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Beste ouders,

De geboorte van jullie baby is een gebeurtenis die jullie leven verandert. Vanaf dit 
moment mogen jullie talrijke beslissingen nemen over verzorging en voeding van jullie 
pasgeboren wondertje. Een belangrijk onderdeel daarvan is de borstvoeding. 

Borstvoeding is de natuurlijkste zaak van de wereld en toch is het een proces dat 
veel vragen oproept en moet worden geleerd. Moeder en baby moeten het geven en 
krijgen van borstvoeding samen oefenen. Daarnaast is het leren gemakkelijker met de 
ondersteuning van de vader of een andere liefdevolle betrokken persoon.

Om te beginnen met borstvoeding hebben jullie kennis, tijd en geduld nodig. Ardo 
geeft jullie met deze brochure een kijkje in de kennis rondom borstvoeding en de 
Ardo borstvoedingsproducten ondersteunen jullie vakkundig, praktisch en snel bij 
borstvoedingsproblemen. Zo kunnen jullie en jullie baby genieten van de intieme 
periode van borstvoeding. Meer informatie over de Ardo borstvoedingsproducten 
vinden jullie op www.ardomedical.nl.

Blader door de brochure en vind handige informatie en wetenswaardigheden over 
borstvoeding. 

Marliese Pepe-Truffer
Product Manager MAS
Lactatiekundige IBCLC
Ardo medical AG, Zwitserland

Voorwoord

Dit handboekje is in 
nauwe samenwerking met 
de vrouwenkliniek van het 
kantonziekenhuis Luzern 

tot stand gekomen.
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Borstvoeding als optimale  
start van het leven

Borstvoeding maakt het leven 
gemakkelijker

Moedermelk is op elk moment beschik-
baar, altijd op de juiste temperatuur en 
licht verteerbaar. Borstvoeding ontlast 
het huishoudbudget, zorgt dagelijks voor 
minder werk en geeft je meer tijd voor 
jezelf, je kind en je partner. Borstvoeding 
verlaagt ook de kosten van onze gezond-
heidszorg en beschermt ons milieu. 

Ten dele ervaren moeders het gebonden 
zijn door de borstvoeding als nadeel. 
Na de 4e tot 6e week kun je echter je 
baby afgekolfde moedermelk met de fles 
geven. Het risico dat je baby aan de fles 
gewend raakt en daarom niet meer aan 
de borst kan drinken, is gering. Zo kun je 
in je 24-uurs baan als moeder meer vrije 
tijd creëren of weer gaan werken en toch 
borstvoeding blijven geven. 

Vertrouw op je lichaam, je vaardigheden, 
je intuïtie en je baby. Samen met je 
kind en met de ondersteuning van je 
partner vind je de weg naar een mooie 
borstvoedingsrelatie. 

Samen en gezond in het leven staan 

Uitgebreide onderzoeken hebben het 
bevestigd: borstvoeding is gezonder 
dan flesvoeding met kunstmatige 
zuigelingenvoeding. 

Moedermelk bevat veel stoffen die 
actief infecties tegengaan. Omdat 
het immuunsysteem van het kind 
tot de leeftijd van twee jaar nog niet 
helemaal ontwikkeld is, zijn kinderen die 
borstvoeding krijgen, in het voordeel. 
Moedermelk vermindert bijvoorbeeld 
het risico van aandoeningen zoals 
middenoorontsteking, infecties van de 
luchtwegen en diabetes. 

Als de baby in de eerste 6 maanden uit-
sluitend borstvoeding krijgt, kan het risico 
op allergieën met tot wel 50% worden 
verlaagd. Borstvoeding vermindert ook 
het risico dat het kind later in zijn leven 
overgewicht krijgt.

Niet alleen je baby profiteert van de 
borstvoeding, maar ook jij als moeder. 
De hormonen die bij borstvoeding een 
rol spelen, bevorderen het krimpen 
van de baarmoeder naar haar normale 
grootte, verminderen het bloedverlies en 
het gevaar van een baarmoederinfectie. 
Bovendien werken ze kalmerend. Studies 
hebben verder aangetoond dat borstvoe-
ding de frequentie van borst-, baarmoe-
der- en eierstokkanker vermindert en het 
risico op een hartinfarct verlaagt.
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Opbouw van de vrouwelijke borst

De vrouwelijke borst bestaat vooral 
uit klier-, vet- en bindweefsel. Van de 
melkklieren, die uit zogenoemde alveoli 
(blaasjes) met melkproducerende cellen 
bestaan, lopen 4 tot 18 melkkanalen naar 
de tepels. In de tepelhof bevinden zich 
zenuwuiteinden die de melkaanmaak 
regelen. Hoe meer de tepelhof en de 
tepel worden gestimuleerd, des te meer 
melk er wordt aangemaakt. Dat wil 
zeggen, hoe vaker je baby aan de borst 
zuigt, des te meer melk produceren de 
melkklieren (vraag-aanbod-regeling). 

De grootte van de borst heeft 
geen invloed op het feit of er later 
borstvoeding kan worden gegeven. 
Ook vrouwen met kleine borsten 
kunnen met succes borstvoeding geven.

Melkaanmaak en zuiggedrag 

Twee hormonen zijn hoofdzakelijk 
verantwoordelijk voor de melkproductie: 
prolactine maakt de melk in de klieren 
aan en oxytocine zorgt ervoor dat de 
melk gaat stromen.

Je baby zuigt aan het begin van een 
voeding met snelle zuigbewegingen en 
een geringe zuigsterkte om het stromen 
van de melk te activeren of de vorming 
van oxytocine te stimuleren. De alveoli 
en melkkanalen trekken door de werking 

van de oxytocine samen. Dit proces wordt 
toeschietreflex of ook "let-down reflex" 
genoemd. Dit wordt bij beide borsten 
tegelijk en tijdens een voeding meerdere 
keren geactiveerd. 

Als moeder kan je het activeren van de 
toeschietreflex aan de volgende tekenen 
herkennen:

• Een prikkelend, warm gevoel of steken 
in de borst.

• De andere borst begint te lekken.
• De baby begint snel en regelmatig te 

slikken.  

Zodra de melk begint te stromen, verandert 
de baby zijn zuiggedrag. De zuigfrequentie 
vermindert, het zuigen wordt sterker en de 
slikgeluiden zijn duidelijk hoorbaar. 

Angst en stress kunnen een negatieve 
uitwerking hebben op de oxytocine en de 
melk stroomt niet of slechts met vertraging.

Tijd, geduld en rust zijn ideale randvoorwaarden 

voor een succesvolle borstvoeding.

Wetenswaardigheden over borstvoeding
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In de zwangerschap

Verandering van de borsten
Tijdens de zwangerschap begint het 
klierweefsel te groeien. De tepelhof 
wordt groter en donkerder. Zo kan de 
baby na de geboorte de borst gemakke-
lijker vinden. Al vanaf de 20e week van 
de zwangerschap vormt de borst voor-
melk (colostrum). Deze kan soms al in 
de zwangerschap uit de borsten lekken.

