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Tips en advies
veelvoorkomende voedingsproblemen

Heeft uw baby last van ongemakken waardoor het drinken van borst- of 
dieetzuigelingenvoeding wordt belemmerd? Deze folder geeft informatie 
over de oorzaak van veelvoorkomende voedingsproblemen en biedt 
handvaten om de klachten te verlichten.

Dieetzuigelingenvoeding speciaal voor uw kind 
Op voorschrift van uw diëtist of arts start uw kind met dieetzuigelingen-
voeding. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u het voorschrift 
van uw diëtist of arts opvolgt. Het is onze zorg om het gebruik van 
medische voeding voor u en uw baby zo aangenaam en effectief mogelijk 
te laten verlopen.
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Spugen
De meeste baby’s geven na het drinken van een fles wat voeding 
terug. Meestal heeft uw baby hiervan zelf geen last. Een veel-
voorkomende oorzaak is dat bij baby’s de sluitspier tussen de maag 
en de slokdarm soms nog niet volledig is ontwikkeld, waardoor 
voeding makkelijk omhoog komt. 

U kunt de voeding, in overleg met de behandelend diëtist of arts, 
verdikken met Johannesbroodpitmeel (één tot twee maatschepjes per 
100 ml). Ook zijn er speciale zuigelingenvoedingen voor spugende 
baby’s. Voor baby’s met een koemelkallergie of lactose-intolerantie 
zijn deze echter niet geschikt.

Tips bij spugen 

• Zorg ervoor dat u rustig kunt voeden. Neem hiervoor 
 voldoende tijd.
• Geef kleine hoeveelheden per keer, maar let er wel op dat uw  
 baby voldoende voeding krijgt (hoeveelheid volgens voorschrift  
 diëtist of arts).
• Drinkt uw baby gulzig, gebruik dan een speen met een 
 kleiner gat.
• Let erop dat de speen steeds goed is gevuld met melk, 
 zodat uw baby geen extra lucht binnenkrijgt tijdens het 
 drinken.
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Krampjes
Krampjes beginnen meestal twee weken na de geboorte en worden 
vaak na drie tot vier maanden minder. Door onrustig of gulzig drinken 
kan uw baby te veel lucht binnenkrijgen. Dit kan een oorzaak zijn van 
krampjes. Krampjes zijn vervelend, maar meestal onschuldig. Als uw 
baby veelvuldig huilt of minder dan nodig drinkt, dan is het raadzaam 
om contact op te nemen met de diëtist of arts.
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Tips bij krampjes

• Houd uw baby zoveel mogelijk rechtop bij het voeden. Het kan 
dan gemakkelijk een boertje kwijt en de lucht komt niet in de 
darmen terecht.

• Zorg ervoor dat uw baby voldoende drinkt, zodat het geen 
honger en dorst heeft.

• Probeer de pijn van de krampjes te verlichten. Het kan helpen 
 uw baby in een warm bad te doen of een warme doek tegen 
 het buikje te leggen.
• Los dieetzuigelingenvoeding op volgens de gebruiksaanwijzing. 

Gebruik nooit meer of minder poeder dan aangegeven.

Acute en chronische diarree
Bij baby’s is het moeilijk vast te stellen of er sprake is van diarree.
Vooral bij borstvoeding kunnen ook gezonde baby’s dunne tot 
brijachtige ontlasting hebben. Bij diarree is de ontlasting waterdun en 
komt deze meestal meer dan drie keer per dag. Diarree kan heel 
plotseling (acuut) ontstaan, of langere tijd aanwezig zijn (chronisch). 
Het wordt veroorzaakt door een virus of bacterie en gaat vaak na vijf 
tot tien dagen weer over.
• Als u denkt dat uw baby diarree heeft, is het belangrijk dat het 

voldoende vocht binnenkrijgt om uitdroging te voorkomen.
• Gaat de diarree gepaard met braken of koorts of zijn er 

verschijnselen van uitdroging, zoals droge lippen of verminderde 
urineproductie? Dan kan ORS helpen om uitdroging te voorkomen 
of te herstellen. ORS is een mengsel van zouten en druivensuiker. 
Bij voorgenoemde klachten is het raadzaam om contact op te 
nemen met de huisarts of het consultatiebureau. Jonge kinderen 
kunnen namelijk snel uitdrogen.

