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voorwoord 
Borstvoeding staat steeds meer in de belangstelling. Zowel overheid en instanties, als 

(aanstaande) ouders beseffen steeds beter het belang van borstvoeding voor baby en moeder. Er 
wordt dan ook steeds gewerkt aan de begeleiding van voedende moeders door de verschillende 
zorgverlenende organisaties. Dit alles vraagt inspanning van alle mensen die daarbij betrokken zijn: 
scholing, literatuurstudie, werkoverleg, aanpassing van werkwijze, evaluatie, enzovoorts. Een 
geschreven borstvoedingsbeleid is daarbij een belangrijk instrument. Het werken volgens duidelijke 
richtlijnen is voor een kraamorganisatie belangrijk om de kraamverzorgenden de nodige structuur te 
kunnen geven, en om uniformiteit te garanderen. Binnen de kraamzorg zijn er landelijke protocollen 
opgesteld die te vinden zijn op de website van het Kenniscentrum Kraamzorg. Daarnaast kan dit 
protocol mogelijk een aanvullend hulpmiddel zijn om met praktische handvatten het landelijke 
protocol te ondersteunen.  

 
Alphen, september 2018 
Karin de Graaf 
lactatiekundige  IBCLC 

 

 
 
 
 
 
 
 
Op dit protocol is het auteursrecht van toepassing. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd 

worden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijfster. Deze uitgave is met de 
grootste zorgvuldigheid samengesteld. De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade 
als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.  
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Inleiding 
Het is bekend dat borstvoeding heel belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van een 

baby en zijn moeder. Niet voor niets streven de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) en UNICEF 
(het kinderfonds van de Verenigde Naties) al jaren naar het wereldwijd bevorderen van 
borstvoeding. Ze hebben daarom een gedragscode ontwikkeld voor het op de markt brengen van 
flesvoeding en flessen en spenen, om reclame daarvoor te beperken. Tevens voeren de WHO en 
UNICEF een campagne om het borstvoedingsbeleid van de gezondheidszorg overal ter wereld te 
verbeteren; het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI). Er zijn tien “vuistregels” opgesteld die de 
borstvoeding een betere kans geven, en instellingen worden aangemoedigd hun beleid daarop aan te 
passen. In Nederland werd deze campagne uitgevoerd door de Stichting Zorg voor Borstvoeding. 
Instellingen die werken volgens de tien vuistregels, konden daarvoor het certificaat ‘Zorg voor 
Borstvoeding’ toegekend krijgen door de stichting wanneer ze voldeden aan de Internationale 
Criteria. Vanaf 2017 is de Stichting Zorg voor Borstvoeding voortaan Baby Friendly Nederland gaan 
heten. Sinds datzelfde jaar zijn de criteria aangepast. De vuistregels t.a.v. borstvoeding van de WHO 
zijn nog steeds van kracht, maar zijn verder uitgebreid met aanbevelingen die gelden voor alle 
baby´s, dus ook de baby´s die kunstvoeding krijgen. Het uitgangspunt is dat alle baby´s recht hebben 
op verzorging die aansluit bij hun fysiologische behoeften.  

Het belang van een goed borstvoedingbeleid wordt onderstreept door het feit dat er door de 
zorgverzekeraars meer vergoeding wordt gegeven voor verleende zorg door een gecertificeerde 
organisatie 

 
 
de tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding: 
 
Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen: 

 Dat ze een borstvoedingbeleid op papier hebben, dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle 
betrokken medewerkers.  

 Dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van dat beleid.  

 dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van het 
borstvoeding geven.  

 dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met het 
borstvoeding geven.  

 dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe zij de 
melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet 
worden.  

 dat pasgeborenen geen andere voeding dan moedermelk krijgen, noch extra vocht, tenzij op 
medische indicatie.  

 dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven (“rooming-in”).  
 dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.  
 dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt.  
 dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van 

borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingsorganisaties.  
 
In Nederland zien we een geleidelijke stijging van de hoeveelheid moeders die borstvoeding 

