
Hoe kan ik mijn kind troosten ?

Men moet zich er bewust van zijn dat darmkrampen 
meestal een goedaardig en tijdelijk fenomeen zijn dat even 
plots verdwijnt als het ontstond. Het feit dat de baby huilt, 
zelfs met grote tranen, betekent niet noodzakelijk dat hij 
pijn heeft.

U als ouder bent niet verantwoordelijk voor de  symptomen: 
u hoeft zich dus niet schuldig te voelen. U kunt uw kleine 
spruit echter wel troosten door middel van een aantal 
 eenvoudige handelingen.

Enkele eenvoudige handelingen  
om de baby te troosten :

De baby in de armen nemen en wiegen

Zachtjes tegen de baby praten, een slaapliedje zingen

De baby op de buik leggen

De buik van de baby masseren

De baby een fopspeen geven

Een wandeling met de kinderwagen  
of een ritje met de auto maken 

De baby naar muziek laten luisteren

De baby een warm badje geven

Geef de baby een aangepaste voeding en doe dit in de 
beste omstandigheden :

 •   Laat de baby vaak kleine 
hoeveelheden eten (5-6 per dag); 

 •  Geef de baby niet te veel  peulvruchten 
of kolen te eten;

 •  Houd de baby in verticale positie tijdens 
het voeden; 

   •  Voed de baby in een rustige 
en kalmerende omgeving;

 •  Probeer andere fopspenen of zuigflessen die speciaal 
ontworpen werden om luchtoprispingen te beperken;

 •  Het gebruik van bepaalde probiotica (micro- 
organismen met gunstige effecten) kan ook een 
 positieve invloed hebben op de duur van de darm-
krampen. Deze probiotica worden in de apotheek 
verkocht in de vorm van pillen of druppels.  

Moet ik mijn baby  
probiotica geven?

Dankzij de vele studies over probiotica die werden 
 uitgevoerd, kennen wetenschappers de gunstige effecten 
van voedingssupplementen met deze micro-organismen 
steeds beter. Op basis van recente tests lijken bepaalde 
probiotica een gunstig effect te kunnen hebben op de duur 
van de huilbuien van zuigelingen.

Een team van Italiaanse onderzoekers heeft ontdekt dat 
door toediening van een dagelijkse dosis probioticum 
 (Lactobacillus reuteri Protectis) aan zuigelingen dertig mi-
nuten na de voeding, de duur van de huilbuien van de zui-
gelingen met 75% kon verminderen.

Na een week waren de huilbuien bij baby’s die probio-
tica toegediend kregen, met 21% gedaald. Ter verge-
lijking  : deze daling van de frequentie van de huilbuien 
bedroeg slechts 10% bij gebruikelijke geneesmiddelen 
die  worden toegediend bij darmkrampen.

Op het einde van de studie van 28 dagen huilden de baby’s 
die probiotica toegediend kregen nog slechts 51 minuten 
per dag in vergelijking met 145 minuten per dag voor de 
baby’s die het geneesmiddel tegen darmkrampen toege-
diend kregen. Deze efficiëntie zou met name te wijten zijn 
aan het feit dat de inname van L.reuteri de darmflora van 
de zuigeling kan versterken en kan voorkomen dat andere 
schadelijke bacteriën zich in de darm nestelen. Het kan dus 
interessant zijn om probiotica te overwegen wanneer de 
baby lijdt aan darmkrampen.

Bezoek deze websites:

www.bvksbp.be
www.infosante.be
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De darmflora bij baby’s

De eerste externe contacten met zijn mama en haar  eigen 
darmflora en de eerste blootstelling aan de omgeving zorgen 
ervoor dat de darmflora van de baby gevormd wordt.
Factoren die de darmflora van de zuigeling beïnvloeden :

 •  De zwangerschapsleeftijd, m.a.w. de duur van de 
zwangerschap vanaf de eerste dag van de laatste 
menstruatie, dit is ongeveer 280 dagen;

 •  De manier van bevallen, hetzij natuurlijk of via 
 keizersnede, heeft ook een invloed op de darmflora 
van het kind;

 •  De omgeving : 
ziekenhuisomgeving, hygiëneniveau enz.;

 •  De voeding : uitsluitend 
borstvoeding, gemengde voeding of koemelk;

 •  Ten slotte eventuele behandelingen met antibiotica die 
worden toegediend aan de moeder of aan het kind.

Snelle evolutie

Vanaf de derde levensdag verschijnen er in het spijsver-
teringskanaal van de zuigeling micro-organismen, de 
 zogenaamde “bifidobacteriën” en “lactobacillen”. Op deze 
 leeftijd worden deze kiemen beschouwd als de meest 
gunstige elementen van de darmflora omdat zij voorkomen 
dat het spijsverteringskanaal van de baby overwoekerd 
wordt door schadelijke bacteriën. Het type bacteriën in de 
darmen is vooral afhankelijk van het soort voeding dat de 
zuigeling krijgt.

