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Omdat wij er op de materniteit van overtuigd zijn dat borstvoeding de 
beste start is voor uw baby, bieden wij u deze informatiebrochure aan 
met een beknopt overzicht van de belangrijkste items rond borstvoeding. 
 
Wij hopen dat u samen met ons overtuigd bent van de voordelen van 
borstvoeding en dat u een aangename tijd tegemoet gaat. Om u hierbij te 
helpen staan wij op materniteit dag en nacht paraat met advies en tips 
zodat uw borstvoeding goed van start kan gaan en u een goede basis legt 
voor het verdere verloop van uw borstvoeding. 
Het is belangrijk dat u deze infobrochure goed doorneemt alvorens u 
komt bevallen. Inzicht in het borstvoedingsgebeuren geeft een hogere 
kans op slagen van de borstvoeding. Bij vragen kunt u steeds terecht bij 
de vroedvrouw.  
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Voordelen van borstvoeding 

Voor de baby 
 

 Moedermelk geeft bescherming tegen infecties en kinderziekten door 
de aanwezigheid van antistoffen, levende cellen en enzymen in de  
moedermelk. 

 Moedermelk is de beste bescherming tegen allergie. Zo zorgt  
moedermelk voor een beschermend laagje in de darmen van uw baby, 
zodat stoffen die allergie uitlokken er niet (of minder) doorheen  
kunnen. 

 Door het laxerend effect van colostrum (= de eerste moedermelk), 
raakt uw baby sneller de eerste ontlasting (meconium) kwijt, waar-
door hij minder kans heeft op geel zien. 

 Betere ontwikkeling van tong- en kaakspieren van uw baby. 

 Borstvoeding beschermt uw baby tegen zwaarlijvigheid in de  
adolescentie. 

 
 
Voor de mama 
 

 Sneller herstel na de bevalling. Door het hormoon oxytocine trekt de 
baarmoeder beter samen en wordt het bloedverlies beperkt. 

 Minder kans op borstkanker vóór de menopauze en minder kans op  
baarmoederkanker en kanker aan de eierstokken. Ook de kans op  
osteoporose (botontkalking) verkleint. 

 Sneller verlies van de overtollige zwangerschapskilo’s. 
 
 
Bijkomende voordelen 
 

 Borstvoeding draagt bij tot een hechte moeder-kindbinding. 

 Moedermelk is altijd beschikbaar en op de juiste temperatuur. 

 Borstvoeding is goedkoop. 
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Rol van de partner 

Tijdens de borstvoedingsperiode kan papa een belangrijke rol vervullen, 
hij is namelijk de steun en toeverlaat van mama in onzekere momenten. 
De kennis van papa met betrekking tot borstvoeding is dan ook een  
pluspunt op moeilijke momenten. De baby heeft meer behoeften dan 
borstvoeding alleen. Zo kan papa nog heel wat andere taken op zich  
nemen om de baby goed te leren kennen en een band met de baby op te 
bouwen: knuffelen en troosten, luier verversen, badje geven, huidcontact, 
spelen, wiegen, … Al deze momenten geven mama de mogelijkheid even 
iets anders te doen of een rustpauze te nemen. Bovendien geeft het een 
prettig gevoel samen in te staan voor de zorg van jullie baby. 
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Samenstelling van moedermelk 

De samenstelling van moedermelk past zich aan volgens de behoefte en 
leeftijd van uw kind. 
 
Moedermelk bestaat voor het grootste deel uit water (87,5%), andere 
bestanddelen zijn onder andere: 
 

 Vetten: 
Leveren 50% van de calorieën die uw baby nodig heeft. Belangrijk om 
weten is dat niet de voeding van de moeder maar wel het leegdrinken 
van de borst het vetgehalte in de moedermelk bepaalt. 

 Mineralen: 
Zink, ijzer, calcium, fosfor, natrium en kalium zijn van belang voor de  
botontwikkeling en de aanmaak van rode bloedcellen. 

 Koolhydraten: 
Leveren energie. Onder andere lactose speelt een rol in de  
ontwikkeling en energievoorziening van de hersenen.  

 Vitaminen: 
Vitaminen A, B, C, D, E en K zorgen voor de groei, het herstel, het  
functioneren en de algemene gezondheid van het lichaam. 

 Afweerstoffen: 
Hebben speciale beschermende eigenschappen, die bijdragen aan de  
ontwikkeling van het afweersysteem van uw baby. Iedereen  
produceert antistoffen tegen ziekten in de directe omgeving, waar-
door baby’s die borstvoeding krijgen ook direct beschermd zijn.  

 
Algemeen:  

 Moedermelk is perfect afgestemd op de specifieke behoefte van  
iedere pasgeboren baby. 

 Moedermelk heeft een aangepaste samenstelling voor premature 
baby’s. 

