
Natuurlijk zuiggedrag
Zuiggedrag is een aangeboren, natuurlijke reflex van de meeste baby‘s. 
Wanneer baby‘s zuigen om zichzelf te kalmeren of zichzelf in slaap te 
sussen zonder een voeding, noemen we dit niet-voedend zuiggedrag. 
Dit niet-voedend zuiggedrag vertonen ze al in de baarmoeder wanneer 
ze oefenen om op hun handen of vingers te zuigen. Een baby een fop-
speen geven, kan helpen om te voldoen aan die natuurlijke zuigbehoefte.  

Hoe ziet de ideale fopspeen eruit?
Ouders geven hun baby‘s al eeuwenlang iets om op te zuigen. Er zijn 
een aantal belangrijke overwegingen bij het uitkiezen van een speen. 
Denk bijvoorbeeld aan gewicht, materiaal, zachtheid, flexibiliteit en de 
vorm van het schildje en de speen.
We werkten samen met spraak- en taalpathologen om een fopspeen 
te ontwerpen die de natuurlijke beweging van de mondspieren helpt 
ondersteunen. 

Medela 
Kennisbrief
Een reeks voor professionals 
in de geboortezorg

Al meer dan 60 jaar zet Medela zich in om moeders te ondersteunen tijdens hun zwangerschap en borstvoedingsperiode. 
Op basis van wetenschappelijk onderzoek en de natuur ontwikkelen we producten van hoge kwaliteit die de moeder ondersteunt 
tijdens haar zwangerschap, bij het geven van borstvoeding en bij het afkolven van moedermelk. Nu zetten we een volgende stap 
en bundelen we onze krachten met bibi, een toonaangevende Zwitserse producent van fopspenen met meer dan 85 jaar ervaring. 
Met de kennis en expertise van Medela en bibi vormen we het nieuwe merk Medela Baby waarmee we moeders en baby’s nog 
beter en langer kunnen ondersteunen. 

De ontwikkeling van 
een nieuw merk in fopspenen

Er kwam naar voren dat een speen moet voldoen aan de volgende punten:

•  Dunne schacht zodat de ruimte tussen de boven- en onderkaak  
minimaal blijft. 

•  Platte speen welke minder ruimte in de mond inneemt zodat de tong  
meer bewegingsruimte heeft.

•  Flexibele en elastische speen, die meer tongbewegingen mogelijk maakt.
•  Lichtgewicht structuur voor een minimale belasting van de gezichtsspieren.
•  Ergonomisch schildje dat beter op het gezichtje aansluit en drukpunten 

voorkomt.

Wanneer een fopspeen op een verantwoorde manier wordt gebruikt is dit niet nadelig voor de initiatie en duur van borst-
voeding bij gezonde en voldragen baby’s. De infographic aan de achterzijde laat zien wat verantwoord gebruik inhoudt.

Vanuit onderzoek en 
de natuur naar een 
nieuw merk in fopspenen.

Nu brengen we de jarenlange expertise van 2 merken, wetenschap-
pelijk onderzoek en kennis van de natuur samen. Daarbij hebben we 
ook gekeken naar wat moeders belangrijk vinden bij een fopspeen. 
Dit alles brengen we samen in een nieuw merk in fopspenen, 
Medela Baby

De spenen van Medela Baby zijn voorzien van SensoPearls™. Dit zijn 
kleine gladde verdikkingen aan de binnenkant van het schildje van de 
speen. Ze zijn bovenaan en onderaan het schildje geplaatst – naast 
de luchtgaatjes – om het risico op roodheid en irritatie van de tere 
huid van de baby te verminderen. 

Ergonomisch 
gevormd schildje

Platte speen

Dunne 
schacht Flexibele en

elastische speen

Lichtgewicht
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* PersonalFitFLEX™ is niet beschikbaar in maat 36 mm

©
 M

ed
el

a 
AG

/r
ef

. m
as

te
r d

oc
. 2

00
.0

53
8/

K
62

1.
41

12
/M

N
LN

L/
20

19
-0

6/
D

Zorg ervoor dat je een borstschild in de juiste maat gebruikt. Dit is essentieel om effectief te kunnen kolven, het helpt de melkstroom te optimaliseren.

Meer informatie over de maten van de Medela borstschilden
 Afkolven mag niet pijnlijk zijn. Met borstschilden in vijf maten biedt Medela maximaal comfort en efficiëntie tijdens het kolven.  
Gebruik deze richtlijn om op basis van de diameter van je tepel de voor jou meest geschikte maat te bepalen. 

