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Verantwoord
gebruik van
fopspenen
De meningen lopen uiteen als het gaat over
hoe en wanneer je een speen kunt gebruiken –
en het is heel normaal als je daarover vragen
hebt. Elke baby is uniek en wij geloven dat
ouders zelf heel goed kunnen bepalen wat het
beste is voor hun kleintje. Daarom willen we
in deze gids onze kennis met je delen, zodat jij
een goede keuze kunt maken over wanneer je
een speen gebruikt en hoe je die op de juiste
wijze kunt introduceren.

Als ouder wil je niets liever
dan een goede band met
je kleintje opbouwen,
zodat hij of zij in liefde kan
opgroeien en jullie steeds
hechter worden. Om je
kinderen blij en gezond te
laten opgroeien, wil je zo
vroeg mogelijk de juiste
keuzes maken

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
experts 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. 1 Je baby een
fopspeen geven, kan helpen om te voldoen
aan die natuurlijke zuigbehoefte.
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.
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Hoe kan een fopspeen mijn
baby helpen?
Een fopspeen kan…
•

helpen voldoen aan de natuurlijke zuigbehoefte
van je baby, nadat hij of zij al gevoed is maar nog
steeds wil zuigen.

•

helpen je baby te kalmeren en te laten ontspannen2 wanneer andere troost, zoals het aanbieden
van de borst, niet mogelijk is.

•

helpen om de pijn te verzachten die je baby
voelt,3 bijvoorbeeld tijdens inentingen of als er
bloed moet worden geprikt.

Waar of niet waar?

•

zorgen voor extra oefening van de mondspieren,
ter ondersteuning van de orale ontwikkeling.4*

•

worden aangeboden als het tijd is om te gaan
slapen en kan het risico op wiegendood (Sudden
Infant Death Syndrome - SIDS) verlagen. Baby’s
die borstvoeding krijgen. 5

*aangetoond bij premature kinderen

Een speen verkort de duur van de totale periode dat de moeder
borstvoeding geeft.
Niet waar: De meningen van gezondheidszorgprofessionals zijn verdeeld als het gaat over het juiste moment om een speen te
gaan gebruiken. Er is wetenschappelijk bewijs dat het geven van een speen
aan gezonde voldragen baby‘s geen nadelige gevolgen heeft voor het op
gang komen en in stand houden van de borstvoeding, vooral als moeders
gemotiveerd zijn om borstvoeding te geven.6 Veel ouders kiezen ervoor om
met een speen te beginnen zodra de melkproductie op gang is gekomen
en de borstvoeding voor moeder en baby goed verloopt.
Fopspenen kunnen op latere leeftijd scheefstand van de tanden
veroorzaken.
Niet waar: Fopspenen mogen niet langer dan 6 uur per dag worden
gebruikt.7
Daarnaast ontwikkelen de mond en tanden van elk kind zich anders.
Het gebruik van een speen voor kinderen ouder dan 24 maanden is een
keuze die elke ouder zelf in overleg met een arts of tandarts moet maken.
De American Academy of Pediatric Dentistry adviseert om uiterlijk bij een
leeftijd van 3 jaar te stoppen met een fopspeen.8
Beperkt en weloverwogen gebruik van een speen zou geen scheefstand
van de tanden moeten veroorzaken. Kies een speen met een vorm die
de ontwikkeling van de mond ondersteunt. Op de verpakking staat dan
bijvoorbeeld ‚orthodontisch.
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Hoe ziet de ideale fopspeen eruit?
Dunne schacht

Platte speen
Flexibele en
elastische speen

Ergonomisch
gevormd schildje

Lichtgewicht

Spraak- en
taalpathologen
adviseren dat een
speen voldoet aan de
onderstaande vereisten
om de natuurlijke
bewegingen van de
spieren in de mond te
ondersteunen.9,10

•

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.
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Hoe kan ik mijn
fopspenen schoon
en veilig bewaren?
Hieronder staan een aantal handige
tips over hoe je de spenen van je
kleintje schoon en in goede conditie
kunt houden:

Kook de speen vóór het eerste gebruik
gedurende 5 minuten uit. Laat de speen
volledig afkoelen voor gebruik. Knijp water
dat eventueel in de speen is achtergebleven
tijdens het uitkoken eruit.

