Cupfeeding
Bijvoeding voor uw baby bij Rhena

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Er kunnen redenen zijn om uw baby naast borstvoeding, bijvoeding
te geven. Bij Rhena wordt bijvoeding per cup gegeven. Dit wordt
cupfeeding genoemd. Als uw baby wordt overgeplaatst naar de
Kinderafdeling, wordt bijvoeding op een andere manier gegeven.
In deze folder leggen we uit wanneer cupfeeding nodig is, wat het
precies is en wat u voor cupfeeding nodig heeft.

Wanneer is cupfeeding nodig?
 U bent bevallen na een zwangerschap van 35 weken en voor de
37e week van de zwangerschap.
 Het bloedsuikergehalte van uw baby is te laag.
 Uw baby is meer dan zeven procent van zijn geboortegewicht
afgevallen.
 Op advies van de kinderarts.

Wat heeft u nodig?
 Een spuugdoek.
 Een cup, een medicijnbekertje of kopje. De rand moet glad en vrij
dun zijn.
 Voeding, het liefst afgekolfde borstvoeding. Als u dit niet heeft,
kunt u ook kunstvoeding gebruiken. Kunstvoeding wordt vaak
‘flesvoeding’ genoemd.
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Hoe geeft u cupfeeding?

 Zorg er voor dat uw baby goed wakker is.
 Houd uw baby rechtop op uw schoot en ondersteun zijn hoofd.
 Houd het cupje in uw dominante hand, als u rechts bent houdt u
het cupje in uw rechterhand
 Wikkel uw baby in als hij erg onrustig is. Zo kunnen zijn handen
niet tegen de cup stoten.
 Laat de cup licht rusten op de onderlip van uw baby
 Houd de cup schuin, dan kan uw baby er met zijn tong bij. Giet
geen melk in de mond, maar laat uw baby het in zijn eigen
tempo met zijn tong oplikken.
 Laat uw baby tussendoor rusten, zonder de cup weg te nemen.
 Laat uw baby boeren als hij de cup leeg heeft.
 Schrijf op de babylijst die bij het wiegje hangt, hoeveel voeding u
heeft gegeven en de manier waarop.
Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/
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