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Borstvoeding
Handige tips voor  
een goede start

Manueel afkolven: de techniek
•  Was steeds uw handen.
•  Masseer uw borst.
•  Neem uw borst met uw hand vast (rechter-

hand voor rechterborst), plaats uw vingers 
2 tot 4 cm naast het tepelhof (u voelt nu het 
klierweefsel), uw duim bovenaan en de rest 
van uw vingers onderaan.

•  Duw nu met uw vingers in de richting van uw 
borstkas, breng uw duim en wijsvinger naar 
mekaar toe en maak een melkende beweging 
(voor-achter) zonder er in te knijpen.

•  Herhaal deze beweging en verplaats uw 
vingers regelmatig, zodat het volledige 
klierweefsel gemasseerd wordt.

•  Het kan even duren vooraleer de melk 
toeschiet.

Elektrisch afkolven: de techniek
Als langdurig kolven noodzakelijk is, kan elektrisch kolven de  
oplossing zijn. 

•  Was steeds uw handen.
•  Masseer uw borst.
•  Plaats vervolgens het borstschild van de kolf tegen uw borst, 

zodanig dat de tepel mooi in het midden komt te zitten en hij geen 
contact maakt met het plastiek aanzetstuk. Soms heb je een 
andere maat nodig. Onthoud: kolven mag niet pijnlijk zijn.

•  Kolf bij voorkeur beide borsten tegelijk tot zolang de melk vloeit.  
U kan een kolftoestel huren bij de mutualiteit of bij de 
apotheek.

 
Fopspenen vermijden
Om uw baby de kans te geven een correcte drinktechniek aan de 
borst aan te leren, én er ook voor te zorgen dat hij uw melkproductie 
voldoende stimuleert, is het aangewezen om fopspenen te vermij-
den tot de borstvoeding goed gestart is. Als u de eerste dagen 
door omstandigheden moet afkolven (manueel of elektrisch), dan 
raden wij aan uw moedermelk met een cupje of lepeltje aan uw 
baby te geven om tepel-speenverwarring te voorkomen. 

Bewaren en opwarmen van moedermelk
 
VERS AFGEKOLFDE MELK BEWAREN
Op kamertemperatuur: 4 uur 
Koelkast: 3 tot 5 dagen bij 4 °C achteraan in de koelkast
Vriesvak in koelkast: 2 weken bij – 15°C
Vriesvak aan koelkast met eigen deur: 3 tot 6 maanden bij -18°C
Diepvriezer: 6 tot 12 maanden bij – 20°C

MOEDERMELK ONTDOOIEN
Ingevroren moedermelk laten ontdooien in de koelkast (binnen 
de 24 uur gebruiken) of onder stromend water (meteen gebruiken, 
niet bewaren). U mag moedermelk NOOIT ontdooien in de magne-
tron. U mag ontdooide melk NOOIT opnieuw invriezen. 

MOEDERMELK OPWARMEN
Vers gekolfde moedermelk blijft goed van temperatuur indien u 
het binnen de 6 uur geeft. Dus u hoeft de melk in die tijdspanne 
niet op te warmen. Als de moedermelk gekoeld is, mag u deze 
opwarmen au bain-marie of in een flesverwarmer. De melk NOOIT 
in de magnetron opwarmen.

Deze informatiefolder werd samengesteld door de lacta-
tiekundigen en vroedvrouwen van de Kliniek Sint-Jan in 
Brussel.

Wij staan steeds ter beschikking voor bijkomende vragen. 
Aarzel niet contact op te nemen met ons team, zowel tijdens 
uw verblijf in het ziekenhuis als nadien. 

Borstvoedingsconsultaties Kliniek Sint-Jan. 
Dinsdag en donderdag van 13u30 tot 18.00u of dagelijks 
in dringende gevallen. 
Mogelijk vanaf de 6de dag na de bevalling tot 1 jaar. 
Afspraak maken via het Contact Center (02/221.92.21)

Na uw verblijf zorgen wij ervoor dat een zelfstandige 
vroedvrouw bij u thuis komt voor verdere opvolging.