Controle van de tepels
Het is van groot nut om tijdens de 
zwangerschap de vorm van de tepels 
te controleren. Duw de borst dichtbij de 
tepel zacht bij elkaar. Als de tepels niet 
naar voren komen (ingetrokken tepels) of 
blijven ze vlak (vlakke tepels), dan kan het 
voor de baby later lastig zijn om de borst 
te pakken. Wanneer je onzeker bent 
over je tepels, neem dan tijdig contact 
op met een lactatiekundige IBCLC of een 
vroedvrouw.

Als de baby in de eerste dagen na de 
geboorte niet efficiënt aan de borst zuigt, 
dan kan borstvoeding met een Tulips 
tepelhoedje tijdelijk handig zijn. 

 

Unieke samenstelling van 
moedermelk 

Moedermelk past zich aan de wisselende 
behoefte van de baby aan en verandert 
voortdurend van samenstelling. Deze 
is afhankelijk van de leeftijd van de 
baby, het tijdstip van de dag en de 
desbetreffende voeding. De samenstelling 
verandert zelfs tijdens een voeding. Aan 
het begin van de voeding lijkt de melk 
meer waterig. Na het activeren van 
de toeschietreflex bevat ze aanzienlijk 
meer vet en is wit tot crèmekleurig. 
Moedermelk bevat alle vitamines, 
mineralen en sporenelementen die 
belangrijk zijn voor de optimale groei 
van de baby. Tevens voldoet zij aan alle 
hygiënische eisen. 

Om ervoor te zorgen dat je baby de borst zonder 

problemen kan pakken, moeten de tepels naar 

voren komen.
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Borstvoeding in de eerste dagen

De eerste melk – het colostrum

In de eerste dagen van het leven van 
je baby wordt colostrum (voormelk) 
aangemaakt. Dit is een gele, dikke 
vloeibare en licht verteerbare melk. 
Ze bevat veel afweerstoffen. Deze 
bekleden de darmwand van de baby 
en beschermen hem tegen infecties. 

Het begin van het toeschieten van de 
melk

Op de 2e tot 4e dag na de geboorte 
(soms ook op de 6e of 7e dag en bij 
vrouwen met te vroeg geboren baby’s pas 
op de 10e tot 14e dag) begint geleidelijk 
het toeschieten van de melk, de 
overgang van de voormelk naar de rijpe 
moedermelk. De borsten worden warmer, 
groter en vol. De hoeveelheid melk neemt 
toe. Vaak gaat dit proces vergezeld van 
een zwelling van de melkklieren met 

Na de geboorte

De eerste uren na de geboorte zijn voor 
het begin van de borstvoedingsrelatie heel 
belangrijk, omdat dan de zoek reflex en 
de zuigreflex het sterkst aanwezig zijn. De 
beste start voor de borstvoedingsrelatie is, 
wanneer de baby na de geboorte naakt 
op de buik van de moeder wordt gelegd 
en daar blijft liggen tot hij aan de borst 
zuigt. Voor een deel kruipen de baby’s 
zelfs op hun buik zelf naar de borst en 
vinden de tepel zonder hulp van buitenaf.

Sommige baby’s zuigen al aan het begin 
energiek, anderen sabbelen meer of 
likken voorzichtig aan de tepel. 

De eerste kennismaking is voor jou 
en je baby een grote en belangrijke 
gebeurtenis. Neem de tijd en geniet 
als ouders van de eerste onvergetelijke 
ogenblikken met jullie baby.

In veel ziekenhuizen hebben jij of je 
partner de mogelijkheid om je baby ook 
direct na een keizersnede op je ontblote 
bovenlichaam te pakken en hem zo 
liefdevol te verwelkomen.

Als dit niet mogelijk mocht zijn, dan 
kun je de beginfase ook op elk moment 
inhalen. Leg je naakte baby gedurende 
enkele uren direct op je ontblote borst 
(kangoeroeën). Dit bevordert onder 
andere de melkaanmaak en laat jullie 
relatie van dag tot dag groeien.

Kangoeroeën: het natuurlijke en intieme contact 

ook bij te vroeg geboren baby’s.
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TIPS

• Koude kompressen na het geven van 
borstvoeding, bijvoorbeeld met de 
Temperature Pack (zie pagina 40, 
Ardo borstvoedingsproducten), 
kunnen eveneens handig zijn.

Koelt en verwarmt naar behoefte: 

Temperature Pack

harde en pijnlijke borsten. Door vaak 
aanleggen vanaf de geboorte en korte, 
zachte massages van de borsten kan 
een zwelling van de melkklieren worden 
voorkomen. Als het toeschieten van de 
melk toch pijnlijk wordt, dan kunnen de 
volgende tips heel waardevol zijn en voor 
de baby het aanhappen gemakkelijker 
maken: 

• Regelmatig leegmaken van de borst 
door vaak aanleggen of afkolven, 
bijvoorbeeld met de elektrische 
borstkolf Carum.

• Kort afkolven vóór het geven van 
borstvoeding, zodat het gespannen 
gevoel minder wordt en de baby de 
borst beter kan pakken.

• Bij een sterke zwelling rond de tepel-
hof helpt het om met de vingertoppen 
zacht op het gebied rond de tepel in 
de richting van de borstkas te drukken 
(reverse pressure softening methode).
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Borstmassage

Massage volgens Plata Rueda

De Plata Rueda-methode is zeer geschikt 
voor een korte massage van de borst vóór 
het geven van borstvoeding of het afkolven. 

Pak je borst tussen je handen, waarbij je 
deze horizontaal en vlak houdt, en schuif 
het klierweefsel heen en weer. 

Daarna herhaal je de procedure door je 
borst weer tussen je handen te pakken, 
maar dan houd je je handen verticaal.

Massage volgens Marmet 

De massage volgens Marmet is handig om 
de borst tijdens het geven van borstvoeding 
of het afkolven te masseren. Door het 
gelijktijdig masseren en afkolven of het 
geven van borstvoeding kan de hoeveelheid 
melk worden vergroot. De Marmet-methode 
verlicht ook klachten bij een melkstuwing.  

Eén hand ondersteunt de borst. 
Met de toppen van drie tot vier plat 
opgelegde vingers van de andere hand 
en ronddraaiende bewegingen kun je 
het klierweefsel masseren. Verschuif 
je vingers telkens 2–3 cm en herhaal 
de procedure tot je de hele borst hebt 
gemasseerd. 

