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Inleiding

 2015: 66 251 kinderen levend geboren (Kind en Gezin) 

 7,6% van de levend geboren kinderen wordt 

prematuur (<37 weken) geboren (2015: 5035

baby’s)

 40%  prematuur geboren baby’s: 

voedingsproblemen tijdens 2 eerste levensjaren 
(Gardner, Hagedorn 1991)

 Ontwikkeling van voedingsvaardigheden bij 

prematuur geboren baby’s is zeer belangrijk

 Belang van medisch personeel in de ondersteuning 

van dit ontwikkelingsproces



Age terminology during perinatal period “Pediatrics 2004”



Normale ontwikkeling primaire 

mondfuncties

Orale reflexen (Wolf & Glass 1992)

Adaptieve reflexen (effect v honger)

 Slikreflex: Eerste 3 mnd gekoppeld aan zuigreflex

 Zuigreflex

 Bijtreflex

 Palmomentaal reflex

 Tepelzoekreflex (rooting)

Beschermende reflexen (blijvende reflexen)

 Hoestreflex

 Kokhalsreflex



Zuig-, slik- en ademtriade

Zuigen:(intra-uterien GA 15wkn Ianniruberto & Tejani 1991)

Non-Nutritive Sucking (NNS)

 Niet-Voedend Zuigen

 Zuigen zonder vloeistof ingestie

Nutritive Sucking (NS)

 Voedend zuigen

 Zuigen met vloeistof ingestie



NNS bij prematuren
Meeste studies met fopspeen (maar NNS borst / 

snuggling)

Ontwikkeling van NNS: (Wolf & Glass 1992)

27-28 wkn PMA

 Enkele geïsoleerde zuigbewegingen met 

lange variabele pauzes

30-33 wkn PMA

 Meer georganiseerd zuigreeks - pauze

 Zuigreeksen kort maar stabiel in lengte

 Pauzes lang en onregelmatig in lengte

34 wkn PMA

 Ritmischere reeksen

 Pauzes korter en regelmatiger

Ontwikkeling van NNS ritmes bij premature zuigelingen 

Hack, Estabrook & Robertson 1985



NNS bij prematuren:

Geen gedocumenteerde nadelen  (Foster 2016)

Voordelen: (Foster 2016)

– Snellere overgang van SV naar FOF

–  opnametijd ziekenhuis 

– Verbeterde transittijd, GI motiliteit 

– Analgesie 

– Stress vermindering 

– Positief effect op ontwikkeling van zuiggedrag 



Maar:(Foster 2016)

 Geen  circulerende GI hormonen 

(motiline, gastrine, insuline, ILGF1), 

geen gewichtstoename 

 Geen voorspeller voor zuig-,slik- en 

ademcoördinatie

 Indicatie voor “Readiness to oral feed”?



Zuigen
Compressie:
• Strippen van de tepel/speen 

• Positieve druk duwt melk uit speen 

• Opwaartse beweging van kaak / tong

Suctie:
• Negatieve intra-orale druk trekt melk uit speen / 

tepel

• Afgesloten orale caviteit (lippen, tong, zachte 

verhemelte)

• Neergaande beweging van kaak / tong

Positieve druk of compressie “duwt” vloeistof 

uit de tepel/speen 

Negatieve druk of suctie “trekt” vloeistof uit de 

tepel/speen

Wolf & Glass 1992



Zuigen:

Ontwikkeling van zuigen:
(meeste onderzoek naar ontwikkeling van oraal motorische vaardigheden 

uitgevoerd bij flesvoeding) 

Borstvoeding (K. Nyqvist 2013)

 31 wkn PMA: NS 

 32 wkn PMA: Herhaalde zuigsalvo’s 

 36 wkn PMA: Mature rooting, efficiënte omvatting van 

alveola en minstens 15min aanzuigen

 33,4 - 40 wkn PMA: (gem 36 wkn): Volledige BV 



Ontwikkeling van zuigen:
Zuigvaardigheden bij prematuren (PMA < 30 wkn) (Lau  2000, 2001)

 5 stadia: 

 Aan-/ afwezigheid van suctie

 Ritmiciteit van suctie/compressie

 Immatuur zuigpatroon: voornamelijk enkel compressie

 Vaak zwakkere tongcupping

 Suctie niet absoluut nodig voor succesvolle flesvoeding (owv oa hydrostatische 

druk), immatuur zuigpatroon wel minder efficiënt (Lau 1997)

 Echter wel nodig bij BV: vorm van tepel en transfer van melk uit de borst. (Meier 

2000) Doch prematuren kunnen ook met immatuur zuigpatroon excl. gevoed 

worden dmv BV (Nyqvist 2013)