U kan zich ook steeds aansluiten bij een moedergroep om 
ervaringen rond borstvoeding en moederschap te delen. 
Vraag ernaar bij uw vroedvrouw.
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Een mooi avontuur begint... 
Borstvoeding geven is het natuurlijk en logisch vervolg op een zwan-
gerschap en een bevalling. Moedermelk is de meest unieke aange-
paste, natuurlijke en ideale voeding voor uw baby. Bovendien levert 
het voor beiden tal van gezondheidsvoordelen op. Zo beschermt 
borstvoeding moeder en kind tegen allerlei ziekten. Kliniek Sint-Jan 
heeft een duidelijk beleid rond borstvoeding, gekend door alle me-
dewerkers. Met deze brochure geven we alvast enkele praktische 
tips mee die u goed op weg zullen helpen. 

Samen zijn = één zijn
Het is belangrijk dat uw baby onmiddellijk na de bevalling geduren-
de een uur geniet van huid op huid contact. De stof oxytocine die in 
het lichaam vrijkomt, heeft een positief effect op de start van een 
uitsluitende borstvoedingsperiode van 6 maanden én op de band 
met de mama. Het zorgt voor een stabiele temperatuur en hartslag, 
want de baby wordt rustig door het horen van de vertrouwde hart-
slag van mama. Het is belangrijk dat de mama dichtbij haar babytje 
blijft gedurende het verblijf, zowel overdag als ’s nachts. Rooming-in 
heet dit. Dit schept een eerste vertrouwensband. Wanneer de baby 
geboren wordt via een keizersnede, zal het eerste huid op huid con-
tact gebeuren met de andere ouder. 

Houd uw baby in de gaten, niet uw uurwerk!
De beste manier om uw baby te voeden is op vraag. Dat betekent dat 
u uw baby zoveel aan de borst legt als deze zelf vraagt.

De eerste levensweken kan uw kindje best 8 à 12 keer per 24 uur 
drinken. De eerste dagen voedt u uw baby met colostrum. Deze moe-
dermelk is licht verteerbaar, bevat weinig vet en is heel rijk aan 
antistoffen. De maaginhoud is klein waardoor de baby vaak zal wil-
len drinken. Na drie à vier dagen ontstaat er overgangsmelk. 
Nachtvoedingen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw 
baby en voor het in stand houden van de productie op langere termijn. 

Waarom? ’s Nachts is het melkproducerend hormoon (= prolactine) 
in het bloed het hoogst, waardoor er op korte tijd veel melk wordt 
aangemaakt en uw baby dus minder lang moet drinken. Bovendien 
geeft prolactine u een loom gevoel waardoor u na de voeding vlug 
terug inslaapt.

Laat uw baby zelf bepalen hoe lang een voeding duurt. Tussen de 
periode van de lichte slaap en het wakker worden, zendt uw baby al 
heel wat hongersignalen uit die eerste dagen. Aarzel dus niet om 
borstvoeding te geven bij volgende signalen: 
•  Knipperen met de oogjes of doet ze af en toe open.
•  Beweegt de armpjes en beentjes, maakt grimassen en brengt de 

handjes naar de mond.
•  Maakt kleine geluidjes en steekt de tong uit.
•  Huilen is het laatste hongersignaal en wordt best vermeden.  
Een baby die voldoende drinkt zal frequent natte luiers hebben en 
ook stoelgang maken vanaf enkele dagen na de geboorte. Ook het 
gewicht wordt nauwkeurig opgevolgd. Het is volkomen normaal dat 
uw kindje in het begin afvalt, zo mag een baby maximum 10% van het 
geboortegewicht verliezen.