• Als de diarree niet gepaard gaat met uitdrogingsverschijnselen 
maar wel langer dan één tot twee weken aanhoudt, is het ook 
verstandig om te overleggen met de arts.
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Verstopping
Net als diarree is verstopping bij baby’s moeilijk te definiëren. 
Zo kan de frequentie en het uiterlijk van de ontlasting per kindje 
erg verschillen. Ook kan uw kindje minder ontlasting produceren 
als het overstapt van borstvoeding naar dieetzuigelingenvoeding. 
Heeft uw kindje minder vaak ontlasting dan gebruikelijk, laat het 
veel windjes en merkt u dat het moeite (pijn) heeft met het 
produceren van een volle luier? Dan is er mogelijk sprake van 
verstopping.

Tips bij verstopping

•  Maak de dieetzuigelingenvoeding niet te geconcentreerd. 
 Haal het schepje losjes door het poeder en druk het poeder in 
 het schepje niet aan.
• Zorg dat uw baby voldoende drinkt. Geef bij warm weer 
 eventueel extra water (20 ml) tussendoor.
• Geef uw baby altijd zo’n twee weken de tijd om aan een 
 nieuwe voeding te wennen.
• Houden de problemen aan? Neem dan contact op met uw 
 diëtist of arts.
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Hongerige baby
Als uw baby nog hoofdzakelijk borst- of dieetzuigelingenvoeding 
krijgt en u denkt dat het niet voldoende heeft aan de hoeveelheid 
voeding, overleg dan met het consultatiebureau, uw diëtist of arts. 
Zij kunnen beoordelen of het nodig is om meer te geven. Als u uw 
baby te veel voeding geeft, krijgt het te veel calorieën binnen en 
kan het te zwaar worden.

Enkele tips

• Neem voldoende tijd voor het geven van een voeding; vijftien 
 tot twintig minuten is prima voor het leegdrinken van een fles.  
 Als uw baby te snel drinkt, dan houdt het zuigbehoefte en blijft  
 het ontevreden. Gebruik in dit geval een speen met een kleinere  
 opening, zodat uw baby automatisch langzamer drinkt.
• U kunt de tijd tussen de voedingen iets rekken door uw baby   
 tussendoor wat extra handwarm water te laten drinken.
• Heeft uw baby extra zuigbehoefte, dan kunt u dit oplossen   
 door een fopspeen te geven.
• Er zijn speciale zuigelingenvoedingen voor “hongerige” baby’s.  
 Deze voedingen zijn zo samengesteld dat een baby er sneller  
 een vol gevoel van krijgt, zonder dat het extra calorieën levert.  
 Voor baby’s met een koemelkallergie of lactose-intolerantie zijn  
 deze voedingen echter niet geschikt.
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Met dank aan: Ingrid Mimpen, kinderdiëtist Voeding & Zo te Rotterdam.

U kunt onze speciale informatiefolder aanvragen
De infokaart “Introductie bijvoeding bij koemelkallergie” is voor 
kinderen met een koemelkallergie. 

Tip: maak gebruik van een dagboekboekschema. 
Dit kunt u gebruiken als uw baby voor het eerst bijvoeding krijgt. 
U kunt erop bijhouden welke voedingsmiddelen u aan uw baby 
geeft en hoe het daarop reageert. U kunt het dagboekschema 
downloaden: www.sorgente.nl/infokaarten-dieetzuigelingenvoeding.



Sorgente

Onze klantenservice helpt u graag verder
Op www.sorgente.nl vindt u informatie en handige tips. Heeft u toch 
nog een vraag? Het Klantenteam KinderCare is alle werkdagen 
bereikbaar tussen 8.00 en 18.00 uur:
• telefoon: 030 - 634 62 64 (24/7 bij spoed)
• e-mail: teamkindercare@sorgente.nl
• chat: www.sorgente.nl

Onze service voor u op een rij
• Bestelt u voor 17.00 uur? Dan is het mogelijk om de medische 

voeding de volgende dag bij u te laten bezorgen. Bestellingen na 
17.00 uur worden op dinsdag geleverd.

• Via de webwinkel kunt u gemakkelijk zelf 24 uur per dag, 7 dagen 
per week online bestellen. Ga naar www.sorgente.nl/mijnsorgente 
en acitveer uw ‘Mijn Sorgente’ account.

• Kijk op de website www.sorgente.nl voor praktische tips en 
recepten.

• Voor persoonlijk contact, vragen en ondersteuning staan onze 
deskundige medewerkers op werkdagen telefonisch voor u klaar.

• Komt de voeding voor vergoeding in aanmerking? Dan loopt de 
betaling via uw zorgverzekeraar. U hoeft dus niets te doen.

De Algemene Voorwaarden vindt u op onze website of kunt u bij ons
opvragen.

www.facebook.com/Sorgentebvwww.sorgente.nl

Sorgente B.V.   Postbus 281, 3990 GB Houten

SO
K

V
0
0
4
5
 o

k
t.

 2
0
2
0