 Moedermelk - vooral het colostrum - helpt bij het aanleggen van een 
beschermend laagje in de darmpjes waardoor deze minder  
doorlaatbaar zijn, bv. voor allergenen (= stoffen die allergie kunnen 
veroorzaken).  
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De start van borstvoeding 

Anatomisch gezien bereiden de borsten zich reeds in de zwangerschap 
voor op borstvoeding. De borstomvang neemt toe door de uitbereiding 
van de melkkanaaltjes en melkklieren onder invloed van de zwanger-
schapshormonen (oestrogeen en progesteron). Ook tepel en tepelhof 
kunnen wat toenemen in grootte en veranderen van kleur. Sommige 
vrouwen kunnen reeds vóór de bevalling wat melkverlies hebben.  
Afwezigheid hiervan, wil echter niet zeggen dat borstvoeding onmogelijk 
is. Al deze factoren zijn individueel verschillend aanwezig. 
 
Na de bevalling zal de borstvoeding tot stand komen door een flinke  
daling van de zwangerschapshormonen na het uitdrijven van de  
nageboorte (of placenta). Zo komt prolactine vrij die zal zorgen voor de 
melkproductie. 
 
Direct na de bevalling wordt uw kindje bij u gelegd voor het huidcontact. 
Dicht bij mama is het vertrouwd: 

 Baby herkent de stem van mama (ook van papa). 

 Op het tepelhof zitten geurstoffen die overeen komen met de  
geurstoffen in het vruchtwater. De baby herkent deze geur. 

 Baby herkent de hartslag en de ademhaling van mama. 
 
Aanleggen binnen het eerste uur na de bevalling, volgend op direct 
huidcontact zorgt voor een belangrijke inprentende ervaring voor uw 
baby omdat zijn reflexen zeer intens aanwezig zijn. 
 
Het eerste kwartier tot half uur is de baby erg rustig en ontspannen en 
vertoont meestal nog geen zuiggedrag (= quiet alert fase). 
 
Vervolgens gaat de baby op zoek naar de borst (= actieve fase). 
Speekselvorming en subtiele bewegingen van de mond en lippen luiden 
de zoekreflex in. Het zoeken begint met onhandige hoofdbewegingen en 
likken door prikkeling van het mond/neus gedeelte. Vervolgens zal de 
baby trachten aan te happen met wijd open mond en de tong naar  
beneden.  
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Na enige oefening zal de baby beginnen zuigen. Eerst worden korte,  
snelle zuigbewegingen waargenomen. Deze zorgen ervoor dat de tepel 
dieper in de mond gezogen wordt en een vacuüm gecreëerd wordt zodat 
de tepel tijdens rustpauzes op de juiste plaats blijft liggen. Zo wordt ook 
de toeschietreflex opgeroepen door afgifte van oxytocine in de hersenen. 
Oxytocine zorgt voor het samentrekken van de spiercelletjes rond de 
melkklieren (1) waardoor de melk uit de melkkliertjes in de melk-
kanaaltjes gestuwd wordt (2). In combinatie met correcte tong-
bewegingen tijdens het zuigen van de baby zal de melk in het mondje van 
de baby terecht komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toeschietreflex wordt door sommige vrouwen waargenomen als een 
soort prikkeling in de borsten. Soms voelt het erg onaangenaam of zelfs 
pijnlijk aan. Het ontstaan van een loom gevoel en samentrekkingen van 
de baarmoeder kan er eveneens op wijzen dat de toeschietreflex in  
werking treedt. Ook aan uw baby kan u verandering zien. De korte, snelle 
zuigbewegingen gaan over in trage, lange halen. Uw baby ontspant zich 
en u hoort hem duidelijk slikken. 
 
Negatieve emoties zoals stress, vermoeidheid, meningsverschil met de 
partner of (goedbedoelde) opmerkingen van bezoek hebben een sterke 
invloed op het hormoon oxytocine en dus de toeschietreflex. Ze remmen 
namelijk de toeschietreflex af waardoor er minder melk vrij komt. 

 
Fig. 1 
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Melkproductie 

Anatomisch gezien bereiden de borsten zich reeds in de zwangerschap 
voor op borstvoeding. De borstomvang neemt toe door de uitbreiding van 
de melkkanaaltjes en melkklieren onder invloed van de  
zwangerschapshormonen (oestrogeen en progesteron). Ook tepel en  
tepelhof kunnen wat toenemen in grootte en veranderen van kleur.  
Sommige vrouwen kunnen reeds vóór de bevalling wat melkverlies heb-
ben. Afwezigheid hiervan, wil echter niet zeggen dat borstvoeding  
onmogelijk is. Al deze factoren zijn individueel verschillend aanwezig. 
 
Na de bevalling zal de borstvoeding tot stand komen door een flinke  
daling van de zwangerschapshormonen na het uitdrijven van de  
nageboorte (of placenta). Zo komt prolactine vrij die zal zorgen voor de 
melkproductie. 
 
Direct na de bevalling wordt uw kindje bij u gelegd voor het huidcontact. 
Dicht bij mama is het vertrouwd: 

 Baby herkent de stem van mama (ook van papa). 

 Op het tepelhof zitten geurstoffen die overeen komen met de  
geurstoffen in het vruchtwater. De baby herkent deze geur. 

 Baby herkent de hartslag en de ademhaling van mama. 
 
