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Klein wonder
met je teer week lijfje
warm tegen het mijn aangekropen
Klein wonder
met je zoekend mondje
geluidjes vol van ongeduld
Klein wonder
gretig happend vastgezogen
gulzig lavend aan moeder borst
Groot wonder.

Uit Zoete Melk met liefde
Sonda Heyman en Joke Veerman.

“

”
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Inleiding

Beste ouders,

Gedurende 9 maanden bereidt u zich voor op de geboorte van uw kindje. Informatie inwinnen 
over de voeding van de pasgeborene is daar een onderdeel van. Borstvoeding geven is niet 
moeilijk maar vraagt wat oefening. Het welslagen ervan berust op kennis en zelfvertrouwen. 
Daarbij is het fijn om op een steunende omgeving te kunnen terugvallen.

De Kliniek Sint-Jan past de aanbevelingen toe ter bescherming en promotie van borstvoeding. 

Wij bieden een kwaliteitszorg die de gezondheid van moeder en kind bevordert. Sinds 2008 
kregen wij hiervoor een internationale erkenning: het ‘BFHI-label’ (Baby Friendly Hospital Ini-
tiative-label). 

De Internationale Gedragscode

De Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen 
voor moedermelk is een internationale aanbeveling die opgemaakt is door de WGO en 
UNICEF� Binnen Europa hebben de verschillende landen zich geschikt naar deze Code� In 
België werd een Koninklijk Besluit opgesteld op 27-09-1993� Dit KB dekt een groot deel 
van de Code�

1. Borstvoeding is normaal� De wens van de ouders om borstvoeding of kunstmatige 
zuigelingenvoeding te geven wordt gerespecteerd�

2. Bij iedere voedingskeuze voor de baby is de geboden zorg van optimale kwaliteit 
en conform met het beleid van ons ziekenhuis�

3. Alle informatie over kunstmatige zuigelingenvoeding moet uitleg bevatten over de 
voordelen van borstvoeding, de juiste bereiding, de kosten en risico’s van kunst-
matige zuigelingenvoeding�

4. Kunstmatige zuigelingenvoeding, flessen, spenen en fopspenen promoten in zorg-
centra is bij wet verboden (KB 1991)� Er wordt geen reclame gemaakt voor vervan-
gingsmiddelen van moedermelk� 

5. In de zorgcentra is het uitdelen van gratis stalen kunstmatige zuigelingenvoeding 
aan ouders niet toegestaan� De aankoop van de nodige kunstvoeding gebeurt in de 
zorgcentra tegen de normale aankooptarieven� 

6. Fabrikanten van kunstmatige zuigelingenvoeding mogen geen geschenken uitde-
len aan zwangere vrouwen, moeders van zuigelingen, hun familie en medewerkers 
in de gezondheidszorg�

7. Voorlichting door voedingsfirma’s aan onze werknemers kan op afspraak met de 
diensthoofden van materniteit en pediatrie en moet objectief en wetenschappelijk 
zijn�

8. De fabrikanten van kunstmatige zuigelingenvoeding worden in kennis gesteld van 
de inhoud van deze gedragscode en worden geacht zich eraan te houden� 

Het hele gamma van kunstmatige zuigelingenvoeding is wel beschikbaar in ons zieken-
huis� Wij geven ook gepaste individuele informatie aan ouders die een bewuste keuze ma-
ken voor kunstvoeding�
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Werken volgens de 10 vuistregels van de  
Wereld gezondheidsorganisatie

Het betekent dat:
1�  • Wij een beleid ten aanzien van borstvoeding op papier hebben,  

 dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle medewerkers�

2� • Wij aan alle medewerkers de vaardigheden aanleren die nood-  
 zakelijk zijn voor de uitvoering van dat beleid�

3� • Wij alle zwangere vrouwen voorlichten over de voordelen en de  
 praktijk van het geven van borstvoeding�

4� • Wij er voor zorgen dat moeder en kind onmiddellijk na de geboorte 
 en minstens gedurende een uur ongestoord huidcontact hebben 
 en wij de moeder aanmoedigen om de hongersignalen van haar 
 kind te herkennen en hulp aanbieden indien nodig�

5� • Wij aan alle moeders uitleggen hoe ze hun kindje moeten aan- 
 leggen en hoe ze de melkproductie in stand kunnen houden, 
 zelfs als de moeder van haar kindje gescheiden is�

6�  • Wij de pasgeborene geen andere voeding, noch extra vocht  
 geven, tenzij op medische indicatie�

7�  • Wij er voor ijveren dat moeder en kind 24 uur op 24 uur samen  
 blijven�

8�  • Wij borstvoeding op verzoek nastreven�

9�  • Wij aan een pasgeborene die borstvoeding krijgt geen speen of  
 fopspeen geven�

10�  • Wij meewerken aan de vorming van borstvoedingsbegeleidings- 
 groepen en de moeders bij het beëindigen van onze zorg  
 hiernaar verwijzen�
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Waarom kiezen voor  
borstvoeding?

1� Moedermelk voorziet in de behoefte van uw baby aan eten en drinken gedurende 
de eerste zes levensmaanden� De melksamenstelling verandert steeds volgens de 
behoeften van uw groeiende baby� Ook bij te vroeg geboren baby’s is moedermelk 
aan hun specifieke noden aangepast.

2�  Moedermelk is altijd vers, hygiënisch en op de juiste temperatuur�

3�  Moedermelk bevat de juiste voedingsstoffen en is licht verteerbaar� Dit onder-
steunt de rijping van het verteringsstelsel van de pasgeborene� Moedermelk bevat 
veel antistoffen die uw baby tegen ziekten beschermen�

4�  Moedermelk ondersteunt de opbouw van het eigen afweersysteem van uw kindje� 
Hierdoor krijgt het minder kans om allergieën te ontwikkelen�

5�  Moedermelk levert suikers en vetten op maat van het metabolisme van de baby� 
Hierdoor wordt de stofwisseling van de baby niet overbelast, wat een eerste pre-
ventie is tegen obesitas en diabetes�

6�  Het drinken aan de borst zorgt voor een goede kaakontwikkeling�

7�  Bij moeders die de borst geven, herstelt de baarmoeder sneller en is er minder 
bloedverlies�

8�  Langdurig borstvoeding geven, vermindert de kans op bepaalde vormen van borst-
kanker, eierstokkanker en osteoporose�

9�  Het mond-, huid-, en oogcontact en de lichamelijke warmte dragen allemaal bij 
tot de vorming van een sterke band tussen u en uw kindje: een unieke band van 
tederheid en vertrouwen�

10�  Borstvoeding geven is beter voor het milieu: de productie vergt geen andere dan 
menselijke energie, transport is niet nodig en er is geen verpakkingsafval …
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Borstvoeding: onze aanpak

 
Ons aandeel

Het team van de materniteit en de neonatale dienst van de Kliniek Sint-Jan hecht veel be-
lang aan een goede ondersteuning van de ouders tijdens de zwangerschap en de geboorte� 

