Borstvoeding met
behulp van een
tepelhoedje

U geeft borstvoeding aan uw baby. Problemen met aanleggen en
drinken kunnen vaak verholpen worden met goede instructies
en oefening. Soms kan een tepelhoedje nodig zijn om uw baby te
helpen bij het aanhappen en goed drinken. In deze folder vind u
hierover meer informatie

Wat is een tepelhoedje?
Een tepelhoedje is een (tijdelijk) hulpmiddel bij het geven van borstvoeding.
Het is een siliconen opzetstuk met een verbrede basis. Het is flexibel
en reukloos. Het tepelhoedje bevat een uitsparing. Dankzij dit open
gedeelte blijft de baby in contact met de geur van de moeder tijdens de
borstvoeding en heeft de baby huidcontact.
Dit tepelhoedje plaatst u over uw tepel. Uw baby drinkt van uw borst met
behulp van dit tepelhoedje.

Wanneer gebruik je een tepelhoedje?
Voor sommige baby’s is het drinken direct aan de borst moeilijk. Een
tepelhoedje kan dan (tijdelijk) helpen bij:
• Prematuur of dysmatuur geboren baby’s die moeite hebben met het
vacuüm houden.
• Wanneer de moeder vlakke of ingetrokken tepels heeft, waarbij andere
mogelijkheden niet hebben geleid tot het effectief drinken van de baby
aan de borst.
• Baby’s met een aangeboren afwijking die moeite hebben met het vacuüm
houden.
• Bij ernstige stuwing waardoor het aanhappen bemoeilijkt wordt.
• Bij pijnlijke tepels, waarbij andere mogelijkheden niet hebben geleid tot
effectief drinken van de baby aan de borst.
• Bij een te korte tongriem.
• Baby’s die de fles gewend zijn te helpen om aan de borst te leren drinken.

Welke tepelhoedjes zijn er?
Er zijn drie verschillende maten tepelhoedjes; S, M en L. Kies de juiste maat.
Let erop dat de baby groot aanhapt en met een wijd open mondje kan
drinken. Voor op tijd geboren baby’s rond de 3 kg of zwaarder is meestal
een tepelhoedje maat L de juiste keuze. Een te klein hoedje kan leiden
tot afklemmen, pijn bij het voeden en te weinig melk. Vraag hulp bij het
aanleggen met een tepelhoedje en het kiezen van de juiste maat.

Hoe plaatst u een tepelhoedje?
• U kunt vooraf de randen van de tepelhoed een beetje nat maken met
water zodat het beter blijft zitten.
• Buig de randen van het tepelhoedje helemaal naar buiten; klap het hoedje
als het ware binnenste buiten.
• Plaats het hoedje zo dicht mogelijk over de tepel en laat de zijkanten op
de borst komen. Zorg ervoor dat de tepel in het midden zit. Ondersteun
de borst met uw vingers en plaats de rand van het tepelhoedje stevig
tegen de borst. Let erop dat het open gedeelte op de plek zit waar het
neusje van de baby zit tijdens de borstvoeding: de baby blijft dan in
contact met de geur van de moeder.

afbeelding 1 				afbeelding 2

Hoe legt u uw baby met behulp van een tepelhoedje
aan?
Het aanleggen van uw baby met tepelhoedje gaat op dezelfde wijze als het
aanleggen aan de borst zonder tepelhoedje.
• Let erop dat de baby goed gesteund ligt in de armen van de moeder en
dat de baby het gehele tepelhoedje in de mond neemt tot aan het brede
gedeelte. De lipjes zijn naar buiten gekruld.
• Besteed aandacht aan het aanleggen. Laat uw baby aanhappen met
de mond wijd open, het hoofdje iets achterover de kin van de baby ligt
tegen de borst. De lipjes liggen tegen de basis van de tepelhoed en de
tepelhoed beweegt niet heen en weer tijdens het drinken.
• Uw kind mag het hoedje niet tussen de kaken plat drukken of vervormen.
Let erop dat het open gedeelte op de plek zit waar het neusje van uw
kind zit tijdens de borstvoeding. Uw kind blijft dan in contact met uw geur
en heeft een optimaal huidcontact.

Schoonmaken en bewaren
Ga hygiënisch te werk door na elke voeding het tepelhoedje af te spoelen
en af te drogen. Bewaar het tepelhoedje in een gesloten bakje.

Nadelen van het tepelhoedje
Hoewel een tepelhoed een goed (tijdelijk) hulpmiddel kan zijn, kunnen er
ook nadelen zijn bij het gebruik van een tepelhoedje.
• De borstvoeding wordt minder goed gestimuleerd door het ontbreken
van huid contact.
• Nakolven wordt geadviseerd als de voeding nog niet op gang is.
• De melkproductie kan teruglopen; het kan nodig zijn om te kolven.
• De baby leert een andere zuigtechniek dan direct aan de borst.
• Er kan gewenning aan de tepelhoedje bij de baby ontstaan.
• Als het tepelhoedje niet goed gebruikt wordt, kunnen tepelkloven
ontstaan en pijn bij het aanleggen.

Gewicht baby controleren
Bij het gebruik van een tepelhoedje raden wij aan om minimaal één keer
per week het gewicht van uw baby te controleren. Groeit uw baby 150 gram
of meer per week, dan kunt u, als u steeds heeft nagekolfd, het kolven
langzaam afbouwen. Hou de groei van uw baby daarna goed in de gaten.

Afwennen
Bij een prematuur geboren baby kunt het u hoedje gerust gebruiken tot de
uitgerekende datum. U gaat pas afwennen als het voeden goed verloopt en
de baby goed groeit.
Als u de baby van het tepelhoedje wilt afwennen, probeer dit dan nadat
de baby enkele minuten goed aan de borst heeft gedronken. Haal het
tepelhoedje weg en probeer de baby aan te leggen. Mocht dit niet werken,
leg dan weer aan met het tepelhoedje. Blijf dit dan van tijd tot tijd proberen.
Soms lukt het beter als de baby half slaapt, of als de moeder samen met de
baby in bad gaat of huid of huid contact heeft.
Als u voedt met het tepelhoedje en het afwennen lukt niet, probeer het dan
later nog eens of vraag om hulp.

Tot slot
Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen of opmerkingen
hebben, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige van de kraam en/
of kinderafdeling van het HMC.
Ook kunt u terecht bij de lactatiekundige in het HMC

Met dank aan:
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