De maat van je borstschild testen
• Begin met de borstschild die met je kolf is meegeleverd of met de 

maat die je op basis van je meting hebt bepaald.
• Centreer de tepel en plaats het borstschild voorzichtig op de borst.
• Aanpassen om Maximum Comfort Vacuum en optimale zuigkracht 

te bereiken.
• Beoordeel aan de hand van onderstaande afbeeldingen terwijl 

kolvend in de afkolffase (na de stimulatiefase).

Stap 1
Meet met behulp van een liniaal of meetlint de diameter van 
je tepel aan de basis (over het midden) in millimeters (mm).  
De tepelhof niet meemeten.

Stap 2
Bepaal op basis van de uitkomst je maat van het borstschild.  
Voorbeeld: Als de diameter van jouw tepel 16 mm bedraagt, adviseren 
wij het Medela borstschild in de maat 21 mm.

•  De tepel schuurt langs de 
zijkant van de schacht.

• Probeer een grotere maat.

Wist je dat:
•   je voor elke borst mogelijk een andere maat nodig hebt?
• je maat borstschild afhangt van je borstweefsel en huidelasticiteit?
•  de juiste maat borstschild voor jou kan veranderen gedurende je 

afkolfperiode?
• de grootte van je tepel kan veranderen als je vacuümdruk toepast?
•  te hard aandrukken van het borstschild melkkanalen kan blokkeren?

Diameter tepel
(Ø mm)

Maat borstschild 
(Ø mm)

Tepel

Basis tepel

Tepelhof
Tepelhof

Tepelhof

Tepelhof

Tepel

Te klein

Tepel

Te groot

Nipple

Juiste 
maat

De juiste maat  
borstschild kiezen

Meten

•  De tepel bevindt zich in het 
midden en heeft voldoende 
bewegingsruimte.

• De tepel en een overmatig 
deel van de tepelhof worden 
de schacht ingetrokken.

• Probeer een kleinere maat.

Redenen om een andere  
maat te proberen.
•  Schuurt je tepel langs de schacht en voelt dit oncomfortabel aan?
• Kun je zien dat een overmatig deel van de tepelhof in de schacht 

wordt getrokken?
• Is er sprake van zichtbare roodheid?
• Kleurt je tepel of tepelhof wit?
• Voel je na het afkolven dat er melk is achtergebleven in de borst?

Als je ook maar een van deze vragen met «JA» hebt beantwoord, 
probeer dan een andere maat op basis van de bovenstaande meetin-
structies. Raadpleeg een lactatiekundige of borstvoedingsspecialist als 
je nog twijfelt of je de juiste maat hebt gekozen.

International Sales, Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Switzerland, Phone +41 41 562 51 51, www.medela.com
Netherlands & Belgium, Medela Benelux BV, Uilenwaard 31, 5236 WB ’s-Hertogenbosch, The Netherlands, Phone +31 73 690 40 40, Fax +31 73 690 40 44 
info@medela.nl, info@medela.be, www.medela.nl, www.medela.be

  Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Switzerland, www.medela.com

Bekijk onze animatie over het kiezen van de juiste maat borstschild op www.medela.nl/juistemaat 

Tot 17 Tot 20 Tot 23 Tot 26
Tot 32

21 24 27 30 36
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• Beoordeel aan de hand van onderstaande afbeeldingen terwijl 

kolvend in de afkolffase (na de stimulatiefase).
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Meet met behulp van een liniaal of meetlint de diameter van 
je tepel aan de basis (over het midden) in millimeters (mm).  
De tepelhof niet meemeten.
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Bepaal op basis van de uitkomst je maat van het borstschild.  
Voorbeeld: Als de diameter van jouw tepel 16 mm bedraagt, adviseren 
wij het Medela borstschild in de maat 21 mm.

•  De tepel schuurt langs de 
zijkant van de schacht.

• Probeer een grotere maat.

Wist je dat:
•   je voor elke borst mogelijk een andere maat nodig hebt?
• je maat borstschild afhangt van je borstweefsel en huidelasticiteit?
•  de juiste maat borstschild voor jou kan veranderen gedurende je 

afkolfperiode?
• de grootte van je tepel kan veranderen als je vacuümdruk toepast?
•  te hard aandrukken van het borstschild melkkanalen kan blokkeren?
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Meten
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bewegingsruimte.

• De tepel en een overmatig 
deel van de tepelhof worden 
de schacht ingetrokken.

• Probeer een kleinere maat.