Trek voor elk gebruik even stevig aan de
speen en controleer hem goed op gaatjes
en scheurtjes. Vervang een speen altijd
direct bij de eerste tekenen van slijtage of
beschadiging.

Steriliseer de fopspeen regelmatig, ooral
als je in een gebied woont waar het
drinkwater niet veilig is.
in kokend water,
met behulp van een elektrische sterilisator
voor thuisgebruik,
of door stoomsterilisatie met behulp
van de magnetron en een sterilisatiebox
indien meegeleverd met de fopspeen.

Vervang fopspenen die dagelijks worden
gebruikt elke 1-2 maanden. Vervang
spenen onmiddellijk als je kind een
besmettelijke ziekte heeft gehad, zoals
een verkoudheid of buikgriep.

Was de speen van je kleintje tussen elk
gebruik af met warm water.
Stop een speen die op de grond is gevallen
niet in je eigen mond om hem te reinigen,
omdat je dan virussen en bacteriën op je baby
kunt overbrengen.

Gebruik de beschermdop of -box om
de speen schoon te houden als je op pad
bent.
Afwennen van de speen: het wordt ten
zeerste afgeraden om een stukje van de
fopspeen af te snijden of deze op enige
wijze te beschadigen. Dit kan mogelijk
tot verstikking leiden doordat je baby
kleine onderdelen inslikt. Handige tips
om je kindje te laten stoppen met de
speen vind je terug in het onderdeel ‚Doei
fopspeen!‘.
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Vijf dingen die
belangrijk zijn om te
weten als het gaat om
verantwoord gebruik
van een fopspeen
1. Wanneer kan ik mijn baby een fopspeen gaan geven?
Een speen kun je vanaf de geboorte geven. Geef je borstvoeding, dan wacht je misschien liever
tot het moment dat jij en je baby een goede borstvoedingsroutine hebben opgebouwd.
Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een fopspeen vanaf de geboorte of nadat de
borstvoeding op gang is gekomen, bij gezonde baby‘s die borstvoeding krijgen, geen
significante invloed heeft op de frequentie of duur van exclusieve en gedeeltelijke borstvoeding
tot een leeftijd van vier maanden.6
Bij twijfel kun je natuurlijk altijd overleggen met een lactatiekundige of borstvoedingsexpert, zodat
die je kan adviseren en ondersteunen bij je zorgen of vragen op het vlak van borstvoeding.