Aan de borst 
U kiest de voedingshouding die u het meest comfortabel vindt. De 
vroedvrouwen en verpleegkundigen helpen u hierbij binnen het eer-
ste uur na de geboorte en nadien zoveel als nodig. Het is belangrijk 
dat u uw baby goed ondersteunt en zijn mondje dicht bij de tepel 
houdt. Verschillende houdingen zijn mogelijk: de Madonnahouding, 
de doorschuifhouding of bakerhouding, de rugbyhouding, ruglig of 
biological nurtering, zijlig. Het kan soms even duren vooraleer uw 
baby begint te drinken wanneer u hem de borst aanbiedt. 

Voor een vlot verloop van de voeding, past u best volgende stappen 
toe: 

•  Zorg ervoor dat u zelf gemakkelijk zit of ligt, masseer uw borsten.

•  Leg uw baby dicht tegen u aan, met de buik tegen uw buik,  
het gezichtje naar uw borst gedraaid.

-  Het neusje bevindt zich ter hoogte van de tepel.

-  Druk zachtjes op de bovenrug zodat de baby het hoofdje goed 
achteruit kan strekken.

•  Raak zijn bovenlip aan met uw tepel.

•  Als de mond wijd open gaat, leg deze dan in 1 beweging aan.

•  Uw baby zal de tepel en een groot stuk van het tepelhof in de mond 
nemen.

•  Het onderste lipje is mooi naar buiten gekruld.

•  De kin is tegen de borst gedrukt.

Als de baby correct aanligt, mag u geen constante pijn voelen.

•  Indien nodig, kunt u uw borst ondersteunen met uw hand.

•  Als de baby voldaan is aan de ene borst en de tepel zelf loslaat, 
bied dan de tweede borst aan. 

Indien uw baby hiervoor wat extra stimulans nodig heeft, kunt u hem 
eventueel verluieren of knuffelen. 

Uitsluitend moedermelk tot de leeftijd van zes 
maanden
Bijvoeding met poedermelk is in principe niet nodig, tenzij dit 
medisch noodzakelijk is. Kunstvoeding verstoort de rijping van het 
maag- en darmstelsel van de pasgeborene en kan zelfs in kleine 
hoeveelheden allergische reacties uitlokken. In principe beschikt 
elke moeder, mits een goede begeleiding, over voldoende moeder-
melk. De hoeveelheid en de samenstelling van de borstmelk blijven 
aangepast aan de behoefte van de baby. Het geven van bijvoeding 
ondermijnt uw zelfvertrouwen en verstoort het proces van vraag 
en aanbod. Blijf ook gerust na zes maanden borstvoeding geven 
in combinatie met vaste voeding. 

Als uw baby niet kan of wil drinken…
Afkolven is dé oplossing om de melkproductie op gang te brengen 
en uw baby toch moedermelk te bieden, mocht dit niet meteen 
lukken, of mocht u door omstandigheden van hem gescheiden zijn. 

Ook als uw borsten erg gespannen aanvoelen tijdens de stuwings-
dagen, is manueel afkolven een manier om ze te verlichten en een 
borst–ontsteking te voorkomen. 

Vanaf de eerste dag na de geboorte kunt u uw melkproductie 
stimuleren door minimum 8 keer per 24 uur af te kolven, waarvan 
1 keer (of meer) ’s nachts. Afkolven kan zowel manueel als elek-
trisch. We geven er de voorkeur aan dit de eerste dagen manueel 
te doen. 

In beide gevallen neemt u best volgende basisprincipes in acht:

•  Neem een comfortabele houding aan.
•  Zorg voor een rustige sfeer. Zet uw telefoon uit, vraag eventueel 

uw bezoek om de kamer te verlaten.
•  Als u van uw baby gescheiden bent, kan een foto of een kleding-

stuk van uw baby, uw toeschietreflex bevorderen.
•  Hoe vaker u kolft, hoe beter de melkproductie op gang komt.

MADONNAHOUDING

RUGLIG OF BIOLOGICAL 
NURTERING

DOORSCHUIFHOUDING 
OF BAKERHOUDING

RUGBYHOUDING

ZIJLIG