geven, en van de duur van de borstvoeding. De inspanningen in de zorg leveren dus duidelijk 
resultaat. De cijfers van de peiling borstvoeding van TNO van 2015 zijn een duidelijke toename ten 
opzichte van 2010. Wel blijft het nog steeds van groot belang dat we blijven bouwen aan een 
verbetering van de begeleiding, met name in de eerste weken, wanneer vele moeders stoppen met 
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borstvoeding wegens problemen die ze ervaren. Van de 80% van de moeders in Nederland die aan 
borstvoeding beginnen, valt er binnen enkele weken een deel af: met 1 maand is het percentage 
gezakt tot 57% en na 3 maanden tot 47% (TNO-onderzoek 2015). In vergelijking met de 
Scandinavische landen zijn onze cijfers laag. In Noorwegen bijvoorbeeld zijn de cijfers zeer hoog: met 
4 weken geeft 82% van de Noorse moeders exclusief borstvoeding, met 4 maanden geeft 80% 
borstvoeding, met 7 maanden 75% en met 12 maanden 46% (cijfers Spedkost 2007). Het feit dat 
zoveel Nederlandse moeders al binnen een paar weken (deels) stoppen met de borstvoeding, doet 
vermoeden dat veel van die moeders geen optimale start hebben gehad, waardoor de borstvoeding 
niet was wat ze ervan verwachtten. Dit blijkt ook uit diverse onderzoeken. Er ligt een grote taak voor 
de kraamzorg om de begeleiding bij borstvoeding nog verder te verbeteren, zodat die eerste tijd 
beter kan verlopen*. Dit protocol, dat gebaseerd is op de bovengenoemde 5 standaarden en op de 
tien vuistregels, kan daarbij het landelijke protocol van het Kenniscentrum Kraamzorg ondersteunen. 
Van de kraamverzorgenden wordt een grote betrokkenheid en inzet verwacht op het gebied van 
borstvoeding om de ouders goed te begeleiden.  

 
Dit protocol is bruikbaar in aanvulling op het landelijke borstvoedingsprotocol. Met dit 

aanvullende protocol is gekozen voor een praktische opzet: de bedoeling is een concrete werkwijze 
te bieden in verkorte vorm. Het landelijke protocol bevat uitgebreide kennis over borstvoeding, en 
vormt daarmee een belangrijke kennisbron. Dit protocol is vooral een praktische handleiding hoe die 
kennis kan worden toegepast in de praktijk. Op deze manier is het hopelijk nog duidelijker wat er 
concreet van de kraamverzorgende wordt verwacht; dit geeft zowel de kraamverzorgende als de 
nieuwe ouders extra houvast.  

 
De Nederlandse kraamverzorgende die werkt in de thuissituatie heeft een bijzondere positie. 

Ze is degene die de meeste zorg biedt aan de voedende moeder, en ze doet dit zelfstandig. Dit 
protocol biedt daarvoor een werkwijze. Daarnaast geeft de verloskundige haar/zijn begeleiding in de 
vorm van visites. De verloskundige houdt het overzicht over de zorg aan moeder en kind, en heeft de 
eindverantwoordelijkheid. De kraamverzorgende kan daarom terugvallen op de verloskundige voor 
feedback. Dit protocol kan daarbij fungeren als uitgangspunt voor overleg: het geeft de 
verloskundige duidelijkheid over het handelen van de kraamverzorgende, en maakt het 
gemakkelijker om daarop toe te zien.  

 
 
*Bij acht dagen gaf 72% op dag 8 nog uitsluitend borstvoeding na gecertificeerde kraamzorg.  

Na niet gecertificeerde kraamzorg gaf 62% nog uitsluitend borstvoeding bij acht dagen.(TNO 2007) 
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Voorbereiding 
Informatiemateriaal: 
Bij de inschrijving wordt een brief naar de cliënt gestuurd met een korte samenvatting van de 

begeleiding bij borstvoeding en flesvoeding die mensen van de organisatie kunnen verwachten. De 
informatie voldoet aan de 5 standaarden van Baby Friendly Nederland. Ook wordt er een papier 
opgestuurd met verwijzingen naar plaatselijke borstvoedingscursussen waar aanstaande ouders 
terecht kunnen.  

Bij het intakegesprek wordt ook aandacht besteed aan borstvoeding en kunstvoeding. Ook de 
geboorte komt ter sprake. Degene die het intake-gesprek voert, volgt een checklist op het 
intakeformulier om diverse onderwerpen te bespreken. Ook krijgt het gezin bij de intake 
informatiemateriaal uitgereikt.  

De kraamverzorgende heeft altijd haar eigen map met informatiemateriaal bij zich. In deze 
map zit het borstvoedingsprotocol en de laatste uitgaven van de folders en nieuwsbrieven van de 
Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en/of Borstvoedingorganisatie LLL (La Leche League). De map 
bevat adressen van contactpersonen van deze organisaties in de regio. Er staan ook adressen in van 
vrijgevestigde lactatiekundigen in de regio. Tijdens het kraambed heeft het gezin inzage in deze map.  

 
Beleid ten aanzien van reclame: 
Er is in al het informatiemateriaal dat de cliënt aangeboden krijgt, en in het 

informatiemateriaal dat de kraamverzorgende bij zich heeft geen informatie of foldermateriaal 
aanwezig dat is uitgegeven of gesponsord door fabrikanten van kunstvoeding, flessen, of 
(fop)spenen. De kraamverzorgende maakt geen gebruik van enig materiaal (pennen, notitieblokjes, 
kraamcadeautjes) dat is verstrekt door, en/of de naam draagt van fabrikanten van kunstvoeding, 
flessen, en (fop)spenen.  