 Matuur zuigpatroon: ritmisch afwisselen suctie en compressie

 Betere tongcupping

  leeftijd  stadium



Zuigvaardigheden bij prematuren (PMA < 30 wkn) (Lau  2000, 2001)

Stadium Beschrijving

1A
en/of

1B

Geen suctie en aritmische compressie

Aritmische afwisseling tussen suctie en compressie

2A
en/of

2B

Geen suctie en ritmische compressie

Aritmische afwisseling tussen suctie en compressie met zuiggroepen

3A
en/of

3B

Geen suctie en ritmische compressie

Ritmische suctie en ritmische compressie, met toegenomen suctieamplitude, groter 

amplitudebereik en langere zuiggroepen

4 Ritmische suctie en compressie, met duidelijk bepaalde suctie en kleiner 

amplitudebereik

5 Ritmisch duidelijk bepaalde suctie en compressie, met gestegen suctieamplitude en 

een zuigpatroon gelijkaardig aan dat van een voldragen kind

5 stadia: 
Aan-/ afwezigheid van suctie

Ritmiciteit van suctie/compressie



Zuigvaardigheden bij prematuren (PMA < 30 wkn) (Lau  2000, 2001)

5 stadia: 
Aan-/ afwezigheid van suctie

Ritmiciteit van suctie/compressie



Maturatie van de zuigpatronen bij 

prematuren (Gewolb 2001)

Zuigsnelheid  met  PMA:
PMA 32wkn: 55 zgbew/min  PMA 40wkn 65 zgbew/min

Lengte zuigreeksen  met  PMA:
PMA ≤ 35wkn: 8,9 zuigbew/reeks  PMA > 35wkn 13,9 zuigbew/reeks



Verschillen NS en NNS:

NNS: korte zuigreeksen met even lange pauzes

NS: duur van zuigsalvo en aantal 

zuigbewegingen/reeks  en duur van pauzes 

geleidelijk 

Niet-Voedende en Voedende zuigpatronen (Wolf & Glass 1992)



Verschillen NS en NNS:

 Mature zuigpatronen meestal eerst in NNS en 

vervolgens in NS (grotere slikfrequentie in NS 

vs NNS) (Lau 2000)

 NNS minder nood aan coördinatie owv minder 

slikken

 Zuigfrequentie NNS 120 zuigbew./min, NS 60 

zuigbew./min (Wolf 1968), NNS 2x zo snel



Verschillen NS en NNS:

 Zuigamplitude NNS kleiner dan bij NS 

(Wolf 1968) NS grotere kaakbewegingen

 Anterieure en posterieure 

tongbewegingen NS groter dan NNS 
(Miller 2007)



Slikken (intra-uterien GA 12,5 wkn Humprey 1967)

Wolf & Glass 1992

Voeding en ademhaling delen 

dezelfde ruimte, met de farynx als 

kruispunt tussen deze 2 functies. 

Deze 2-voudige rol ligt aan de 

basis van mogelijke problemen 

met de zuig-, slik- & 

ademcoördinatie



Anatomische verschillen tussen mond en 

pharynx van pasgeborene en volwassene
(Morris & Klein 2000)

Pasgeborene: 
1. Kleinere intraorale ruimte

2. Kleinere mandibula in lichte 

retractie

3. Zuig-/vetkussentjes in wangen

4. Tong vult vrijwel gehele 

mondholte en is hierdoor beperkt 

in bewegingen

5. Epiglottis en zachte verhemelte 

raken mekaar als bijkomend 

beschermingsmechanisme

6. Larynx ligt hoger in hals, 

vermindert nood aan complexe 

larynxsluiting om luchtweg te 

beschermen tijdens slikken



Slikfasen 

Orale fase:
 Transport (propulsie) bolus naar farynx door tong (=zuigen 

bij baby’s)

 (! Reflexmatig zuigen initieert slikken!)

Tuleu & Wright 2015



Slikfasen
Faryngeale fase:

Reflexmatig
Initiatie: tong EN bolus voorbij 
amandelpijlers (bolus van minimaal 
0,04ml nodig om slikreflex te 
initiëren)
Gelijktijdig proces van
 Afsluiting nasopharynx
 UES relaxeert en peristaltische 

beweging farynxspieren
 Hyoid (en strottenhoofd) naar 

ventraal en craniaal 
 Sluiting van valse en ware 

stembanden (ademhalingsstop)
 Epiglottis kantelt naar dorsaal en 

caudaal (soms afwezig bij jonge 
zuigelingen) Rommel 2000

Tuleu & Wright 2015



Slikfasen

Oesophagale fase: 

 Reflexmatig

 Peristaltische contracties slokdarmspieren

 Transport naar maag

Tuleu & Wright 2015



Terminologie slikken:

• Aspiratie: Onder  niveau ware stembanden

• Stille aspiratie: Verslikken zonder klinische 
tekens, objectiveren dmv RX slikact

