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Moedermelk 
wordt beter 

verdragen en is 
licht 

verteerbaar. 

Moedermelk bevat 
de juiste vetzuren 
die nodig zijn voor 

een goede 
hersenontwikkeling 

en 
gezichtsvermogen. 

Moedermelk bevat 
groeifactoren, deze 
zijn van belang voor 

de rijping van het 
spijsverteringstelsel. 

Colostrum bereidt de 
darmen voor op het 

opnemen van voedsel en 
beschermt tegen infecties. 
 Een prematuur heeft een 

onvoldoende ontwikkeld 
afweersysteem. 

Borstvoeding: bijzondere voordelen voor deze kwetsbare 
groep en hun moeders. 

 
Colostrum (de eerste 

moedermelk ) heeft een 
unieke samenstelling met 

voornamelijk hoge 
concentraties antistoffen, 
vitaminen en mineralen.  

 

Borstvoeding 
brengt 

moeder en 
baby dicht bij 

elkaar. Moedermelk draagt 
bij tot een grotere 

intellectuele en een 
betere motorische 
ontwikkeling in een 
latere levensfase. 

Op langere 
termijn 

bescherming 
tegen 

Allergieën 
Kanker 

Diabetes 
Obesitas 



De baby en zijn immunologische bescherming 
 Na geboorte fysiologische immuniteit uit balans → moet snel 
gecorrigeerd worden door invasie van bacteriën tijdens en na 
geboorte. 

Darmbarrière erg belangrijk: toestaan van bepaalde en zich 
verdedigen tegen andere bacteriën. 

Wanneer vele factoren de normale microbiële blootstelling in de 
vroege perinatale periode beïnvloeden→ immuniteit kan lang uit 
balans blijven. 

Eerste maanden en levensjaren: enorm bepalend voor onze 
immuniteit (verhoging auto-immuunziekten; multifactorieel, meer 
sectio’smeer diabetes) 



De baby en zijn immunologische bescherming 
Perinatale factoren die de bacteriële colonisatie van de baby 
beïnvloeden:  

- Maternele vaginale flora gedurende de zwangerschap 

- omgevingsfactoren in het ziekenhuis: sterk gewijzigde flora bij opname op MIC; ontsmettingsmiddelen en AB 
voor bevalling; (breedspectrum AB is risico voor baby) 

- type van bevalling: recto-vaginale bifidobacterie-achtige bacteriën zijn belangrijk 

- Postnataal AB en andere medicatie: type AB is doorslaggevend in belang van de flora, corticosteroïden: 
overgroei van candida, minder flora en minder van kwaliteit 

- Borstvoeding: meer bacteriële diversiteit, vooral bij exclusieve BV 
Grotere diversiteit flora → minder kans op nosocomiale infecties, resistente enterobacteriën, sepsis en NEC. 
 

Prof. Langhendries: A remarkable interrelationship between the maternal microbiotica 
and the microbiotical of her offspring: breastfeeding can help optimizing it… 



De baby en zijn immunologische bescherming 
 
 Dus liefst vaginale bevalling 
 
 Exclusieve BV zo lang mogelijk: 
 
   - Optimale immuniteitsrespons na optimale microbiële stimulatie  
     van de mucosa 
   - Laat toe om weinig antigene stimulatie te hebben op die nog  
     immature mucosa 
 
 Rationeel gebruik van AB en andere medicatie 

 
 Moedermelk hygiënisch opvangen en bewaren 



Melkproductie beschermen  

 Moeders van prematuren → meer risicofactoren voor een verlate start van de 
melkproductie. (Cregan, De Mello, Kershaw, MCDougall&Hartmann, 2002) 

 Kort na bevalling starten met kolven. 
 Manueel colostrum kolven tijdens eerste dagen kan bijdragen tot een goede  

lactatie. (Ohyama, Watabe,&Hayasaka, 2010) 
 Aandacht voor hygiënisch kolven, verdelen, bewaren MM. 
 Moeder inlichten: heel kleine volumes de eerste dagen die zeer waardevol zijn. 
 dubbelzijdig afkolven = tijdbesparend en effectief. 
 Ziekenhuizen verschillen in richtlijnen voor bewaren en toedienen van afgekolfde 

moedermelk. 
 Skin to skin: melkproductie ↑, eenzijdig kolven kan tijdens skinnen. 