De kraamverzorgende heeft een neutrale (merkloze) informatiefolder over flesvoeding geven, 
en over het bereiden, bewaren en toedienen van kunstvoeding voor ouders die deze informatie 
nodig hebben of wensen. Op de site van Baby Friendly Nederland zijn voorbeelden beschikbaar.  

De kraamverzorgende heeft geen monsters van kunstvoeding bij zich, en heeft ook geen 
kunstvoeding in de auto. Het gebruik van kunstvoeding wordt geïndiceerd door de verloskundige. De 
kunstvoeding wordt door de ouders zelf aangeschaft.  

 
Attributen: 
Kraamorganisaties kunnen er voor kiezen om de kraamverzorgenden te voorzien van bepaalde 

hulpmiddelen. Hierna volgt een optie wat betreft attributen: De kraamverzorgende heeft een 
voedingsspuit met fingerfeeder, en een cupje bij zich om indien nodig afgekolfde melk te geven (zie 
onder hoofdstuk “problemen”). Deze attributen blijven alleen indien nodig, en na gedegen uitleg 
over het gebruik ervan bij een kraamgezin achter. De kraamverzorgende vult dit in op het 
hulpmiddelenformulier en laat de kraamvrouw hier voor tekenen. De kraamverzorgende verkrijgt 
dan weer nieuwe spullen van de vestigingsmanager.  
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De bevalling 
Borstvoeding krijgt de beste kans wanneer een aantal factoren worden gewaarborgd. De 

kraamverzorgende ziet erop toe dat deze factoren zoveel mogelijk worden nagestreefd: 
 

 Sfeer: vermijd fel licht, harde en storende geluiden, onnodig in- en uitgeloop.  
 

 Respect: respecteer de wensen van het gezin, blijf zoveel mogelijk op de achtergrond en laat 
moeder en baby centraal staan met daarnaast de vader en/of andere vertrouwde personen die 
de moeder graag bij zich heeft. Probeer wanneer nodig onopvallend te sturen zonder het 
initiatief uit handen van de ouders te nemen; neem de tijd, wees geduldig. 

 
 Comfort: zorg voor warmte, en goede houding en waar gewenst ondersteuning met kussens. 

 
 Draag zorg voor direct huid op huid contact, de baby bloot op het ontblote bovenlichaam van de 

moeder (of indien echt onmogelijk tijdelijk bij de vader). Zorg ervoor dat de baby wordt 
afgedroogd, en moeder en baby worden toegedekt. 

 
 Stel niet dringende handelingen aan moeder en baby uit, en laat noodzakelijke handelingen 

zoveel mogelijk plaatsvinden terwijl de baby bij de moeder blijft 
 

 Observeer op afstand de kennismaking tussen ouders en baby; stimuleer waar nodig aanraken en 
snuffelen 

 
 Observeer of de baby zoek- en hapgedrag vertoont, dit kan zijn na enige tijd, bijv. 15 min., maar 

kan ook meteen of zelfs na een uur optreden. Moedig moeder aan om zelf haar baby te 
begeleiden bij het zoeken en happen.  

 
 Laat de baby zoveel mogelijk op de instinctieve manier en in de instinctieve houding aan de borst 

gaan (Breast Crawl/Biological Nurturing/Baby Led Breastfeeding). Breng de moeder in een goed 
gesteunde half liggende houding. Helemaal plat liggen is ongunstig en dient te worden 
vermeden: het remt de betrokkenheid van de moeder en het geeft voor de baby meer risico op 
zuurstoftekort.  Zorg ervoor dat de baby op zijn buik op de moeder ligt, en door de zwaartekracht 
op het lichaam van de moeder aansluit. 

 
 Observeer het aanleggen met zomin mogelijk verstoring van de intimiteit; stuur waar nodig zo 

onopvallend mogelijk bij. Maak de houding van de moeder zo comfortabel mogelijk gezien de 
omstandigheden. Toon je bereidwillig om te helpen, maar laat zoveel mogelijk spontaan 
gebeuren. Stimuleer betrokkenheid van de vader. 

 
 Volg het instinctgedrag van de baby en laat de moeder haar gevoel volgen als ze de baby wil 

helpen. 
 

 De kraamverzorgende laat de baby zoveel mogelijk huid op huid bij de moeder totdat de baby in 
een diepe slaap is gevallen. 

 
 De baby wordt binnen 12 uur na de bevalling gewogen.  