Ons verzorgingsteam staat 24u op 24u klaar om u te begeleiden bij het 
aanleggen en bij het stimuleren van de melkproductie�

Wij ijveren ervoor dat uw baby uitsluitend borstvoeding krijgt� We geven geen 
andere voeding tenzij op medische indicatie� Bijvoeden met water of andere 
voedingsmiddelen verstoort het proces van melkaanmaak en het drinkgedrag 
van de baby� Om dezelfde reden raden wij ook het gebruik van fopspenen af� 
Bijvoeding is meestal op basis van koemelk en kan zelfs in kleine hoeveelhe-
den allergieën uitlokken bij baby’s� Moedermelk zorgt voor een goede rijping 
van de darmflora. Dit proces kan verstoord worden door de toediening van 
kunstvoeding�

Wanneer u de kraamafdeling verlaat, geven wij u de nodige informatie mee over borstvoe-
dingsbegeleidingsgroepen en adressen van gezondheidswerkers� Zij zullen u, zo nodig, 
verdere steun kunnen aanbieden�

Deze brochure is een eerste stap in het aanreiken van de nodige kennis�
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Mama’s aandeel

Hoe zien mijn borsten er van binnen uit?

Elke borst bestaat uit een vijftiental melkklieren, 
onafhankelijk van de grootte van de borst� Daar rond 
zitten steun- en vetweefsel, zenuwen, bloedvaten en 
spieren�

De hormonen die u aanmaakt tijdens de zwanger-
schap, zorgen voor de verdere ontwikkeling van de 
klieren die melk produceren, en van de kanalen die 
de melk vervoeren tot aan de tepel�

De omvang van de borsten neemt toe in de zwan-
gerschap� Ze worden meer van bloed voorzien en 
hun huidskleur verandert� Soms verliest u al enkele 
druppeltjes melk tijdens de zwangerschap�

Hoe maakt mijn lichaam melk?

1  Rond het tepelhof bevinden zich zenuwcellen die de zuigbewegingen van uw baby 
registreren� 

2  Zij sturen dan prikkels naar een kleine klier die onder de hersenen ligt: de hypofyse�

3  De hypofyse antwoordt op de zenuwprikkels door de afscheiding van twee hormo-
nen: prolactine en oxytocine� Deze laatste twee worden ook het melkaanmaakhor-
moon en het toeschiethormoon genoemd�

Niet alleen de hormonen spelen een rol in het aanmaakproces van moedermelk� Ook de 
frequentie van het aanleggen is heel belangrijk� Het hele proces berust namelijk op het 
principe van ‘vraag en aanbod’� Hoe frequenter uw baby gaat zuigen, hoe meer melk uw 
borstklieren zullen aanmaken�

Wat gebeurt er als mijn baby drinkt?

Op het moment dat de tong van uw baby naar de tepel zoekt, prikkelt hij de zenuwen 
die rond het tepelhof liggen� Daardoor wordt zijn honger aan uw hersenen gesignaleerd�  
De hypofyseklier maakt prolactine en oxytocine aan�

Prolactine activeert de melkproductie in de borstklieren� ’s Nachts kan uw lichaam meer 
prolactine produceren� Daarom is het voeden ’s nachts in het begin heel belangrijk om 
steeds voldoende melk te hebben�

Oxytocine werkt in op de spiertjes die rond de melkklieren liggen� Deze trekken samen 
en de melk wordt uit de klieren in de melkkanalen geperst� Zo wordt de melk naar de 
tepel vervoerd en belandt ze in uw baby’s mondje� Oxytocine doet ook de baarmoederspier  
samentrekken zodat het vaginaal bloeden sneller vermindert� 9

   Mama’s aandeel

Hoe zien mijn borsten er van binnen uit ?
Elke borst bestaat uit een vijftien-
tal melkklieren, onafhankelijk van 
de grootte van de borst. Daar 
rond zitten steun – en vetweefsel, 
zenuwen en spieren. 

De hormonen die u aanmaakt 
tijdens de zwangerschap, zorgen 
voor de verdere ontwikkeling van 
de klieren die melk produceren, 
en van de kanalen die de melk 
vervoeren tot aan de tepel. 

De omvang van de borsten neemt 
toe in de zwangerschap. Ze worden meer van bloed voorzien en hun huidskleur 
verandert. Soms verliest u al enkele druppeltjes melk tijdens de zwangerschap.

Hoe maakt mijn lichaam melk ?
Rond het tepelhof bevinden zich zenuwcellen die de zuigbewegingen van 
uw baby registreren. Zij sturen dan prikkels naar een kleine klier die onder de 
hersenen ligt: de hypofyse. 

De hypofyse antwoordt op de zenuwprikkels door de afscheiding van twee 
hormonen: prolactine en oxytocine. Deze laatste twee worden ook het melk-
aanmaakhormoon en het toeschiethormoon genoemd. Wat deze hormonen 
precies doen, leest u verder in deze brochure onder de rubriek: “Wat gebeurt 
er als mijn baby drinkt ?”.

Niet alleen de hormonen spelen een rol in het aanmaakproces van moeder-
melk. Ook de frequentie van het aanleggen is heel belangrijk. Het hele proces 
berust namelijk op het principe van ‘vraag en aanbod’. Hoe frequenter uw 
baby gaat zuigen, hoe meer melk uw borstklieren zullen aanmaken .

De eerste melk, die de borstklieren maken, heet colostrum. Dankzij het regel-
matige drinken van uw baby verandert deze melk na ongeveer drie dagen van 
hoeveelheid en samenstelling. Dan pas spreken we van echte moedermelk. 
Uw borsten voelen dan tijdelijk wat zwaarder aan. Dit noemen we ‘stuwing’.

Stuwing duurt gewoonlijk maar 1 tot 2 dagen. Daarna worden de borsten 
weer wat soepeler en draait het productieproces op volle toeren. Na 2 tot 3 
weken is er een evenwicht tussen de hoeveelheid melk die uw baby nodig 
heeft en de hoeveelheid die uw lichaam aanmaakt, op voorwaarde dat uw 
baby op een correcte manier en op vraag kan drinken.

Melkklieren

Melkkanalen

Tepelhof
Tepel
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Baby’s aandeel

Hoe drinkt mijn baby aan de borst?

Een gezonde pasgeborene beschikt over zoek-, hap-, en zuigreflexen.

Voor het goed op gang komen van de melkproductie is er een belangrijke voorwaarde: een 
goede houding van de baby aan de borst en een correcte zuigtechniek� 

Hoe zie ik of mijn baby goed aanligt ?

© Stichting Zorg voor Borstvoeding, Andermans Veren

U ZIET

• Dat uw baby comfortabel ligt met zijn buik dicht tegen u aan�
• Dat de kin van uw baby uw borst lichtjes indrukt�
• Dat zijn onderlipje naar buiten krult�
• De tepel en een groot stuk tepelhof niet meer�
• Dat uw baby’s kaakspieren regelmatig bewegen (kijk boven zijn oortjes): eerst 

drinkt hij snel en oppervlakkig tot de melk toeschiet, nadien trager en met diepe 
teugen!