2. Leer de taal van je baby kennen.
Geen enkele ouder vindt het makkelijk om zijn baby te horen huilen! Het is hartverscheurend en je
voelt je heel hulpeloos als je de taal van je kindje niet begrijpt. Maar baby‘s kunnen om verschillende redenen huilen of onrustig zijn - het is gewoon een van de manieren waarop ze met je communiceren en je laten weten dat ze iets nodig hebben. Het hoort bij de reis die jullie moeten doorlopen
om elkaar te leren kennen en daarin samen te groeien.
Het huilen van je baby kan anders klinken, afhankelijk van wat het is dat hij nodig heeft. Wil je baby
vastgehouden worden? Is je baby bang of heeft hij pijn? Is het tijd om de luier te verschonen, of wil
je baby gewoon aandacht van jou? Je leert al snel de huiltjes en lichaamstaal van je baby kennen,
maar als hij ontroostbaar is, kan een fopspeen soms helpen om je baby te kalmeren en ervoor te
zorgen dat hij zelf rustig wordt.
Als je baby aan het spelen is en blij is, wordt hij afgeleid door positieve ervaringen. Dan is een
fopspeen misschien niet nodig en is het een goed moment om de speen weg te leggen.
Baby‘s groeien zo snel! En wanneer ze gaan brabbelen, is het een goed idee om ze te leren zelf de
speen uit hun mond te halen, zodat jullie elkaar beter kunnen begrijpen en die mooie momenten
met elkaar kunnen delen.
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3. In welke situaties kan een fopspeen je baby helpen?
Fopspeen om te kalmeren en te ontspannen
Fopspenen worden voornamelijk gebruikt om baby‘s
te kalmeren en te laten ontspannen.2 Als andere
methoden om je kleintje te kalmeren niet baten, dan
kan een speen aan zijn zuigbehoefte voldoen. Een
speen kan ook worden gebruikt om je baby te helpen
om in slaap te vallen.
Een fopspeen gebruiken als het tijd is om te gaan
slapen
Er is bewijs dat het gebruiken van een speen bij elk
slaapmoment enige mate van bescherming kan
bieden tegen wiegendood (SIDS).5 Richtlijnen voor
veilig slapen in diverse landen onderschrijven het
gebruik van een fopspeen bij dutjes en slapen tijdens
de eerste zes maanden, vaak tot een leeftijd van een
jaar. Valt de speen tijdens het slapen uit de mond,
dan is het niet nodig deze terug te stoppen.5 Weigert
je baby een fopspeen, dwing hem dan niet om die te
accepteren.
Steunen van je baby tijdens pijnlijke ervaringen
Er is wetenschappelijk bewijs dat het zuigen op een speen ervoor zorgt dat baby‘s minder last
hebben van pijnlijke procedures, zoals tijdens een inenting of als er bloed moet worden
afgenomen.3
Krijgt je baby tandjes, dan kan het zuigen helpen om de stress en de pijn te verminderen die bij deze
ontwikkelingsfase hoort. Op het moment dat je baby gaatjes in de speen gaat bijten, kun je echter
beter een bijtring geven. Bijtringen kunnen de pijn aan het tandvlees wat verzachten.
Beperk het gebruik van de fopspeen overdag
Onderzoek suggereert dat je baby maximaal zes uur per dag een speen zou mogen
gebruiken.7
Maak een consequent plan voor het gebruik van de speen en houd je daar ook aan. Denk
na over vragen zoals ‚Onder welke omstandigheden wil ik mijn baby een speen geven?‘,
‚Wanneer en waar moet ik zelf een speen aanbieden?‘, ‚Wat moet ik doen om een baby die
borstvoeding krijgt een speen te laten accepteren?‘ en ‚Wanneer wil ik gaan stoppen met het
gebruik van een speen bij mijn baby?‘
Deze vragen kunnen je helpen om je vanaf het begin aan je plan te houden, voor een veilig
en verantwoord gebruik van een speen.
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4. Wanneer kan ik beter geen fopspeen geven?
Als je baby honger heeft: gebruik nooit een fopspeen om een voeding te vervangen
of uit te stellen.
Probeer snel te kunnen herkennen wanneer je baby
honger heeft. Misschien lijkt dit in het begin moeilijk,
maar je zult dit al snel herkennen! Het is veel lastiger
om te gaan voeden als je baby al hard aan het huilen
is. Meestal is het een goed idee om je baby al te gaan
voeden als hij rustig en alert is en pas de eerste tekenen
van honger vertoont, zoals het openen van zijn mondje,
zuigen op zijn handjes, onrustig zijn of het bewegen van
armen en benen.2
Als je je baby een speen geeft terwijl hij honger heeft,
dan zal je kleintje misschien een voeding uitstellen of zelfs
overslaan. Dit kan je melkproductie verminderen en je
baby kan gaan huilen of ontevreden worden en omdat
hij geen voeding gekregen heeft, kan hij late tekenen van
honger vertonen.
Als er aanwijzingen zijn dat je baby een oorinfectie heeft
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van een fopspeen
het risico van oorontstekingen kan verhogen – acute otitis
media (AOM). Het zuigen op een speen kan een
drukverschil veroorzaken wat de afvoer van vloeistoffen
via het buisje dat het middenoor verbindt met de
achterzijde van de neus en de keel kan hinderen. Dit
kan tot een bacteriële infectie leiden. Heeft je baby vaak
oorinfecties, dan kun je het gebruik van een speen na een
leeftijd van zes maanden beter beperken of er helemaal
mee stoppen ter voorkoming van herhaalde oorinfecties.11