De borstmassage bevordert de doorbloeding van de borst evenals het stromen van de 
melk en heeft een positieve invloed op de melkaanmaak. Masseer de borst zacht en 
wrijf niet op de huid. De massage mag nooit pijnlijk zijn. Niet vergeten: was vóór elke 
massage goed je handen.
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Moedermelk met de hand 
winnen

1.  Masseer je borst volgens de Marmet-
methode. 

2. Streel zacht met je vingers van de 
borstaanzet over de tepel. Zo kun je 
de melk laten stromen.

3. Leg de duim en de vingers parallel 
achter de tepel en duw zacht in de 
richting van de borstkas.

4. Schuif duim en vingers met zachte 
druk naar voren naar de tepel, zonder 
op de huid te wrijven.  

5. Door ritmisch herhalen van stap 3 en 4 
kun je de borst leegmaken.
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TIPS

Borstvoedingsposities

Er zijn verschillende borstvoedingsposities 
en mogelijkheden om je baby aan te leg-
gen. Deze kun je in de loop van de borst-
voedingsperiode steeds weer veranderen. 
Het is altijd belangrijk dat je voor jezelf een 
ontspannen, comfortabele positie vindt, 
je tepels bij het aanleggen geen pijn doen 
en dat je baby effectief zuigt. In de eerste 
tijd is een borstvoedingskussen op schoot 
handig. Voor ontlasting van de tepels en 
voor gelijkmatig leegmaken van de borst is 
het aan te raden om de borstvoedingspo-
sitie in de loop van de dag steeds weer te 
wisselen. 

Wanneer je je baby van begin af aan 
optimaal plaatst en aanlegt, kun je 
borstvoedingsproblemen zoals pijnlijke 
tepels, te weinig melk, melkstuwing 
enzovoort voorkomen. Na enkele dagen 
oefenen zul je onbezorgd kunnen 
genieten van het geven van borstvoeding. 

Optimaal aanleggen wil zeggen dat de 
baby zodanig wordt gehouden dat:

• Oor, schouder en heup een lijn 
vormen en de baby naar de 
moeder toegekeerd ligt.

• De mond van de baby zich ter hoogte 
van de tepel bevindt.

• De punt van de neus en de kin de borst 
tijdens de gehele de voeding aanraken.

• De boven- en onderlip naar buiten 
getuit zijn.

• De arm van de moeder ondersteund is 
en de schouders ontspannen zijn.

Liggend borstvoeding geven

Liggende houding

Jij en je baby liggen op een zij, buik 
aan buik, heel dicht bij elkaar. Deze 
borstvoedingspositie is vooral ’s nachts 
aan te raden of wanneer je overdag 
tijdens het geven van borstvoeding wilt 
uitrusten. 
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Zittend borstvoeding geven

Rugbyhouding

De rug van je baby rust op je onderarm, 
het hoofdje wordt door je hand 
ondersteund en de beentjes zijn naar 
achter gestrekt. Een borstvoedingskussen 
ontlast je, zodat je het gewicht van je 
baby niet met je spierkracht hoeft te 
dragen.

In deze houding kun je het zuigen van 
je pasgeboren baby goed beoordelen en 
controleren. Deze borstvoedingspositie 
is bijzonder geschikt voor het geven van 
borstvoeding aan tweelingen, baby’s die 
te vroeg geboren zijn, na een keizersnede 
of wanneer je baby verkouden is.

Klassieke bakerhouding
 

De baby ligt in je arm op een zij, zodat 
zijn hele lichaam naar je toegekeerd is. 
Je hand ondersteunt daarbij zijn billetjes.

Doorgeschoven bakerhouding 

Ook bij deze positie ligt de baby in je arm 
op een zij en zijn hele lichaam is naar je 
toegekeerd. Als er aan de rechterzijde 
wordt aangelegd, houd je de baby in 
je linkerarm, zodat je onderarm hem 
ondersteunt en zijn hoofdje in je hand 
rust.
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Baby aanleggen en losmaken

Intuïtief borstvoeding geven/
buikligging

Je zit half rechtop of ligt met opgericht 
bovenlichaam en steunt comfortabel op 
kussens. De baby ligt naakt of gekleed op 
zijn buik op je ontblote borst. 

Wacht gewoon af wat je baby doet. 
Wanneer hij honger heeft, zal hij de 
borst beginnen te zoeken en na een paar 
pogingen vanzelf aanhappen. Geef hem 
de tijd, verander misschien nog een keer 
een beetje de positie van je baby. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om je baby aan te leggen. Je kunt je baby de 
borst zelf laten pakken (intuïtief borstvoeding geven) of actief ondersteunen bij het 
aanleggen. Bij het intuïtief borstvoeding geven worden de natuurlijke reflexen van de 
baby gebruikt. Hij beweegt naar de borst toe en pakt deze vanzelf. 

 
Bij de volgende foto’s heeft de baby 
de borst spontaan en intuïtief gepakt 
en is efficiënt begonnen met zuigen. 
De positie van de baby is persoonlijk. 
Sommige baby’s geven er de voorkeur 
aan om de armen een beetje gebogen 
te houden. Ook kan de positie van het 
lichaam van je baby variëren. Zo kan je 
baby in lengterichting, dwars of schuin 
op de moeder liggen.
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in de mond te pakken, dan kan het 
helpen om de huid licht naar voren te 
schuiven. De tepelhof wordt zo rekbaar 
en maakt het gemakkelijker voor je baby 
om aan te happen. 

Baby aanleggen

Plaats je baby zodanig dat de tepel in de 
richting van de neus wijst. Het hoofdje is 
iets naar achter gebogen. De kin en de 
onderlip raken de borst aan. 

De tepel raakt de bovenlip van je baby. 
Daardoor opent je baby zijn mondje wijd.

Actief aanleggen 

Als je baby moeite heeft om de borst te 
pakken, kan het handig zijn om je baby 
actief te ondersteunen bij het aanhappen.

Borst vasthouden

Houd je borst met de vrije hand zodanig 
vast dat vier vingers deze aan de onder-
kant goed steunen. De duim wordt boven 
de tepelhof geplaatst. 

Als de borst gespannen is en je baby 
heeft moeite om voldoende borstweefsel 



19

Hell   Baby

Zacht losmaken van de borst

Doorbreek het vacuüm, voordat je je 
baby van de borst neemt. Hiervoor schuif 
je een vinger zachtjes tussen de borst en 
de mondhoek van je baby. Als je baby 
genoeg heeft gedronken, laat hij de borst 
meestal vanzelf los.

Wanneer het mondje wijd open is, 
breng je de baby door een snelle, maar 
voorzichtige beweging naar de borst. 
Je baby heeft de tepel met een groot deel 
van de tepelhof in zijn mondje. Onder- en 
bovenlip zijn naar buiten getuit, kin en 
punt van de neus raken de borst aan. 

Je kunt je baby helpen om meer borst-
weefsel te pakken door de borst met je 
duim licht in zijn mondje te schuiven. 

