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Wat doet u beter niet?

•  Til het armpje niet te ver op!
•  Laat de arm van uw baby niet naar ach-

ter afhangen.
•  Trek uw baby niet aan de armpjes om-

hoog.
•  Vermijd om uw baby onder de oksels op 

te tillen.
•   Laat uw baby niet op de buik liggen.

Wat is een goede houding 
van de arm?

 Zorg ervoor dat de arm van uw baby dicht 
bij het lichaam blijft. Dit kunt u doen door 
de arm op de borst van de baby te leggen 
met het handje bij de mond. Als uw baby in 
de eerste week pijn lijkt te hebben, kunt u 
zijn arm rust geven door het mouwtje met 
een pleister of veiligheidsspeld vooraan 
op de kleding vast te maken. 

Tijdens de geboorte heeft uw baby zijn 
sleutelbeen gebroken. In deze folder kunt 
u lezen wat dat inhoudt en hoe u uw baby 
het beste kunt verzorgen tot de breuk ge-
nezen is. 

Wat is een 
claviculafractuur?

Een claviculafractuur is een breuk van het 
sleutelbeen. Bij deze breuk is het botvlies 
vaak nog heel, waardoor de botdelen te-
gen elkaar liggen. De baby kan toch wel 
pijn hebben waardoor hij zijn arm en 
schouder minder gebruikt. Na een week 
ontstaat een verdikking rond de breuk, 
wat betekent dat de botdelen vanzelf 
weer aan elkaar groeien. Na twee tot drie 
weken is de breuk genezen. Een specia-
le behandeling is dus niet nodig, maar u 
moet de eerste weken wel extra opletten 
bij het dragen en verzorgen van uw kindje, 
zodat het sleutelbeen kan herstellen en 
uw kindje geen onnodige pijn heeft.
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Waar moet u op letten?

Liggen en slapen
Laat uw baby de eerste twee weken al-
leen op de rug liggen. Stimuleer uw baby, 
ook tijdens de slaap, om zijn hoofdje goed 
naar de breukzijde te draaien om een voor-
keurshouding te vermijden.

Dragen
Draag uw baby liefst met de aangedane 
arm tegen u aan. Zo houdt u het met uw 
lichaam op zijn plaats. Als u uw baby recht-
op tegen uw schouder houdt, bv. voor een 
boertje, houdt u de elleboog gebogen. 

Voeden
Leg bij borstvoeding uw baby op een kus-
sen. Zo ligt uw kind op een goede hoogte 
en hoeft het nauwelijks op de zij te draaien. 
Als draaien pijnlijk is, laat dan uw kind op 
de gezonde zijde liggen en verplaats het 
kussen van de ene naar de andere borst.
Let er op dat de armpjes op de buik of de 
borst van het kind liggen. 

Zorg bij flesvoeding dat beide armpjes en 
handjes op de buik of om het flesje zitten, 
zodat u kunt zien dat ze een goede positie 
hebben.

Na twee weken
Na twee weken zal uw baby zijn armpje 
zelf meer gaan bewegen en mag u het 
armpje geleidelijk even hoog optillen als 
het gezonde armpje. Blijf uw baby stimu-
leren om het hoofdje goed naar de kant 
van de breuk te draaien en de arm en hand 
aan de aangedane kant goed te gebruiken 
tot uw kindje beide armpjes even vaak en 
goed gebruikt.

Aan- en uitkleden
Gebruik liefst hemdjes en truitjes met een 
ruime hals, overslaghemdjes of kleertjes 
die helemaal opengemaakt kunnen wor-
den. Bij het aankleden doet u eerst de 
aangedane arm in de mouw en daarna 
het gezonde armpje. Bij het uitkleden is 
het net andersom.
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