 
 Noteer in de checklist of de baby bij de moeder is geweest na de geboorte en hoe lang, en of de 

baby aan de borst heeft gezogen.  
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De eerste dagen 
Observeer en begeleid minimaal enkele voedingen volledig na het eerste aanleggen.  
 
Zorg ervoor dat de baby niet teveel aangekleed is tijdens het aanleggen, en vermijd 

omslagdoeken en luiers/spuugdoekjes die in de weg liggen. Kleertjes met kraagjes en capuchons 
kunnen de baby afleiden tijdens het aanhappen.  

 
Gebruik regelmatig de instinctieve voedingshouding (biological nurturing/baby led breast-

feeding). Let hierbij op het comfort van de moeder en een stabiele ligging van de baby. Wanneer het 
goed bevalt kan voorlopig iedere voeding instinctief worden gegeven.  

 
Bij andere aanleghoudingen: Laat de moeder in een goed gesteunde houding zitten; geef 

hierover uitleg en zoek samen naar een comfortabele plek (in bed of op een stoel), kussens, 
voetenbankje enz. zodat de moeder voorlopig op deze plek prettig kan voeden. Geef uitleg over het 
vasthouden van de baby en van de borst. Vertel de moeder hoe ze de reflexen van de baby op kan 
roepen om de baby aan de borst te laten gaan.  

 
Bevorder zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de moeder; laat haar zoveel mogelijk zelf 

doen en geef haar op een positieve manier feedback. Blijf niet staan maar ga zitten om op dezelfde 
hoogte te zijn als de moeder. Zorg voor een geruststellende benadering. Je kunt de moeder 
eventueel helpen door haar met je handen wat bij te sturen. Als het nodig is, kun je het aanleggen 
van de moeder overnemen. Vraag hiervoor toestemming! Laat waar mogelijk de moeder haar 
handen op jouw eigen handen leggen om haar zoveel mogelijk mee te laten voelen. Laat de moeder 
zo snel mogelijk weer zelf de baby overnemen.  

 
Wees geduldig en blijf rustig tegen de baby praten terwijl je hem aanlegt. Forceer de baby niet. 

Een huilende baby die tijdens het aanleggen blijft huilen, wordt eerst gekalmeerd. Laat bij de tweede 
borst of bij een volgende voeding de moeder weer zelf proberen aan te leggen terwijl je haar 
begeleidt.  

 
Bespreek met de moeder hoe je kunt zien of de baby goed is aangelegd. Geef uitleg waarom 

goed aanleggen zo belangrijk is. Betrek waar mogelijk de partner bij de informatie, zodat die later tot 
steun kan zijn. Wanneer je je ervan hebt overtuigd dat de moeder goed zelf kan aanleggen, kun je je 
inbreng hierbij loslaten, en volstaan met de moeder te verzekeren dat ze je hulp kan inroepen. Blijf 
echter tijdens het hele kraambed zeker één voeding per dag volledig observeren. De gegevens over 
het aanleggen worden genoteerd op de borstvoedingschecklist.  

 
Observeer samen met de moeder het zuigen en slikken van de baby. Leg de moeder uit 

wanneer de baby drinkt, wanneer hij pauze houdt, en wanneer hij niet echt drinkt maar alleen 
oppervlakkig zuigt. Leer de moeder herkennen of een baby goed heeft gedronken tijdens een 
voeding.  

 
Wanneer het nodig of gewenst is dat een moeder liggend op de zij voedt, heeft een pas 

bevallen moeder vaak hulp nodig bij het aanleggen. Schakel eventueel de partner in om moeder 
hierbij te helpen. Probeer in de kraamweek ook voedingen zittend te laten verlopen om de 
zelfstandigheid van de moeder te bevorderen.  

 
Stimuleer rooming-in: moeder en kind verblijven zoveel mogelijk in dezelfde ruimte zodat de 

moeder haar baby kan horen en zien. Leg de moeder het nut hiervan uit. Streef ernaar om het bedje 
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van de baby zo dicht mogelijk bij de moeder te plaatsen; liefst tegen het bed van de moeder zodat ze 
haar baby goed kan zien en gemakkelijk zelf kan oppakken.  

 
Stimuleer hechting door de moeder aan te moedigen de baby zo vaak bij zich te nemen als ze 

wil. Laat de baby bijvoorbeeld ook bij de moeder in bed slapen als de moeder wakker is. Bied niet zelf 
aan om de baby in zijn eigen bed te leggen, maar wacht tot de moeder daar om vraagt. Moeders 
kunnen prima rusten en ontspannen met hun baby dicht bij zich.  

