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Effectiever laten drinken á la ‘Concorde’
Bron: Myrte van Lonkhuijsen. Zie voor haar omschrijving op website ‘Concorde’ en op volgende
pagina.
Klinkt misschien wat futuristisch, maar is een vaardigheid, die al sinds de oertijd
wordt ingezet om baby’s effectiever te laten drinken. Werkt om groter gedeelte
van de tepelhof in de mond van je baby te houden, bijvoorbeeld bij strakkere
tongriem of iets teruggetrokken kinnetje. Om mee te experimenteren, en te
merken wat werkt voor jou en jullie baby.
Uitgangspunt is: de borst zó te ondersteunen dat de tepel naar beneden wijst,
van het harde gehemelte af. De borst wordt als het ware (aan de onderkant van
de borst), over de kaakwal van de baby getild. De baby wordt daarmee
uitgenodigd haar tong en kaak verder naar voren te reiken en ontdekt zelf een
effectievere drinkmethode. De baby leunt min of meer rechtop tegen de moeder
en de moeder ondersteunt actief haar borst.
Stappenplan:
1. Neem je baby in ‘klassieke Madonna houding’, maar laat zijn of
haar billen met de zwaartekracht naar beneden leunen.
2. Laat de armpjes om je borst liggen, aan beider zijden. Zo veel
mogelijk lichaamscontact activeert je baby haar talenten in te
zetten.
3. Laat jouw arm parallel aan de ruggengraat van de baby steun
geven.
4. Steun met een (wijs)vinger van je vrije hand je borst aan de
onderkant. Plaats deze bijna op de rand van de tepelhof, en til
deze zacht omhoog. Probeer welke plek het meest effect heeft,
millimeter-werk. Doel: tepel naar beneden richten.
5. Gebruik de ‘kracht’ in je pols om de baby naar je toe te bewegen.
Aandachtspunten:
Moeder zit ontspannen, iets rechterop, maar net zover naar achter
leunend, dat de baby tegen je aan kan leunen. Tussen ‘Madonna’ en
‘Laid-Back’ in.
De billen van de baby leunen met de zwaartekracht mee naar beneden, dus
liggen meer verticaal dan horizontaal. Je brengt de baby met je pols naar je toe.
Als je billen omvat, zal de baby haar rug krommen, wat minder goed werkt.
Het hoofdje van je baby is vrij om een licht naar achter te leunen, leunt met
hoofd in je holte elleboog. De baby kijkt daarmee een beetje omhoog, naar de
borst/tepel. De baby kan deze positie goed zelf kiezen, vertrouw daar op.
Je andere hand (borst-hand) brengt met een wijsvinger de borst in een positie,
waarbij de tepel naar beneden wijst. Dit is dicht bij de rand van de tepelhof, net
daarbuiten, in verlengde van de kin. Soms even zoeken, naar wat de juiste plek
is voor je, een paar millimeter kan verschil maken. De wijsvinger werkt vaak
goed, middelvinger kan ook.
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