 
 



eerste 2 weken postpartum: kritische periode voor 
het bekomen van een optimale lactatie  
(P.Meier,  2012) 

Complexe endocriene, anatomische en biologische veranderingen om melkproductie 
te ‘programmeren’. 

Borstklier extreem gevoelig voor prolactine-effecten. 

Dus interventies gericht op een optimale productie moeten toegespitst zijn op deze 
periode. 

Acute stress, angst en vermoeidheid zijn van invloed op de prolactine en 
melkproductie. 

15 ml colostrum gedurende eerste 24 levensuren (1.5ml per voeding) , dag 7-10 naar 
> 500 ml > 800 ml voor tweeling. 



HOE VAAK KOLVEN? 
= afhankelijk van beoogde doel: enkele dagen/weken MM kolven 
of volledige lactatie bereiken? 
 

-Initiatie van de lactatie 
 ‘initiate’ programma tot aan lactogenesis 2. 
 8x kolven per 24 u gedurende de eerste 14 dagen (≠om de 3 uur). 
 Nacht: niet meer dan 6 uur tussen 2 kolfbeurten, wekker niet nodig, 

wel onmiddellijk kolven bij ontwaken. 
-lactatie onderhouden 
 5-6 x kolven per 24 u (doel: ≥ 500 ml behouden) 
 Kolven tot er geen melk meer zichtbaar uit de borst komt is een 

indicatie voor een goede borstlediging. 



 
 
 
 
 

AFKOLVEN 

Borstmassage, 
warmte, een foto van 

je baby en 
kangoeroeën kunnen 

je helpen 

Combineren met 
handtechnieken 

vermeerdert 
productie 

 na eerste 14 dagen 
mag je het aantal 

kolfbeurten 
verminderen indien 

je >500 ml kan 
behouden (800 ml 

voor tweeling) 

Start snel na de 
bevalling 

Hoe vaak? 
≥8x per 24 uur 

 eerste 10-14 dagen 

Dubbelzijdig 
kolven=tijdswinst en 

extra stimulerend 

Frequentie en 
volume per dag (24 

uur) kan je noteren in 
het volgboekje 

“proficiat” of 
kolfdagboekje 



 

  Met de hand kolven  
 (video: http://newborns.stanford.edu/Breastfeeding/HandExpression.html 
 
 

  

a) Borstmassage 
 
Strijk licht van de bovenkant van de borst richting tepelhof. Masseer de melkgangen en -kliertjes door met een vlakke hand 
van boven af richting tepel te drukken. Maak cirkelvormige bewegingen met de vingers.  
 
b) Vorm een “C” met uw vingers ongeveer een cm verwijderd van het tepelhof en met de tepel in het midden tussen uw 

duim en wijsvinger. U zal na wat ervaring weten waar u best uw vingers plaatst en waar de melk het gemakkelijkst 
komt. 
 

 
 
 
c) Duw eerst achterwaarts naar de borstkas toe, 

 
 
d) Druk dan uw borst samen met duim en wijsvinger. Ondertussen gaat u verder met achterwaarts duwen. Vermijd het 

glijden van uw vingers richting tepel. 
 
e) Laat de druk los en herhaal vanaf c) 
 
 
 
 
Wissel verschillende keren tussen linker- en rechterborst. 
Vang de melk op in een omgekeerd spuitje of in het kolfschildje van het kolftoestel. 
  



 
             BELANGRIJK: start met een lage zuigkracht en stel daarna de maximaal te verdragen  
             zuigkracht in met de draaiknop.  U kan deze nog aanpassen gedurende de hele  
             kolfsessie.  

 

1) Initiate programma  

            Druk op Aan/uit, gevolgd door de druppeltoets (binnen 10 sec) 

            Te gebruiken vanaf de eerste kolfbeurt tot wanneer u 3 keer na elkaar 20 ml melk hebt afgekolfd. 

            Het programma loopt onafgebroken gedurende 15 minuten. Het programma is pas afgerond 
            als op het scherm ‘Gedaan‘ weergegeven wordt.  