Als er bij het begin van het aanleggen 
aanvankelijk een hevige pijn optreedt, 
dan is de baby niet optimaal aangelegd. 
Maak hem los van de borst en leg hem 
opnieuw aan.
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Borstvoedingsritme

Elke pasgeborene is een individu en heeft 
zijn eigen waak-slaap-ritme. Ook het tijd-
stip en de tijdsduur van de voedingsop-
name zijn verschillend. Wanneer je vaak 
met je baby samen bent, bijvoorbeeld 
door 24-uur-rooming, dan leer je hem 
snel kennen en zijn taal begrijpen. Zo kun 
je de eerste tekenen van honger zien en 
hem op verzoek borstvoeding geven. 

Tekenen van honger – de baby wil 
borstvoeding krijgen
• Lippen likken.
• Smakkende geluidjes. 
• Zuig- en zoekbewegingen.
• Zuigen op vingers/hand.
• Tong uitsteken. 
• Onrust.
• Huilen als laat teken, het aanleggen is 

dan vaak lastiger.

Het borstvoedingsritme verandert in de 
loop van de ontwikkeling van een baby 
steeds weer – de ene keer wil hij vaker, 
de andere keer minder vaak borstvoeding 
krijgen.  

Het is normaal dat je baby vanaf de 
eerste dag 8 tot 12 keer binnen 24 uur 
borstvoeding wil krijgen. Daarbij hoort in 
de eerste weken na de geboorte ook het 
geven van borstvoeding ’s nachts. In deze 
tijd zijn er periodes waarin je baby vooral 
’s avonds elk uur borstvoeding wil krijgen 
(cluster feeding). Dat is geen enkel 
probleem. En ook tijdens een groeispurt 
van de baby neemt het borstvoedingsrit-
me toe. Na enkele dagen heeft je borst 
zich op de grotere vraag ingesteld 
(vraag-aanbod-regeling of regeldagen). 

Duur van een voeding

De duur van een borstvoeding is 
afhankelijk van het temperament en 
de leeftijd van je baby. Deze bedraagt 
tussen enkele tot 20 minuten per 
kant. Bied je baby beide borsten aan. 
Wanneer hij na één borst voldoende 
heeft gedronken, biedt hem dan bij de 
volgende voeding eerst de andere borst 
aan. Let op slikgeluiden en zuigintensiteit 
van je baby. Korte snelle bewegingen 
in het begin zorgen ervoor dat de melk 
begint te stromen en langzamer, intensief 
zuigen met slikgeluiden geeft aan dat je 
baby moedermelk krijgt. Op de leeftijd 
van 2 tot 4 maanden zuigen de baby’s 
efficiënter en duurt een voeding korter. 

Ritme en duur van borstvoeding
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Tandemvoeden

Tandemvoeden betekent dat de moeder 
kinderen van verschillende leeftijd borst-
voeding geeft. Zij kan haar kinderen daar-
bij tegelijkertijd of na elkaar borstvoeding 
geven. Door het tandemvoeden ontstaat 
niet alleen tussen moeder en kind, maar 
ook tussen de kinderen onderling nabij-
heid en verbondenheid. 

Sommige kinderen stoppen vanwege de 
veranderde smaak van de moedermelk 
tijdens de zwangerschap uit zichzelf 
met borstvoeding. Anderen willen 
borstvoeding blijven krijgen. Bestaat het 
risico van vroegtijdig spenen, bespreek 
dan de situatie met je arts. 

In de laatste weken van de zwangerschap 
wordt als voorbereiding op de nieuwe 
baby colostrum aangemaakt. De moeder 
heeft meestal voldoende melk, omdat ook 
bij het tandemvoeden de wet van vraag 
en aanbod geldt. Er moet echter absoluut 
op worden gelet dat de baby altijd eerst 
en lang genoeg borstvoeding krijgt.

Stoppen met borstvoeding 

In principe kan een moeder op elk 
moment stoppen met borstvoeding. Ze 
kan er daarbij voor kiezen om met behulp 
van medicijnen of op natuurlijke wijze te 
stoppen met borstvoeding. De ervaring 
laat zien dat beide varianten ongeveer 
twee weken duren. Abrupt stoppen met 
borstvoeding kan tot melkstuwing en 
borstontstekingen leiden. 

Ook bij het stoppen met borstvoeding 
richt de melkaanmaak zich naar het 
principe van de vraag-aanbod-regeling. 
Door het aantal keren dat er borstvoeding 
wordt gegeven en de duur van de 
borstvoeding langzaam te verminderen, 
loopt de aanmaak van moedermelk 
geleidelijk terug. Dat wil zeggen: je geeft 
je baby maar kort borstvoeding of kolft 
alleen een beetje moedermelk, wanneer 
een vervelend gespannen gevoel te 
merken is. Zo is het mogelijk om ook 
zonder medicijnen en hun mogelijke 
bijwerkingen langzaam en voorzichtig 
te stoppen met borstvoeding.

Het langzaam, aan de behoeften van het 
kind aangepaste stoppen met borstvoe-
ding is een andere mogelijkheid om een 
einde te maken aan de borstvoeding. Hier 
vervang je vanaf ongeveer de 6e maand 
geleidelijk de moedermelk door bijvoe-
ding tot je baby de borstvoeding lang-
zaam laat ophouden. Hij kan maanden-
lang, bijvoorbeeld alleen nog ’s avonds 
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en ’s morgens, borstvoeding krijgen. Het 
tijdstip waarop je baby niet meer aan de 
borst wil drinken, is net als bij alle ont-
wikkelingsstappen van je kind persoonlijk. 

WHO/UNICEF adviseren om de eerste 
6 maanden uitsluitend borstvoeding 
te geven, daarna langzaam passende 
bijvoeding te introduceren en tot het 
einde van het tweede levensjaar of langer 
verder borstvoeding te blijven geven. 

Flesvoeding 

Een baby krijgt bij het geven van borst-
voeding heel veel huid- en lichaams-
contact, geborgenheid en aandacht. 
Om ervoor te zorgen dat ook een met de 
fl es gevoede baby deze nabijheid mag 
ervaren, is het aan te raden om op het 
volgende te letten: 

• Voed je baby indien mogelijk op 
je  ontblote huid. Draag een T-shirt 
zonder mouwen of knoop je blouse/
overhemd open.

• Pak je baby in de arm en draai hem 
zodanig naar je toe dat je oogcontact 
hebt.

• Raak aan het begin van de voeding de 
lippen van je baby met de fl essenspeen 
aan en wacht tot je baby de speen zelf 
in zijn mond zuigt. 

• De voeding moet in de eerste weken 
circa 20 minuten duren. Let daarom op 
een klein gaatje in de speen. 

• Wissel tijdens de voedingen van kant. 
Daardoor wordt de oog-hand-coördi-
natie van je baby bevorderd.

• Wanneer je baby genoeg heeft ge-
dronken en nog huilt, laat hem dan 
op een fopspeen of vinger zuigen. Pak 
hem daarbij in de armen of bijvoor-
beeld in een draagdoek.