Aanleggen binnen het eerste uur na de bevalling, volgend op direct 
huidcontact zorgt voor een belangrijke inprentende ervaring voor uw 
baby omdat zijn reflexen zeer intens aanwezig zijn. 
 
Het eerste kwartier tot half uur is de baby erg rustig en ontspannen en 
vertoont meestal nog geen zuiggedrag (= quiet alert fase). 
 
Vervolgens gaat de baby op zoek naar de borst (= actieve fase). 
Speekselvorming en subtiele bewegingen van de mond en lippen luiden 
de zoekreflex in. Het zoeken begint met onhandige hoofdbewegingen en 
likken door prikkeling van het mond/neus gedeelte. Vervolgens zal de 
baby trachten aan te happen met wijd open mond en de tong naar  
beneden.  
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Aanleggen 

Het belang van goed aanleggen kan niet genoeg benadrukt worden. Goed 
aanleggen zorgt ervoor dat de melkproductie goed op gang komt en dat 
uw baby genoeg melk krijgt. Goed aanleggen wil zeggen dat borstvoeding 
geven aangenaam is, zonder pijn. 
 
Houding van de moeder 
Zorg voor een comfortabele en ondersteunende houding: 

 goede rechte rug tegen de rugleuning of extra kussen in de rug 

 met de voeten op een verhoging (voetbankje). 
 
Zorg voor een rustige, ontspannen omgeving en vraag aan het bezoek om 
eventueel even de kamer te verlaten. 
 
Positie van de baby 
 
Als voorbereiding: 

 buik tegen buik, het lijfje goed dicht tegen de moeder 

 hoofdje, schoudertje en heupje liggen in een rechte lijn 

 neusje ter hoogte van de tepel. 
 
Na het aanhappen: 

 hoofdje recht voor de borst, zodat de baby zijn halsje niet hoeft te 
draaien 

 kin in de borst, waardoor het neusje automatisch vrijkomt 

 het hoofdje is licht achterover gestrekt 

 zowel de boven- als onderlip zijn naar buiten gekruld  

 de mond is wijd open (stompe hoek, GEEN kusmondje), waardoor niet 
alleen de tepel maar ook een flink stuk van het tepelhof in het mondje 
verdwijnt 

 de tong ligt onder de tepel (is soms zichtbaar) 

 de tepel ligt ver in de mond tot aan de overgang van het harde naar 
het zachte verhemelte (zie Fig. 2). 
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1: tong 
2: onderkaak 
3: onderlip 
4: sinussen 
5: tepel 
 
Fig. 2 
 

 
Niet goed = kusmondje 

 
 
Wel goed = wijd open mond 
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Het hele lichaam wordt ondersteund door uw arm of kussen. 
Het hoofdje wordt ondersteund, maar niet vastgehouden (niet de vingers 
in de nek of rond het achterhoofd klemmen). 
 
In het begin is het mogelijk dat de baby moeilijk zijn zuigkracht kan  
behouden, waardoor hij gemakkelijk van de borst glijdt. Extra steun van 
de borst kan dan nodig zijn. De eerste dagen is het aangeraden regelmatig 
te raadplegen zodat de vroedvrouw deze observatiepunten mee kan 
beoordelen en extra tips kan geven voor uw houding of de positie van uw 
baby. Ook zal zij jou de verschillende voedingshoudingen uitleggen en 
aanleren (liggend, zittend, rugbyhouding, …). 
 
Niet goed = de baby wordt niet voldoende ondersteund en wordt 
‘vastgeklemd’ in zijn nekje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wel goed = de baby ligt comfortabel, goed ondersteund 
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Hoe weet ik dat mijn kindje voldoende  

voeding krijgt? 

Bij borstvoeding kunt u niet zien hoeveel uw baby drinkt. De hoeveelheid 
die uw baby binnenkrijgt kan verschillen van voeding tot voeding. De  
belangrijkste criteria om te concluderen of uw baby voldoende voeding 
krijgt zijn: 
 

 Is uw baby alert? Ziet hij er goed uit? Maakt hij een levendige indruk? 

 Hoort u uw baby slikken tijdens de voeding? 

 Hoeveel natte luiers telt u op een dag? De eerste 3 dagen zijn dat 1 of 
meer natte luiers, vanaf dag 4 kan dit gaan van 4 tot 6 volle wegwerp-
luiers per dag. 

 Hoe vaak maakt uw baby ontlasting en hoe ziet die er uit? De eerste 3 
dagen produceert uw baby 1 of meer stoelgangluiers per dag onder de 
vorm van zwarte, plakkerige stoelgang, meconium genoemd.  
Doorgaans kan vanaf dag 4 de typische borstvoedingsontlasting waar-
genomen worden, die mosterdachtig en zacht is van consistentie. De 
frequentie kan variëren van 2 tot 5 stoelgangluiers per dag. 

