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Administratieve gegevens /

Neem dit boekje steeds mee naar het konsultatieburo.
Het plastic omslagje dient als opbergmap voor losse papieren.
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Beste ouders,
Dit boekje wil u helpen bij de
veÍzorging en opvoeding van uw kind.
Het vertelt over de voeding, de groei en
ontwikkeling;
over het spelen en bewegen van uw
kind;
over inentingen;
over allerlei onderzoek van uw baby.
Kortom u vindt er veel in wat u wilt en
moet weten over uw kind voor de eerste
L4 maanden.

Het boekje is ook een uitnodiging om
met uw kind op het konsultatieburo
voor zuigelingen te komen"
Op de volgende bladzijde leest u wat
dat voor een buro is en wat rnen er doet.

Wij wensen uw kind een goede en
gezonde toekomst.

Op het konsultatieburo kan
gratis een tolk van het
tolkencentrum \ryorden geYraagd.
Dit gebeurt per telefoon.
Soms is een tolk aan\ryezig.
Heeft u een tolk nodig, Yraag dit
aan de zuster of de dokter.
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Het konsultatieburo voor
zuigelingen
Alle ouders kunnen met hun baby
terecht bij het konsultatieburo voor
zuigelingen.
Ook bij u in de buurt. U bent er welkom!

Op het buro werken dokters en
wijkverpleegkundigen (zusters) .

Zij geven alle aandacht aan u en uw
kind.
o uw baby wordt er onderzocht;
o hij wordt gewogen en gemeten;
o u hoort hoe vaak u uw kind moet

voeden en wat het kan eten;
o uw baby wordt ingeënt tegen ziekten;
o zij kijken of uw kin d zich goed

ontwikkelt.
Dat betekent: of hij alles kan en doet
wat past bij zijn leeftijd.
Bijvoorbeeld: kan hij zijn hoofd al
optillen?
Draait hij zich alleen om? Lacht hij al?
Probeert hij al te praten of te lopen?

Een van de zusters komt bij u thuis na
de geboorte van uw baby.
Zij stelt vragen over uw kind.
Ze geeft u raad en u kunt alles vragen
wat u wilt.
Zij maakt ook een eerste afspraak voor
een bezoek aan het konsulatieburo.

Komt u naar het buro toe, dan
neemt u mee:
o dit boekje
o een §chone luier
o een dekentje
o een handdoek
o een plastik zak voor een vuile

luier
o soms een brief met informatie

van de dokter of verloskundige
over de geboorte

. de inentingspapieren.
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Het konsultatieburo
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Hoe vaak drinkt uw bahy?

Uw baby heeft de eerste maanden
genoeg aan borst- of flesvoeding.
Daarin ztt alles wat hij nu nodig heeft
om te groeien.
Baby's drinken kleine beetjes tegelijk.
Hun maag is nog klein. Maar ze drtfiken
vaak.
In het begin moet uw baby om deZ tot 3

uur drinken. De eerste weken 6 tot B

maal per dag.
De tijd tussen het drinken in, heeft uw
baby nodig om te slapen en te groeien.
Soms slaapt een baby overdag langer
dan 5 uur achter elkaar.
tJ zutrt hem dus wel eens wakker moeten
maken voor het drinken "

's Nachts is voeden normaal.
Maar alleen atrs hij erom vraagt.

Uw baby drinkt genoeg als hij 6 of 8

keer per dag goed plast 
"

AIs een baby goed groeit heeft hij
de eerste 3 tot 6 maanden genoeg
aan borst- of flesvoeding. Later
krijgt hij ander eten erbij.
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BorstYoeding
Bijna alle moeders kunnen
borstvoeding geven. Door het zuigen
van de baby gaan uw borsten melk
maken.
Het is de meest natuurlijke voeding
voor uw kind. BorstvoeCing geeft uw
kind wat hij nodig heeft.
Het beschermt de baby tegen ziekten.

Een kind bepaalt zeïf. hoeveel hij wil
drinken. Geef hem daarvoor v/el de
tijd. Ga er zelf. rustig voor zitten of
liggen.
Laat hem elke keer 10 rninuten aan
iedere borst drinken.

U moet zelf goed eten en yeel drinken.
Veel rusten is ook belangrijk. Denk een
beetje na bij wat u eet" Van kool en uien
en scherpe kruiden kan uw baby
buikkrampjes krijgen.
Gebruik zelf geen medicijnen zonder
dat de dokter ze u geeft. Vertel de
dokter dat u borstvoeding geeft. Veel
medicijnen komen in de melk. Uw baby
krijgt ze dus ook.

Wees niet bezorgd als uw baby niet elke
dag evenveel en niet op dezelfde tijd
poept.
Het verschilt ook van kind tot kind.
Het ene kind poept alle luiers vol.
Het andere heeft maar één maal in de 5
of 8 dagen een poepluier.
Dit is normaal.

d< Over dit onderwerp is meer
voorlichtingsmateriaal. Vraag ernaar.
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Flesvoeding

Niet iedereen kan of wil borstvoeding
geven.
Gelukkig is er heel goede flesvoeding.
Die wordt gemaakt van poeder, die
bestemd is voor de baby.
Doe de poeder in water, dan krijgt u
rnelk.