• Uw baby slikken�

U HOORT

• Uw baby slikken�

U VOELT

• Dat uw baby drinkt� Het eerste drinken is vaak licht pijnlijk maar dat gevoel ver-
dwijnt meteen�

• Dat uw baarmoeder soms samentrekt�
• Het toeschieten van de melk� Dit kan gepaard gaan met wat melkverlies uit de 

andere borst�
• Zich vaak dorstig�
• Zich loom worden�

10

   Baby’s aandeel

Hoe drinkt mijn baby aan de borst ?
Een gezonde pasgeborene beschikt over zoek -, hap -, en drinkreflexen, die hij 
al in uw buik heeft getest.

Om uw borst – dit wil zeggen tepel en tepelhof – goed te kunnen omvatten, 
doet een baby zijn mondje wijd open en steekt zijn tong een beetje uit. Het 
is die tong die door een heel bijzondere kruipende beweging de borst tegen 
zijn gehemelte knelt. Door ritmische bewegingen van tong – en kaakspieren 
wordt de melk, die uw lichaam op dat moment vers aanmaakt naar de tepel 
gemasseerd en opgedronken door uw baby. Ondertussen ademt uw baby 
door zijn neusje.

Voor het goed op gang komen van de melkproductie is er een belangrijke 
voorwaarde: een goede houding van de baby aan de borst en een correcte 
zuigtechniek. Hier komen we later in de brochure nog op terug wanneer we 
het eerste aanleggen aan de borst bespreken.

Zuigen aan een tutje of speen van een fles is een heel andere techniek voor 
uw baby. Daarom geven wij geen tutje, zodat uw baby de juiste techniek kan 
inoefenen

Wat gebeurt er als mijn baby drinkt ?
Op het moment dat de tong van uw baby naar de tepel zoekt, prikkelt hij de 
zenuwen die rond het tepelhof liggen. Daardoor wordt zijn honger aan uw 
hersenen gesignaleerd. De hypofyseklier maakt prolactine en oxytocine aan.

Prolactine activeert de melkproductie in de borstklieren. ’s Nachts kan uw 
lichaam meer prolactine produceren. Daarom is het voeden ’s nachts in het 
begin heel belangrijk om steeds voldoende melk te hebben.

Oxytocine werkt in op de spiertjes die rond de melkklieren liggen. Deze trek-
ken samen en de melk wordt uit de klieren in de melkkanalen geperst. Zo 
wordt de melk naar de tepel vervoerd en belandt ze in uw baby’s mondje. 
Oxytocine doet ook de baarmoederspier samentrekken zodat het vaginaal 
bloeden sneller vermindert.

© Stichting Zorg voor Borstvoeding, Andermans Veren
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Het aandeel van de partner

De partner speelt een heel belangrijke rol bij het ondersteunen van de borstvoeding�
De moeder heeft vaak aanmoediging en bevestiging nodig�

Het is een misverstand dat een relatie met de baby alleen kan worden opgebouwd door 
hem borstvoeding te geven� Als partner kan je een evenwaardige band creëren door:

• Troosten van de baby�
• Badje geven�
• Verluieren�
• Dragen in de draagdoek�
• …

Door dit alles te doen, wordt je als partner meer betrokken partij� Dit wordt vaak onder-
schat en ondergewaardeerd�

Steun de mama, ook als het moeilijk gaat!
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Borstvoeding tijdens de 
 eerste levensdagen
 
Hoe en wanneer aanleggen?

Een pasgeboren baby is meestal heel erg wakker� Al zijn zintuigen staan open voor de 
prikkels vanuit zijn nieuwe omgeving� Daarom is het goed uw baby onmiddellijk na de 
bevalling bij de borst te brengen� Zo blijven moeder en baby bij elkaar, huid op huid, tenzij 
uw baby om medische redenen onderzocht moet worden� Uw baby zal de borst ruiken, aan 

de tepel likken en zijn mondje wijd opendoen om in de borst te kunnen 
happen� Uw baby zal al vlug een eerste keer drinken kort na de geboorte� 
Sommige baby’s hebben wat meer tijd nodig� Ons team vroedvrouwen en 
verpleegkundigen biedt u op elk moment de gepaste hulp aan�

Er zijn wel enkele voorwaarden opdat het drinken van uw baby goed zou 
slagen:

•  Om ontspannen te kunnen voeden moet u eerst zelf comfortabel liggen of zitten�

•  Breng uw baby pas naar u toe wanneer u zelf goed ligt of zit� Trek nooit uw borst 
naar de baby� Het is uw baby die naar u toe moet komen� 

•  Leg uw baby dicht tegen u aan met zijn buikje tegen uw buik: zijn neusje voor de 
tepel� Let op dat de baby zijn hoofd niet te veel moet draaien om de tepel te kunnen 
pakken� 

•  Neem de borst in uw hand, leg uw vingers eronder en uw duim erboven� Let op dat 
uw vingers het tepelhof niet raken� Uw baby zal ruiken, likken en happen met zijn 
mond wijd open� 

•  Op het ogenblik dat zijn mondje wijd open is, beweegt u uw baby naar de borst toe 
zodat hij tepel en tepelhof met zijn mondje kan omvatten�

•  Zijn lippen zijn naar buiten gekruld� 

•  Zijn kin raakt uw borst, evenals het topje van zijn neus� Toch blijft er voldoende 
ruimte vrij om te ademen� Indien u de indruk krijgt dat dit niet zo is, trek dan zijn 
buikje wat dichter tegen u aan�

•  Van op deze afstand kan uw baby uw gezicht duidelijk zien: een mooi kennisma-
kingsmoment!
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Uw baby zal eerst kleine, vlugge zuigbewegingen maken om de melk te doen toeschie-
ten� Eens de melk goed stroomt, zal het zuigritme vertragen en zal uw baby met diepere  
teugen drinken� Na enkele grote slokken stopt uw baby voor een kleine rustpauze�  
Daarna herbegint de cyclus opnieuw: afwisselend kleine zuigbewegingen, grote slokken en 
rust� De rustpauzes worden steeds groter, totdat uw baby vanzelf stopt en de borst loslaat�  
Na enkele minuutjes van rust kunt u hem de tweede borst aanbieden�

Goed begonnen is half gewonnen!

In welke houdingen kunt u voeden?

Regelmatig van houding veranderen, voorkomt dat uw baby de tepel steeds op dezelfde 
plaats neemt en deze gaat irriteren� Welke houding u ook uitprobeert, het is steeds  
belangrijk dat u zich zelf kunt ontspannen en dat uw baby op een correcte manier aan de 
borst ligt� Tijdens uw verblijf op de materniteit leren wij u al deze houdingen aan�

© Breastfeeding and Human Lactation, Jan Riordan, Jones & Bartlett Publishers, Third Edition.