 Hoeveel voedingen vraagt uw baby? Voeden op verzoek wordt aange-
raden. 8 à 12 voedingen per 24 uur (waarvan minstens 1 of 2 
nachtvoedingen) zijn absoluut normaal en noodzakelijk voor het goed 
op gang komen van de productie. Meestal wil een baby in de eerste 
dagen elke 2 tot 3 uur gevoed worden, dit gerekend van het begin van 
de ene voeding tot het begin van een volgende voeding. Frequent 
aanleggen de eerste dagen is belangrijker dan lang aanleggen.  
Wanneer de melkproductie echter goed op gang is, is het wel  
belangrijk dat de baby de borst goed leegdrinkt. Zo krijgt hij niet alleen 
de voormelk maar ook de vettere (verzadigende) achtermelk binnen. 

 Hoe voelen uw borsten aan? Vanaf dag 3 na de bevalling zouden uw 
borsten vóór de voeding ietsje voller moeten aanvoelen dan erna. 
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 Wat is de duur van een voeding? Gemiddeld zal een baby 20 minuten 
nodig hebben om de borst leeg te drinken. Een snelle baby doet er 
echter 10 minuten over en een trage baby 30 minuten. Veel hangt af 
van de tijd die nodig is om een goede melkstroom op gang te brengen, 
m.a.w. het optreden van de toeschietreflex. Ook het effectief kunnen 
zuigen heeft invloed op de duur van de voeding wat afhankelijk is van 
een goede aanlegtechniek en zuigtechniek. De duur van een voeding 
mag echter niet beperkt worden! 

 
 

Borstvoeding: geen roze wolk 

De natuur heeft alles prachtig voorzien, maar ‘natuurlijk’ wil niet zeggen 
dat alles vanzelf gaat. Soms vraagt het geven van borstvoeding wat tijd en 
moeite om het onder de knie te krijgen. Borstvoeding geven moet u  
leren. Door voldoende informatie in te winnen tijdens de zwangerschap 
leert u de basis van borstvoeding kennen en maken jullie samen een 
goede start. 
 
De eerste dagen en weken kunnen best vermoeiend zijn door veel aan te 
leggen. Het vraagt een grote inspanning van uw lichaam, dus neem  
voldoende rust. Extra rust is tevens van groot belang voor het slagen van 
de borstvoeding. 
 
We zijn er ons op materniteit van bewust dat heel wat factoren zoals  
bv. bezoek, verzorgingen, doktersronde, …  uw ‘inhaalrust’ overdag  
kunnen verstoren. Daarom doen wij ons uiterste best om onze zorgen zo 
goed mogelijk te organiseren. Probeer ook het bezoek indien nodig te  
beperken zodat u overdag wat kan bijslapen. 
 
Ook wanneer u naar huis gaat, zal u goed moeten waken over uw rust! 
Maak eventueel gebruik van kraamhulp. Zij helpen u in het huishouden 
zodat u meer tijd heeft voor de borstvoeding en uzelf! 
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Tepelgevoeligheid - kloven 

De eerste dagen kan u tepelgevoeligheid ondervinden door de nieuwe 
functie van de tepels. Deze gevoeligheid mag niet continu aanwezig zijn 
en zou moeten afzwakken naarmate het voedingsmoment vordert.  
Wanneer deze gevoeligheid blijft aanhouden, kunnen tepelkloven 
ontstaan. Vraag hierbij altijd hulp aan de vroedvrouw. Door goed aan te 
leggen (zie ‘6. Aanleggen’) kunnen heel wat problemen verholpen  
worden. Voedingstijd beperken omwille van gevoelige of pijnlijke tepels is 
niet nodig en is nadelig voor het goed op gang komen van de melk-
productie. Let er goed op dat de tepel rond uit het mondje van de baby 
komt na de voeding (zie foto 3). Een afgeplatte (foto 1) of vervormde  
tepel (foto 2) wijst op een foute aanlegtechniek of zuigtechniek van uw 
baby. 
 
Niet goed 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wel goed 
 
 

Foto 1 Foto 2 

Foto 3 
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Beter voorkomen dan genezen 
 
Zorg voor een goede borsthygiëne, d.w.z.: 
 

 handen wassen vóór de voeding 

 zorg dat de tepels droog gehouden worden  

 gebruik geen zeep  

 dep goed droog na het wassen 

 maak een compresje nat om elke tepel even schoon te maken (gebruik 
eventueel een waterspray) 

 bij gebruik van borstcompressen, na elke voeding verversen 

 na de voeding een druppeltje melk uitduwen en op de tepel en  
tepelhof laten drogen 

 loop met uw borsten zo veel mogelijk bloot voor een goede lucht-
circulatie 

 probeer verschillende houdingen, zodat de tepel in verschillende  
richtingen ‘belast’ wordt 

 doe elke dag een verse borstvoedingsbeha aan 
 
Behandeling tepelkloven 
 
Tepelkloven ontstaan voornamelijk door een foute aanlegtechniek of  
verkeerde zuigtechniek van de baby. Als eerste dient het aanleggen 
nauwkeurig opgevolgd te worden om de oorzaak te achterhalen. Laat u 
zeker helpen bij de start van de voeding, zodat aangepast advies en tips 
gegeven kunnen worden. Wanneer er open wondjes ontstaan zijn, is een 
helende zalf aangewezen. Deze kan op de afdeling bekomen worden en 
dient dus niet op voorhand aangekocht te worden.  
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Stuwing 

Na 3-4 dagen komt de melkproductie op gang. De borsten kunnen wat 
voller aanvoelen. De aders kunnen zichtbaar zijn en de borsten kunnen 
warm aanvoelen. Soms is de borst en tepelhof zo gespannen dat  
aanhappen moeilijker wordt.  
 
