Non Nutritive Sucking
(niet voedend zuigen; zuigen op de fopspeen niet met het doel te voeden)

Op basis van wetenschappelijke literatuur t/m februari 2022

Inleiding
Pasgeborenen hebben 2 verschillende zuiggedragingen, voedend en niet voedend zuigen. De
organisatie van niet voedend zuigen of wel het non nutrive sucking (NNS) is anders dan het
voedend zuigen, nutrive sucking (NS). NNS kent een afwisseling tussen zuigbeweging en rust
periodes. Bij NNS is er sprake van een hoge frequentie van zuigen met daarbij een relatieve
stijging in de tijd tot het bereiken van de top van een zuigbeweging. Het patroon van NS
daarentegen is meer uniform met regelmatige zuigbewegingen en een langzamere frequentie dan
NNS. NNS kan gezien worden als een orotactiele stimulatie.
Er is een sterke relatie tussen het zuigpatroon en de rijpende leeftijd, na de neonatale periode
treedt gedurende de eerste 6 maanden een toename op van zuigfrequentie, maar geen
verandering in kwaliteit van het NNS. Neurologische aandoeningen leiden meestal tot een
verandering in het zuigpatroon. Het mechanisme wat ten grondslag ligt aan het effect van NNS pijn
en stress is nog onduidelijk, de hypothese is dat het zuigen een stimulatie is die de productie van
serotonine aanzet, hetgeen zorgt voor een onmiddellijk maar tijdelijk analgetisch effect. Er komen
geen morfineachtige stoffen vrij.(McNair 2019) Het is echter een aannemelijkere hypothese dat
NNS de zelfregulatie mogelijkheden van de pasgeborene, om de gedragsmatige pijnresponse te
reguleren verbeterd. (McNair 2019)
Wetenschappelijke onderbouwing
NNS verlaagt tijdelijk de fysiologische respons van de hartslag en ademfrequentie, waardoor er
minder saturatiedalingen optreden. Tevens verlaagt NNS de gedragsmatige respons gemeten met
de PIPP en DAN. Dit uit zich in verkorting van de huiltijd en vermindering van stress bij
procedurele pijn t.g.v. kleine, enkelvoudige ingrepen (hielprik, infuus inbrengen) en diagnostisch
onderzoek (ROP screening) en het bevordert het zelfregulerend vermogen om om te kunnen gaan
met pijn zowel bij preterm als bij voldragen pasgeborenen.(Gao 2018 en 2021, McNair 2019, VuNgoc 2020)
NNS in combinatie met sucrose is effectiever gebleken dan NNS of sucrose alleen (zie
aanbeveling over gebruik sucrose).(Gao 2018 en 2021)
NNS kan ook heel goed gecombineerd worden met buidelen, wiegen en begrenzen van de
pasgeborene en moedermelk, dit vergroot de effectiviteit. (Leng 2016, Perroteau 2018, Wu 2020)
Studies toonde geen potentiële negatieve gevolgen aan, de hypothese dat NNS bij voldragen
kinderen een marker zou zijn voor borstvoedingsproblemen of gereduceerde motivatie om borst te
voeden wordt door deze studies niet onderbouwd. Er wordt wel gerapporteerd over het naleven
van hygiëne voorschriften rondom een fopspeen ter voorkoming van infecties.
Aanbeveling en Klinische implicatie
NNS is direct beschikbaar in de kliniek, makkelijk toepasbaar en veilig te gebruiken bij eenvoudige
matig pijnlijke procedures bij zowel preterm als op tijd geborenen. Gebruik vanuit hygiëne
overweging bij voorkeur een fopspeen en niet je vinger. Zorg dat tijdens de procedure de NNS niet
onderbroken wordt door dat het kind de fopspeen niet in de mond kan houden. NNS in combinatie
met andere niet farmacologische interventies lijkt een sterker effect te hebben dan NNS als op zich
staande interventie.
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