  

 2) maintain programma        

    Druk op Aan/uit 

        Te gebruiken nadat u 3 keer na elkaar 20 ml melk hebt afgekolfd met het Preemie + programma . 

        Beëindig de kolfsessie wanneer de melk gestopt is met druppelen. (na 10-15 minuten)  

          AFKOLFTOESTEL symphony Medela 



Hands-on Pumping = tijdens elektrisch kolven met 
de handen meedrukken. 
 

Video: http://newborns.stanford.edu/Breastfeeding/MaxProduction.html              
( maximizing milk production-video) 

1. Borstmassage 
2. Kolven met behulp van  een afkolftoestel. Tegelijkertijd gebruikt u uw handen om te 

masseren en druk uit te oefenen op de ene en daarna andere borst.  U zal weten waar 
te drukken waar er hardere plekken te voelen zijn in de borst. Wanneer er geen melk 
meer komt, haalt u de kolfschelpen weg. 

3. Masseer opnieuw de borsten, vooral de buitenkant. 
4. Kolf nog even enkelzijdig handmatig of met een kolftoestel terwijl u enkele keren wisselt 

van kant. 

Deze methode van kolven kan de melkproductie verhogen en de samenstelling van de melk 
verrijken. 



                         Hygiënisch kolven 

handvat en drukknoppen van het toestel 
ontsmetten voor gebruik. 

 Handen ontsmetten 
 (thuis handen wassen) 

Het kolfsetje uit de steriele verpakking kan in elkaar 
gezet worden zonder de binnenkant aan te raken. De 
flesdopjes kunnen in deze verpakking gelegd worden 
tijdens het kolven. 

Flesje labelen met naam en tijdstip van afkolven 
 
Naam: 
Datum:  
Uur:  
MM   



Externe kenmerken: 
Dunne armpjes en benen, lage 
spiertonus in rust. 
Klein mondje, geen vetkussentjes 
in wang die de bewegingen van de 
tong en kin tijdens de voeding helpt 
stabiliseren. 

Fysiologische immaturiteit; 
Immatuur cardiorespiratoire 
systeem ,brady’s, apneu, 
onregelmatige AH, moeite om 
adequate zuurstofsaturatie te 
behouden tijdens voeding  

Metabole immaturiteit: 
Gebrek aan onderhuids vet: 
risico op hypothermie en  
hypoglycemie 

Neurologische immaturiteit: 
.Immature motoriek, lage spiertonus: moeite met hoofdcontrole en 
positie gebogen ledematen met handjes op middenlijn bij gezicht.  
.Ondersteuning nodig, zwakker aanhappen, zuigen en fixatie aan 
de borst. 
.Meer tijd in diffuse,  sufferige status, frequente shifts in status 
tussen slaap en alertheid, korte alerte periodes. 
.Meer staren of wazig kijken = verminderde mogelijkheid om 
visuele stimuli aan te kunnen. 
.Snel overprikkeld door stimuli zoals geluid, licht, aanrakingen.  
 Dit geeft stress en vermindert de tijd aan de borst. 

Specifieke kenmerken prematuur gerelateerd aan borstvoeding 

Door al deze verschillen is het begrijpelijk dat men aanneemt dat borstvoeding 
tot aan een bepaalde maturiteit onwenselijk is maar onderzoek toont aan dat dit 
niet het geval is                                                             Kerstin Hedberg Nyqvist (Uppsala Zweden) 



Wanneer start BV : beoordelen op "er klaar voor zijn" of het 
bevorderen van bekwaamheid? 

• PML 34 w (Comrie&Helm,1997) of 32w 
(Cousins,1999;Lemons,2001;Wheeler,Johnson,Collie, 
Sutherland,&Chapman,1999) 

• Jonger dan 32 w alleen NNZ, daarna ongelimiteerd 
(Meier,2001) 

• Minimaal gewicht, evaluatie na zuigen op speentje of vinger 
(Comrie&Helm,1997) 

Starten meestal gebaseerd op behalen van een 
bepaalde maturiteit gebaseerd op 

Vele screeningmethoden voor opstarten orale 
voeding, maar vooral gebaseerd op flesvoeding 



Fysiologische stabiliteit tijdens borstvoeding 
Algemeen: voorwaarde voor opstarten orale voeding → coördinatie zuigen, slikken, ademen   

Observaties: fysiologische respons op BV bleek verschillend van die van flesvoeding. 