• Je baby dient niet in de kinderwagen 
te worden gelegd, waarbij de fl es voor 
het voeden wordt vastgeklemd. 
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Borstvoeding geven en werken

Weer beginnen met werken is geen 
reden om vroegtijdig te stoppen met 
borstvoeding. Dit is eerder een reden om 
door te gaan met borstvoeding, want je 
kind zal je tijdens je afwezigheid missen. 
Door het geven van borstvoeding kan 
hij weer lekker dichtbij je zijn. Het is 
echter wel een kwestie van een zekere 
mate van organisatie. Belangrijk hierbij 
is dat je je werkgever tijdig informeert 
over je voornemen om borstvoeding 
te blijven geven. Kijk of het geven van 
borstvoeding op de werkplek mogelijk is, 
of dat je je werkplek voor het geven van 
borstvoeding kunt verlaten of dat je de 
mogelijkheid hebt van thuis uit te werken 
of op de werkplek te kolven. 

Als je moedermelk wilt afkolven, is 
het handig om drie weken voordat je 
weer gaat werken, te beginnen met 
het afkolven van melk om een kleine 
melkvoorraad aan te leggen. Je kunt een 

kolf huren of kopen. Met de Calypso-
To-Go krijg je een borstkolf waarmee je 
op de werkplek heel stil kunt kolven, de 
moedermelk gekoeld kunt bewaren en 
veilig mee terug naar huis kunt nemen. 

• Heb je moeite om voldoende 
 moedermelk af te kolven, probeer dan 
’s morgens aan één kant borstvoeding 
te geven en bij de andere borst af te 
kolven. 

• Je baby heeft tijd nodig om aan de 
fl es te wennen, soms zijn er meerdere 
pogingen nodig. Vaak drinkt hij beter, 
wanneer de vader, een babysitter of 
opa of oma de fl es geeft.

• Geef je baby borstvoeding, voordat je 
thuis vertrekt, ook wanneer het niet 
zijn gewone voedingstijd is.

• Let erop dat je kleding kiest waarmee 
je discreet kunt kolven. 

• Plan circa 30 minuten voor het 
klaarzetten van de kolf, afkolven en 
schoonmaken van de kolfset in.

Borstvoeding geven 
in het dagelijks leven
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Borstvoeding geven en vrije tijd

Probeer in je 24-uurs baan als moeder 
ook tijd voor jezelf te nemen. Elke dag 
een beetje tijd voor jezelf en regelmatige 
activiteiten in de vrije tijd zijn uiterst 
belangrijk voor je welzijn en uiteindelijk 
ook voor dat van je baby. Met afgekolfde 
melkvoorraden zorg je ervoor dat je baby 
ook tijdens je afwezigheid moedermelk 
kan krijgen, bijvoorbeeld van papa.

• Om de melkaanmaak in stand te 
houden bij een moeder die uitsluitend 
borstvoeding heeft gegeven, is het 
zinvol om elke 3 tot 4 uur te kolven. 
Na introductie van de bijvoeding met 
circa 6 maanden hoeft er minder vaak 
te worden gekolfd.

• ’s Nachts en op vrije dagen kun je 
je baby naar behoefte borstvoeding 
blijven geven. 

Je rechten op de werkplek
Wanneer je weer gaat werken en borst-
voeding wil blijven geven, heb je door-
gaans recht op de noodzakelijke tijd voor 
het geven van borstvoeding aan je baby 
of het afkolven van melk. Win informatie 
in bij een lactatiekundige, vroedvrouw of 
de daarvoor verantwoordelijke instanties.
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Borstvoedingsproblemen

Bijna elke moeder kan haar kind 
borstvoeding geven. Onzekerheid, 
verkeerde informatie of angst leiden 
er soms toe dat kersverse moeders 
hun vermogen om borstvoeding te 
geven in twijfel trekken. Veel moeders 
realiseren zich tijdens de zwangerschap 
niet dat borstvoeding geven direct na 
de geboorte begint en ook eerst moet 
worden geleerd. 

In dit hoofdstuk spreken wij je graag 
moed in en helpen we je bij het over-
winnen van eventuele moeilijkheden. 

Aarzel niet om bij borstvoedings-
problemen of -onzekerheden hulp 
te zoeken bij specialisten. In veel 
ziekenhuizen werken speciaal opgeleide 
lactatiekundigen IBCLC die je ook graag 
verder helpen, nadat je het ziekenhuis 
hebt verlaten. Handige adressen bij 
borstvoeding vind je achterin dit boekje.

Te weinig melk 

Veel moeders zijn onnodig bang dat 
ze te weinig melk voor hun baby 
aanmaken. Tekenen voor het aanmaken 
van voldoende melk zijn onder andere 
de gewichtstoename van de baby, zijn 
ontlasting en zijn zuiggedrag. 

De gewichtstoename per week bedraagt:
0 tot 2 maanden: ca. 170 tot 330 gram
2 tot 4 maanden: ca. 110 tot 220 gram 

Het geboortegewicht is binnen 10 dagen 
na de geboorte weer bereikt. 
In de eerste 4 tot 6 weken heeft de baby 
elke 24 uur ten minste drie luiers met 
ontlasting, daarna kunnen er bij baby’s 
die borstvoeding krijgen, pauzes van 
meerdere dagen optreden. Bovendien 
moet de baby elke 24 uur 5 tot 6 natte 
luiers hebben en moet zijn urine licht zijn. 

Bij de borstvoeding heeft je baby de 
tepel met veel tepelhof in zijn mondje. 
Wanneer de melk begint te stromen, 
wordt het zuigritme langzamer en zijn 
de slikgeluiden duidelijk te horen. Na de 
borstvoeding is het mondje van je baby 
vochtig en de borsten voelen zachter aan. 

Het is heel normaal dat je borsten na en-
kele weken ook tussen de voedingen niet 
meer vol aanvoelen. Dit houdt geen ver-
band met de geproduceerde hoeveelheid 
melk, omdat de melk wordt aangemaakt 
op het moment dat je baby zuigt. 

Het kan zeker zo zijn dat je gedurende 
enkele dagen minder melk hebt, 
bijvoorbeeld wanneer je oververmoeid 
bent of je kind een groeispurt maakt. 

Het aanmaken van melk kan met de 
volgende maatregelen worden bevorderd:

• Vaker aanleggen (om de twee uur 
met een langere pauze ’s nachts).

• Vaker wisselen van kant (ping-pong-
voeden).
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TIPS• Vergroot huidcontact.
• Voldoende rust.
• Ontlasting in het huishouden.
• Een evenwichtige voeding.
• Ondersteunende maatregelen zoals 

deze in jouw cultuur gebruikelijk zijn.

