
Borstvoeding 
Handige tips voor een goede start
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Elektrisch afkolven: de techniek
Als langdurig kolven noodzakelijk is, kan elek
trisch kolven aangewezen zijn om uw baby blij
vend te laten genieten van uw melk.
•  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. 

•  Start het kolven op de minimumstand.
•  Verhoog de aanzuigkracht volgens uw eigen aanvoelen, het 

mag niet pijnlijk zijn.
•  Kolf bij voorkeur beide borsten tegelijk gedurende 15 minuten.

Moedermelk is een vers product. Ze mag 6 uur op kamertem
peratuur bewaard worden en 48 uur in de koelkast. De bewa
ring dient te gebeuren in een afgesloten, kiemvrij recipiënt. 
Vermeldt steeds de datum en het uur op het recipiënt. 

n Stuwing

De eerste dagen voedt u uw baby met colostrum. Deze moe
dermelk is heel rijk aan proteïnen, mineralen en antilichamen. 
Doordat uw baby uw melkproductie dag na dag stimuleert, 
neemt de hoeveelheid toe. Rond de derde dag verandert het 
colostrum in overgangsmelk. Om dit proces te ondersteunen 
nemen de bloeddoorstroming en het lymfevocht in uw borsten 
toe. Dit noemen we stuwing. Gespannen borsten zijn vaak het 
resultaat. Uw baby lost dit probleem op door vaak en correct 
te drinken. Manueel afkolven kan zo nodig verlichting brengen. 

n 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 melkpro
ductie voldoende stimuleert, is het aangeraden om fopspenen 
te vermijden tot de borstvoeding helemaal op punt staat. Als u 
de eerste dagen door omstandigheden moet afkolven (manueel 
of elektrisch), dan is het aangeraden uw moedermelk met een 
cupje of lepeltje aan uw baby te geven.

n Terug naar huis

Wanneer u straks met uw kindje huiswaarts keert, zullen er 
thuis ook nog heel wat vragen opduiken. Aarzel niet om de hulp 
van een of een zelfstandige vroedvrouw in te schakelen. Naast 
deskundige hulp is de raad en de steun van andere borstvoe
dende moeders van onschatbare waarde. Sluit u daarom aan bij 
een “moedergroep”. Het zijn leuke trefmomenten van moeders 
in een gelijkaardige situatie en u steekt er naast de kennis over 
borstvoeding ook nog een heleboel andere nuttige zaken op. In 
de prenatale infobrochure kreeg u al heel wat nuttige adressen 
van ons mee. Bij uw vertrek geven wij u graag nogmaals een 
geheugensteuntje mee.

Neem vooral volop de tijd voor uw baby de eerste maanden, 
want uw kleine spruit is zo vlug groot! Wij wensen u alvast veel 
geluk.

Deze informatiefolder werd samengesteld door de verpleeg
kundigen en vroedvrouwen van de materniteit en neonatale 
dienst van de Kliniek SintJan in Brussel, onder supervisie 
van de ver antwoordelijke lactatiekundigen Lotte Silverans 
en Sarah Schelstraete, IBCLC (International Board Certified 
Lactation Consultant).

Wij staan tot uw beschikking voor alle bijkomende infor
matie. Aarzel niet contact op te nemen met ons team, 
zowel tijdens uw verblijf in het ziekenhuis als nadien.

Kliniek Sint-Jan
Kruidtuinlaan 32
1000 Brussel
www.klstjan.be

Dienst Materniteit
Tel. : +32 2 221 94 00
Email: materniteit@klstjan.be

Dienst Neonatologie
Tel. : +32 2 221 94 40
Email: neonatalogie@klstjan.be



n Een mooi avontuur begint ... 

Uw baby de borst geven is zowel voor u als voor de baby zelf een 
heel intieme en verrijkende ervaring. Bovendien levert het voor 
beiden tal van gezondheidsvoordelen op. De unieke samenstel
ling van moedermelk helpt uw baby om te groeien en zich te 
ontwikkelen. Het beschermt hem ook tegen allerlei ziekten.

Door een continue begeleiding, streven wij ernaar uw baby 
gedurende zijn eerste zes levensmaanden uitsluitend van moe
dermelk te laten genieten. We proberen het geven van andere 
voeding zo lang mogelijk uit te stellen. Met de volgende prakti
sche tips helpen we u alvast op weg.

n Samen zijn = één zijn

Het is belangrijk dat u uw baby onmiddellijk na de bevalling, 
én ook nog nadien, zo veel mogelijk dicht tegen u aanlegt, huid 
op huid. Dit heeft een positief effect op het verdere verloop van 
de borstvoeding. Het zorgt ook voor een harmonieuze ontwik
keling van uw baby en bevordert de band tussen u en uw baby. 
Verder is het voor jullie beiden ook erg rustgevend. Daarom is 
het belangrijk dat u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zoveel 
mogelijk dicht bij elkaar bent, zowel overdag als ’s nachts. 
 Roomingin noemen wij dat. Op deze manier leren jullie elkaar 
beter kennen.

n  Hou uw baby in de  gaten,  
niet uw uurwerk!  