5. Wanneer moet ik mijn baby geen fopspeen meer geven?
De aanbevelingen over stoppen met een fopspeen lopen nogal uiteen. De American Academy of
Pediatric Dentistry adviseert er uiterlijk op een leeftijd van 3 jaar mee te stoppen.8 Veel kinderen
stoppen er zelf mee op het moment dat ze regelmatig vaste voeding gaan eten, terwijl andere
kinderen tot op een latere leeftijd nog een sterke zuigbehoefte hebben.
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Doei speen!
Hoe en wanneer kun je je baby
een fopspeen afleren?

Er komt een moment dat je
besluit om geen fopspeen meer
te gebruiken. Sommige kinderen
hebben er geen probleem mee
om de speen gedag te zeggen
– en beginnen daar soms zelf
al mee – terwijl anderen meer
tijd nodig hebben om hieraan te
wennen. Het kan tijd en geduld
kosten om je kleine te helpen om
afscheid te nemen van de speen.
Hieronder staan wat handige
tips om dit voor je kleintje wat
makkelijker te maken.

1. Neem de tijd om je kindje
voor te bereiden op deze
grote stap
Bereid je kind er langzaam en voorzichtig
op voor dat het tijd wordt om de speen
gedag te zeggen. Afscheid nemen is nooit
gemakkelijk. Afhankelijk van de leeftijd
van je kind, kun je erover praten en samen
bedenken hoe jullie afscheid gaan nemen.
Het kan belangrijk zijn om je kindje zelf te
laten meebeslissen, het gevoel te geven dat
jij er bent om te helpen en te laten merken
dat jij waardeert dat hij het probeert en
zijn gevoelens erkent. Een kind moet nooit
gedwongen worden om een fopspeen op te
geven als een soort straf of vernedering.
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Plant het zaadje

Uit het oog, uit het hart

Als je het gevoel hebt dat je kleintje er klaar
voor is om te stoppen met de speen, maak
hier dan een plan voor en houd je daaraan.
Breng het al ruim van tevoren ter sprake,
zodat je kind voldoende tijd heeft om aan
het idee te wennen en je het gebruik van de
speen geleidelijk aan kunt terugbrengen.

Het kan goed werken om te zorgen dat de
fopspeen niet altijd in het zicht of binnen
het bereik van je kind is. Zo wordt hij niet
constant aan de speen herinnerd en zal de
behoefte minder sterk zijn. Leg de speen
weg als die niet nodig is en biedt hem
alleen in specifieke situaties aan; bijvoorbeeld als je kind ziek is of een moeilijk of
pijnlijk moment moet doormaken, zoals
tijdens inentingen of reizen in een vliegtuig.

Samen lezen
Samen lezen met je kleintje kan een fijne
ervaring zijn. Het geeft je de kans om over
veel dingen te praten en samen tijd door te
brengen. Er zijn prachtige plaatjesboeken
die kinderen op een voor hun leeftijd
geschikte manier aanmoedigen om afscheid
te nemen van hun speen. Zo zijn ze erop
voorbereid en kun je ze helpen om te
begrijpen dat het tijd is om gedag te zeggen.

