
 
 
 
 
 

Informatie na het knippen van een tongriem 
 

Direct na het knippen 
 Je baby mag na het knippen direct aan de borst drinken. Het is  
   mogelijk dat je baby na het knippen meteen veel beter drinkt. Dit is  
   niet altijd het geval.  
 Het kan zijn dat je baby de eerste voedingen wat minder gemakkelijk  
   aan de borst wil drinken of minder drinkt.  
 Je baby kan de eerste 24 uur na het knippen onrustig of huilerig zijn;  
   geef hem huid- op huidcontact en houd hem veel bij je.  
 Vaker aanleggen biedt je baby de mogelijkheid te oefenen met de  
   nieuwe situatie en zo voldoende te drinken. 
 Doordat je baby bloeddruppels kan inslikken (dit is niet erg), kan  
   hij vers bloed samen met melk spugen. De volgende dag kan zijn  
   ontlasting donker zijn van kleur.  
• Als je op het wondje wrijft, kan het weer even bloeden. Dit is  
  normaal.  
 
Het wondje heelt snel. Daardoor kan de tong en/of de lip weer vast 
gaan zitten. Probeer dit te voorkomen.  
We raden je aan om direct bij de eerste voeding na de behandeling de 
oefeningen te doen. Hierdoor wordt de lip en of tong soepel.  
 
Een effectieve nazorg duurt ongeveer 15 à 30 seconden. Doe de 
oefeningen bij voorkeur vóór elke voeding, tussen twee 
borstvoedingen in of na de voeding, varieer hiermee. 
Zorg voor korte nagels en schone vingers. Een koude vinger is juist  
prettig voor je kindje.  
 
 
 



 
Als je de oefeningen niet in combinatie met bijna iedere voeding doet, 
doe ze dan in ieder geval minimaal zes keer per dag. Zo ook ‘s avonds 
en ’s nachts. Ook zodat het niet gedurende de nacht weer 
(gedeeltelijk) vast groeit. Dan moet je het namelijk weer los wrijven, 
zodat je weer een diamantvormig wondje ziet.  
We raden je aan de eerste vier dagen in combinatie met elke voeding 
de oefeningen te doen, en daarna om de voeding gedurende ongeveer 
drie weken.  
 
Je kindje moet ook beter leren bewegen met zijn lip en/of zijn tong. 
Maak er een leuk spelletje van. Zing of babbel gezellig met je baby. 
Verwacht niet direct wonderen, soms duurt het enige weken voor je 
resultaat ziet. Hoe jonger je kindje, hoe sneller je resultaat zult zien. 
 
Oefeningen 
• Masseer het gehemelte (rubbing palate) 
• Stimuleer het vingerzuigen: trek een beetje met je vinger als je  
  kindje er goed aan zuigt, zodat hij nog steviger probeert vast te  
  houden ('tug of war'- spelletje) 
• Wrijf het midden van de tong. Beweeg je vinger naar links en rechts  
  en naar buiten om het cuppen van de tong te stimuleren. Hiermee  
  stimuleer je dat hij de tepel goed leert vastpakken. 
• Masseer zijn kaken. Doe alsof je tanden poetst met de top van je  
  vinger, om het zijwaarts bewegen van de tong te stimuleren. De tong    
  wil je vinger goed leren volgen, maak daar gebruik van. 
• Raak achtereenvolgens zijn kin, neuspunt en bovenlip aan, en  
  stimuleer daarmee het wijd open doen van zijn mondje. 
• Stretch en til lip en tong op, en wrijf over het wondje.  
• Een aantal dagen na de ingreep kan het wondje er wit- of  
  geelkleurig, en zelfs bijna pus-achtig uitzien. Dit is normaal. 
 
Voor meer info bekijk dit filmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=d_jieE0bWBk 
 
TARIEF 
Na de behandeling ontvangt u een factuur van 50 euro. Deze kunt u 
indienen bij uw zorgverzekeraar en zal in de meeste gevallen worden 
vergoed. 