De beste manier om uw baby te voeden is op vraag. Dat bete
kent dat u uw baby zoveel aan de borst legt als hij zelf vraagt. 
De eerste levensdagen kan hij tot 8 à 12 keer per 24 uur om 
voeding vragen. Uw baby weet precies hoeveel hij nodig heeft: 
laat hem zelf beslissen over de duur van de voeding.

Tussen de periode van de lichte slaap en het wakker worden, 
zendt uw baby heel wat hongersignalen uit. Dat betekent dat u 
met de voeding kunt starten:

• Hij knippert met zijn oogjes en doet ze af en toe open.
• Hij beweegt zijn armpjes en beentjes, maakt grimassen en 

brengt zijn handjes naar de mond.
• Hij maakt kleine geluidjes en steekt zijn tong uit.
• Huilen is het laatste hongersignaal.

n Een mond vol borst

U kiest zelf de voedingshouding die u het meest comfortabel 
vindt. Het is belangrijk dat u uw baby goed ondersteunt en zijn 
mondje dicht bij de tepel houdt. Verschillende houdingen zijn 
mogelijk: liggend, zittend in madonnahouding, doorschuifhou
ding of bakerhouding (of rugbyhouding).
Het kan wel even duren vooraleer uw baby begint te drinken, als 
u hem de borst aanbiedt. Houdt dan ook de volgende maatrege
len in acht voor een vlot verloop van de voeding:

•  Zorg ervoor dat u zelf gemakkelijk zit of ligt.
•  Leg uw baby dicht tegen u aan, met zijn buikje tegen uw 

buik, zijn gezichtje naar uw borst gedraaid.
•  Raak zijn lipjes aan met uw tepel.
• Als hij zijn mondje wijd opendoet, legt u hem in 1 beweging 

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

zijn mondje nemen.
•  Zijn onderste lipje is mooi naar buiten gekruld.
•  Zijn kin is tegen uw borst aangedrukt.
•  Indien nodig, kunt u uw borst ondersteunen met uw hand.
•  Als hij voldaan is aan de ene borst en hij de tepel zelf 

loslaat, biedt u hem best de tweede borst aan. Indien uw 
baby hiervoor wat extra stimulans nodig heeft, kunt u hem 
eventueel verluieren of knuffelen.

n Exclusief moedermelk

Behalve op medische indicatie, is bijvoeding met poedermelk 
niet nodig. Kunstvoeding verstoort de rijping van het maag en 
darmstelsel van de pasgeborene en kan zelfs in kleine hoeveel
heden allergische reacties uitlokken. In principe beschikt elke 
moeder, mits een goede begeleiding, over voldoende moeder
melk. Het geven van bijvoeding ondermijnt uw zelfvertrouwen 
en verstoort het proces van “vraag en aanbod”. 

n Voeden ’s nachts

Nachtvoedingen zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw 
baby en voor het in stand houden van borstvoeding op lange
re termijn. Gelukkig helpt de natuur ons een handje. ’s Nachts 
is het melkaanmakend hormoon (= prolactine) in uw 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 
inslaapt.

n  Als uw baby niet kan 
of wil drinken…

Dan is afkolven dé oplossing om én uw melkproductie op gang 
te brengen, én uw baby toch te voeden met uw melk. Ook als 
uw borsten erg gespannen aanvoelen, is afkolven een manier 
om ze te verlichten. Afkolven biedt u ook de kans om uw baby te 
voeden, als u door omstandigheden van hem gescheiden bent.
Vanaf de eerste dagen na de geboorte kunt u uw melkproductie 
stimuleren door minimum 8 keer per 24 uur af te kolven, waar
van 1 keer (of meer) ’s nachts, als u spontaan wakker wordt.
Afkolven kan zowel manueel als elektrisch. In beide gevallen 
neemt u best volgende basisvoorwaarden in acht:

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

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

kledingstuk doordrongen van zijn geur, uw melkproductie 
bevorderen.

•  Hoe vaker u kolft, hoe beter de melkproductie op gang 
komt.

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

terhand voor rechterborst), plaats uw vingers 
2 tot 3 cm achter het tepelhof, uw duim boven
aan en de rest van uw vingers onderaan.

• Duw nu met uw vingers in de richting van 
uw borstkas en ‘rol’ uw vingers richting 
tepel, zonder er in te knijpen.

• Herhaal deze beweging en verplaats uw 
vingers regel matig, zodat alle melkkanalen 
gemasseerd worden.

•  Het kan even duren vooraleer de melk vloeit.