Daarnaast kun je de hoeveelheid melk 
vergroten door het aanmaken van melk 
te stimuleren door af en toe af te kolven 
(circa 5 minuten) na de borstvoeding. 
Daarbij maakt het niet uit hoeveel 
moedermelk zich na het afkolven in de 
fl es bevindt. 

Als het gewicht van je baby niet voldoen-
de toeneemt, neem dan zo snel mogelijk 
contact op met een lactatiekundige om 
de borstvoedingssituatie te controleren. 

Melkstuwing en borstontsteking 

Gedurende de gehele periode van borst-
voeding, maar vooral in de eerste weken 
thuis, kan het voorkomen dat de borsten 
na het geven van borstvoeding harde schij-
ven of plekken hebben en pijnlijk zijn. Je 
voelt je alsof je griep hebt (vermoeidheid, 
pijn in de gewrichten, hoofdpijn). Deze 
symptomen duiden op een melkstuwing. 

Bij melkstuwing adviseren wij je zo snel 
mogelijk te handelen en de volgende 
maatregelen te treffen:

1. Leg vóór het geven van borstvoeding 
gedurende circa 10 minuten een voch-
tig-warm kompres aan, zodat de melk 
beter stroomt.

2. Leg je kind zodanig aan dat zijn kin in de 
richting van de harde schijf/plek wijst.

3. Masseer de harde schijven/plekken 
zachtjes tijdens het geven van borst-
voeding.

4. Als de borst na het geven van borst-
voeding nog steeds harde schijven/
plekken heeft, kolf dan de borst met 
een zachte borstkolf (bijvoorbeeld 
 Carum) en masseer tegelijkertijd de 
harde schijven/plekken.

5. Na het geven van borstvoeding/ 
afkolven koel je je borst circa 20 minu-
ten met een koud kompres, bijvoor-
beeld met de Temperature Pack. 

6. Gun jezelf voldoende rust. Het is het 
beste om met je baby in bed te gaan 
liggen. Drink veel.

Worden de symptomen binnen enkele 
uren niet minder of treedt er koorts op, 
neem dan contact op met een arts, een 
lactatiekundige IBCLC of een vroedvrouw, 
omdat het gevaar van een borstontste-
king bestaat. In tegenstelling tot wat 
vroeger werd gedacht, hoeft ook bij 
een borstontsteking of het innemen van 
antibiotica niet te worden gestopt met 
borstvoeding.
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Pijnlijke tepels

Gevoelige tepels in de eerste 3 tot 4 
dagen na de geboorte zijn normaal. 
Houden de klachten echter langer aan 
of zijn de tepels pijnlijk en vertonen 
wondjes, kloofjes of korstjes of bloeden 
ze, dan is dat meestal te wijten aan niet 
correct aanleggen. Zoals bijvoorbeeld 
wanneer je baby alleen de tepel en te 
weinig tepelhof in zijn mondje heeft, je 
baby het mondje niet wijd genoeg opent, 
de lippen ingetrokken zijn, de moeder 
zich bij het aanleggen naar voren buigt 
enz. 

Zelden zijn zuigproblemen, spruw (een 
schimmelinfectie die wordt gekenmerkt 
door witte vlekken in het mondje van de 
baby) of een kort tongriempje de oorzaak 
van pijnlijke tepels. 

Pijnlijke tepels veroorzaken een felle pijn. 
Laat je daarom zo snel mogelijk adviseren 
door een specialiste op het gebied van 
borstvoeding. 

De volgende maatregelen kunnen helpen:

• Oorzaak vaststellen en verhelpen, 
bijvoorbeeld correct aanleggen.

• Baby eerst aanleggen aan de borst die 
het minst pijnlijk is.

• Vaak en korter aanleggen is 
beter dan lange pauzes inlassen.

• Verschillende borstvoedingsposities 
kiezen.

• Lanolinezalf gebruiken, bijvoorbeeld 
Gold Cream. De 100% zuivere lanoline 
bevordert de zelfgenezing. 

• Het geven van borstvoeding even 
stoppen en kolven. Het "Sensitive 
Programme" van de Carum werd ont-
wikkeld voor het afkolven bij pijnlijke 
tepels. Het begint met een nauwelijks 
voelbaar startvacuüm en een lage in-
stapcyclus, die heel voorzichtig aan het 
gevoel van de moeder kunnen worden 
aangepast. 

 

Carum – ziekenhuis borstkolfGold Cream – lanoline tepelzalf
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De zwakke, slaperige baby 

Sommige baby’s zijn te zwak om effectief 
te drinken en slapen tijdens de borstvoe-
ding in. Dan is het belangrijk dat deze 
baby’s met weinig energie veel moeder-
melk krijgen. Daarvoor kan het nuttig zijn 
om tijdens het geven van borstvoeding 
tegelijkertijd de andere borst te kolven, 
zodat de melk beter stroomt. Of je legt 
de baby in buikligging met veel huidcon-
tact aan. Vaak helpt het om je baby een 
beetje afgekolfde moedermelk met een 
spuit in de mondhoek te druppelen om 
zo het zuigen aan te moedigen.

Een andere mogelijkheid is om je baby te 
stimuleren tot actief zuigen. Daarbij kun 
je als volgt te werk gaan: 

• Leg je baby in rugbyhouding aan. 
Ondersteun het ruggetje goed. Let 
erop dat de voetzolen van je baby een 
onderlaag kunnen raken en geef hem 
de mogelijkheid om met de handjes te 
grijpen, bijvoorbeeld je vinger. 

• Ondersteun je borst gedurende de 
hele voeding (zie pagina 18, Borst 
vasthouden). 

• Voer in het begin en zodra de slikge-
luiden minder worden, een borstcom-
pressie uit. Hiervoor wordt de borst ver 
achter de aanzet vastgehouden en met 
wijsvinger en duim zacht en zonder 
pijn bij elkaar gedrukt, zodat er meer 
melk stroomt.

De baby met zuigverwarring 

Het zuigen aan de borst is geheel 
verschillend van het zuigen aan een 
kunstmatige speen, wat bij enkele 
baby’s tot zuigverwarring leidt. Deze 
baby’s kunnen na het zuigen aan een 
kunstmatige fl essenspeen of fopspeen 
niet meer of niet meer effectief aan de 
borst zuigen.  

Hoe jonger de baby is, des te groter is 
het risico dat hij zijn zuiggedrag niet meer 
kan omschakelen. Daarom wordt in veel 
ziekenhuizen afgezien van onnodig 
bijvoeden met de fl es en indien nodig 
vaak als alternatief een speciale baby-
beker, bijvoorbeeld de Easy Cup, gebruikt. 

