Beleid bij dreiging van 10% gewichtsverlies
Uitgangspunt is om te voorkomen dat de baby 10% of meer afvalt en bij dreiging van 10%
gewichtsverlies tijdig in te grijpen zodat bijvoeden met kunstvoeding voorkomen kan worden.
Eerste voorwaarde moet zijn dat de baby vaak genoeg is aangelegd in de eerste 2 dagen. Is dit niet het
geval, dan dient er direct gestart te worden met kolven. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt ook
geïnventariseerd of de baby regelmatig heeft aangelegen en goed heeft gedronken.
Hieronder maken we onderscheid tussen 7 % afvallen en 10 % afvallen, omdat dit in de praktijk het
meest werkzaam is.
Bij 7 % afvallen:
Heeft de baby de eerste dagen 8-12 keer per 24 uur aangelegen met de juiste techniek?
Zijn de voedingen normaal qua duur (10-30 minuten per borst)?
Is de baby tevreden na het drinken?
Lijkt de voeding goed op gang te komen?
Voelt de moeder verschil tussen de borsten voor en na de voeding?
Wanneer alle vragen met ja zijn beantwoord, is er op dit moment geen reden tot ongerustheid. Veel
kinderen vallen de eerste dagen af om hierna weer gestaag aan te komen rond dag 4-5.
Wel wordt met de kraamverzorgster afgesproken contact met ons op te nemen wanneer:
➢

➢

De baby de volgende dag verder is afgevallen. Wanneer hier sprake van is en het lijkt er op dat het
afvallen richting de 10% neigt, dan wordt gestart met kolven na iedere voeding (overdag) en deze
voeding wordt d.m.v. cupfeeding of met een spuitje aan de baby aangeboden nadat hij aan de borst
heeft gedronken.
De baby de volgende dag minder goed drinkt aan de borst en minder tevreden is na de voeding. Het
advies zal gegeven worden de baby vaker aan te leggen of eventueel extra te kolven en deze
voeding bij te geven d.m.v. cupfeeding of met een spuitje.

Wanneer 1 of meerdere vragen met nee wordt beantwoord, wordt direct geadviseerd te starten met
kolven en deze gekolfde melk na te geven na iedere voeding.
Bij 10 % afvallen
Wanneer sprake is van een gewichtsverlies van 10 % of meer, zullen we altijd contact opnemen met de
dienstdoende kinderarts. Wanneer de kraamvrouw nog niet gekolfd heeft en er nog geen extra voeding
aan de baby is aangeboden, zullen we ervoor pleiten (indien dit verantwoord is) om de baby nog 24 uur
thuis te mogen houden, mits na iedere voeding of gekolfde melk wordt bijgegeven of gestart wordt met
het geven van kunstvoeding middels cupfeeding of met een spuitje. Het liefst wordt alleen gekolfde melk
aangeboden, maar bij te weinig opbrengst zal tijdelijk gebruik van kunstvoeding gemaakt moeten
worden. Afhankelijk van het advies van de kinderarts en welke dag na de bevalling het is, wordt de
hoeveelheid bijvoeding die na iedere voeding wordt gegeven afgesproken. Belangrijk hierbij is dat aan
de ouders goed uitgelegd wordt wat er precies aan de hand is en dat de genomen maatregelen voor
maximaal 48 uur gelden. Hierna zal besloten moeten worden hoe nu verder. Bovenstaande wordt altijd
in overleg met de ouders afgesproken. Het afbouwen van de bijvoeding zal bij aankomen van de baby
geleidelijk gebeuren.
Wij gaan er vanuit dat de baby met deze adviezen na 24 uur gegroeid zal zijn. Is dit niet het geval, dan
wordt de kinderarts opnieuw geconsulteerd evenals een lactatiekundige.
Wanneer de kraamvrouw al aan het kolven was en deze melk al werd aangeboden aan de baby en deze
ondanks dit beleid toch verder afgevallen is, dan zullen wij alert zijn op eventuele pathologie en de baby
insturen voor opname.
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