• Penetratie: Boven niveau ware stembanden
•

• Stase: Resten thv keelwand, boven epiglottis 
(valleculae), boven UES (recessus
piriformis)

• Passieve overloop: Bolus in farynx zonder 
triggering slikreflex  



Aspiratie tijdens slikken

Veiligheid vergt juiste timing in afsluiten van stembanden 

en epiglottis om aspiratie te vermijden

 Aspiratie voor slikbeweging: 

 Slechte bolusvorming (letten op houding)

 Aspiratie tijdens slikken: 

 Nasale regurgitatie 

 Onvolledige/laattijdige afsluiting luchtweg 

 Faryngeale hypocontractiliteit

 Aspiratie na slikbeweging:

 Residu thv keelwand

 Reflux

 Verminderde opening en/of relaxatie UES

 Oesophagale hypocontractiliteit



Maturatie van het slikproces bij 

prematuren (Lau 2003)

 Grotere en in volume variërende 

bolussen (0,12ml PMA 42wkn  à term 

geboorte 0,22ml)

 Mogelijkheid om slikfrequentie op te 

drijven

 Verhoging van intrabolusdruk, tong kan 

krachtiger bolus naar pharynxwand

verplaatsen



Stabiel slikritme wordt voor stabiel 

zuigritme verworven (Gewolb 2001)

 32wkn PMA: snelle, kleine 

amplitude, ongecoördineerde en 

aritmische zuigbewegingen

 33wkn PMA: zuigen evolueert tot 

onregelmatige 2-3 

zuigbewegingen/s, zuigen en 

slikken nog niet  altijd gelinkt

 34wkn PMA: ritmisch patroon van 

zuigen en slikken, zuigfrequentie 

ongeveer 1/s
Maturatie van ritmisch 

zuigen en slikken 

(Gewolb 2001)



Melkflow vs slikfrequentie

  Melkflow   slikfrequentie  ventilatie meer onderbroken en 

ademhalingsfrequentie

  Melkflow  slikken vanaf geaccumuleerd kritisch volume 

ademhalingfrequentie , behoud van stabielere parameters (Al –Sayed 

1994) 

 Gezonde à terme baby’s = “resilient feeders”: zonder problemen 

zuig-, slikfrequentie en zuigdruk aanpassen om melkflow te regelen. 

 Premature baby’s en medisch gecompromitteerde zuigelingen: 

gelimiteerde aanpassingsmogelijkheden aan wisselende flow (Mathew

1992)

 Te hoge melkflow   slikfrequentie om orophariynx te klaren en 

aspiratie te vermijden (ten koste van ventilatie), indien dit niet lukt 

zal melk zich opstapelen in oropharynx (aspiratie risico) met 

zichtbare spilling uit de mond. (Schrank 1998) 



Ademen

Slikken blokkeert de ademhaling

Tijdens voeding afname van normale 

ademhalingspatronen:
 Afname van inademingstijd, minuutventilatie, 

ademhalingsfrequentie (Mathew 1985, Miller 1995)

 40-60 ademhalingen/min, slikken 0,35-0,7s (Koenig 1990) 

soms slecht 0,3s tijd om te ademen 

(Ademhalingsfrequentie meer dan 60/min  voeding 

per os?) 



Ademen

 Zuig-, slik- en ademcoördinatie:  

 Ritmiciteit = belangrijk 

 Zuigen en slikken reeds vroeg ritmisch aan 

elkaar gelinkt 34wkn PMA, meeste 

problemen slikken-ademen.

Wolf & Glass 1992



Ademen

 À terme zuigelingen: slikken komt voor in elke 

ademhalingsfase maar meestal gedurende 

uitademhaling (80%), einde inademen, einde 

uitademen, pauze (Bamford 1992)

 Premature zuigelingen: slikken komt 

voornamelijk voor tijdens (adem-) pauzes en 

inademen (gevaarlijk!)(Lau 2003)

 Premature zuigelingen vertonen meer 

voedings-geïnduceerde apneu’s (Wolf & Glass 1992)



BV stressvoller dan FV bij premature zuigelingen?

Fysiologische verschillen (O2 saturatie, 

lichaamstemperatuur) tussen BV en FV bij premature 

en medisch gecompromiteerde zuigelingen:

 Meier 1997: Premature zuigelingen tonen hogere O2 

saturatiewaardes en lichaamstemperatuur tijdens BV ivm FV. 

Kleinere gewichtstoename BV ivm FV

 Chen 2000: Premature zuigelingen tonen hogere O2 

saturatiewaardes en lichaamstemperatuur tijdens BV ivm FV. 

