
 

Flesweigeren: een 2-sporen plan 
 

Samenvatting 

Flesweigeren komt veel voor bij baby’s rond de leeftijd van 10 weken, zeker als borstvoeding heel 
goed gaat. Vanuit de positie van de baby gezien is er dan geen enkele reden om het met minder te 
doen dan met mama zelf. 
 
Een 2-sporen beleid werkt vaak goed. 
 

a. Maak de fles leuk en iets wat je kind al ‘mag’ omdat hij/zij ‘groot’ is 
b. Maak de fles nodig door rond voedingentijden weg te gaan en zo te laten merken dat als 

mama er niet is de fles een acceptabel alternatief is. 

Hou in gedachten dat dit echt een tijdelijk probleem is. Uiteindelijk gaan kinderen vaste voeding 
eten en uit bekertjes drinken, en dan is de fles meestal ook geen probleem meer. Dus ga vriendelijk 
en gestaag oefenen, en hou het intussen zo gezellig mogelijk met je kind. 

A. Maak het leuk 

Ga de fles op ontspannen wakkere momenten geven als jullie ook iets eten of drinken. Dat betekent 
dat je per dag van 1 tot 5 x kunt oefenen. En dat je het ook als moeder kunt doen: je bied geen 
vervanging aan voor de borst maar iets spannends en nieuws. 
 
Zet de fles zichtbaar naast jullie kopjes/borden 

 Let op: geen hete dranken in de buurt! 

Doe er niet meer dan 30 cc in, en in het begin zelfs alleen water zolang je kind toch nog niets drinkt 
 Dit voorkomt dat je ongelukkig wordt van weggooien van gekolfde melk, en daardoor tóch 

ongemerkt de druk verhoogt. 

Neem je kind bij je op schoot met het gezichtje naar de tafel. 
Begin zelf met eten/drinken en bied tussendoor de fles aan: 

• Zichtbaar voor hem/haar houden 
• Help de handjes eromheen te doen, selluf doen is leuk 
• Als het een tuitbeker met handvatten is dan is dat makkelijker 
• Help jek ind de fles in de mond te doen en vertel hem/haar hoe knap het is 
• Wegduwen is geen weigeren maar verkennen: ‘wat was dat’? Moedig aan om het op nieuw 

te proberen. 

Onderbreek je kind vooral af en toe om zelf iets te eten/drinken: zet de fles even weg en neem zelf 
iets. Als jullie klaar zijn stop je ook met de fles, ongeacht of er iets uit gedronken is. 
 
Als hij/zij wel drinkt natuurlijk laten merken hoe knap je het vindt. 
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B. Maak het nodig 

Ga zolang je nog niet werkt meerdere keren per week als het kan weg juist tijdens een 
voedingsmoment.  
Je kind krijgt dan een fles aangeboden, liefst op een moment waarop hij/zij vrolijk en wakker is, en 
terwijl degene die voor hem/haar zorgt zelf iets drinkt of eet. 

• Dus éérst laten slapen en dan bij wakker worden meteen fles gaan geven.  
• Hou ook die sessies zo gezellig mogelijk. 
• Niet te lang doordrammen,  
• Wel even uitleggen dat er echt geen andere optie in huis is. 
• En dat mama er echt even niet is. 

Voor nood: 
• Kijk of je kind de fles wel drinkt als hij of zij slaapt: 
• Ga lopen in kinderwagen of draagzak. 
• Bied dan heel discreet de fles aan zonder je kind echt wakker te maken. 

Áls je kind dan wat drinkt, al is het maar een kwart voeding, dan komen jullie de dag beter door. 

Jullie houding 

Probeer uit te stralen dat jullie je totaal geen zorgen maken.  
Als je thuiskomt  en je kind heeft niet of nauwelijks gedronken terwijl je weg was,: doe alsof je kalm 
bent en leid je kind eerst even af voordat je, alsof het toeval is, gaat zitten voor de borst. 
 
Probeer te voorkomen dat je de borst geeft in de onrust rond flesweigeren: 

• Minimaal 10 minuten afleiding tussen weigeren van de fles en krijgen van de fles. 
• Fles op dat moment echt uit het zicht zetten. 

 
Als je aan het werk bent en je kind tijdens werkuren nog niet drinkt geef dan bij thuiskomst een paar 
keer kort achter elkaar de borst zodat hij/zij letterlijk even bij kan tanken. Dat kan enorm schelen in 
je nachtrust. 

Vooruitzicht 

Dit is niet een probleem dat éven op te lossen is omdat het over de autonomie van je kind gaat. Je 
kind kan voor het eerst in zijn of haar leven ‘nee’ zeggen. Neem de tijd, hou gestaag vol, doe naar je 
kind toe alsof je niet in de stress schiet. 
 
Uiteindelijk gaat hij of zij ergens tussen 5 en 7 maanden echt ook andere voedingsmiddelen eten en 
drinken.  
 
Succes! Myrte van Lonkhuijsen 