Aan flesvoeding moet u alle zorg en
aandacht geven.
Ga bij de bereiding heel precies te
werk. Dan blijft uw baby gezond.
Belangrijk bij flesvoeding:
. Gebruik de juiste hoeveelheid water

en poeder. Te veel is niet goed; te
weinig ook niet.

De dokter of de zuster vertelt hoeveel u
moet geven.
. Neem gekookt water. Dit is schoon.
. Doe de goede hoeveelheid water in

cle fles.
. Pak cle poederschep uit de bus "

I Meet het aantal schepjes af .

) ï)oe het hlik goed dicht.
o Doe deze stuk voor stuk bij het water

in de fles.
. I)oe geen suiker of zout bij de melk.
. Zet de speen goe{C vast op de t-1es en

schud deze.
. De voeding is nu klaar.
o Let 0p de goede temperatullr.
o Kontraleer dít op de bovenkant van

de hand.
. Wat de baby niet opdrinkt gooit u

ïveg.
. Bewaar de klaargemaakte melk

afgedekt op een koele plaats of in de
i.!skast. Melk bederft snel.

o Bewaar de melk nooit langer dan24
uur.

. Maak de lege fles en speen goed
schoon" Er mogen geen restjes melk
in achter blijven.

. Kook fles en speen 1 maal per dag uit.
I Berg alles schoon op.
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Laat uw kind goed zuigen

Een baby z:urgt graag.
Zorgdaarom dat het gat in de speen
niet te groot is.
Als u de fles met de speen naar beneden
houdt moet de melk er met druppels
uitkomen.
Het gat in de speen kunt u er zelf rn
maken.
Stop een ,Cunne naald"met de
bovenkant in een kurk.
Verwarm de naald in het vuur.
Prik voorzichtig een gat in de speen. a

Is het gat in de speen groot, dan drinkt
baby te snel . Hij kan gaan spugen.
Uw kind geeft zelf aan wat hij nodig
heeft.
Een baby huiit als hij te weinig voeding
krijgt.
Maar hij huilt ook als hij teveel krijgt.
Laat geen restjes op de kachel staan.
De flesvoeding bederft snel bij warmte.

Ook als u het kind de fles geeft,
kunt u het laten voelen dat hij bij
u hoort. Daarom is het fïjn dat ook
vaders hun kinderen flesvoeding
kunnen geven!

* Over dit onderwerp is meer
voorlichtings materiaal" Yraag er naar
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Goed eten en drinken
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Borstvoeding

Neusje vrij

Niet goed uL+J*,J.:tL*
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Laat uw kind goed zuigen

Een baby z:urgt graag.
Zorgdaarom dat het gat in de speen
niet te groot is.
Als u de fles met de speen naar beneden
houdt moet de melk er met druppels
uitkomen.
Het gat in de speen kunt u er zelf rn
maken.
Stop een ,Cunne naald"met de
bovenkant in een kurk.
Verwarm de naald in het vuur.
Prik voorzichtig een gat in de speen. a

Is het gat in de speen groot, dan drinkt
baby te snel . Hij kan gaan spugen.
Uw kind geeft zelf aan wat hij nodig
heeft.
Een baby huiit als hij te weinig voeding
krijgt.
Maar hij huilt ook als hij teveel krijgt.
Laat geen restjes op de kachel staan.
De flesvoeding bederft snel bij warmte.

Ook als u het kind de fles geeft,
kunt u het laten voelen dat hij bij
u hoort. Daarom is het fïjn dat ook
vaders hun kinderen flesvoeding
kunnen geven!
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Bewegen en spelen

Praten

Luisteren
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Bewegen en spelen

U kunt uw kind helpen om zich te
ontwikkelen. En om zich te leren
bewegen.
Door tegen hem te praten, door met
hem te spelen, leert u uw kind nieuwe
dingen ontdekken.
Hij laat nu ook duidelijk merken dat hij
iets ziet of hoort.
Praat veel met uw kind in uw eigen taal.
Zingliedjes voor hem.
Baby luistert naar uw stem.
Hij begint op zijn manier te praten: hij
maakt geluiden en begint te brabbelen.
Baby's van 3 maanden krijgen
belangstelling voor alles om hen heen.
Ze vtnden alles nieuw en interessant.
Uw gezicht, de dingen vlak om hem
heen, hij bekijktze en graait ernaar. En
stopt het in zijn mond.
Voor baby is alles leuk speelgoed.

Spelen

Alles naar de mond eslt .,À .i Jí
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Wat doet uw kind en wanneer?

Schrijf dat hier op.

mijn kind

lacht terug

volgt met ogen en
hoofd

kijkt naaÍ
eigen handen

maakt geluidjes
terug

tilt zijn hoofd
op als hij op
zijnbuik ligt

datum leeftijd
in mnd.