Geen desaturaties gemeten tijdens BV

 Clark 2007, Conway 1994, Sundseth & Philbin 2011, Thoyre 

& Brown 2004: Flesvoedingen zorgen voor meer 

“uitdagingen” wat betreft zuig-, slik- en ademcoördinatie bij 

prematuren ivm borstvoeding.



Fysiologische verschillen (O2 saturatie, 

lichaamstemperatuur) tussen BV en FV bij premature 

en medisch gecompromiteerde zuigelingen:

 Bier 1993: Zuigelingen met BPD (bronchopulmonaire 

dysplasie) tonen hogere O2 saturatiewaardes tijdens BV 

ivm FV

 Marino 1995: Zuigelingen met congenitale hartafwijkingen 

tonen hogere en minder variabele O2 saturatiewaardes 

tijdens BV ivm FV. Geen desaturaties tijdens BV



BV stressvoller dan FV bij premature zuigelingen?

Conclusie:

 BV is meer fysiologische voedingswijze bij 

premature zuigelingen en flesvoeding kan 

stressvoller zijn.  

 “Breastfeeding is the optimal method of feeding for

this vulnerable group of infants” (Nye 2008)”

 Opm: Flesvoeding in BV-houding (elevated side-

lying position) toont betere fysiologische stabileit

(hartslag, O2saturatie…) (Clark 2007, Thoyre 2012)



EN NU?

Wanneer starten met voeding per os?

 PMA (meestal tussen 32 en 34wk) is niet 

enige criterium 

 Gedragsobservatie en fysiologische maturatie 

van de premature zuigeling betere indicatoren 

zijn voor “readiness” Jones & Spencer (2005), Sundeth & Browne (2002), 

Thoyre & Brown (2004)

 Vroege start BV is fysiologisch minder 

belastend dan vroege start flesvoeding. Flow 

is minder te controleren bij flesvoeding (Meier 1996) 



Mag NNS (fopspeen) aangeboden

worden bij BV?

Ja, indien medisch stabiel (oa niet bij

orale intubatie) vanaf geboorte en zonder

limitaties bepaalde PMA (Nyqvist 2013)



Kan succesvolle BV zonder matuur

zuigpatroon?

 JA, succesvolle BV kan met immatuur

zuigpatroon

 Transitie naar matuur zuigpatroon volgt met 

 PMA

 Voldoende volumes voor gewichtstoename

die met stabiele parameters en zonder

stress kunnen gedronken worden (Nyqvist 2013)



De praktijk (Meier 2013)

 Medisch stabiel: skin to skin holding (STS, 

kangaroo care) waarbij moeder 15 min voordien 

afkolft en NNS/suckling, proeven, likken kan 

opgestart worden. 

 Vervolgens bij verdere maturatie, NNS  NS (met 

eventueel evacuatie van eerste toeschietreflex met 

snelle flow)

 Prematuren kunnen veiliger drinken wanneer flow 

wordt verminderd (Mathew 1991, Lau 2003)



 Belangrijk om bij start BV prematuren nog 

af te kolven ook na drinken

 Want intake 

 nog erg variabel  

 vaak nog relatief kleine hoeveelheden (Hurst 2004)



Problemen tijdens de BV:

1. Immature suctie: 

 Baby lost borst 

 Indruk van verzadiging zonder effectief te drinken, of slechts 

kleine hoeveelheden

Wat kunnen we proberen?

 Belang van houding tijdens BV met goede steun voor hoofd, 

hals en torso. Nekverlenging met lichte flexie

 Manuele borstcompressie om melkflow te bevorderen tijdens 

zwakke suctie

 Ultradunne siliconen tepelhoedjes compenseren voor dit 

tijdelijk maturatieprobleem. Vorm van tepel wordt zo gekneed 

en melktransfer wordt zo gefaciliteerd. (Meier 2000, 2007)



2. Tongklikken
Zwakkere tongcupping, plattere tong

 Te snelle flow en terugvallen op minder ontwikkeld

zuigpatroon

 Te kort tongfrenulum

 Minder goed aanhappen

 Minder ontwikkelde/geen vetkussentjes

Wat kunnen we proberen?

 Toeschietreflex, sterke flow wat laten aflopen, afkolven

 Houdingsaanpassing bv liggend op borst, tegen

zwaartekracht in 

 Frenectomie?

 Correct aanleggen

 Opletten met mondcontrole



3. Flesvoeding:
Moeizame coördinatie, voedings-geïnduceerde 

apneu’s

Wat kunnen we proberen?

 Houding (elevated side-lying position)

 Trage flow spenen

 ”External pacing techniek”: kantelen of verwijderen 

van speen in/uit de mond na 3-5 zgbew 



Take home messages:
 Safety first

 Kwaliteit boven kwantiteit

 Liever geen voedingservaring dan

negatieve voedingservaringen

 Volg het ritme van de zuigeling!!!