 
De moeder wordt aangemoedigd om haar baby te gaan voeden zodra ze ziet dat hij wakker is: 

er wordt niet gewacht tot de baby huilt. Geef uitleg over het nut van voeden op verzoek. Stel andere 
handelingen uit wanneer de baby gevoed wil worden. Met name het badje hoeft niet op een vaste 
tijd, en ook niet dagelijks gegeven te worden. Vooral een slaperige baby zal na het badje heel slaperig 
zijn, en niet meer goed drinken. Ook een prikkelbare baby moet niet onnodig hoeven wachten op 
een voeding omdat de baby zal huilen, en daardoor moeilijker aangelegd kan worden. Verschonen 
kan bijvoorbeeld na het drinken van de eerste borst. Bespreek eventuele zorgen van de ouders om 
hun baby te verwennen. Vertel ouders dat het voeden op verzoek de borstvoeding de beste start 
geeft, en dat over enige weken, wanneer de baby gewend is aan de borstvoeding, baby’s vaak 
vanzelf een ritme ontwikkelen. Het is ook ná de kraamtijd voor de borstvoeding beter om door te 
blijven gaan met voeden op verzoek.  

 
Het programma van Rust Voorspelbaarheid en Prikkelreductie van Ria Blom dat door 

consultatiebureaus wordt aanbevolen bij baby’s die excessief huilen, hoort absoluut niet in de 
kraamtijd thuis. Het is ongepast om moeders te adviseren minimaal 2 uur tussen voedingen te laten. 
Ook is er geen reden om moeders te adviseren hun baby wakker in zijn eigen bedje te leggen, of te 
suggereren dat de baby hoort te wennen aan zijn eigen bed.  

 
Geef uitleg over het nut van vaak aanleggen. Leg uit dat voor de eerste 3 à 4 dagen 10 tot 12 

korte voedingen heel normaal zijn. (Na dag 4 is 7 à 8 voedingen per etmaal het gemiddelde.) 
Wanneer de baby goed aan de borst heeft gedronken kan hij gerust eens een aantal uren zonder 
voeding, maar de baby moet wel minimaal 7 a 8 maal per etmaal aangelegd worden. Wanneer hij 
daar niet spontaan om vraagt, na 3 uur wakker maken om aan die 7 a 8 keer toe te komen. Een baby 
kan ook “cluster-voeden”: een aantal voedingen kort na elkaar nemen, en dan vervolgens een 
langere tijd slapen.  

 
Stimuleer het voeden met beide borsten. Zo wordt de melkproductie het beste op gang 

gebracht en krijgt de baby het meeste colostrum.  
 
Er wordt geen beperking aan de voedingsduur opgelegd. De baby drinkt zolang hij wil aan de 

éne borst, om daarna zolang hij wil aan de volgende borst te drinken. Belangrijk is wel dat de baby 
ook echt drinkt: observeer wanneer de baby niet meer actief slikt, maar wel aan de borst blijft 
“sabbelen” of in slaap valt. Geef dan borstcompressie en bekijk of de baby daardoor weer meer 
drinkt. Wanneer dit niet (meer) werkt kan de baby aan de andere borst worden aangelegd. Leer de 
moeder hoe ze met behulp van een vinger in het mondhoekje de baby van de borst kan halen.  

 
Vooral in de eerste dagen wanneer de baby kleine beetjes colostrum drinkt kan het nuttig zijn 

om tijdens een voeding vaker te wisselen van borst. Wissel van borst wanneer de baby niet meer 
actief drinkt en ook wanneer de moeder last krijgt van de tepel.  

 
Laat de moeder vertrouwd worden met het hanteren van haar borst. De moeder kan 

bijvoorbeeld haar borsten masseren onder de warme douche of tussen de voedingen in.  
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Leer de moeder al met de tweede of derde voeding na de geboorte om met de hand wat 
druppels colostrum uit de borst te kolven voordat ze haar baby aanlegt. Ook na het voeden kan de 
moeder wat colostrum met de hand afkolven en met een lepeltje aan de baby geven. Door de 
moeder dit handigheidje te leren, kan er in de avond of nacht, als de kraamverzorgende weg is, veel 
ongerustheid bij de ouders worden voorkomen. Als de baby dan moeite heeft om te drinken of blijft 
slapen, kan de moeder wat druppeltjes met de hand afkolven en aan haar baby geven op een 
lepeltje. Zie ook http://www.borstvoedinghulp.nl/handleiding-kolven-in-de-eerste-week/  

 
Het is niet nodig om de moeder in verschillende houdingen te laten oefenen met aanleggen. 

De melkdoorstroming wordt in principe niet beter door van houding te wisselen. Laat de moeder 
verschillende houdingen uitproberen, en laat haar zelf bepalen aan welke houding zij de voorkeur 
heeft. Het steeds wisselen van houding kan het leren aanleggen voor de moeder moeilijker maken. 
Het is vooral een goede aanlegtechniek die zorgt voor een optimale melkdoorstroming, en niet 
zozeer het wisselen van houding.  