Wat is colostrum?

Uw baby drinkt de eerste dagen colostrum� Dat is een dikke, gelige vloeistof die veel eiwit-
ten, mineralen, vitaminen en antistoffen bevat� Colostrum verteert goed en maakt het uw 
baby zo gemakkelijker om voor het eerst stoelgang te maken� Omdat colostrum laxerend 
werkt, vermindert het ook de kans op geel zien�

Waarom en hoe lang vermagert mijn baby?

Een gezonde pasgeborene heeft voldoende water- en vetreserves en verliest de eerste  
levensdagen ongeveer 7% tot 10% van zijn geboortegewicht� Na 3 à 4 dagen, wanneer uw 
lichaam geen colostrum meer maakt maar wel rijpe moedermelk, neemt uw baby’s gewicht 
weer geleidelijk toe�

Hoe vaak en hoeveel moet mijn kindje drinken?

Voeden gebeurt op vraag van uw baby� U mag hem steeds bij de eerste hon-
gersignalen aanleggen� De eerste dagen kan dit 8 tot 12 keer per dag zijn� 
Hij zal drinken aan uw borst tot hij verzadigd is� Sommige baby’s drinken 
snel en gulzig, andere traag en genietend� Laat uw baby zelf bepalen hoe 
lang hij wenst te drinken en wacht tot hij zelf de borst los laat�

13

   Hoe zie ik of mijn baby goed aanligt ?

U ZIET
>  dat uw baby comfortabel ligt met zijn buik 

dicht tegen u aan ;
>  dat de kin van uw baby uw borst lichtjes 

indrukt ;
> dat zijn onderlipje naar buiten krult ;
> de tepel en een groot stuk tepelhof niet meer ;
>  dat uw baby’s kaakspieren regelmatig 

bewegen (kijk boven zijn oortjes): eerst drinkt 
hij snel en oppervlakkig tot de melk toeschiet, 
nadien trager en met diepe teugen!

> uw baby slikken.

U HOORT
> uw baby slikken

U VOELT
> uw baby slikken ;
>  dat uw baby drinkt. Het eerste drinken is 

vaak licht pijnlijk maar dat gevoel verdwijnt 
meteen ;

> dat uw baarmoeder soms samentrekt ; 
>  het toeschieten van de melk. Dit kan gepaard 

gaan met wat melkverlies uit de andere borst ;
> zich vaak dorstig ;
> zich loom worden.

In welke houdingen kunt u voeden ?
U kunt liggend op uw zijde, zittend of wandelend voeden. Uw baby kan op 
het bed, op een kussen tegen uw borst of onder uw arm door liggen. Regel-
matig van houding veranderen, voorkomt dat uw baby de tepel steeds op de-
zelfde plaats neemt en deze gaat irriteren. Welke houding u ook uitprobeert, 
het is steeds belangrijk dat u zich zelf kunt ontspannen en dat uw baby op een 
correcte manier aan de borst ligt. Tijdens uw verblijf op de materniteit leren 
wij u al deze houdingen aan.

© Breastfeeding and Human Lactation, Jan Riordan, Jones & Bartlett Publishers, Third Edition.

Doorschuifhouding

Rugbyhouding

Madonnahouding

Zijligging
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Hongersignalen

• Zuigbewegingen met lipjes�
• Sabbelen op vingers of vuistje�
• Bewegen van armen en benen�
• Hoofdje draaien of zoeken met mondje�
• Mondje gaat open  als de lipjes worden aangeraakt�
• Huilen is het laatste signaal�

Maaginhoud van de pasgeborene

• Op dag 1: de maagcapaciteit van de baby is +/- 5-7 ml�
• Op dag 3: naarmate de baby meer en frequentere voedingen krijgt rekt de maag uit 

tot de grootte van een grote knikker�
• Op dag 10: de grootte van een pingpongbal�

Tijdens het drinken verandert de moedermelk van samenstelling� De eerste melk bevat 
veel suikers en na een poosje drinken, wordt de melk vetrijker en dus ook verzadigend� 
Daarom is het belangrijk dat u uw baby voldoende lang aan één borst laat drinken�

Bied hem de tweede borst pas aan wanneer hij de eerste spontaan heeft losgelaten� 
Meestal zal hij aan de tweede borst minder lang drinken� Begin daarom bij de volgende 
voeding met de borst waarmee u de vorige keer gestopt bent� Uw baby hoeft niet steeds 
aan beide borsten te drinken� 

Wat is clusteren?

Vaak merken ouders een aantal dagen of weken na de geboorte dat hun kind op een  
bepaalde tijd van de dag onrustig is, veel huilt en steeds zuigbehoefte heeft� Bij sommige 
kinderen gaat dit samen met een periode van wakker zijn en niet meer van voeding tot 
voeding willen slapen� Dit wil niet zeggen dat de kwaliteit of kwantiteit van de moedermelk 
niet meer voldoende is� 

Dit is een normaal gedrag van een jong kind� We noemen het clusteren� 
Vaak is clusteren een zoektocht naar rust en geborgenheid� Als een kind in een rustige 
omgeving mag clusteren, slaapt hij na het clusteren vaak wat langer aan een stuk� Wan-
neer jij zelf moe bent, kan het clusteren van je kind een handig moment zijn om ook te 
rusten en daarna ook zelf te slapen� 

De baby kan behoefte hebben aan moedermelk, maar ook aan lichaamscontact of een 
rustig sociaal moment met zijn mama� Je kind ondersteunt met het clusteren een opti-
male melkproductie�

Het kan enkele weken duren vooraleer uw baby een vast voedingsritme heeft� Nachtvoe-
dingen zijn heel normaal� Het zijn erg rijke voedingen omdat het prolactinegehalte in uw 
bloed dan het hoogste piekt�
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Uw kindje weent niet enkel van de honger� En toch lijkt zijn mondje altijd op zoek naar een 
troostertje om op te sabbelen� Het zal een poosje duren voor u goed leert verstaan wat hij 
telkens wil vertellen� Het drinken werkt troostend maar ook wandelen, wiegen, zingen of 
lekker dicht bij mama of papa zijn, huid op huid, zoals net na de geboorte�

Hoe verzorg ik mijn borsten?