OptrekkenKijken



Vitamine D

Geen zon

Fijn maken
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Vitamine D
Vitamines heb je hard nodig.
Ze zitten in wat je eet en drinkt.
Maar men kan ze nv ook in de fabriek
maken.
Zitten er dus in de voeding niet genoeg
vitamines, dan kun je ekstra vitamines
kopen.
Voor volwassen mensen is dat haast
nooit nodig.
Maar voor baby's soms wel.
Vooral vitamine D is goed voor de baby.
Hij bouwt er sterke botten mee.
Je lichaam ma akt zelf vitamine D. Maar
er is veel zon voor nodig. Daarom
noemt men het zonYitamine.
Helaas schijnt de zon weinig in
Nederland.
Daarom is er kans dat uw baby te weinig
vitamine D kan maken. Hij kan ziek
worden.
In de poeder voor flesvoeding zit
genoeg vitamine D.
Maar in moederrnelk zit niet genoeg.
Als u borstvoeding geeft, kunt u de
druppeltjes op uw tepels doen. De baby
zuigt het eraf.

Als u uw kind zelf voedt, moet u
het ekstra vitamine D geven.

Vitamine D zitvaak, samen met
vitamine A in één flesje. De dokter
vertelt hoeveel vitamine D u moet
geven.

I Over dit onderwerp is meer
voorlichtingsm ateriaal. Vraag er naar
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Bijvoeding + 4 mnd

Leren eten

Lepeltje op de tong

,..r< t+ p1"+ Plastik lepeltje

Lekker
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Bijvoeding
Wanneer uw baby 3 tot 6 maanden is,
wil hij meer dan alleen borst- of
flesvoeding. 'Wanneer het zoveÍ is, kun
je niet precies zeggen Het verschilt van
kind tot kind.
Vraag op het konsultatieburo wat u
mag geven.
Begin er niet te vroeg mee. Uw baby
heeft het niet echt nodig.

\t'ennen aan smaken

Baby krijg nu eten dat hij nooit heeft
geproefd.
Hij moet er aan wennen. Dat kost even
rijd.
Laathem steeds aan éénsmaak wennen
vóór u hem iets anders geeft.

Wennen aan een lepel

Baby moet leren van een lepeltje te
eten. Dat gaat niet altijd gemakkelijk.
Gebruik een plastik lepel. Die voelt
niet koud aan en baby vindt dat prettig.
Steek de lepel niet helemaal in zíjn
mondje.
Druk zíjn tong met de lepel een beetje
naar beneden.
En laat urv kind de voeding er af zuigen.

, LJI I ,r-tr
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Fruit X.4 mnd

Vers fruit

Sinaasappel zeven

qJÀJl a< I J"sJl Tomaat fijn maken

J L{jJ+JI *f.Àj Potjes fruit
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Fruit
In fruit zit veel vitamine C.
Vitamine C heeft de baby nodig.
U kunt beginnen verse tomatensap of
sinaasappelsap te geven. U moet het
sap zevefl.
Doe er geen suiker bij.
Geef het met een lepeltje of in de fles.
Uw kind mag elke dag 1 keer fruit
hebben.

Vruchtesappen werken op de
ontlasting.
Heeft uw baby dunne poepluiers, stop
dan een paar dagen met het sap.
Heeft uw baby harde ontlasting, geef
dan juist een beetje ekstra sap
Geef liever geen rozebottelsiroop. Er
zit veel vitamine C in, maar ook veel
suiker.
Vers fruit is het beste.
Er zijn ook potjes fruit . Ze zijn niet
beter, wel duurder.
In vers fruit zit van zichzelf voldoende
suiker.
U hoeft het niet ekstra te geven.

Geen suiker

49 4R



Groente t 4 mnd

Verse groenterr

Koken

Opwarmen

51

qJ.hJl ÀJÀÀJl Wassen

Zeven

Niet goecl u L+-i" .-.:, u

àÉ;Jt Groente
Als uw baby ongeveer 4 maanden is,
mag hij groente eten. Het hoeft noo
nietl 

v^r rrvb

In groente zit vitarnine C. Maar ook
ljzer .

Ilzer is goed voor het bloed.

U begint met jonge , zachte groente.
Het liefst met verse bloemkool,
worteltjes, courgette, aubergine,
spercieboontjes, snijboontjes en
pompoen.
Kook de groente kort (15 totZA
minuten) in water.
Gebruik géén zout, olie of boter.
Doe geen kruiden in het eten.
Maak de groente fijn in een zeef .
Laat uw kind de groente eten. In het
groentenat zit géen ljzer .
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Geef uw kind nooit opgewarmde
restjes. Ook de voeding uit de
potjes niet opnieuw opwarmen.
Bij bewaren en opwarmen van
restjes ontstaan stoffen, die slecht
zijn voor uw baby.
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Heeft u geen tijd om apart te koken,
dan kunt u voeding in potjes kopen.
Ook op reis kunnen potjes gemakkelijk
zijn. Ze zijn niet beter, maar wel
duurder dan verse , zelf klaargemaakte
groente !
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