Redenen om een andere  
maat te proberen.
•  Schuurt je tepel langs de schacht en voelt dit oncomfortabel aan?
• Kun je zien dat een overmatig deel van de tepelhof in de schacht 

wordt getrokken?
• Is er sprake van zichtbare roodheid?
• Kleurt je tepel of tepelhof wit?
• Voel je na het afkolven dat er melk is achtergebleven in de borst?

Als je ook maar een van deze vragen met «JA» hebt beantwoord, 
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Verantwoord gebruik van een fopspeen
Zuigen is een fysiologische kernbehoefte die even instinctief is als borstvoeding en die al begint bij de foetus tijdens de 
zwangerschap. Tongbewegingen en het zuigen worden al waargenomen vanaf een zwangerschapsduur van 13 weken.1,2 

Niet-voedend zuigen aan de borst is een natuurlijke reflex en helpt om een baby te kalmeren.3 Als moeder en baby van
elkaar zijn gescheiden, kan niet-voedend zuigen op een fopspeen helpen.

Wat zijn de voordelen van niet-voedend zuigen?

Gebruik een fopspeen op een verantwoorde manier

Kijk voor meer informatie over het geven van borstvoeding aan je pasgeboren baby en hoe je 
melkproductie werkt op medela.nl/borstvoeding

References: 1 Miller JL et al. Early Hum Dev. 2003; 71(1):61–87. 2 Popescu EA et al. Physiol Meas. 2008; 29(1):127–139. 3 Lubbe W, Ham-Baloyi W. BMC. Pregnancy. Childbirth. 2017; 17(1):130. 4 Pillai Riddell RR et al.
Cochrane Database Syst Rev. 2015; (12):CD006275. 5 Jenik AG, Vain N. Early Hum Dev. 2009; 85(10 Suppl):S89-S91. 6 Foster JP et al. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 10:CD001071. 7 Sampallo-Pedroza RM et al.
Rev Fac Med. 2014; 62(4):593–604. 8 Jaafar SH et al. Cochrane Database Syst Rev. 2016; (8):CD007202. 9 UNICEF, WHO. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 10 Moon RY.
Pediatrics. 2016; 138(5):e20162940. 11 Vu-Ngoc H et al. Pediatr Neonatol. 2020; 61(1):106–113. 12 Amir LH. Breastfeed Med. 2014; 9(5):239-243. 13 Furtenbach M et al. Myofunktionelle Therapie KOMPAKT I –
Prävention. Vienna: Praesens; 2013. 235 p. 14 Proffit WR. Br J Orthod. 1986; 13(1):1–11. 15 AAPD. In: The Reference Manual of Pediatric Dentistry. 2019-2020. Chicago IL: AAPD; 2020. p. 228–232.
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Kijk voor meer informatie over het geven van borstvoeding aan je pasgeboren baby en hoe je melkproductie werkt op medela.nl/borstvoeding

Verantwoord gebruik van een fopspeen
Zuigen is een fysiologische kernbehoefte die even instinctief is als borstvoeding en die al begint bij de foetus tijdens de 
zwangerschap. Tongbewegingen en het zuigen worden al waargenomen vanaf een zwangerschapsduur van 13 weken.1,2  
Niet-voedend zuigen aan de borst is een natuurlijke reflex en helpt om een baby te kalmeren.3 Als moeder en baby van  
elkaar zijn gescheiden, kan niet-voedend zuigen op een fopspeen helpen.

Wat zijn de voordelen van niet-voedend zuigen?

Helpt 
baby’s te 

kalmeren3

Vermindert de 
pijnervaring4

Zelfregulering 
van emoties5

Helpt bij de 
spijsvertering6

Ondersteunt 
de orale 

ontwikkeling7

Het is wetenschappelijk bewezen dat fopspenen niet nadelig 
zijn voor de initiatie en de duur van borstvoeding bij gezonde 
voldragen baby’s.8 Volgens de meest actuele 10 stappen voor 
succesvolle borstvoeding van de WGO/UNICEF (uit 2018) 
moeten Baby-friendly ziekenhuizen moeders adviseren 
over het gebruik en de risico’s van voedingsflessen, 
spenen en fopspenen.9

