
Skin to skin

Voordat moeder en baby naar de kamer op de materniteit 

gebracht worden, krijgt de baby een pamper en mutsje 

aan. Zo wordt onder een warme doek het huid-huidcon-

tact verder gezet.

Als moeder en baby deze in  eme  jd missen, dan kan het 

huid-huidcontact op een later moment ingehaald worden.

Samen met de mama kijkt de partner ook uit naar de 

geboorte van de baby.

Wanneer mama net na de bevalling geen huid-huidcontact 

kan bieden (vb bij keizersnede) kan de partner gerust deze 

rol overnemen.
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Al gehoord van skin to skin?

Skin to skin betekent “huidcontact tussen moeder en haar 
pasgeboren baby”.
Dit wil zeggen dat de blote baby na de geboorte op de 
blote huid (buik, borst) van mama wordt gelegd.

Voor de baby is geboren worden indrukwekkend. 
De geboorte kan gezien worden als een explosie in een 
grenzeloze ruimte …
Het is het verlaten van het warme, vertrouwde nestje en 
terecht komen in een vreemde en ongekende wereld.

Een veilige landing op mama’s buik:

Het onmiddellijk voelen van mama’s warme huid, creëert 
een gevoel van veiligheid en vertrouwen bij de wakkere 
en alerte pasgeborene.

Huidcontact werkt stressverlagend voor de baby.
Doordat de baby minder huilt, wordt er minder (onnodig) 
energie verbruikt en blij   de bloedsuikerspiegel stabiel.

Huidcontact werkt ook rustgevend voor de mama.
Huid op huid draagt bij tot de vorming van een sterke band 
tussen moeder en kind, een unieke band van tederheid en 
vertrouwen.

Huid op huidcontact houdt de pasgeborene warm en 
stabiliseert de hartslag, de ademhaling, ...

Tijdens het huidcontact worden de darmen van de 
pasgeborene gekoloniseerd met de goede bacteriën van 
de mama.
Dit is zeer bevorderlijk voor de immuniteit van de baby.

Alle zintuigen van de baby worden geprikkeld. Dit bevordert 
ins  nc  ef voedingsgedrag.

Huid op huidcontact hee   tevens een goede invloed op de 
hormoonwerking van de moeder, wat bevorderlijk is voor de
melkproduc  e en een posi  eve invloed hee   op de duur van 
de borstvoeding.

De Wereldgezondheidsorganisa  e (WHO) stelt als doel dat 
moeder en baby onmiddellijk na de bevalling en minstens één 
uur ongestoord huid-huidcontact hebben.

In onze materniteit wordt huid-huidcontact toegepast 
onmiddellijk na de geboorte, ononderbroken en zo lang 
mogelijk, dit op voorwaarde dat moeder en baby in op  male
fysieke condi  e zijn.


