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Video responsief de fles aanbieden

How do I use the time I spend bottle feeding to help
me bond with my baby?

LINK - LINK - LINK - LINK - LINK

Dit is een YouTube Video van NHS Choices.

https://youtu.be/wu4wyxYBaWg

De vertaling is tot stand gekomen door te kijken
naar de Engelse gesproken tekst, de beelden en
de standaarden van Baby Friendly Nederland.

Midwife Chantelle Winstanley talks about how you use
the time you spend bottle feeding with your baby to
help your bonding.

Beschouw de tijd die je nodig hebt om je kind te
voeden als speciaal. Tijd om je kind lekker vast
te houden, te knuffelen en tijd en aandacht aan
elkaar te besteden.
Als je dichtbij je baby bent, heb je meer van het
hormoon oxytocine in je bloed en dat zorgt
ervoor dat moeder en baby op elkaar gericht
zijn en zich aan elkaar hechten.
Terwijl je je kind de fles geeft, kijk naar je kind,
leg je oogcontact, je ziet dat je kind terugkijkt.
Wissel ook eens van arm halverwege de
voeding, dan biedt je je kind een andere uitkijk
op jou en een ander uitzicht op z’n omgeving.

The time to feed your baby is a really special time. It's
time to get close, to snuggle up, to create a bond, and
just to have that time with each other.
When you're close to your baby, the levels of a
hormone called oxytocin will be increased and oxytocin
is known as the love hormone and it’s creating were
mom and baby have that close bond and connection.
Whilst you are bottle feeding your baby, it's really nice
if you can look at your baby, have eye contact, your
baby will gaze back at you.
Perhaps you want to swap arms in between the feeds,
so that your baby gets a different view of you and the
different view of the world.
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Je kan ook huidcontact hebben als je ervoor
kiest om je kind de fles geven. Huidcontact
betekent je kind naakt–op een luier na– tegen
je blote huid houden. Als je in een koele ruimte
bent, kun je een doek over je kind leggen.
Vergeet niet dat huidcontact niet alleen voor
moeders en baby’s is weggelegd.
Je partner kan het ook doen.
Wissel de houding waarin je de voeding geeft
af. Je kunt samen gaan liggen, zorg ervoor dat
het hoofd van je kind wat verhoogd ligt,
bijvoorbeeld door je ellenboog. Hou je baby
heel dicht bij je lichaam.
Leer de voedingssignalen van je kind
herkennen. Kijk naar de tekenen dat je kind
honger heeft. Ga in op de behoeften van je kind
met zo nodig aangepaste drinkpauzes en
stroomsnelheid van de voedingen.
Wanneer je baby aanhapt, doet hij z’n mond
heel wijd open, dus je moet op tijd de fles klaar
houden. Richt de speen achter in de mond van
je kind. Als je merkt dat de speen dichtklapt,
kun je zachtjes de mondhoek van je baby
aanraken om het vacuüm los te maken en de
speen opnieuw aan te bieden.
Misschien is het prettig om ook tijdens de
voeding je baby een boertje te laten doen.
Als je baby voldaan is, zal hij stoppen met
drinken.
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You can still have skin to skin contact if you choose to
bottle feed your baby.
Skin to skin means putting your baby naked against
your bare skin. If it’s a cold room you might want to
drape a towel or blanket over your baby.
It's important to remember that skin to skin contact
isn't just about mom and baby.
Your partner can get involved in this as well.
You might wish to change the position that you bottlefeed your baby in.
Perhaps when you and baby are both lying down, just
make sure that your baby's head is elevated, perhaps by
using your elbow. Bring your baby really close to your
body.
Learn to recognize your baby's feeding cues. Look out
for signs when your baby's hungry. Be responsive to
your baby's needs and pace the feeds accordingly.
When your baby's hungry your baby will open his or her
mouth really wide, so you need to have the bottle
ready.
Aim the teat towards the back of your baby's mouth. If
you find that the teat collapses during a feed, than just
gently touch the side of your baby's mouth to release
the vacuum and start the feed again.
Perhaps you want to burp your baby in between the
feeds as well.
When your baby is full and satisfied, your baby will just
automatically stop feeding.

