken en zonder er benauwd van te worden. Het voeden moet 
geen stressmoment zijn voor uw baby en voor uzelf, maar juist een prettige en 
positieve ervaring. Het is van belang dat uw baby in de beginfase van het voe-
den positieve ervaringen opdoet zodat voedingsproblemen op latere leeftijd 
worden voorkomen. Om deze reden zal er bij elke voeding gekeken worden of 
uw baby toe is aan het voedend zuigen en wordt er tijdens en na de voeding 
geobserveerd of uw baby het goed aan kan.

Met drinken aan de borst of uit de fles kan gestart wor den zodra uw baby het 
zuigen, slikken en ademen op elkaar af kan stemmen. Drinken is lastiger dan 
zuigen op een fopspeen omdat hierbij vaker geslikt wordt en op het moment 
van slikken kan er geen adem gehaald worden. Er is een duidelijke ontwikke-
ling te zien in het coördineren van het zuigen, slikken en ademen tussen de 
33/34 weken zwangerschapsduur en de uitgerekende geboortedatum.

Het is normaal dat het drinken bij te vroeg geboren baby’s wisselend verloopt. 
De ene keer kan het heel goed gaan terwijl uw baby de andere keer niet zelf 
kan drinken en volledig sondevoeding zal krijgen. De verpleegkundige houdt 
bij hoe elk voedingsmoment verloopt. Zij observeert of uw baby er aan toe is 
om zelf te drinken, het vol kan houden, hoe uw baby het beste geholpen kan 
worden tijdens het drinken en hoe het drinken is gegaan. Er wordt daarbij 
vooral gelet op de kwaliteit van het drinken. Het veilig en plezierig drinken is 
belangrijker dan de hoeveelheid die gedronken wordt.
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VOORBEREIDING OP HET VOEDEN
Rust en zo min mogelijk afleiding zijn erg belangrijk tijdens het voeden. Uw 
baby leert iets nieuws wat veel energie en aandacht vraagt. Het is daarom 
belangrijk dat er geen afleiding is in de vorm van hard geluid, praten, fel licht 
en bezoek. Zorg voor een rustige plek waar u zelf ontspannen kunt zitten en 
waarbij u goed naar uw baby kunt kijken.

VOORWAARDEN VOOR DE VOEDING
Er kan gestart worden met voeden als uw baby voldoende alert is. Uw baby 
moet wakker genoeg zijn om te kunnen reageren op de borst of fles. Door een 
langzame strijkende beweging van het oor in de richting van de mondhoek te 
maken met de tepel of de speen, stimuleert u de tepelzoekreflex. Dit geeft uw 
baby het signaal dat het voeden gaat starten. Als uw baby gereed is voor de 
voeding zal de mond openen en de tong omlaag gaan. Bied dan de borst of 
speen aan. Opent uw baby de mond niet dan is hij niet toe aan drinken en zal 
er sondevoeding worden gegeven.

START VAN DE VOEDING
Als ouder kunt u uw baby helpen bij het leren drinken. Van de
verpleegkundige, logopedist en lactatiekundige krijgt u hier adviezen over.

Houding
Zorg er voor dat uw baby goed ondersteund ligt tijdens het voeden. Bij flesvoe-
ding is het soms beter om uw baby in zijligging te voeden. De verpleegkundige 
zal u hierbij helpen. Let er op dat u zelf ontspannen zit. Op de afdeling zijn 
voedingskussens en voetenbankjes aanwezig.

Tepelzoekreflex
Bereid uw baby voor op de voeding door weer rustig met de tepel of speen 
over de wang te strijken van zijn oor richting mondhoek. Bied de borst aan of 
plaats de speen alleen in de mond als uw baby aangeeft dat hij klaar is om te 
zuigen (mond open en tong omlaag ). Zorg ervoor dat de tepel in zijn geheel 
in de mond wordt genomen of dat de speen tot aan het brede gedeelte in de 
mond komt. 
Voor het geven van houdingsadviezen en aanleggen van een baby aan de 
borst verwijzen wij u ook naar de folder “Borstvoeding geven aan uw te vroeg 
geboren baby”.
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TIJDENS DE VOEDING
Aanpassen van het zuigritme
Uw baby moet hard werken om het zuigen, slikken en ademen goed op elkaar 
af te stemmen. Als u merkt dat uw baby buiten adem raakt, kunt u helpen 
door het ritme aan te passen. Dit doet u door uw baby na enkele zuigbewegin-
gen te laten pauzeren. De verpleegkundige zal u helpen dit te leren toepassen.

Voorkomen van stress
Kijk goed naar uw baby tijdens het voeden. Onderbreek het voeden wanneer 
u stresssignalen ziet. Wanneer de stresssignalen aanhouden, krijgt uw baby 
de rest van de voeding per sonde. Om te leren drinken moet de voeding een 
prettige ervaring zijn voor uw baby. Stresssignalen zijn onder andere:

- Moeite met ademen (hoorbaar of zichtbaar)
- Onrustig worden
- Wegdraaien hoofd
- Wegduwen speen
- Wenkbrauwen optrekken of fronsen
- Verslikken/hoesten
- Kokhalzen
- Knoeien

Voedingsduur
Voed uw baby niet te lang. Stop zodra uw baby niet meer alert is ,stress-
signalen vertoont of moe wordt. De rest van de voeding wordt dan via de 
sonde gegeven. Een voedingsmoment duurt meestal tussen de 10 en maxi-
maal 20 minuten.

Boeren
Laat uw baby tussendoor boeren. Neem hier de tijd voor. Een goede houding 
hiervoor is rechtop of tegen uw schouder aan. Eventueel kunt u zachtjes over 
de rug wrijven.
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BEGELEIDING
Naast de begeleiding van de verpleegkundige zullen de logopedist en de lacta-
tiekundige kennis met u maken. Ze geven uitleg en advies over het voeden van 
uw baby. Ook wordt advies gegeven over de soort fles en speen die het beste 
gebruikt kan worden.

AFDELING LOGOPEDIE
De afdeling is bereikbaar via telefoonnummers:

 0344-674347 of
 0344-674335

AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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