 
• Ongecoördineerd zuigen en slikken met verslikken, apneu, bradycardie, saturatiedaling en lagere 

saturatiewaarden en temperatuur daling bij flesvoeding.  
• Tijdens drinken aan de borst bleven deze waarden stabieler (Blaymore Bier et al., 1997; Chen 

Wang,Chang&Chi,2000, Dowling,1999) 
• Hogere lichaamstemperatuur baby door hogere borsttemp. moeder als gevolg van stijging 

oxytocine. (Uvnas-Moberg&Eriksson,1996) 
 

Verklaring: baby controleert zuigen, slikken en AH  zodat fysiologie stabiel blijft.  

Drinkgedrag nog immatuur → maar baby controleert en past zijn drinkgedrag zelf aan (=pacing) en 
beschermt zo zijn fysiologische stabiliteit (zuigen, houdt adem in, ademt tijdens pauze, kleine 
desaturatie, snel AH, traag en opnieuw zuigen enz.) 

VOORWAARDE: Prematuur blijft fysiologisch  stabiel tijdens BV op 
voorwaarde dat moeder sensitief is ten opzichte van gedrag en fysiologische 
signalen. 
 



Prematuur blijft fysiologisch  stabiel tijdens BV op voorwaarde dat moeder 
sensitief is ten opzichte van gedrag en fysiologische signalen 

Borstvoeding en ontwikkelingsgerichte zorg 

Motorische ontwikkeling verbetert door aanpassing zorg en omgeving aan huidige 
ontwikkelingsstadium van centrale zenuwstelsel door ondersteunen eigen acties tot 
zelfregulatie. (Nyqvist, Ewald &Sjöden, 1996)  

Nidcap: NIDCAP® : Newborn Individualized Care and Assessment Program 
klinisch model voor gestructureerde beoordeling en voorziening van zorg in harmonie met 
huidig ontwikkelingsstadium en medische staat (H. Als, Lawhon, Duffy, McAnulty, Gibes-
Grossman,&Blickman, 1994). 

De baby wordt gezien als actief individu dat kan antwoord bieden op zintuiglijke input met 
tekens en activiteiten tot zelfregulatie.  



 
Prematuur blijft fysiologisch  stabiel tijdens BV op voorwaarde dat moeder sensitief is ten 
opzichte van gedrag en fysiologische signalen  

Borstvoeding en ontwikkelingsgerichte zorg 
Observatie: autonomie, motoriek, gedragsstatus, interactie met 

sociale en fysische omgeving. 

Resultaat: vroeger orale voeding, vroeger totale voeding per 
os (H.Als et al.,1994), vroeger naar huis (Becker, 

Grunwald,Moorman &Stuhr,1991)  

Interactie ouder/kind,verzorgende/kind→beïnvloeden elkaar. 

Eigen agenda verzorgende werkt contraproductief→ zorgplan 
aanpassen aan signalen kind 

Nidcap beklemtoont unieke rol van ouders als primaire 
verzorger.(betere co-regulatie zorg en noden van kind, meer tijd, veel skin to 

skin, betere slaaporganisatie) 











Vuistregel 4 van de Tien Vuistregels voor het 
welslagen 

van de borstvoeding van Waf individueel te 
bepalen tijdstip wanneer baby 
voldoende stabiel is 

 

De kracht van  
 huid-op-huidcontact 



 
• “Het lichaam van de moeder is de natuurlijke leefomgeving 

(habitat) van de baby” 
  Natuurwet 2, Breastfeeding made simple, Mohrbacher N. & Kendall-Tacket K 

2010 

 
  Hoe kleiner de prematuur, hoe meer nood aan verblijf op 

moeders borst om te stabiliseren, ook al heeft hij nood aan 
medische technologie. Dr Nils Bergman  Public Health Physician MB ChB, DCH, MPH, 
MD. Talks on skin-to-skin contact cape Town South Africa      www.skintoskincontact.com 

 

De kracht van  
 huid-op-huidcontact 



 

Wat is skin-to- skin contact?   Dr. N.Bergman  Public Health Physician MB ChB, DCH, MPH, MD.,2012 

 
 
 

Plaats Een plaats waar zorg voorzien is; warmte, voeding, 
bescherming. 