Vanaf het einde van de eerste maand doen er zich vers-
chillen voor afhankelijk van het feit of het kind borstvoeding 

of babyvoeding krijgt.

Naarmate de voeding meer 
 gediversifieerd wordt, neemt 
het verschil in de  darmflora 
tussen kinderen die 
 borstvoeding krijgen en  
 

baby’s die flesvoeding krijgen stilaan af.  
Het kind krijgt een darmflora die vergelijkbaar is met 
deze van volwassenen tussen de leeftijd van één en 
twee jaar.

Wat verstaat men onder 
 darmkrampen bij zuigelingen ?
Darmkrampen bij zuigelingen gaan vaak gepaard met over-
matige huilbuien, vooral tijdens de eerste zes levensweken. 
Ze kunnen blijven duren tot op de leeftijd van vier maanden 
(60% van de baby’s heeft op drie maanden geen last meer 
van darmkrampen, op negen maanden is het leed voor 
90% geleden).

Het gaat om een vaak voorkomend fenomeen: één baby op 
vijf heeft last van darmkrampen. Jongens of meisjes, prema-
turen of voldragen baby’s, baby’s die borstvoeding krijgen 
of baby’s die flesvoeding eten, allemaal kunnen ze zonder 
uitzondering lijden aan darmkrampen. Wees gerust: op lange 
termijn is er geen verschil tussen de gezondheid van kinderen 
met darmkrampen en van andere baby’s.

Waarop moet ik letten als mijn kind  
last heeft van darmkrampen ?

Heeft de baby koorts ?

Zijn urine en uitwerpselen normaal ?

Eet de baby gemakkelijk en normaal ?

Heeft het kind een normale groeicurve ?

Lijkt het kind buiten de aanvallen van darmkrampen 
ontspannen en tevreden ?

Is het kind rustig en ontspannen wanneer  
het diep slaapt ?

Hoe dan ook, aarzel nooit om uw kinderarts/huisarts te 
raadplegen zodat hij kan controleren of het wel degelijk 
gaat om darmkrampen en niet om een ander en ernstiger 
probleem.

Waarom ontstaan darmkrampen?

Op dit ogenblik zijn de oorzaken van darmkrampen bij 
 zuigelingen nog steeds een mysterie. Dit onophoudelijk 
huilen heeft niet noodzakelijk te maken met problemen 
met het spijsverteringskanaal van de baby.

Mogelijke oorzaken van darmkrampen bij zuigelingen :

AAnpAssingsproblEMEn: Tijdens de eerste levens-
maanden moet de zuigeling zich aanpassen aan veel 
verschillende situaties, bv. aan de waak-slaapcyclus op 
24 uur. Deze verschillende factoren die stress veroorzaken 
bij het kind kunnen aan de basis liggen van darmkrampen.

Angst vAn dE oudErs : Wanneer baby’s huilen, kan 
dat ook een teken zijn dat ze iets nodig hebben. Als niet 
 voldaan wordt aan die behoefte blijft het huilen voortduren 
en wordt het soms nog erger, wat leidt tot onzekerheid 
bij de ouders, die zich machteloos voelen omdat ze niet 
weten hoe ze moeten reageren. Het kind is een echte 
emotionele “spons” en voelt deze angst van de ouders 
aan. Dat kan zich vertalen in aanvallen van darmkrampen. 
Omgekeerd kan ook een te grote bezorgdheid van de 
 ouders de gezondheid van de baby ook schaden.

sAMEnstElling vAn dE dArMflorA : De  darmflora 
kan ook een invloed hebben op het ontstaan van 
 darmkrampen bij de zuigeling. Diverse studies hebben 
de aanwezigheid van bepaalde bacteriën aangetoond in 
de darmen van pasgeborenen en zuigelingen die lijden 
aan darmkrampen. Andere micro-organismen lijken dan 
echter eerder beschermende effecten te hebben.

problEMEn MEt dE spijsvErtEring : In  uitzonderlijke 
gevallen worden darmkrampen bij zuigelingen  uitgelokt 
door een ernstigere oorzaak. Dat is het geval bij 
 lactose-intolerantie (op deze leeftijd is dit nog tijdelijk), bij 
allergieën tegen koemelk of bij het prikkelbare darmsyn-
droom. Deze aandoeningen kunnen leiden tot zwellingen, 
 buikpijn en andere ongemakken die aan de basis liggen 
van  darmkrampen bij het kind.

in de meerderheid van de gevallen zijn de  darmkrampen 

het gevolg van een interactie tussen factoren die te  maken 

hebben met de spijsvertering en andere factoren die 

 hiermee niets te maken hebben. deze oorzaken  verschillen 

van kind tot kind, maar meestal zijn ze niet ernstig.
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