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SPEEN?
 STOPPEN MET DE SPEEN

Ga samen met uw kind aan de slag om deze gewoonte af te leren. Kies een 
goed moment, dus niet in een spannende periode. Niet makkelijk misschien 
maar doorgaan met speenzuigen heeft gevolgen die zeker niet leuk zijn. Het lukt 
meestal niet in een dag maar wel in enkele weken. Het is even volhouden, maar 
na twee, drie weken is de speen meestal vergeten.

■ Bereid uw kind voor op het stoppen met de speen door het te bespreken.
■ U kunt uw kind ook eerst een nieuwe knuffel geven die u een aantal dagen 

tegelijk met de speen geeft. Wanneer u daarna begint met het weghalen van 
de speen, blijft de knuffel over. 

■ Boekjes die kunnen helpen om het speenzuigen af te leren zijn bijvoorbeeld 
‘Oskar de Spenenastronaut’ of het ‘Stoppen met Foppenboek’.

■ Aan de tandarts kunt u de Infant Trainer (voor kinderen tussen de 2 en 5 
jaar oud) of de Trainer for Kids (voor kinderen tussen 6 en 12 jaar) vragen. 
Dit is een mondstukje dat gebruikt kan worden in plaats van een speen. Dit 
mondstukje traint de mond- en kauwspieren, houdt de tong op de goede 
plaats en oefent de lipsluiting. 

■ Geef de speen alleen terug als uw kind op duim of vingers gaat zuigen en 
probeer het na een aantal weken opnieuw.

 
 CONTACT OPNEMEN?

Met vragen kunt u terecht bij de logopedisten van GGD Zaanstreek-Waterland, 
onderdeel van het Centrum Jong en Centrum voor Jeugd en Gezin.

Folder voor ouders en verzorgers



 GEBRUIK VAN DE SPEEN

■ Kies een goede speen. Een goede speen past bij de leeftijd van uw kind en 
heeft een afgeplat zuiggedeelte.

■ Stop een speen nooit in uw eigen mond om hem schoon te maken, maar
spoel hem af onder de kraan. In uw mond zitten bacteriën die o.a. cariës 
veroorzaken.

■ Geef de speen niet direct na het voeden, maar alleen wanneer uw kind nog 
duidelijk behoefte heeft om te zuigen of de duim of vinger in de mond steekt.

■ Geef de speen niet meteen wanneer uw kind moe of verdrietig is. Probeer het 
eerst op een andere manier te troosten, bijvoorbeeld met een kusje, even op 
schoot, afl eiden met een klein verhaaltje/versje.

■ Geef de speen niet automatisch aan uw kind als deze rustig in de box speelt 
of in de kinderwagen zit.

■ Geef de speen alleen bij het inslapen en alleen als uw kind daar behoefte aan 
heeft. 

■ Haal de speen na het inslapen uit de mond en druk de lippen op elkaar.

■ Geef de speen steeds korter op vaste tijden, bijvoorbeeld alleen in huis, 
alleen in bed, alleen s̀ avonds in bed, etc.

■ Laat uw kind niet praten met een speen in de mond. Uw kind is niet goed 
verstaanbaar. Met speen begint een kind minder snel zelf met praten en 
praat het ook minder goed terug.

 DE SPEEN

Speenzuigen is voor veel kinderen een dagelijkse (en nachtelijke) bezigheid. De 
behoefte tot speenzuigen komt voort uit de grote zuigbehoefte in het eerste 
levensjaar. Sommige kinderen vinden dit zo prettig dat ze er te lang mee doorgaan. 
Langdurig speenzuigen (ook het zuigen op de speen van een fl esje) kan dan een 
gewoonte worden. Al vanaf 6 maanden wordt speenzuigen een gewoonte i.p.v. 
een behoefte. 

Rond de leeftijd van een jaar is het verstandig om te kijken of uw kind zonder 
speen kan. Dat geldt ook voor het drinken uit een zuigfl esje! Het is niet makkelijk, 
maar wel belangrijk om het zuigen zo vroeg mogelijk af te leren, omdat deze 
gewoonte een aantal problemen kan veroorzaken.

 WAT ZIJN MOGELIJKE GEVOLGEN?

■ Verkeerde kaakvorm en/of tandstand.

■ Open mond: wanneer de speen uit de mond gaat, blijft de mond vaak open 
staan. Een open mond veroorzaakt o.a. verkoudheid, oorklachten en slappe 
mondspieren.

■ Verkeerde tongligging. De tong komt onder in de mond te liggen; dit kan 
gevolgen hebben voor het slikken en de stand van de kaak en het gebit. 

■ Onduidelijke uitspraak door slappe mond- en tongspieren, bijvoorbeeld 
slissen.