 
Leer de moeder borstcompressie. De moeder kan borstcompressie geven als ze ziet dat de 

baby oppervlakkig zuigt of in slaap valt aan de borst. Borstcompressie werkt veel beter dan het 
wakker houden van de baby door kietelen van handjes en voetjes! Met borstcompressie en op tijd 
wisselen van borst is wakker houden niet meer nodig.   
Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=PIg5RKuyItQ&t=1s  

 
Leg uit wat colostrum is, en bespreek de lichtverteerbaarheid ervan. Geef in dit verband ook 

informatie over meconium en geelzucht. Leg uit dat het heel normaal is als baby’s wat geel zien, en 
dat dit snel beter wordt als de baby zo veel mogelijk colostrum kan drinken. Leg uit dat de baby de 
gele bilirubine kwijtraakt door te poepen, dus hoe meer poepluiers, hoe sneller de geelzucht 
verbetert. Bespreek ook het gebruik van vitamine K.  

 
Leg de moeder uit wat de toeschietreflex is, en door welke factoren die gestimuleerd of 

geremd kan worden.  
 
Bespreek het vraag- en aanbodsysteem, en leg uit wat het bezwaar is van onnodig bijvoeden 

met kunstvoeding. De kraamverzorgende ziet erop toe dat de baby geen andere voeding krijgt dan 
moedermelk, en geen extra vocht. Wanneer de baby aan de borst te weinig melk binnenkrijgt, wordt 
er gestart met kolven (manueel of elektrisch) en krijgt de baby de afgekolfde moedermelk na het 
aanleggen. Wanneer er onvoldoende moedermelk kan worden gekolfd, kan het tijdelijk bijgeven van 
kunstvoeding aangewezen zijn. Bijvoeden met kunstvoeding gebeurt alléén wanneer borstvoeding en 
afgekolfde moedermelk ontoereikend blijken te zijn, en er bij de baby een duidelijk tekort wordt 
geconstateerd. Dit gebeurt altijd in overleg met de verloskundige en de ouders. Door een goed begin 
te maken met direct kolven met de hand als de baby de eerste dag nog niet (goed) drinkt, is 
kunstvoeding meestal niet nodig. Doe je best om het gebruik van kunstvoeding te voorkomen door al 
vroeg te gaan kolven met de kand. Bedenk dat ook een kleine hoeveelheid kunstvoeding de 
darmflora verandert, en de risico’s voor onder andere allergie en diabetes verhoogt.  

 
Bespreek de negatieve invloed van het gebruik van een fopspeen, en het laten zuigen op een 

vinger op het herkennen van de voedingssignalen, het energiegebruik van de baby, en de manier van 
zuigen door de baby. Leg uit dat het risico op zuigverwarring verdwijnt wanneer de baby al enkele 
weken goed en zonder moeilijkheden aan de borst heeft gedronken.  

 
De kraamverzorgende houdt bij hoeveel de baby plast en poept. Bij een probleemloze 

borstvoeding verwachten we de eerste dag 1 plasluier, de tweede dag 2, de derde dag 3, oplopend 
tot 6 flinke plasluiers aan het einde van de eerste week. De poepluiers geven een betere indicatie van 
de calorie-inname. De baby hoort de eerste weken meermalen per dag te poepen. Op dag 3 à 4 
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wordt de ontlasting lichter van kleur, op dag 4 à 5 is de ontlasting geel geworden. Wanneer het 
plassen en/of poepen van de baby hierbij achterblijft, is het belangrijk om goed te gaan kijken naar 
het aanleggen en het drinken van de baby. Raadpleeg indien nodig het hoofdstuk “problemen”. 

 
Leg uit dat het goed is om de laatste druppels melk uit te smeren over de tepel (niet bij infectie 

aan de tepels: zie hoofdstuk “tepelproblemen”). Daarnaast kan een dun laagje lanoline nog wat extra 
verzorging geven. Vertel de moeder dat één maal daags wassen met water voldoende hygiëne is voor 
de borsten, en dat meer wassen of “desinfecteren” zelfs nadelig is.  

 
Bekijk met de moeder of ze graag een (voedings-)bh draagt, en controleer die op knellen. 

Adviseer de moeder liefst zonder bh te slapen, en ook na de voeding de bh nog even open te laten 
om de tepels te laten drogen.  

 
Bespreek het verschijnsel naweeën; bied eventueel pijnstilling aan.  
 
Volg de checklist om na te gaan of alle onderwerpen voor de eerste dagen aan bod zijn 

gekomen.  
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“Volle borsten” 

 Bespreek het verschijnsel volle borsten met de moeder. Observeer de voeding om te zien of de 
baby nog goed kan aanhappen. Bekijk of de baby effectief aan de borst drinkt, dus de borsten 
goed soepel drinkt.  