• Was uw handen telkens voor het voeden�
• Een gewone, dagelijkse hygiëne volstaat�
• Zepen nemen de natuurlijke geur en smaak weg van borst en tepel en kunnen uw 

tepel irriteren�
• Draag eventueel een katoenen beha, maar laat uw borsten ook veel vrij aan de 

lucht�
• Laat enkele druppels moedermelk opdrogen op de tepel na het voeden� Dit is een 

goede preventie tegen kloven�
• Er bestaan kompressen om melk van lekkende borsten op te vangen� Ververs ze 

regelmatig zodat ze uw huid niet verweken�

Hormonen en emoties

Omdat moedermelk wordt gemaakt onder invloed van hormonen en omdat emoties de 
afscheiding van hormonen mee bepalen, kunt u zich wel voorstellen dat gevoelens een 
belangrijke invloed hebben op het maken van voldoende melk�

Vermoeidheid, ongerustheid en stress, bijvoorbeeld door de organisatie van een belastend 
huishouden, zijn gevoelens die de melkproductie onderdrukken� Het lichaam van een jon-
ge moeder heeft veel rust nodig om van de bevalling te herstellen en ook nog voldoende 
energie te hebben voor het geven van borstvoeding, voor de partner, familie en vrienden� 
Rust daarom zoveel mogelijk samen met uw baby en geniet van de hulp die u aangeboden 
wordt in het huishouden�

Diverse kraamcentra bieden kraamhulp aan op maat� Informeer tijdig� Achteraan dit 
boekje vindt u enkele nuttige adressen�
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Borstvoeding na enkele dagen
 
Wat is stuwing?

Na enkele dagen produceert uw lichaam niet langer colostrum maar moedermelk�  
Deze overgang kan u merken aan het zwaarder worden van de borsten� Uw lichaam  
concentreert nu zijn energie in de melkproductie door meer bloed en lymfevocht naar de 
borsten toe te voeren� Daarom voelen deze warm, zwaar en gespannen aan�

De dag van de stuwing kan heel intensief zijn voor u maar ook voor uw baby� Het grotere 
aanbod van melk doet zijn darmpjes op volle toeren draaien en bezorgt hem soms wat 
krampjes� Leg uw baby na de voedingen met zijn buikje op uw buik en ontspan samen� 
Voor het relaxen van de baby is de partner echter vaak de meest aangewezen persoon�

• Stuwing kan bij elke moeder meer of minder uitgesproken zijn en gaat vanzelf over 
door het regelmatige drinken van uw baby� Om uw eigen ongemak te verlichten 
kunt u uw baby op dat moment wat vaker aanleggen� 

• Als uw borst erg gespannen is, kan uw baby de tepel soms moeilijk in zijn mondje 
houden� Het kan dan nodig zijn om de borst eerst soepel te maken door manueel 
te kolven� Het kan even duren voor de melk toeschiet�

• Warmte aanbrengen en / of masseren voor het aanleggen, kunnen ook helpen�
• Pijnstiller bij pijnlijke stuwing�
• Leegkolven�
• Wisselvoeden�

Hoe voorkom ik tepelkloven?

Borsten en tepels worden door het voeden tijdelijk wat gevoeliger� Als uw baby teveel aan 
de tepel drinkt zonder ook het tepelhof in zijn mondje te nemen, kan dat kloofjes veroor-
zaken� Dit zijn pijnlijke scheurtjes in de huid van het tepelhof en / of de tepel�

Om tepelkloven te voorkomen, neemt u best de volgende adviezen in acht:
• Waak erover dat uw baby steeds in een goede houding ligt en op een correcte 

manier drinkt�
• Trek uw baby nooit van de borst weg� De baby moet zelf de tepel loslaten�
• Masseer het tepelhof tot de melk toeschiet en leg pas daarna de baby aan de borst�
• Begin de voeding tijdelijk langs de kant die het minst gevoelig is�
• Verander regelmatig de houding van uw baby aan de borst�
• Breng na de voeding enkele druppels moedermelk aan op tepel en tepelhof en laat 

ze indrogen� Deze werken beschermend en genezend�
• Laat uw borsten veel vrij aan de lucht�
• Vermijd dat de tepels lang vochtig blijven en verweken door natte borstkompres-

sen of dikke lagen zalf�
• Indien er toch een kloof is kan een helende zalf en/of compressen (Mepilex / Flam-

matulle) aangewezen zijn� Gebruik bij voorkeur een zalf op basis van zuivere  
lanoline� Het gaat hier over een vochtige wondgenezing: de wonde wordt gesloten  
gehouden door regelmatig een laagje gezuiverde lanoline aan te brengen�  
De wonde zal van binnenuit genezen� Er ontstaat dus geen korst�
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Hoe voorkom ik een verstopt melkkanaal?

Het kan gebeuren, wanneer de melk niet goed stroomt in een gedeelte van de borst, dat er 
een verstopping van vette melk ontstaat, zodat een melkkanaaltje gaat afsluiten� U voelt 
een pijnlijke harde plek in de borst� Ze kan ook een beetje rood zien�

Melkkanaaltjes raken verstopt als de borst niet goed leeggemaakt wordt� De oorzaken 
hiervan zijn meestal een slechte drinktechniek of teveel tijd tussen twee voedingen�  
Vermijd daarom zoveel mogelijk:

• Op schema te voeden�
• Tussendoor kunstvoeding te geven�
• Het gebruik van een fopspeen of duimzuigen�
• Dat u uw baby ’s nachts te lang zonder voeding laat doorslapen�
• Het te snel afbouwen van de borstvoeding�
• Knellende kledij�

De oplossing bestaat erin de melk goed te laten stromen�
Pas daarom volgende maatregelen toe:

• Verwarm de borst een kwartier voor de voeding want dit geeft een verwijding van 
de melkkanalen� Dit kan door middel van een warmwaterzak, een warm kersen-
pitkussentje of een warme douche,…

• Leg uw baby onmiddellijk na de warmtebehandeling aan de borst met de pijnlijke 
plek�

• Let op een correcte zuigtechniek�
• Masseer zachtjes de plek tijdens het drinken�
• Zorg dat de borst regelmatig goed leeg gemaakt wordt (eventueel afkolven)�
• Neem voldoende rust�
• Vervang knellende kledij�
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Wat moet ik doen bij een borstontsteking?

Een borstontsteking ontstaat meestal na een niet behandeld verstopt melkkanaaltje�
De ontstoken borst (en dikwijls ook de ganse borst) voelt warm aan en kan rood zijn�
Mama voelt zich moe, misselijk, heeft soms hoofdpijn, rilt wat of is koortsig�

• Neem dezelfde maatregelen in acht als bij een verstopt melkkanaaltje�
• Pyjamadag inlassen�
• De gouden regel is dat een borstontsteking vlugger geneest wanneer u doorgaat 

met voeden� De melk is niet schadelijk voor de baby, ze smaakt alleen wat anders 
(zouter) waardoor de baby de aangetaste borst kan weigeren� Kolf in dit geval de 
aangetaste borst regelmatig af tot de baby aan die borst opnieuw wil drinken�

• Als er na 24 uur rust, warmte en vaak voeden geen verbetering is, consulteer dan 
een deskundige (lactatiekundige of zelfstandige vroedvrouw) die u kan helpen om 
de oorzaak van de ontsteking op te lossen en erger te voorkomen�

• Indien de koorts hierna niet verdwijnt, consulteer een arts� Er kan dan sprake zijn 
van een bacteriële infectie en dan kan er in sommige gevallen een antibioticathe-
rapie nodig zijn� Het nemen van antibiotica is geen reden om de moedermelk niet 
aan de baby te geven� Er bestaan voldoende producten die weinig of niet overgaan 
in de moedermelk�

Tip: 
Roep bij de minste twijfel of onzekerheid in verband met het verloop van uw borst-
voeding gespecialiseerde hulp in (via een zelfstandige vroedvrouw, een lactatie-
kundige of een arts)� U vindt een aantal gespecialiseerde adressen op de laatste 
pagina van deze brochure�
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En later thuis ...
 