Onze BIOLOGIE De plaats waar pasgeborenen overleven en ontwikkelen al 
miljoenen jaren 

In ons DNA Ons DNA, genen zijn aangepast aan deze 'plaats' "the 
environment of evolutionary adaptness (EEA) 

Juiste gewaarwordingen Brein ontvangt "te verwachten" gewaarwordingen die 
moeder voorziet 

neurowetenschap Geboorte kritische periode, eerste gewaarwordingen 
beïnvloeden zenuwbanen hersenen moeder en baby 

Basis voor borstvoeding Veilig, georiënteerd op voeding en natuurlijke slaapcycli 

normaal Scheiding: abnormaal voor baby's biologie, hersenen en 
genen 

Tegengesteld aan scheiding 
 

Fysiologie ontregelt, DNA moet zich aanpassen, brein 
verliest veerkracht 

Evidence based 
 

Bewijs dat scheiden schade toebrengt 

Voor alle pasgeborenen Hoe meer prematuur, hoe belangrijker 

Gebaseerd op Moeder  Moederen: biologisch, moeder-kind eenheid 

Goed voor vaders Prematuur nood aan veel skin to skin, hulp van vader 

Veilig Doe het 'veilig' techniek ook belangrijk 



De biologische programmering van een 
pasgeboren zoogdier: 
 

• Natuurlijke leefomgeving 
       voedingsprogramma wordt gestimuleerd 
 

• Scheiding                       
       verdedigingsprogramma wordt gestimuleerd                                   

De kracht van  
 huid-op-huidcontact 



protest/ 
huilen 

• Ademhaling/hartslag↑ 
• Bloeddruk ↑ 
• Stresshormonen↑ 

wanhoop/ 
waakstand 

• Temperatuur↓ 
• Ademhaling/hartslag↓ 
• Stresshormonen↑cortisol→

toxic stress: psychopatholog. 
ontwikkelingsafwijkingen 

Scheiding: 
verdediging 

Maag 
darmwerking 

 = geen 
groei 

De kracht van  
 huid-op-huidcontact 



koloniseren 
met 

huidbacteriën 

Warmte 
Fijn gevoel 
Veiligheid 

• Huilen↓ 
• Ademhaling: rustig 
• Hartslag: regelmatig 
• Bloeddruk↓ 
• Stresshormonen↓ 
• Glycemie↑ 

Huid- 
op-huid 
contact 

  Maag-darmwerking↑ 
 = groeistimulerend 
   (eten/verteren) 
  

Oxytocine↑ bij 
moeder en baby 

De kracht van  
 huid-op-huidcontact 



Oxytocine ↑: effect op de moeder 
 
• Hechtingsgedrag ↑ 
• Kalmerend effect↑ 
• Emotioneel herstel 
• Pijndrempel↑ 
• bloeddruk ↓/stresshormonen↓ 
• Samentrekken van baarmoeder, wondheling↑ 
• Bloeddoorstroming ↑naar de borsten, toeschietreflex↑ 
• Eetlust↑/glycemie↑ 
• Meer vertrouwen, oogcontact, positieve interactie met baby, emotionele 

beschikbaarheid, angst↓ ook later in interactie en opvoeding 
 

Ouders voelen zich beter in NICU-omgeving, zien baby als minder 
"abnormaal", plaatsen zich centraal binnen het verzorgingsteam.               