Beter voorkomen dan genezen 
 
Stuwing ontstaat doordat de melk opgehoopt blijft in de melkkanaaltjes. 
Een goede lediging van de borst kan stuwing dus voorkomen. Wanneer 
uw baby in het begin heel frequent drinkt, kan het zijn dat u nauwelijks  
stuwing ondervindt. 
 
Volgende adviezen kunnen soelaas brengen: 
 

 Leg heel frequent aan zodat de borsten niet overvol geraken. 

 Leg vóór de voeding warmte op de borsten (warme luiers) zodat de 
melk beter kan stromen of neem een warme douche waarbij u de 
borsten al wat kan masseren. 

 Soms kan aanleggen aan één kant verbetering brengen. De kant die 
niet gegeven wordt, dient wel gecontroleerd te worden op harde  
plekken en eventueel gemasseerd te worden. Het volgende 
voedingsmoment wordt de andere borst. Concreet geeft men dus 
afwisselend de linker- en rechterborst. 

 Eventueel kan na de voeding koude op de borsten gelegd worden als u 
dat aangenaam vindt. 

 
Doorgaans is stuwing gedurende 24 tot 48 uur aanwezig, daarna neemt 
deze af. Ook de baby kan in deze periode wat onrustig zijn: de darmen 
werken op volle toeren door de grote hoeveelheden moedermelk die hij 
tot zich neemt. Neem de baby op zijn buikje bij u en probeer samen te 
ontspannen. 
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Slaperige baby 

In ieder geval slaapt uw baby veel de eerste dagen. Periodes van diepe 
slaap worden afgewisseld met periodes van lichte slaap en wakker zijn. In 
de wakkere periode zal de baby normaal gezien hongersignalen vertonen 
en kan hij gemakkelijk aangelegd worden. U hoeft niet te wachten tot de 
baby begint te huilen! 

 
Wanneer de baby deze signalen niet toont en minder dan 8 voedingen 
krijgt op 24 uur, kan hij onvoldoende bijkomen of zelfs te veel afvallen. De 
baby krijgt minder voeding binnen en heeft te weinig energie om wakker 
te worden. Om dit te voorkomen dient de baby wakker gemaakt te  
worden in zijn lichte slaap. De lichte slaap wordt gekenmerkt door: 
oogbewegingen, hoofdje draait af en toe, wriemelen van de handjes en 
voetjes, de baby strekt zich wat, … 
 
Wekken van een slaperige baby 
 

 Leg het lakentje en dekentje wat naar achter, koelte zal de baby  
gemakkelijker wekken. Wanneer de baby knus toegedekt ligt, zal hij 
juist slaperiger zijn. 

 Neem de baby na een kwartiertje op en verschoon de luier. 

 Masseer zachtjes de voetjes. 

 Kleed de baby eventueel uit. 

 Raak de baby zachtjes aan.  
 
Als wekken niet lukt, leg de baby dan bloot (op de luier na) tussen de 
borsten, dit zorgt voor stimulatie van het instinctmatige zuiggedrag. 
Probeer het na 15-20 minuten terug. 
 
Let op: een baby die 7 of 8 voedingen drinkt, tevreden en alert is, goed 
aankomt in gewicht en voldoende heldere urine produceert, kan hiermee 
wel degelijk voldoende hebben. Dit is echter niet van toepassing de 
eerste dagen na de bevalling. 

HONGERSIGNALEN: 
1e signaal: oogjes gaan af en toe open, handjes en voetjes bewegen 
2e signaal: de baby maakt lichte zuigbewegingen met zijn mondje en 
wordt wakker 
3e signaal: de baby zuigt hevig op zijn handjes 
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Afkolven 

Er zijn verschillende redenen om te gaan afkolven, bijvoorbeeld wanneer 
de melkproductie moeilijk op gang komt en bijgevolg uw baby te veel 
gewicht verliest (> 10% van het geboortegewicht) of wanneer uw baby te 
vroeg geboren wordt. Er zijn ook verschillende manieren van afkolven, 
bijvoorbeeld manueel afkolven en elektrisch afkolven. 
 
Omdat borstvoeding en dus ook afkolven - wat het ‘borstvoeden’ aanvult 
of (tijdelijk) vervangt - zeer individueel is, zal samen met jou een gepast 
en haalbaar beleid opgesteld worden. Wanneer afkolven nodig blijkt, zal u 
op de afdeling de nodige begeleiding en de ‘infobrochure afkolven’  
ontvangen. Vooraf zelf al maatregelen nemen is niet noodzakelijk aan-
gezien het nodige materiaal voorzien is op de materniteit voor tijdens uw 
verblijf. Op onze materniteit maken we gebruik van de Medela Lactina®. 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht afkolven gedurende langere tijd nodig zijn omdat uw baby nog een 
tijdje op de neonatale afdeling verblijft of er problemen zijn met de 
borstvoeding is het huren van een afkolfmachine aangeraden.  
 