Bekijk het per dag en stap voor stap
Begin met kleine stapjes en moedig je
kindje elke dag aan om minder vaak een
speen te gebruiken. Laat je kleintje bijvoorbeeld alleen de fopspeen gebruiken tijdens
dutjes of ‚s avonds om gemakkelijker in
slaap te vallen – zodat de speen elke dag
wat korter wordt gebruikt.
Let goed op je timing
Begin niet met het afleren van de speen als
je kind een stressvolle situatie of belangrijke
gebeurtenis in zijn leven doormaakt, zoals
de geboorte van een broertje of zusje,
ziekte of een aanzienlijke verandering
binnen de gezinssituatie, zoals een
scheiding. Het beste kun je een rustige
stressvrije periode uitkiezen als je de speen
wilt afwennen.
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2. Bedenk een afscheidsritueel om de fopspeen gedag te zeggen
Boom met fopspenen
Vraag aan een vriend of familielid of je de
laatste spenen aan een boom in hun tuin
mag hangen. Ga samen met je kind bij deze
persoon op bezoek en hang de spenen aan
een boomtak. Of misschien is er in jouw buurt
een boom die ervoor wordt gebruikt om
kinderen te helpen afscheid te nemen van hun
speen. Deze symbolische handeling kan je
kleintje helpen om te snappen dat het afscheid
definitief is.
Plan na afloop een leuke activiteit om deze
mijlpaal samen te vieren!
Fopspenenfee
Heb je weleens gehoord van de fopspenenfee? Zij komt langs en haalt de speen weg als
niemand kijkt. Praat met je kind en plan samen
een moment dat de fee welkom is voor een
bezoekje. Laat je kind de plek uitkiezen om de
spenen klaar te leggen, zodat de fee ze kan
komen weghalen. Je kunt er ook een mooi
pakketje voor de fee van maken. Vertel je kleine
dat de fee – net zoals de tandenfee – ‚s nachts
of ‚s ochtends komt en er een kleine verrassing
voor in de plaats zal leggen! Controleer wel
goed of er geen fopspenen ergens anders in het
huis zijn blijven liggen.

3. Help je kleine bij het maken van deze reis
Moedig aan en blijf standvastig
Nadat jullie hebben afgesproken om de speen weg te doen, kan je kleintje misschien nog steeds
moeite hebben om aan deze nieuwe situatie te wennen. Mogelijk vraagt je kindje om een speen
en misschien gaat hij zelfs huilen.
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Voor sommige kinderen kan het afwennen
een moeilijk proces zijn dat gepaard gaat
met veel protest. Luister naar de
gevoelens van je kind en zorg dat je hem
blijft aanmoedigen. Je kunt helpen door
extra knuffels of aandacht te geven of
samen een spelletje te doen. Uiteindelijk
zal je kindje vanzelf aan de nieuwe situatie
wennen en minder gaan klagen!
Zorg voor afleiding
Vraagt je kleine om een fopspeen, dan
kun je hem proberen af te leiden met een
spelletje, een extra knuffel of door samen
een boekje te lezen.
Maar wat voor het ene kind werkt, werkt
niet altijd voor het andere. Kinderen
hebben allemaal een eigen karakter en
persoonlijkheid, met dingen die ze leuk en
niet leuk vinden. Als je meer kinderen hebt,
kan dit proces bij een volgend kind weer
heel anders verlopen!

Probeer standvastig te blijven en geef niet
toe, terwijl je blijft aanmoedigen, troosten en eraan blijft herinneren dat jullie
deze beslissing samen hebben genomen.
Afscheid nemen is nooit makkelijk, dus
wees vooral ook geduldig als je kleintje zijn
gevoelens hierover uit. Geef een knuffel,
een ontspannende massage of zet kindermuziek aan om een troostrijke omgeving te
creëren.

Maar in alle situaties geldt: jij kent jouw
kindje het beste, want jullie hebben samen
een liefdevolle band opgebouwd – en
daar horen zowel leuke als moeilijke
momenten bij. Net als bij andere mijlpalen
van je kleine, hoort ook dit bij de reis die
jullie samen maken.
Vergeet niet om je kindje complimenten te
geven op het moment dat hij de speen
opgeeft. Vertel hoe trots je bent en erken
dat dit een belangrijke stap in zijn
ontwikkeling is. En geef tijdens dit hele
proces natuurlijk veel kusjes en knuffels!

Bereid je erop voor om je kleintje door
deze fase heen te helpen
Bedenk vooraf hoe je kunt reageren als je
kleine gaat zeuren of huilen om zijn speen.
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