Veilig samen slapen

Tijdens de borstvoeding val je vaak gemakkelijk in slaap, zeker als je lig-
gend voedt� Houd daarom rekening met bepaalde voorwaarden voordat je 
jouw kindje bij je in bed neemt:

• Stevige matras�
• Temperatuur in de slaapkamer: 18°C – 20°C�
• Geen donsdeken en je baby niet inbakeren (voorkomen van oververhitting)�
• Geen huisdieren in de slaapkamer�
• Geen andere kinderen bij de baby in bed�
• Niet roken! Roken vergroot het risico op wiegendood� Als jij of je partner roken, 

moet je ervoor zorgen dat je niet in slaap valt met je baby bij jou in bed, ook als je 
nooit in bed rookt� 

• Geen alcohol-, drugs-, of medicatiegebruik! Het vergroot het risico dat je slecht in 
staat bent om op je kindje te reageren�

• Wanneer je zelf ziek of oververmoeid bent, bestaat de mogelijkheid dat je minder 
bewust bent van je baby�

• Let op dat je baby niet uit het bed kan vallen of aan de zijkanten of tussen de kus-
sens klem kan komen te zitten�

• Zorg ervoor dat je bedgenoot weet dat je baby bij jullie in bed ligt�
• Laat je kindje nooit alleen in of op een bed voor volwassenen�

Het is ook veiliger om gedurende de eerste maanden niet met je baby in één bed te slapen 
als je baby:

• Ruim voor de uitgerekende datum geboren is (prematuur)�
• Bij de geboorte kleiner was dan verwacht (dysmatuur)�
• Koorts heeft�

Bedden voor volwassenen zijn niet ontworpen voor de veiligheid van baby’s�
De veiligste slaapplek voor je kindje is een wiegje naast je eigen bed� Maar je kunt het 
risico op ongelukken verminderen� In één bed slapen met je kindje maakt het geven van 
borstvoeding makkelijker�

De houding waarin je slaapt

De meeste moeders die borstvoeding geven slapen van nature in een houding die het kind-
je beschermt en die voorkomt dat het kindje omhoog of omlaag kan schuiven�
Normaal gesproken ligt je kindje op zijn zij als het aan de borst drinkt� Als je kindje niet 
aan de borst drinkt, hoort hij op zijn rug en nooit op de zij of buik te liggen�

Hoe lang mag ik voeden?

De eerste zes levensmaanden is moedermelk voldoende voor de groei en ontwikkeling van uw 
baby� Maar ook nadien kunt u verder voeden, zolang moeder, vader en baby dat plezierig vinden�
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Tijdens deze maanden kan het gebeuren dat uw baby soms frequenter wil drinken�  
Dit zijn de zogenaamde groeispurten waarbij uw baby sprongen maakt in zijn ontwikkeling�  
Daarvoor heeft hij tijdelijk meer voeding nodig� Voeden op vraag blijft de oplossing�  
Na enkele dagen vaker aanleggen, vervalt uw baby weer in zijn gewone drinkritme� Er kan 
die dagen bij u weer een milde stuwing van de borsten optreden� Denk niet dat er onvol-
doende melk is wanneer uw borsten weer soepel zijn� Gebruik deze dagen om opnieuw 
wat extra rust te nemen en neem even terug volop tijd voor uw baby�

Naast borstvoeding zal uw baby na verloop van tijd ook vaste voeding (fruiten groentepap) 
krijgen� Uw melkproductie past zich daaraan aan� Tussendoor kunt u nog perfect borst-
voeding geven�

Wanneer u na een tijdje beslist om bijvoeding te geven of borstvoeding wilt stoppen, dan 
moet u geleidelijk aan afbouwen� Vervang om de andere dag één borstvoeding door het 
andere voedingsmiddel� Stop nooit zomaar van de ene dag op de andere met borstvoeding� 
Dat is zowel voor u als voor uw baby een te grote aanpassing�

Krijgt mijn baby genoeg?

Drie belangrijke tekens:
• Groei�
• Aantal natte luiers�
• Gedrag van de baby na de voeding�

De eerste dagen plast uw baby weinig, maar daarna zijn het aantal plasluiers een goede 
parameter� De meeste baby’s hebben 6 tot 8 volgeplaste wegwerpluiers per dag�

De stoelgang van uw baby verandert wanneer ook de melksamenstelling evolueert�  
Van zwart en kleverig wordt de stoelgang later bruin, geel en zeer vloeibaar� In het begin 
heeft uw baby 2 tot 5 maal stoelgang per dag�

Het is normaal dat uw baby de eerste dagen gewicht verliest� Na 14 dagen heeft uw baby 
zijn geboortegewicht terug� Voorzie een eerste controle binnen 10 dagen na uw ontslag uit 
het ziekenhuis� 

Verder kunt u ook kijken hoe uw baby er uit ziet: alert, gezond en tevreden!

• Alert: uw baby maakt een wakkere indruk, reageert op uw aanwezigheid, drinkt 
regelmatig en meldt zichzelf voor de voedingen�

• Gezond: hij heeft heldere oogjes, een soepele huid en een goede kleur�
• Tevreden: hij is voldaan na elke voeding�

Natuurlijk zullen er ook huilmomenten zijn� Weet dat een baby niet enkel huilt omdat hij 
honger heeft� Hij kan ook huilen omdat hij zich niet prettig voelt: een vuile luier, een boer-
tje dat hem dwars zit, krampjes, verveling, te warm, te koud … Zoek uit wat de reden van 
zijn huilen kan zijn�
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Probeer uw baby te troosten, laat hem uw aanwezigheid voelen� Dat doet zijn zelfvertrou-
wen groeien� Leg uw baby met zijn blote lijfje op uw ontblote bovenlichaam� Dit huid-op-
huid contact geeft een groot veiligheidsgevoel aan uw baby�

Baby’s willen graag veel bij hun moeder of vader zijn� Dat kan gemakkelijk in een draag-
doek� Dicht bij uw lichaam en in beweging, valt uw baby gemakkelijk in slaap� Nog even 
aanleggen aan de laatst gegeven borst is ook een prima troost�

Voeding en medicatie tijdens het geven van borstvoeding

Het is belangrijk dat u evenwichtig en gevarieerd eet� U mag alles eten met mate�

Over het algemeen kunt u alles eten� Allerlei voedingsmiddelen die men u zou kunnen 
afraden, hebben meestal geen invloed op de borstvoeding� Ze kunnen wel een smaak (en 
soms een kleur) aan de melk geven� Dat is normaal�  Uw baby leert al vroeg verschillende 
smaken kennen en waarderen� 