Wanneer u CM-lid bent, kan u aan een voordelig maandtarief eenzelfde 
elektrische kolfmachine huren dan deze die u gebruikt tijdens uw verblijf. 
Eveneens wordt een eenmalige kost aangerekend voor een dubbele 
afkolfset. De eerste 3 maanden is het huren van een kolfmachine gratis 
voor CM-leden. 
 
Ook wanneer u geen CM-lid bent, kan u het materiaal bij ons huren maar 
aan een hogere maandprijs. De prijs van de afkolfset is gelijk als deze van 
CM-leden. U kan beter bij uw eigen mutualiteit informeren wat de  
tarieven zijn voor het huren van een afkolfapparaat aangezien deze voor 
u voordeliger zullen zijn! 
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Het verdere verloop van borstvoeding 

Voor de natuur is borstvoeding een normaal verlengde van de zwanger-
schap. De WHO en UNICEF raden dan ook aan uitsluitend borstvoeding te 
geven tot de leeftijd van 6 maanden en moedermelk als voornaamste 
voedingsbron naast de vaste voeding tot 9 maanden. Vroeg starten met 
bijvoedingen (onder de vorm van venkelthee of kunstvoeding) kan zorgen 
voor minder stimulatie aan de borst en een daling van uw melkproductie. 
 
Gewichtstoename 
De eerste 3 dagen is het mogelijk dat uw baby 7% van zijn geboortege-
wicht verliest. Een gewichtsverlies van 7% of meer is een signaal om de 
borstvoeding extra te observeren. 10% is het maximum acceptabel  
gewichtsverlies. Wanneer er gewichtsverlies is van meer dan 10% is 
opvolging door de kinderarts aangewezen en zal meestal geopteerd  
worden om bijvoeding te starten, liefst onder de vorm van moedermelk. 
Wat betekent dat er gestart zal worden met afkolven. 
 
Vanaf dag 4 zal uw baby bijkomen in gewicht. Gemiddeld 15-20 gram per 
dag. Na 2 weken zal uw baby zijn geboortegewicht terug hebben. Tot de 
baby 3 à 4 maanden oud is, is de normale gewichtstoename 100-200 g 
per week. Van 4 tot 6 maand vertraagt de gewichtstoename tot 85-150 g 
per week en na 6 maanden tot 40-80 g per week. Gewichtstoename dient 
altijd gerekend te worden van het laagste gewicht, niet van het geboorte-
gewicht. 
 
Uitscheidingspatroon 
Na de eerste week heeft uw baby de typische borstvoedingsontlasting die 
zacht is van consistentie, soms zelfs vloeibaar of een combinatie van 
harde korreltjes met vloeibare ontlasting. De stoelgang kan soms 
‘explosief’ zijn en behoorlijk veel. 2 tot 5 stoelgangluiers is normaal, het 
patroon kan wat onregelmatig zijn en variëren van 1 keer stoelgang op 5 
dagen tot 5 keer stoelgang op 1 dag. Let op: kinderen die kunstvoeding 
krijgen hebben een heel andere ontlasting, ga dus niet vergelijken! 
Doorgaans zullen 4 tot 6 volle natte luiers per dag waargenomen worden. 
Deze zouden bovendien helder van kleur moeten zijn.  
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Supplementen: Vitamine K en D 
 
Bij de geboorte krijgt uw baby Konakion Pediatric® toegediend via een 
inspuiting in zijn/haar bil. Dit is vitamine K en dient ter preventie van 
(hersen)bloedingen. Vitamine K wordt aangemaakt in de darmen van uw 
baby. Aangezien de darmflora zich de eerste dagen nog moet ontwikkelen 
bij de start van de borstvoeding zorgt deze injectie voor extra  
bescherming. 
 
Zolang u uitsluitend borstvoeding geeft zal 1 maal daags 4 druppeltjes 
Davitamon®-Vitamine D gegeven worden. Vitamine D is van belang bij de 
botvorming en heeft een invloed op het immuunsysteem. Vitamine D 
wordt aangemaakt in de huid door blootstelling aan daglicht (UV-straling). 
Wanneer een baby te weinig blootgesteld wordt aan daglicht (achter glas 
is niet voldoende!), kan de vitamine D in de moedermelk onvoldoende 
zijn en is een supplement noodzakelijk. Aangeraden wordt de Vitamine D 
op een vast tijdstip toe te dienen om ‘vergeten’ te vermijden (bv. bij het 
badje, vóór het aanleggen).  
 