References: 1 Miller JL et al. Early Hum Dev. 2003; 71(1):61–87. 2 Popescu EA et al. Physiol Meas. 2008; 29(1):127–139. 3 Lubbe W, Ham-Baloyi W. BMC. Pregnancy. Childbirth. 2017; 17(1):130. 4 Pillai Riddell RR et al.
Cochrane Database Syst Rev. 2015; (12):CD006275. 5 Jenik AG, Vain N. Early Hum Dev. 2009; 85(10 Suppl):S89-S91. 6 Foster JP et al. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 10:CD001071. 7 Sampallo-Pedroza RM et al.
Rev Fac Med. 2014; 62(4):593–604. 8 Jaafar SH et al. Cochrane Database Syst Rev. 2016; (8):CD007202. 9 UNICEF, WHO. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 10 Moon RY.
Pediatrics. 2016; 138(5):e20162940. 11 Vu-Ngoc H et al. Pediatr Neonatol. 2020; 61(1):106–113. 12 Amir LH. Breastfeed Med. 2014; 9(5):239-243. 13 Furtenbach M et al. Myofunktionelle Therapie KOMPAKT I –
Prävention. Vienna: Praesens; 2013. 235 p. 14 Proffit WR. Br J Orthod. 1986; 13(1):1–11. 15 AAPD. In: The Reference Manual of Pediatric Dentistry. 2019-2020. Chicago IL: AAPD; 2020. p. 228–232.

Gebruik een fopspeen op een verantwoorde manier
Kalmerend en ontspannend 
Voor baby’s die niet bij hun moeder kunnen zijn en de troost 
en het zuigen aan de borst moeten missen, kan een fopspeen 
worden gebruikt om ze te kalmeren3,5 en hun gevoeligheid 
voor eventuele pijntjes te verlagen.4

Voedingssignalen herkennen 
Gebruik fopspenen niet als vervanging van borstvoeding of 
om een borstvoedingssessie uit te stellen.3 Bied de fopspeen 
alleen aan als je zeker weet dat je baby geen honger heeft. 
Als je borstvoedingssessies overslaat of uitstelt, kan dat 
gezwollen borsten, een verhoogd risico op mastitis en/of een 
verlaagde melkproductie veroorzaken.12

Uitdagingen bij het geven van borstvoeding
Heeft een baby problemen met het drinken aan de borst, 
dan kan het een goed idee zijn om te wachten met een 
fopspeen tot de borstvoeding probleemloos verloopt. 
Vraag altijd advies aan een lactatiekundige of andere 
borstvoedingsexpert.Omgaan met pijn

Bied tijdens pijnlijke procedures, zoals inentingen, de borst 
als eerste optie aan om het gevoel van pijn bij de baby te 
verminderen. Als dit niet mogelijk is, kan het gebruik van een 
fopspeen ook helpen bij het omgaan met de pijn.4,11

Gezondheid van de mond 
De ideale vorm voor een fopspeen is een dunne schacht met 
een plat zuiggedeelte zodat de tong meer bewegingsruimte 
heeft.13 Het gebruik van een fopspeen beperken tot 6 uur 
per dag14 en op jonge leeftijd stoppen met het gebruik van 
een fopspeen kan helpen om scheefstand van de tanden 
te voorkomen.15 Je kunt al bij een leeftijd van zes maanden 
beginnen met het afleren van een speen. Uiterlijk bij een 
leeftijd van drie jaar moet er met de speen worden gestopt.3

Fopspeen tijdens het slapen
Baby’s die borstvoeding krijgen, lopen een lager risico 
op wiegendood.10 Onderzoekers hebben ook gemeld 
dat bij baby’s die met een fopspeen slapen, het risico op 
wiegendood lager is.10 Er is nog geen duidelijkheid hoe een 
fopspeen het risico op wiegendood kan verminderen.

Vervangen na ziekte
Heeft je baby een besmettelijke ziekte gehad, zoals een 
verkoudheid of buikgriep, dan moeten alle spenen worden 
vervangen. 

Het is wetenschappelijk bewezen dat fopspenen niet nadelig
zijn voor de initiatie en de duur van borstvoeding bij gezonde
voldragen baby’s.8 Volgens de meest actuele 10 stappen voor
succesvolle borstvoeding van de WGO/UNICEF (uit 2018) moeten 
Baby-friendly ziekenhuizen moeders adviseren over het gebruik 
en de risico’s van voedingsflessen, spenen en fopspenen.9

Kalmerend en ontspannend
Voor baby’s die niet bij hun moeder kunnen zijn en de troost 
en het zuigen aan de borst moeten missen, kan een fopspeen 
worden gebruikt om ze te kalmeren3,5 en hun gevoeligheid 
voor eventuele pijntjes te verlagen.4

Fopspeen tijdens het slapen
Baby’s die borstvoeding krijgen, lopen een lager risico op 
wiegendood.10 Onderzoekers hebben ook gemeld dat bij 
baby’s die met een fopspeen slapen, het risico op 
wiegendood lager is.10 Er is nog geen duidelijkheid hoe een 
fopspeen het risico op wiegendood kan verminderen.