Als de fopspeen wordt gebruikt om de 
voedingen uit te stellen, dan bevredigt de 
baby zijn zuigbehoefte met de fopspeen. 
Daardoor zuigt hij minder aan de borst en 
bestaat het gevaar dat hij te weinig melk 
krijgt. Dit proces heeft een negatieve 
uitwerking op de vraag-aanbod-regeling. 
Daarom is het zinvol om ten minste 
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in de eerste 4 tot 6 weken waarin de 
melkaanmaak wordt opgebouwd, af te 
zien van het gebruik van een fopspeen.

Elke baby heeft een ander temperament 
en huilt om verschillende redenen. 
Wanneer de fopspeen wordt gebruikt 
telkens als de baby huilt, worden andere 
behoeften gecamoufl eerd – de behoefte 
om gedragen te worden, de behoefte aan 
aanraking, aandacht, rust, afwisseling, 
babbelen of een schone luier.

Mogelijkheden om je baby te kalmeren:

• Rustig spreken en zingen.
• Harmonieuze muziek laten horen.
• Voelbare grenzen geven, bijvoorbeeld 

bakeren met een doek, omringen met 
kussens (een nest bouwen).

• Afwisseling bieden, bijvoorbeeld 
badderen en in het water heen en 
weer bewegen, bekijken van mobiles, 
babbelen.

• Behoefte aan huid- en lichaamscontact 
stillen (samen slapen en badderen, 
babymassage).

• Je baby dragen. Studies tonen aan dat 
kinderen die gedurende langere tijd 
op de arm of in een draaghulpmiddel 
worden gedragen, minder huilen.
Reeds drie uur per dag vermindert het 
huilen met 45%.

• Blijf rustig, adem bewust diep in 
de buik, probeer de grond onder je 
voeten te voelen.

• Zoek hulp! Neem contact op met een 
borstvoedingsdeskundige, vroedvouw 
of een andere vertrouwenspersoon.
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Afkolven en bewaren 
van moedermelk

Afkolven met een goed gevoel

In sommige gevallen kan het gebruik van 
een borstkolf noodzakelijk zijn, bijvoor-
beeld wanneer de pasgeboren baby in 
het begin zeer zwak aan de borst zuigt 
en zo de melkaanmaak niet voldoende 
wordt gestimuleerd. Ook in het geval 
van een scheiding van moeder en kind, 
bijvoorbeeld bij werk, vroeggeboorte of 
ziekte van het kind, kan de melkaanmaak 
door regelmatig afkolven opgebouwd 
en in stand gehouden worden. Zo kun 
je je baby blijven voeden met kostba-
re  moedermelk en het later geven van 
 borstvoeding wordt bevorderd.

Soms stroomt de melk bij het afkolven 
niet meteen. Gevoelens zoals angst 

of pijn kunnen de toeschietrefl ex 
blokkeren. Het stromen van melk kan 
door de volgende maatregelen worden 
ondersteund: 

• Comfortabele houding 
tijdens het afkolven.

• Ontspannen en aan je baby denken, 
zijn foto bekijken.

• Afkolven in het zicht of in de buurt 
van je baby.

• Luisteren naar harmonieuze muziek.
• Korte borstmassage (Plata Rueda) 

telkens vóór het afkolven.
• Warme kompressen vóór het afkolven 

op de borst leggen, bijvoorbeeld de 
Temperature Pack.

• Vóór het aanbrengen de trechter van 
de borstschelp verwarmen.
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Kiezen van de juiste borstkolf 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
handkolven en elektrische borstkolven. 
Als vaak melk wordt gekolfd, is een 
elektrische borstkolf aan te raden. Bij 
 incidenteel gebruik is meestal een hand-
kolf voldoende. Apotheken, ziekenhui-
zen, lactatiekundigen en vroedvrouwen 
verhuren de ziekenhuis borstkolf Carum. 
Bij lang gebruik is het beslist zinvol om 
een kleine elektrische kolf die ook op 
batterijen kan werken, zoals de Calypso, 
te kopen. 

Relevante criteria bij het kiezen van een 
borstkolf:

• Is de kolf gemakkelijk te bedienen?
• Kunnen bij de elektrische borstkolf 

het vacuüm (zuigsterkte) en de 
cyclus (zuigfrequentie) individueel 
worden ingesteld? En wel zowel in 
de stimulatie- als in de afkolfmodus? 

• Kan ik de kolf als enkelzijdige en ook 
als dubbelzijdige kolf gebruiken?

• Biedt deze maximale veiligheid en 
hygiëne – door een gesloten pompsys-
teem als de "Vacuum Seal"-techniek?

• Kan de kolfset gemakkelijk worden 
schoongemaakt?

• Maakt ze weinig geluid? Dit is vooral 
relevant, wanneer je op de werkplek 
of ’s nachts kolft. 

Maximale hygiëne en veiligheid – 
door een gesloten pompsysteem
De "Vacuum Seal"-techniek waarborgt 
de hoogste hygiëne en veiligheid bij het 
afkolven. Op geen enkel moment kan 
moedermelk in de slang of de pomp 
komen. Dit gesloten systeem beschermt 
zowel de moedermelk als de pomp tegen 
verontreinigingen. 
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Kiezen van de juiste borstschelp 

Het formaat van de borstschelp is goed, wanneer��� 
• de tepelhof vrij in de trechter beweegt en de ritmische 

bewegingen van de kolf kan volgen.
• zich geen of slechts weinig weefsel van de tepelhof in 

de trechter bevindt.
• de melk stroomt en de borst na het afkolven overal 

zacht aanvoelt.
 
 
De borstschelp is te klein, wanneer���
• de tepel tegen de trechterwand wrijft. 
• het kolven ook bij een klein vacuüm onaangenaam is.
• de melk maar langzaam stroomt.
• de moeder minder moedermelk kan kolven dan 

verwacht.
 
 
De borstschelp is te groot, wanneer���
• de tepelhof in de trechter wordt gezogen.
• het afkolven niet prettig aanvoelt. 
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Handelwijze bij het afkolven 

Afkolven mag op geen enkel moment 
pijnlijk zijn.

1. Was je handen goed.
2. Zet je borstkolf en de kolfset klaar.
3. Maak het je gemakkelijk op een 

rustig plekje, zet iets te drinken bij je. 
4. Voer een korte borstmassage uit 

(Plata Rueda).

5. Centreer de borstschelp en houd de 
borstschelp vast tijdens het afkolven. 
Oefen daarbij geen sterke druk op de 
borst uit.

6. Schakel de borstkolf in en regel de 
zuigsterkte (vacuüm) en de zuigfre-
quentie (cyclus), zodat het afkolven 
prettig aanvoelt.

7. Masseer je borst tijdens het afkolven.
8. Kolf afwisselend de rechter- en linker-

borst. Tussendoor kun je een korte 
pauze inlassen, een beetje drinken en 
de borst even masseren.