Groeispurt 
 
Doorgaans zal uw baby na enkele weken zijn ritme gevonden hebben. 
Toch kan het zijn dat hij op bepaalde momenten in zijn ontwikkeling het  
schema helemaal overhoop haalt. De baby groeit en ook de behoefte 
naar meer voeding neemt toe! Dit noemt men dan regeldagen of 
groeispurt. Deze komen meestal voor rond 10 dagen tot 2 weken, na 6 
weken en ook later nog wel eens. Uw baby is dan ongemakkelijk en vraagt 
voortdurend voeding. Deze dagen dienen om de melkproductie af te 
stemmen op de toenemende behoeften van uw baby. Door de baby vaker 
aan te leggen als die er om vraagt, zorgt de extra stimulatie automatisch 
voor een verhoging van uw melkproductie. Deze situatie is van tijdelijke 
aard, na enkele dagen is de melkproductie aangepast en zal de baby het 
ritme van voorheen aannemen. Neem voldoende rust en drink genoeg 
tijdens deze periodes. 
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Nachtvoedingen 
 
Het is normaal dat uw baby 1 of 2 nachtvoedingen vraagt, dat hoort er nu 
eenmaal bij. Door de baby op de kamer te laten slapen (rooming-in), kan 
mama snel de hongersignalen herkennen. De vermoeidheid van de 
nachtvoedingen en de borstvoeding in het algemeen wordt enigszins 
gecompenseerd door het loom gevoel dat u krijgt ten gevolge van het 
vrijkomen van oxytocine. Zo hervat u gemakkelijker de slaap en zou de 
kwaliteit van de slaap beter zijn na het geven van borstvoeding.  
Gedurende 24 uur mag uw baby eenmalig een slaapperiode hebben van 5 
of 6 uur, op voorwaarde dat de baby overdag voldoende heeft gehad en 
hij goed groeit. Door overdag frequent te voeden, verhoogt u de kans dat 
deze periode in de nacht valt en ook jij een langere rustperiode hebt. 
Doch uw baby bepaalt zelf zijn ritme! 
 
Melkproductie door de dag 
 
’s Morgens zal u doorgaans meer melk hebben dan ’s avonds. Uw borsten 
voelen ook voller aan bij het wakker worden, hoewel dit minder waar-
genomen wordt bij 1 of 2 nachtvoedingen. Door de rust van het slapen, 
verhoogt het prolactineniveau gedurende de nacht waardoor de  
melkproductie toeneemt tegen de ochtend! Doordat de productie wat 
verminderd kan zijn tegen de avond compenseert uw baby dat door  
frequenter en langer te willen drinken. Dit is heel normaal, de baby weet 
heel goed wat hij wil! Geef dus beter geen flesje bij omwille van ‘te weinig 
melk’, maar geef liever een ‘extra’ borst als dessertje.  
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Fopspeen 
 
Het geven van een fopspeen gedurende de eerste levensdagen wordt 
sterk afgeraden om zuigverwarring te voorkomen. Zeker wanneer de  
baby na de bevalling moeilijk of niet aan de borst drinkt. Zuigen op een 
speentje is namelijk anders dan zuigen aan de borst. Bovendien kan door 
het geven van een speen voedingen uitgesteld of gemist worden. Wat 
nadelig is voor het goed op gang komen van de melkproductie. 
 
Anderzijds zijn er gegevens bekend betreffende de positieve invloed van 
een fopspeen en de preventie van wiegendood. In AZ Damiaan wordt het 
gebruik van een fopspeen niet aangeraden, maar wel toegelaten in  
sommige omstandigheden, bijvoorbeeld bij een baby met een verlengde 
zuigreflex. 
 
Voorwaarden: 

 De baby komt bij in gewicht 

 De baby produceert voldoende stoelgang en urine 

 De baby is alert en vraagt zelf voedingen 

 De baby heeft een goede zuigtechniek, d.w.z. de borsten/tepels doen 
geen pijn en er zijn geen tepelkloven aanwezig 

 
Concreet komt dit er op neer dat er beter geen fopspeentje gegeven 
wordt gedurende de eerste levensweek. 
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Voedingsadvies voor mama 

Als u borstvoeding geeft mag u bijna alles eten en drinken, maar eet alles 
met mate. De eetlust kan toegenomen zijn tijdens de lactatieperiode, 
vertrouw hierop en kies voor voeding met een hoge voedingswaarde, 
zodat u zich energiek genoeg voelt. Zorg voor een gezonde en geva-
rieerde voeding, zo maakt uw baby reeds kennis met allerlei soorten  
smaken en voedingsstoffen.  
 
Indien u merkt dat uw baby last heeft van krampen, kan u nagaan wat u 
gegeten of gedronken hebt. Door 1 à 2 weken deze voedingsmiddelen te 
laten en nadien terug te eten/drinken, kan u uittesten of uw baby  
gevoelig is voor bepaalde voedingsmiddelen.  
Het is niet nodig een strak dieet aan te houden. Het zou kunnen dat uien, 
koolsoorten, tomaten, pinda’s en gekruide maaltijden meer risico geven, 
wat niet wil zeggen dat u deze uit uw voeding moet schrappen. 
 
Drink voldoende, minstens 1,5 liter (water) per dag. Het is een goede  
gewoonte een glas water te drinken tijdens elk voedingsmoment. 
 
