
Bijlage 2 bij Zorgprotocol kunstvoeding 

 Therapeutisch flesvoeden 

 

Therapeutisch flesvoeden wordt gebruikt als je wilt dat de fysiologie van het drinken van 

je pasgeborene aan de fles, zo dicht mogelijk de manier van drinken aan de borst 

benadert. Bij het therapeutische flesvoeden ervaart de pasgeborene de minste stress 

tijdens het drinken. Sommigen noemen het ook 'respectvol voeden'.  De pasgeborene 

neemt de fles, de pasgeborene bepaalt hoeveel hij drinkt en wanneer hij stopt met 

drinken. In het Engels heet het 'paced bottle feeding'.  

 

• Gebruik op de fles een speen met het kleinste gaatje en een standaard brede 

speenvorm (geen kers-speen, dental-speen of wat voor fantasie-speen dan ook). 

De speen moet lang zijn, zo lang mogelijk: lengte 2,5 - 3 cm. Door gebruik van 

een speen met een klein gaatje loopt de melk er niet vanzelf uit, hoogstens 

druppelt het wat. 

• Neem de pasgeborene rechtop op schoot, dicht tegen de kraamvrouw aan met 

veel huidcontact. Slikken is, als je nog zo jong bent, makkelijker als je rechtzit. 

De pasgeborene ligt dus niet op de rug in een wippertje, kinderstoeltje of op 

schoot.  

• Bied de speen aan op soortgelijke manier als bij borstvoeding: de speen wordt op 

bovenliphoogte, met de fles net niet horizontaal gehouden.  

• Kietel de pasgeborene met de tip van de speen op de bovenlip en beweeg de 

speen langzaam langs de huid naar de bovenlip. Wakker eventueel de trek in de 

fles aan en streel zacht met de flessenspeen langs zijn wangetjes, in de richting 

van zijn mondje. Dan weer streel je het stukje huid tussen de neus en bovenlip. 

• Zodra de pasgeborene zijn mond wijd opendoet, lok je hem wat uit en laat hem 

de speen pakken. Hij moet er als het ware een beetje naar reikhalzen. Je kunt de 

speen dan wat 'aangeven'. De pasgeborene zal een grote hap nemen, en gelijk 

gaan zuigen. 

• Als hij niet groot hapt of niet gelijk zuigt, neem de speen terug en probeer 

nogmaals een hap uit te lokken met het strelen over de wang en het stukje huid 

tussen neus en bovenlip. 

• Als hij eenmaal drinkt, zorg dan dat de speen gevuld blijft met melk, en hou de 

fles zo horizontaal mogelijk. Je schakelt hiermee de zwaartekracht uit. Dat 

betekent dat de pasgeborene meer moet zuigen en masseren om de melk uit de 

fles te krijgen. Een lange grote speen zuigt en masseert makkelijker dan een kort 

en klein speentje. 

• Als je merkt dat de pasgeborene een drinkpauze neemt, laat de fles met speen in 

de mond zonder voeding. Deels of helemaal, kijk en tast af wat het rustigste 

werkt. Een drinkpauze is normaal, zeker bij pasgeborenen. Een drinkpauze kan 

ook betekenen dat het genoeg is, dat hij niet meer hoeft. Dring hem die fles niet 

op. De fles hoeft niet leeg. Per dag kan zijn behoefte wisselen, dat is normaal. 

 

Een pasgeborene, die in eigen tempo mag drinken en frequent kleine voedingen krijgt, 

zal meestal ook laten merken dat hij graag kleinere porties wil. Je zal zien dat dat hem 

goed stemt. Neemt zijn behoefte aan eten toe, geef dan niet gelijk grotere hoeveelheden 

voeding maar liever een extra kleine voeding op een ander tijdstip erbij. 

 