9. Schakel de borstkolf uit, verwijder 
de kolfset en maak deze volgens de 
gebruiksaanwijzing schoon.  

Een hoog vacuüm betekent niet auto-
matisch meer melk, maar kan pijnlijke 
tepels veroorzaken.
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Frequentie van het afkolven 

Wanneer de baby van de moeder 
gescheiden is of het geven van 
borstvoeding niet lukt, is het zinvol om 
indien mogelijk binnen de eerste 6 uur 
na de geboorte of zodra je je hiertoe 
in staat voelt, te kolven. In de eerste 
12 of 24 uur kan vóór het afkolven het 
colostrum ook met de hand worden 
gewonnen (zie pagina 13, Moedermelk 
met de hand winnen). 

Wees niet teleurgesteld, wanneer je in 
de eerste dagen na de geboorte maar 
enkele druppels melk kunt kolven. In 
deze fase dient het afkolven vooral voor 
de stimulatie van de borst, om ervoor 
te zorgen dat deze de impuls voor het 
aanmaken van melk krijgt. 

Kolf indien mogelijk 8 keer in 24 uur. 
Gun jezelf ’s nachts een rustpauze 
van 5 tot 6 uur – tenzij je veel melk 
aanmaakt, want dan bestaat het 
gevaar van een melkstuwing.  

Het is effectiever om vaker te kolven dan 
de duur van het afkolven te verlengen.  

Dubbelzijdig kolven – beide borsten 
tegelijk afkolven

Bij het dubbelzijdig kolven worden beide 
borsten tegelijkertijd afgekolfd. Het 
principe van het proces is hetzelfde als 
het afkolven met maar één kolfset. 

Voor het regelen van zuigsterkte en 
zuigfrequentie houd je een kolfset kort 
vast met je onderarm.
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Tips voor het verhogen van de 
hoeveelheid melk 

In de meest recente vakliteratuur zijn 
drie mogelijkheden beschreven voor het 
verhogen van de hoeveelheid melk bij 
het afkolven. 

Dubbelzijdig kolven 
Door het dubbelzijdig kolven wordt de 
kolftijd met de helft teruggebracht en 
de hoeveelheid melk verhoogd. 

Hands-on-Pumping
Met deze methode kan niet alleen 
de hoeveelheid melk, maar ook het 
vetgehalte worden verhoogd. 

Kolf met een dubbelzijdige kolfset en 
masseer tegelijkertijd je borsten. Doe dit 
totdat er nog maar weinig melk stroomt. 

Vervolgens maak je de borst met de 
hand leeg in een borstschelp of kolf je 
deze één voor één, waarbij je de borst 
tegelijkertijd masseert. 

Power pumping volgens Walker 
Er wordt aangeraden de volgende 
procedure één keer per dag als aanvulling 
op het gewone afkolven uit te voeren: 

Gedurende een uur afwisselend 
• 10 tot 12 minuten afkolven. 
• 10 tot 12 minuten pauze met 

borstmassage. 

In totaal moeten drie kolfcycli worden 
uitgevoerd.

Dubbelzijdig kolven, een massage 
tijdens het afkolven en het aansluitend 
leegmaken met de hand verhogen 
aantoonbaar het aanmaken van melk 
en verhogen het vetgehalte van de 
moedermelk (hands-on-Pumping).
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Moedermelk ontdooien en opwarmen

Ontdooi de moedermelk in de koelkast of 
op kamertemperatuur. Verwarm de melk 
daarna au bain-marie of onder stromend, 
lauwwarm water tot circa 37°C. 
Moedermelk mag niet in de magnetron 
worden opgewarmd. 

Het kan voorkomen dat de moedermelk 
bij het ontdooien wordt gescheiden in 
een waterig en vethoudend deel. Door 
voorzichtig schudden van de melk wor-
den de delen weer met elkaar verbonden. 
Ook over lichte kleurveranderingen hoef 
je je niet ongerust te maken. De melk is 
daardoor niet slecht en kan toch worden 
gebruikt. Maak ontdooide moedermelk 
binnen 24 uur op en warm de moeder-
melk nooit twee keer op.

Bewaren van moedermelk

Hoe hygiënischer moedermelk wordt 
gekolfd, des te langer kan ze worden 
bewaard. Daarom is het gunstig om de 
moedermelk direct in het bewaarreservoir 
te kolven. Geschikt hiervoor zijn vooral 
moedermelkbewaarzakjes, zoals Easy 
Freeze, die direct aan de borstschelp 
worden bevestigd. Bij voorkeur wordt 
elke portie (60 tot 120 ml) afzonderlijk 
gekolfd, in de koelkast gekoeld en 
daarna direct ingevroren.

Bij meerdere keren afkolven binnen 
24 uur kan echter de vers afgekolfde 
moedermelk bij de reeds gekoelde 
moedermelk worden gevoegd. Als de 
melk al flink is gekoeld, koel je de vers 
afgekolfde melk eerst een half uur lang 
in de koelkast en daarna voeg je deze pas 
aan de reeds flink afgekoelde melk toe. 
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*  ABM Klinisch Protocol nr. 8: Bewaren van moedermelk – informatie voor huishoudelijk gebruik bij op 
tijd geboren, gezonde zuigelingen, Academie of BF Medicin, 2010

Je kunt de moedermelk als volgt bewaren*:

Bewaarplek
Temperatuur

Maximaal aanbevolen 

bewaarduur

Kamertemperatuur
16–29 °C 

(60–85 °F)

3–4 uur optimaal

6–8 uur acceptabel 

onder zeer hygiënische 

omstandigheden

Koelkast
≤4 °C (39 °F)

72 uur optimaal 5–8 dagen 

onder zeer hygiënische 

omstandigheden

Diepvries
<-17 °C (0 °F)

6 maanden optimaal

1 jaar acceptabel
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NVL Nederlandse Vereniging van 
Lactatiekundigen 
www.nvlborstvoeding.nl

LLL La Leche League Nederland 
www.lalecheleague.nl

VBN Vereniging Borstvoeding Natuurlijk 
www.borstvoedingnatuurlijk.nl

Kenniscentrum Borstvoeding 
www.borstvoeding.com

BVL Belgische Vereniging van 
Lacatiekundigen vzw 
www.bvl-borstvoeding.be

LLL La Leche League Vlaanderen 
www.lalecheleague.be

VBBB Vereniging Begeleiding en 
Bevordering van Borstvoeding 
www.vbbb.be

De Bakermat-Kenniscentrum 
Borstvoeding 
www.borstvoeding.debakermat.be 
www.wegwijsborstvoeding.be

Borstvoeding VZW 
www.borstvoedingvzw.be
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Gefeliciteerd  
met jullie baby!

 
In de intensieve periode met een pasgeboren 
baby verandert in jullie leven zoveel en met 

sommige dingen moet je opnieuw leren omgaan. 

De brochure Hello Baby helpt jullie in deze 
levensfase en geeft jullie veel handige informatie 

en tips als goede raad mee. Zo kunnen jullie 
met volle teugen genieten van jullie kleine 

grote wonder.
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