In principe mag u alles drinken, maar let op met koffie en thee (niet meer 
dan 3 koppen per dag). Te grote hoeveelheden cafeïne zou uw baby  
wakker, alert en actief kunnen maken, met korte en onrustige slaappe-
riodes tot gevolg. Kruidenthee is dan weer minder een probleem. U hoeft 
ook geen liters melk te drinken om een goede melkproductie te hebben. 
Beperk dranken op basis van zuivel tot 400 ml per dag.  
 
Uiteraard moet zoveel mogelijk afgezien worden van genotsmiddelen 
zoals alcohol en nicotine. 
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Medicatie en borstvoeding 

De medicatie die u toegediend krijgt op materniteit, waarvan Brufen®, 
Dafalgan forte® en Perfusalgan® de voornaamste zijn, zijn veilig voor de 
borstvoeding. Wanneer u andere medicatie nodig heeft in een specifieke 
situatie, zal altijd gezocht worden naar die medicatie die veilig is voor de 
borstvoeding en uw kind. 
 
Ook in een latere borstvoedingsfase hoeft medicatiegebruik geen reden 
te zijn om uw borstvoeding te staken. Meld steeds bij uw huisarts dat u 
borstvoeding geeft zodat hij hiermee rekening kan houden bij het 
voorschrijven van medicatie en eventueel op zoek kan gaan naar een  
veilig alternatief.  
 
Neem bij voorkeur uw medicatie in net na een voeding of voor een  
langere slaapperiode van de baby (meestal pas uitvoerbaar na enkele 
weken, wanneer uw baby een zeker ritme heeft gevonden). 
 
 

Tips 

Aangeraden wordt 2 borstvoedingsbeha’s mee te brengen, die voldoende 
ruim zitten om de dagen van de stuwing te overbruggen. Alle mogelijke 
benodigdheden (zoals bv. borstcompressen, verzorgende zalf voor de 
tepels,…) worden voorzien op de materniteit. 
 
Verder is het goed dat u reeds in uw zwangerschap informeert bij uw 
werkgever wat de mogelijkheden zijn in verband met borstvoedingsverlof 
en borstvoedingspauzes. Voor verdere informatie omtrent de wettelijke 
voorschriften i.v.m. borstvoeding kan u terecht in de infobrochure 
borstvoeding van Kind en Gezin of op de website: 
www.werk.belgie.be > publicaties > trefwoord: ouderschap 
waar u de brochure ‘Wegwijs in werk en ouderschap’ gratis kan 
verkrijgen. 
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Wees alert in de volgende situaties en roep 

hulp in 

 De baby heeft na 4 dagen nog steeds meconium. 

 De baby valt 7-10% af van zijn geboortegewicht en komt niet bij in 
gewicht na dag 4. 

 U hoort de baby niet slikken. 

 De baby is na 14 dagen niet op zijn geboortegewicht. 

 De baby is slaperig, wordt niet uit zichzelf wakker of valt snel in slaap 
aan de borst. 

 De baby is onrustig en ontevreden na de voeding. 

 De tepels blijven pijnlijk (tijdens het voeden). 

 De stuwing vermindert niet nadat de baby gedronken heeft. 
 
Wanneer uw baby lusteloos of apathisch is, zwak huilt, een droge mond 
heeft en koorts maakt (> 37,5 °C), spreekt men van dehydratatie of 
uitdroging en dient de kinderarts verwittigd te worden.  
 
 

Borstvoedingsorganisaties 

 Belgische Vereniging van Lactatiekundigen (BVL): 
www.bvl-borstvoeding.be 

 Hier kan u terecht voor het zoeken van een zelfstandige  
lactatiekundige in uw buurt (advies is steeds betalend!) 

 

 Vzw Borstvoeding:  
www.vzwborstvoeding.be 

 

 La Leche League (LLL) België: 
www.LLLB.org 
of www.lalecheleague.be 

 

 Vereniging voor Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding (VBBB) 
www.vbbb.be 
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Dienst materniteit 

Indien u nog vragen heeft, kan u hiermee terecht op verschillende  
manieren.  
 
Elke 2de dinsdag van de maanden maart, juni, september en december is 
er een infoavond van Kind & Gezin die het thema borstvoeding  
behandelt. Nadien is er steeds mogelijkheid om vragen te stellen bij de 
vroedvrouw/lactatiekundige. 
 
Bijkomende vragen kunnen eveneens gesteld worden op de prenatale 
consultatie die doorgaat elke donderdag van 14.00 tot 21.30 uur (op 
afspraak).  
 
Verder biedt het AZ Damiaan aan al hun bevallen moeders een postnatale 
service. Dit betekent dat u, indien gewenst, in de dagen na het verlaten 
van de materniteit bezoek krijgt van één van onze vroedvrouwen. Ook zij 
staan u graag met raad bij. Tel. 059/41 60 12 of GSM 0477/90 79 18. 
 
Ook telefonisch kunt u ons bereiken op het nummer van de materniteit 
(059/41 60 00). De vroedvrouwen staan u graag te woord. 
 
Met dank aan de mama’s van wie wij foto’s mochten nemen om andere 
mama’s te helpen. 
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