 
 Bespreek de mogelijkheid om warmte te gebruiken vóór het voeden.  

 
 Leer de moeder te kolven met de hand om de borsten soepeler te maken vóór het aanleggen. 

(Voor bespreking van stuwing; zie hoofdstuk “problemen”.) 
 

 Gebruik borstcompressie tijdens het voeden om de borst beter leeg te laten drinken en om 
plekken waar de melk “vastzit” soepel te krijgen.  

 
 Vermijd afknelling door de bh en draag bij voorkeur ’s nachts geen bh.  

 
 Laat de moeder drinken naar behoefte; leg uit dat vochtbeperking geen zin heeft.  
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De laatste dagen 
Leg uit dat de melkproductie nu groter is, en dat de baby in staat is om meer melk te drinken 

per voeding. De voedingen gaan daardoor langer duren, maar ook de tijd daartussen wordt langer. 
Normaal is dat de baby nu 7 à 8 voedingen per etmaal drinkt. Meer is ook mogelijk. Voor de 
kraamweek blijft een minimum van 7 à 8 voedingen gelden, dus wordt de baby eventueel gewekt om 
vaak genoeg te drinken. Wanneer de baby na de kraamweek goed aankomt en boven het 
geboortewicht is gekomen, hoeft de baby in principe niet meer gewekt te worden. Het aantal 
voedingen wordt dan bepaald door het vraag en aanbod systeem zolang de baby goed blijft groeien 
en tevreden is.   

 
Leg uit dat de melk over gaat van colostrum naar rijpe moedermelk. Geef uitleg over voor- en 

achtermelk, en bespreek het voeden met twee borsten: laat de eerste borst leegdrinken voordat de 
tweede borst wordt aangeboden. Ook aan de tweede borst mag de baby drinken zolang hij wil. Geef 
de moeder niet het idee dat de tweede borst alleen maar een toetje is, of dat ze het beste maar één 
borst per voeding kan aanbieden. Soms heeft een baby bij iedere voeding maar één borst nodig. 
Voeden met één borst per voeding is alleen geschikt voor moeders met een grote “opslagcapaciteit”, 
dus veel melkopslag per borst. Bij moeders waar de melkproductie minder op gang is, kan het 
gewenst zijn om “drie” borsten aan te bieden, dus de eerste borst nog een tweede keer te geven. 
Begin de voeding steeds met de andere borst dan de beginborst van de vorige voeding.  

 
Observeer of de baby effectief drinkt, dus bekijk de melkoverdracht. Luister altijd naar het 

slikken. Zet radio en dergelijke uit, en leer moeder om de slikgeluiden te herkennen. Wanneer de 
baby aan de borst in slaap valt of weinig meer slikt, kan de moeder borstcompressie geven. Wanneer 
dit geen effect meer oplevert, kan de baby van de borst worden gehaald. Na een pauze waarbij de 
baby rechtop wordt gehouden, kan de andere borst worden aangeboden. Voor borstcompressie zie 
http://www.borstvoedinghulp.nl/video-borstcompressie/  

 
De baby kan dagelijks worden gewogen met dezelfde weegschaal waarmee ook het 

geboortegewicht (binnen 12 uur na de bevalling) is bepaald. Het is de verwachting dat de baby 
minder dan 10% afvalt en dat het gewicht vanaf dag 5 weer toeneemt met gemiddeld 20 à 30 gram 
per dag. Het aantal keren wegen wordt bepaald in overleg met de verloskundige. Liever niet vaker 
wegen dan eenmaal daags. Weeg altijd direct voorafgaand aan een voeding, liefst op ongeveer 
hetzelfde tijdstip van de dag. Vóór en na een voeding wegen gebeurt alleen in bijzondere gevallen op 
aanwijzing van verloskundige en/of lactatiekundige.  

 
Stel de moeder gerust met betrekking tot borstvoeding: voorkom dat de moeder de 

borstvoeding ziet als de oorzaak van alle probleempjes zoals huilen, spugen, nachtvoeding, puistjes, 
enz. enz. Leg de moeder uit dat ze in principe alles kan eten, en geen dieet aan hoeft te houden 
vanwege de borstvoeding. Geef informatie over alcohol en roken.  

 
Bespreek het verschijnsel ”regeldagen” en “clustervoeding”. Leg aan de moeder uit dat dit 

normaal babygedrag is en dus in principe geen probleemsignaal is. Leg aan de moeder uit dat ze ook 
dan door kan gaan met voeden op verzoek en dat dit tijdelijke verschijnselen zijn. Veel moeders 
interpreteren onrust als “krampjes” en “zuigbehoefte”. Leg moeder uit dat een jonge baby goed 
getroost kan worden aan de borst en dat ze niet bang hoeft te zijn om de baby te vaak aan te leggen. 
Geef aan wat binnen de grenzen van normaal wordt beschouwd, en wanneer er wel sprake kan zijn 
van een probleemsignaal.  