De kracht van  
 huid-op-huidcontact 



Oxytocine ↑: effect op de baby 
• Rustiger, dieper slapen, minder huilen 
• Staat open voor contact met de moeder, alerter 
• Pijnverlichting 
• Bloeddruk↓/stresshormonen↓hersenontwikkeling↑  
• Hartslag: regelmatiger, stabielere zuurstofsaturatie 
• Minder apneu 
• Bloeddoorstroming huid baby ↑, stabielere 

temperatuur 
• Eetlust↑/vertering/glycemie↑ 

De kracht van  
 huid-op-huidcontact 



KMC: Kangaroo Mother Care  
Drs Rey&Martinez 1979 Bogota, Colombia, 1985 Andrew Whitelaw, 1987 Agneta Jurisoo 

 
1.Kangaroo Position  -maternal infant skin to skin contact 
2.Kangaroo Nutrition - early and exclusive breastfeeding 
3.Kangaroo Support  - never separate mother and baby,   
add on available technology and psychological support to 
mother  

 



borstvoedingsstappenplan 

1. Kolven van moedermelk 
2. Starten met sondevoeding 
3. Kangoeroeën  
4. non-nutritief zuigen 
5. 32 w.BV éénmaal per dag 
6. BV tweemaal per dag 
7. Borstvoeding op de NICU 
8. Borstvoeden thuis 
 
Beter: vanuit KMC en aanleggen mama en kindje kans geven 
om vordering te maken met BV 



Matuur 
zuigpatroon, 

lange zuigreeks, 
ritmisch zuigen, 
borstvoeding op 

vraag 

Frequent kolven, 
sondevoeding, 
zoveel mogelijk 

skin to skin 

Mond en neus 
tegen tepel 

Ruiken, 
sabbelen, melk 

proeven  

Rooting, enkele 
zuigbewegingen, 
korte zuigreeks, 

lange pauze, 
korte periode 

aan borst, 
melkintake 
occasioneel 

Langere zuigreeks, 
blijft langer aan de 
borst, melkintake 

frequenter, 
variabele 

volumes:reductie 
van 

supplementeren 

Toegenomen 
melkintake 
occasioneel 

grotere volumes 

Nog immatuur 
zuigpatroon:korte 
zuigreeks, lange 
pauze, variabel 

melkvolume, 
exclusief BV 

mogelijk, deels op 
verzoek of minimaal 

keren aanleggen 

stadia van vordering borstvoeding  



 
Observatie borstvoeding prematuur 
studie : 71 moeders, 4000 PIBBS records  
(Nyqvist, Ewald,&Sjöden,1999) 
 
kind tussen 26 en 35 weken GA, niet ernstig ziek 

BV gestart na stop beademing en CPAP 

ongeacht PMA of bepaald gewicht 

moeder wekelijks BV counseling gebaseerd op PIBBS 

Vanaf melkintake werd testwegen ingevoerd 

Verbluffende resultaten  



 
 
Observatie borstvoeding prematuur 
 
 PIBBS: preterm infant breastfeeding behavioral scale 

Wat? 
Directe observatie motorische borstvoedingscompetentie baby door moeders en 
professionelen. 

Doel?  
Basis voor praktisch advies om borstvoedingsvaardigheid baby te verbeteren. 

Items:  

• Rooting 
• Hoeveelheid borst in de mond 
• Aanhappen en aan de borst blijven 
• Zuigen (initiatie en zuigreeks) 
• Langste zuigreeks 
• Slikken 

(Nyqvist, Ewald,&Sjöden,1999) 
 







Advies gebaseerd op BV observatie via PIBBS-schaal  

• Rooting: de baby vertoont geen zoekgedrag 
Advies: geef moeder suggesties over hoe ze lipjes kan aanraken met tepel of vinger; leg uit 
dat wangetje en mondhoek aanraken rooting uitlokt bij voldragen baby maar prematuurtje  
onrustig kan maken. 
• Hoeveel borst is er in het mondje? Niets, deel van tepel, hele tepel maar niet areola 
Advies: geef moeder suggesties hoe ze zoeken kan stimuleren en haar baby dicht bij kan 
brengen wanneer mondje wijd open met neerwaartse tong. 
 
• Aanhappen en vasthouden: niet of maar even vasthouden 
Advies: raad moeder aan kindje dichter bij te brengen, C-greep toe te passen, niet schaar-
greep. 
  
 

 
(Nyqvist, Ewald,&Sjöden,1999) 
 



Advies gebaseerd op BV observatie in verband met PIBBS-scale  

• Zuigen: begint niet te zuigen of erg lange pauzes terwijl wakker 
Advies: raad moeder aan te praten tot haar kindje, borstweefsel zachtjes indrukken ter 
hoogte van neusje zodat de tepel het harde verhemelte raakt en een zuigreflex uitlokt, 
handpalm kindje aanraken. 
 
