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INFANT BREASTFEEDING ASSESSMENT TOOL (IBFAT) 

Matthews M.K. (1988) Developing an instrument to assess infant breastfeeding behavior in early 

neonatal period. Midwifery, 4, 154-165. 

 

Check the answer that best describes the baby’s feeding behaviours at this feed. 

1. Infant State.   When you picked baby up to feed, was she/he? 

a. deeply asleep b.     drowsy  c.   quiet and alert d.   crying 

 

2.  Readiness.   In order to get the baby to begin this feed, did you or the nurse have to? 

a. just place the baby on the breast as no effort was needed   (3) 

b. use mild stimulation such as unbundling, patting, or burping (2) 

c. unbundle baby, actively stimulate baby (e.g.  sit baby back and forward, rub baby’s body 

or limbs) at the beginning or during the feeding (1) 

d. could not be roused (0) 

 

3. Rooting:  (definition: At touch of the nipple to the baby’s cheek, the head turns, mouth opens 

and baby attempts to fix mouth around the nipple).  When the baby was placed beside the 

breast, did he/she? 

a.  root effectively at once (3) 

b. needed some coaxing, prompting, or encouragement to root (2) 

c. rooted poorly, even with coaxing (1)  

d. did not try to root (0) 

 

4. Latching:     How long from placing baby at the breast does it take for the baby to latch-on 

and start to suck/nurse? 

a.  starts to suck at once, 0-3 minutes (3) 

b. 3-10 minutes (2) 

c. over 10 minutes (1) 

d. does not latch/suck (0) 

 

5. Feeding Pattern:     Which of the following phrases best describes the baby’s feeding patterns 

at this feeding? 

a. baby did not suck/nurse (0) 

b. sucked poorly, weak sucking, some sucking efforts for short periods (1) 

c. sucked fairly well, sucked off and on, but needed encouragement  (2) 

d. sucked well throughout on one or both breasts (3) 

 

6.  Maternal satisfaction:  (separate score):    How do you feel about the way your baby fed at 

this feeding? 

a.  Very pleased (3)      b.   Pleased (2)      c.      Fairly pleased (1)      d.    Not pleased (0) 
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Niet gevalideerde Nederlandse vertaling Infant Breastfeeding Assessment tool (IBFAT) 

Met toestemming van de auteur: Matthews M.K. (1988) Developing an instrument to assess infant 

breastfeeding behavior in early neonatal period. Midwifery, 4, 154-165. 

Duid het antwoord aan dat het voedingsgedrag van de baby tijdens deze voeding het beste 

beschrijft.  

1. Toestand van de baby.   Wanneer je de baby opnam, was hij/zij? 

a. Diep aan het slapen  b.     slaperig  c.   Rustig en alert d.   Aan het huilen 

 

2.  Bereidwilligheid.   Om de voeding te starten, was het nodig dat jij of de verpleegkundige? 

a. De baby aan de borst legden zonder verdure inspanning   (3) 

b. Milde stimulatie gebruikten zoals  aaien of boeren (2) 

c. De bay actief stimuleerden (bijv.  De baby heen en weer wiegen, de ledematen of het 

lichaam van de baby masseren) bij de start of tijdens de voeding (1) 

d. De baby kon niet gewekt worden (0) 

 

3. Rooting:  (definitie: bij het raken van de tepel aan de wang van de baby, draait het hoofdje, 

opent de mond zich en tracht de baby om zijn mond rond de tepel te brengen). Wat deed de 

baby toen hij/zij naast de borst gelegd werd?  

e.  Onmiddellijk effectieve rooting (3) 

f. Er was nood aan enige overhaling, aanzet of aanmoeding (2) 

g. moeilijke rooting, zelf met aanmoediging (1)  

h. geen poging tot rooting (0) 

 

4. aanhechting:     Hoelang duurt het vanaf het plaatsen van de baby aan de borst tot de baby 

aanhecht en start met het zuigen/voeden?  

e.  Begint onmiddellijk te zuigen, 0-3 minuten (3) 

f. 3-10 minuten (2) 

g. Meer dan 10 minuten (1) 

h. Hecht niet aan/zuigt niet (0) 

 

5. Voedingspatroon:     Welke zin omschrijft het voedingspatroon van de baby het best tijdens 

deze voeding?   

e. De baby zoog niet/werd niet gevoed (0) 

f. De baby zoog moeilijk of zwak, zuigpogingen tijdens korte periods (1) 

g. De baby zoog redelijk goed, zoog af en aan, maar had aanmoediging nodig (2) 

h. De baby zoog goed over de hele periode van één of twee borsten (3) 

 

6.  Tevredenheid van de moeder:  (afzonderlijke score):    hoe voel je je over de manier waarop 

je baby zich voedde tijdens deze voeding?  

b. Zeer tevreden (3)      b.   tevreden (2)      c.      redelijk tevreden (1)      d.    ontevreden (0) 

  