Omgaan met pijn
Bied tijdens pijnlijke procedures, zoals inentingen, de borst als 
eerste optie aan om het gevoel van pijn bij de baby te 
verminderen. Als dit niet mogelijk is, kan het gebruik van een 
fopspeen ook helpen bij het omgaan met de pijn.4,11

Vervangen na ziekte
Heeft je baby een besmettelijke ziekte gehad, zoals een 
verkoudheid of buikgriep, dan moeten alle spenen worden 
vervangen.

Voedingssignalen herkennen
Gebruik fopspenen niet als vervanging van borstvoeding of 
om een borstvoedingssessie uit te stellen.3 Bied de fopspeen 
alleen aan als je zeker weet dat je baby geen honger heeft. Als 
je borstvoedingssessies overslaat of uitstelt, kan dat gezwollen 
borsten, een verhoogd risico op mastitis en/of een verlaagde 
melkproductie veroorzaken.12

Uitdagingen bij het geven van 
borstvoeding
Heeft een baby problemen met het drinken aan de borst, dan 
kan het een goed idee zijn om te wachten met een fopspeen 
tot de borstvoeding probleemloos verloopt. Vraag altijd 
advies aan een lactatiekundige of andere 
borstvoedingsexpert.

Gezondheid van de mond
De ideale vorm voor een fopspeen is een dunne schacht met 
een plat zuiggedeelte zodat de tong meer bewegingsruimte 
heeft.13 Het gebruik van een fopspeen beperken tot 6 uur per 
dag14 en op jonge leeftijd stoppen met het gebruik van een 
fopspeen kan helpen om scheefstand van de tanden te 
voorkomen.15 Je kunt al bij een leeftijd van zes maanden 
beginnen met het afleren van een speen. Uiterlijk bij een 
leeftijd van drie jaar moet er met de speen worden gestopt.3
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Het assortiment Medela Baby fopspenen
De fopspenen van Medela Baby worden in Zwitserland gemaakt volgens de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Ze zijn licht van gewicht, 
orthodontisch en vrij van BPA en BPS. Medela Baby biedt fopspenen aan voor kindjes vanaf 0 maanden tot 36 maanden oud. De fopspenenreeks 
bevat vier modellen. 

COLOFON: De Medela kennisbrief is een reeks achtergrondartikelen over weten-
schappelijk onderzoeken naar het natuurlijke zuiggedrag van de baby, lactatie, 
moedermelk en afkolven. Deze wordt uitgegeven door Medela Benelux B.V.  

Kijk voor meer info op 
www.medela.nl/baby of mail 
naar info@medela.nl

Soft Silicone Original 

Ondersteunt het 
natuurlijke zuiggedrag 

Geaccepteerd door
9 op de 10 baby’s

Soft Silicone is een super 
zachte, eendelige siliconen 
fopspeen, ontworpen om het 
natuurlijke zuiggedrag van 
de baby te ondersteunen. 
Deze speen is geïnspireerd 
door meer dan 60 jaar 
onderzoek op het gebied van 
borstvoeding en natuurlijk 
zuiggedrag. Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren. 
Net als de Newborn worden 
deze spenen geleverd met 
een sterilisatiedoosje.

Original is de perfecte
 fopspeen voor elke dag. 
Verkrijgbaar in verschillende 
schattige en trendy kleuren 
en printjes. Uit het testpanel is 
naar voren gekomen dat 
9 op de 10 baby’s deze speen 
accepteert. Deze spenen zijn 
voorzien van een handige 
speenkap om ze schoon en 
veilig te bewaren of mee te 
nemen.

Day & Night is de perfecte 
24 uursset met een 
Original fopspeen en een 
glow-in-the-dark fopspeen 
zonder ring voor de nacht. 
Uit het testpanel is naar 
voren gekomen dat 9 op de 
10 baby’s deze speen 
accepteert. Ook deze worden 
geleverd met een speenkap.

Newborn

Ons kleinste 
en lichtste ontwerp
Newborn is ons kleinste en 
lichtste ontwerp, speciaal 
ontwikkeld voor pasgebo-
ren baby’s jonger dan twee 
maanden. Deze speen is extra 
licht en het zuiggedeelte en het 
schildje zijn extra klein en pas-
sen daarom bij de behoeften 
van de baby in deze vroege 
levensfase. De Newborn 
wordt geleverd in een handig 
sterilisatiedoosje, waarmee de 
fopspeen snel en eenvoudig 
gesteriliseerd kan worden.

Day & Night

De ideale set voor 
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