• Slikken: geen slikgeluid te bemerken 
Advies: informeer de moeder dat dit moeilijk te horen is, vertel ook dat het niet mogelijk is 
om de melkintake te meten aan de hand van zuigpatroon, tijd van zuigen en slikgeluiden. 
 
• Weinig of geen verbetering ondanks advies en suggesties 
Advies : wanneer geen verbetering ondanks bovengenoemde adviezen verschillende 
keren toegepast  (niet aanhappen, laat de borst voortdurend los, zuigt minimaal ondanks 
wakkere staat, krijgt minimaal volume aan melk binnen) → raad een tepelhoedje aan en 
beoordeel het effect. 

 
(Nyqvist, Ewald,&Sjöden,1999) 
 



Strategie overgang parenterale voeding naar enterale 
voeding  

1.  Voeding na gepland tijdsinterval: prematuren verdragen frequente intervallen van 2 h         
met kleine volumes beter. 
Testwegen werd geïntroduceerd zo vlug er tekens zijn van melkintake, (helft van volume    
zelfs1keer) BV op vaste tijdstippen wordt gestopt en dagvolume wordt berekend. 
Mama leert dat variabel intake patroon normaal is, legt aan op verzoek en na 3 uur vorige BV. 
Mama en verplegende beslissen hoeveel en wanneer supplementeren 
 
2.  Semi-demand feeding: continu beoordelen van hongersignalen en frequent aanleggen, 
aanleggen na lange periode rust, en supplementeren om dagelijkse voorgeschreven 
melkvolume te bereiken. 
 
3.  Demand feeding: neurologisch zo ontwikkeld dat hersenen in staat zijn om honger en  
verzadiging aan te geven en voeden kan gebaseerd worden op de hongersignalen.   

(Nyqvist, Ewald,&Sjöden,1999) 
 



 
Vroege BV vaardigheid: onderzoeksresultaten           (Nyqvist, Ewald,&Sjöden,1999) 
 

• Ongeacht PML op dag 1 van BV vertoonden alle kindjes rooting, de helft hapte kort efficiënt aan. 
• zoeken, efficiënt aanhappen en vasthouden met periode zuigen voor het eerst gezien op 28 w 
• Langere zuigreeksen van zelfs ≥30 zuigbewegingen zag men vanaf 32 w 
• Sommige kinderen bereikten exclusieve BV met immatuur zuigpatroon ( korte zuigmomenten en AH 

tijdens pauze) 
• 94 % BV bij ontslag waarvan 80 % volledig en 14 % gedeeltelijk  
• Kinderen langer gescheiden van moeder bereikten BV skills op latere PM leeftijd 



Conclusie 

 Dit bevestigt de theorie dat motorische ontwikkeling optreedt door ervaring. 
    
 Orale motorische competentie wordt getriggerd wanneer de tepel de lippen van het 

kindje raakt, vervolgens het harde verhemelte en er melk in het mondje stroomt. 
                                                                                                  (Thelen en Vogel, 1989) 

 
 

 

Starten met borstvoeding zou gebaseerd moeten zijn op 
cardiorespiratoire stabiliteit tijdens handling als exclusief 
criterium, ongeacht huidige PML, PNL, gewicht en al mogelijk bij 
27 weken PML. (Nyqvist, Ewald,&Sjöden,1999) 

 



Borstvoeding ondersteunend 

• Informatie voor bevalling 
• Skin to skin snel na geboorte, KMC 
• Nidcap, stress voor aanleggen vermijden 
• Family-centered care, interactie moeder/kind begeleiden 
• Zetel met armsteun en BV-kussen, verschillende BV posities 
• Geen ongefundeerde restricties in duur of frequentie  
• Realistische verwachtingen 
• Sondevoeding tijdens skinnen of wanneer niet mogelijk zuigen op 

fopspeentje tijdens s.v. en beetje melk via spuitje op een zijde van de tong.  
• Advies gesteund op borstvoedingsobservatiemethode. 
• Professionele ondersteuning door volledige zorgteam en een 

ondersteunende omgeving. 
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