Als uw baby toch last zou hebben van iets wat u gegeten hebt, probeer dan dat bepaald 
voedingsmiddel nog eens uit en hou de reactie van uw baby in de gaten� Pas uw eet-
gewoonten aan indien u merkt dat een bepaald voedingsmiddel reacties bij uw baby  
veroorzaakt� Dat kan voor elke baby verschillend zijn�

Moeders krijgen vaak dorst terwijl hun baby drinkt� Voorzie daarom drank wanneer u zich 
installeert om te voeden en drink naar eigen behoefte� Meestal zal dit meer zijn dan voor-
heen� Beperk cafeïne� Alcohol wordt afgeraden tijdens de borstvoedingsperiode� Als u uit-
zonderlijk toch een glas drinkt, drink dit dan bij voorkeur onmiddellijk na de borstvoeding�

Ook geneesmiddelen komen soms in de moedermelk terecht� Ga na dat de medicatie die 
u wenst in te nemen geen kwaad kan tijdens het voeden� Vraag aan uw arts om op zoek 
te gaan naar een geneesmiddel dat therapeutisch is voor u en niet schadelijk voor de 
borstvoeding� Er bestaan veel medicijnen die u best mag innemen tijdens de borstvoeding�

Borstvoeding en anticonceptie

Hoewel het geven van borstvoeding een goed anticonceptiemiddel is, is uitsluitend en  
volledig borstvoeding geven niet 100% veilig� Eén of andere extra vorm van anticonceptie 
is wenselijk indien u niet onverwacht zwanger wilt worden�

Hormonale anticonceptiemiddelen die oestrogenen bevatten kunnen een negatieve  
invloed hebben op de melkproductie en de samenstelling van de melk� Middelen met  
alleen progesteron, zoals de minipil, hebben minder invloed� Omdat ze minder sterk zijn, 
moet u ze heel stipt en regelmatig innemen: elke dag zonder missen en op hetzelfde uur�

Borstvoeding en het gebruik van een condoom is een goed alternatief voor moeders die 
liever geen pil wensen te gebruiken�

Vraag advies over anticonceptie aan uw arts�
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Borstvoeding en werk: hoe combineren?

Afhankelijk van uw werksituatie en het tijdstip waarop u uw werk hervat, kunt u zelf bepa-
len hoe vaak u nog kunt en wilt voeden� 

De voedingen waar u niet bij kunt zijn, kunt u vervangen door afgekolfde moedermelk� 
Deze melk kunt u 5 dagen bewaren in de koelkast of 6 maand in de diepvriezer�

U kunt tijdens uw werkuren afkolven met een kolfapparaat of manueel� Zo kan uw baby 
tijdens uw afwezigheid toch uw melk drinken (de regel: 150 ml/kg lichaamsgewicht)� 
Voor veel moeders en baby’s is de scheiding gemakkelijker op te vangen als de vertrouw-
de, warme voedingsmomenten aan de borst nog enkele keren per dag kunnen doorgaan�

Vraag inlichtingen over de wettelijke bepalingen en raad en hulp aan borstvoedingsorga-
nisaties voor wat in uw situatie een fijne en haalbare oplossing is! Een aantal adressen en 
websites vindt u op de laatste pagina van deze brochure�

Manueel kolven
Manueel kolven is een techniek die iedere voedende moeder moet kennen omdat het  
tijdens eender welk moment van de borstvoedingsperiode van pas kan komen:

• De eerste dagen als uw baby nog niet meteen goed drinkt aan de borst�
• Bij stuwing om het aanhappen te vergemakkelijken�
• Bij moeilijke situaties zoals een verstopt melkkanaal of mastitis�
• Bij een te veel aan melk�
• Bij plotse scheiding van uw baby�

Hoe gaat u te werk?
• Zorg voor een warme en rustige omgeving�
• Was uw handen�
• Masseer uw borst met draaiende bewegingen�
• Plaats duim, wijs- en middelvinger 2,5 tot 4 cm achter de tepel (duim boven,  

vingers onder de borst)�
• Duw uw duim en vingers richting borstkas�
• Rol uw vingers naar voren één voor één af, net alsof u vingerafdrukken wilt maken
• Verplaats uw vingers en herbegin�

Het team van de materniteit en neonatale dienst helpen u bij de praktijkoefening
tijdens uw verblijf op de afdeling�

Machinaal kolven: hoe gaat u te werk?
In sommige situaties, zoals bij een vroeggeboorte, een langdurige scheiding van moeder en 
kind of bij het aanleggen van een melkvoorraad bij werkhervatting, kan machinaal kolven 
(elektrisch of mechanisch) aangewezen zijn�

Omdat alle apparaten hun eigen gebruiksaanwijzing hebben en omdat de frequentie 
van kolven afhangt van de indicatie, raden wij u aan om uitleg en raad te vragen voor uw  
specifieke toestand aan bevoegde personen.

aantal voedingen/dag
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Bij het verlaten van de materniteit krijgt u alle elementaire instructies mee en ook de 
adressen van de instanties waar u terecht kunt voor de aankoop of de huur van het nodige 
materiaal�

Bewaren en opwarmen van moedermelk

• Op kamertemperatuur (max. 25°C) → tot 6 uren
Moedermelk die op kamertemperatuur wordt bewaard, moet niet opgewarmd 
worden� Deze is onmiddellijk klaar voor gebruik�

• In de koelkast (0 – 4°C) → tot 5 dagen
De moedermelk uit de koelkast mag je opwarmen in een flessenwarmer of onder 
stromend warm water�

Tip: Bewaar de flesjes met moedermelk achter in de koelkast en niet in de deur.

• Vriesvak in de koelkast → tot 2 weken

• In de diepvriezer (-18°C) → tot 6 maanden
Het ontdooien van moedermelk gebeurt bij voorkeur geleidelijk� Moedermelk 
uit de diepvriezer mag 24 uur in de koelkast blijven� Daarna moet ze weggegooid  
worden� Wanneer je de melk snel wilt ontdooien, mag dit ook onder stromend 
warm water� De moedermelk moet dan wel onmiddellijk gebruikt worden�

Tip: 
Bewaar de moedermelk in kleine porties, om geen te grote hoeveelheden te moe-
ten ontdooien� Zo verkleint u de kans om ontdooide moedermelk te moeten weg-
gooien, want ontdooide moedermelk mag NOOIT opnieuw ingevroren worden�

Andere adviezen:

• Ga hygiënisch te werk:
 - was je handen voor je begint te kolven�
 - gebruik steeds proper en gesteriliseerd kolfmateriaal en flesjes.

• Noteer steeds de datum en het uur op het flesje.
• Melk die na de voeding over is, moet weggegooid worden�
• Moedermelk mag nooit opgewarmd worden in de microgolfoven!

Kamer t°
(<25°C)

Koelkast
(0-4°C) Vriesvak Diepvries

(-18°C) Na opwarmen

Verse MM 6 uur 5 dagen 2 weken 6 maanden 1 uur
Ontdooide MM 1 uur 24 uur 1 uur
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Borstvoeding in enkele  
bijzondere situaties

Een premature baby

Een te vroeg geboren baby heeft nog meer dan een voldragen baby nood aan moedermelk� 
De melk die aangemaakt wordt na een vroegtijdige bevalling is, wat betreft de samenstel-
ling en de vertering, volledig aangepast aan de behoeften van de premature baby�

Het is mogelijk dat uw prematuur geboren kindje nog te zwak is om steeds zelf aan de 
borst te drinken� In dat geval leggen wij u uit hoe u de melkproductie via manueel en 
machinaal kolven op gang kan brengen� De verpleegkundigen van onze neonatale dienst 
zorgen samen met u voor de toediening van de afgekolfde melk�

Een keizersnede

Een keizersnede onder algemene verdoving is tegenwoordig geen gangbare techniek 
meer� De meeste keizersneden gebeuren onder plaatselijke verdoving via een ‘ruggen-
prik’� Hierdoor blijft de moeder bij bewustzijn en kan zij al heel vlug haar baby zelf vast  
nemen en aan de borst leggen� De nieuwe soorten pijnstillende middelen zorgen er  
achteraf ook voor dat de moeder vrij comfortabel en onbeperkt haar baby kan voeden� 
Eigenlijk verloopt de aanpak van borstvoeding na een keizersnede op dezelfde wijze als na 
een vaginale bevalling�

Een tweeling

Zoals eerder al vermeld, verloopt het proces van melkaanmaak volgens het principe van 
‘vraag en aanbod’� Hierdoor is het dus perfect mogelijk om ook een tweeling volledig 
borstvoeding te geven� Het is duidelijk dat dit een heel intensief gebeuren is� Wij raden dan 
ook ten stelligste aan kraamhulp in te schakelen� Op deze manier kunnen de ouders al hun 
aandacht op de zorgen en de voeding van de tweeling toespitsen� Maak zo veel mogelijk al 
prenataal afspraken met de bestaande zorginstanties�

Borstvoeding na borstoperaties

Het geven van borstvoeding na vroegere operatieve ingrepen is mogelijk� Een goede  
begeleiding is in deze situatie meer dan nodig� De aanmaak van melk hangt af van het 
soort ingreep, de wijze van opereren en een goede begeleiding na de geboorte�

In al deze bijzondere situaties is het erg belangrijk dat u zich prenataal goed informeert 
en laat begeleiden� Wij raden u dan ook aan om deel te nemen aan onze groepsinforma-
tieavonden�



26 Borstvoeding … Natuurlijk!

Waar kan ik terecht met al 
mijn vragen ?
 
Uiteraard is deze brochure maar één manier om u te helpen wanneer u voor borstvoeding 
kiest�

Prenataal organiseert de Kliniek Sint-Jan groepsinformatieavonden� Wij no-
digen alle zwangere vrouwen en hun partners uit om hieraan deel te nemen� 
In het ziekenhuis en op de prenatale consultaties hangen affiches met de data 
en plaats van deze informatieavonden� Vraag meer informatie hierover aan 
uw gynaecoloog en neem telefonisch contact op met de materniteit om u in te 
schrijven op het nummer 02/221 94 00 of mail naar lactatiekunde@klstjan�be

U kunt in het ziekenhuis ook telefonisch terecht bij een vroedvrouw voor een individuele 
consultatie over borstvoeding op het nummer 02/221 99 42� 

Tijdens uw verblijf op de materniteit staan we u op de best mogelijke manier bij door 
aanwezig te zijn bij het voeden� U kunt zo vaak als u wenst beroep doen op de hulp en 
deskundigheid van het verplegende personeel�

Ook na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgen we nog voor u en uw baby� Alle nuttige weetjes 
en tips die je thuis nodig hebt over het verdere verloop van de borstvoeding, hebben we 
voor u verzameld in een praktische flyer.

Kraam- en expertisecentra

Voor informatie over borstvoeding en prenatale begeleiding kunt u natuurlijk in eerste  
instantie bij ons terecht maar ook bij onderstaande instanties kunt u alle nodige informatie 
verkrijgen�

Ook na uw ziekenhuisverblijf kunt u als pas bevallen moeder met uw baby 
voor verdere begeleiding en borstvoedingsadvies terecht bij een vroedvrouw� 
Op de volgende pagina’s vindt u alvast enkele nuttige adressen�
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Nuttige adressen

■ Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan
Koningstraat 294
1210 Brussel
Tel: 02/229 25 58
E-mail: info@expertisecentrum-vollemaan�be

■ Expertisecentrum kraamzorg De Bakermat
Redingenstraat 27
3000 Leuven
Tel: 016/20 77 40
E-mail: debakermat@debakermat�be
www�debakermat�be

■ VBBB
Vereniging voor Begeleiding en
Bevordering van Borstvoeding
Leemputstraat 57
2600 Berchem
Tel: 03/281 73 13
E-mail: info@vbbb�be

■ Borstvoeding vzw
leperstraat 89
8890 Moorslede
Tel: 051/77 18 03
E-mail: info@vzwborstvoeding�be
www�vzwborstvoeding�be

■ La Leche League Vlaanderen
Koningin Astridlaan 155
2800 Mechelen
Tel: 015/55 79 43
E-mail: info@lalecheleague�be
www�lalecheleague�be

■ Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel: 02/533 12 11
E-mail: info@kindengezin�be
www�kindengezin�be

■ O.N.E.
Chaussée de Charleroi, 95
1060 Bruxelles
Tél: 02/268 85 80

■ Infor-allaitement
Rue de Braives, 11
4210 Burdinne
Tél: 02/242 99 33
e-mail: info@infor-allaitement�be
www�infor-allaitement�be

Aanbevolen lectuur

Borstvoeding geven
A�De Reede-Dunselman, uitgeverij De Kern
ISBN: 90 32 50 75 83

Handboek borstvoeding
La Leche League, uitgeverij Tirion
ISBN: 90 51 21 87 37

Interessante websites

 ■ www�borstvoeding�com
 ■ www�drjacknewman�com
 ■ www�bvl-borstvoeding�be
 ■ www�bctbelgium�com
 ■ www�allaitementmaternel�be

 ■ www�allaitement-infos�be
 ■ www�drjacknewman�be
 ■ www�bctbelgium�be



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

Dienst Materniteit
Tel: 02/221 94 00
E-mail: materniteit@klstjan�be

Dienst Neonatologie
Tel: 02/221 94 40
E-mail: neo-natalogie@klstjan�be

Deze brochure werd samengesteld door de verpleegkundigen 
en vroedvrouwen van de materniteit en neonatale dienst van de 

Kliniek Sint-Jan in Brussel�

Wij blijven te uwer beschikking voor alle bijkomende informatie� 
Aarzel niet contact op te nemen met ons team, zowel tijdens uw 
zwangerschap, tijdens uw verblijf in het ziekenhuis als nadien�

Wij wensen u een aangename
zwangerschap toe.