 
Volg de checklist om na te gaan of alle onderwerpen voor de laatste dagen aan bod zijn 

gekomen.  
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Afsluiting van kraambed 
Draag zorg voor een goede overdracht van de zorg naar het consultatiebureau. Wanneer de 

kraamverzorgende bij het afsluiten van de zorg vindt dat de moeder extra begeleiding nodig heeft, 
zal ze contact opnemen met JGZ om een vervroegd bezoek van de verpleegkundige voor te stellen.  

 
Voorzie de moeder van adressen waar ze contact mee op kan nemen bij vragen. Geef de 

moeder infofolders van VBN en LLL en leg uit wat deze borstvoedingsorganisaties te bieden hebben. 
Wijs de moeder op het bestaan van bijeenkomsten voor voedende moeders en overhandig een 
strooifolder met namen en telefoonnummers van contactpersonen in de omgeving. Voorzie de 
moeder ook van informatie over plaatselijke lactatiekundigen.  

 
Bespreek met de moeder de mogelijkheden om melk af te kolven. Geef informatie over de 

verschillende soorten kolven die er zijn, en over de beginselen van het afkolven. Verwijs naar de 
desbetreffende folders van VBN en LLL. 

 
Ook over andere onderwerpen zijn er folders van VBN en LLL beschikbaar. Deze folders zijn op 

papier te bestellen en worden dan per post geleverd. Daarnaast bieden beide organisaties de optie 
om de folders als download aan te schaffen. Zo heeft de moeder de informatiedirect ter beschikking, 
wat ook in de kraamweek zeer goed van pas kan komen. Wijs moeders op het internetadres van VBN 
http://borstvoedingnatuurlijk.nl/Webshop/Bestel_een_brochure?shopaction=start Folders 
downloaden kost hier 99 cent per folder. Leg ook uit dat moeders ook folders van LLL kunnen 
downloaden op adres https://www.lalecheleague.nl/webwinkel/categorie/pdf-brochures-infobladen 
Folders downloaden kost hier 100 cent. Informatie van VBN en LLL is van goede kwaliteit, en wordt 
regelmatig herzien en up to date gehouden. Bekijk het assortiment aan onderwerpen om daarvan op 
de hoogte te zijn.  

 
Informeer de moeder over het uitblijven van de menstruatie bij borstvoeding. 
 
Stimuleer de moeder zich te informeren over anticonceptie en borstvoeding, over de 

combinatie borstvoeding en vast voedsel, en over de combinatie van borstvoeding met een baan 
buitenshuis.  

 
Laat bij de moeder een evaluatieformulier achter, en vraag de moeder die binnenkort in te 

vullen en terug te sturen.  
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Kort overzicht borstvoedingbeleid 
Het eerste aanleggen 
 Huidcontact moeder-baby 
 Huidcontact niet verstoren of onderbreken tot na het eerste aanleggen 
 Niet wassen, enkel afdrogen: ,moeder en baby toedekken 
 Instinctief voeden (breast crawl/biological nurturing), eventueel begeleiding geven 
 Moeder ondersteund in halflig 
 Baby zuigt alleen aan de borst, niet aan vinger of speen 
 Ontspanning moeder en kind, contact met vader 
 
De eerste dagen na de geboorte 
 Rooming-in 
 Voedingssignalen herkennen 
 Voeden op verzoek 
 Frequent aanleggen; 8-12 maal per etmaal 
 Beide borsten geven, regelmatig wisselen van borst 
 Clustervoeden 
 Borstcompressie gebruiken 
 Aandacht rond goed aanleggen 
 Veel moeder-baby-contact: baby bij moeder laten slapen 
 Moeder leren hoe ze kan kolven met de hand 
 Moeder leren hoe ze borstcompressie kan gebruiken 
 Zelfredzaamheid moeder 
 Zowel aanleghoudingen als instinctief voeden (biological nurturing) gebruiken 
 Bezoek en verstoringen beperken 
 Comfort en ontspanning voor moeder en baby 
 Partner in de zorg betrekken 
 Speen of vinger om te zuigen vermijden 
 
 
Vanaf de derde dag postpartum 
 Rooming-in 
 Voeden op verzoek 
 Minimaal 7/8 maal per etmaal aanleggen 
 Aandacht rond goed aanleggen 
 Eerste borst goed uit laten drinken 
 Na een pauze de tweede borst aanbieden en naar behoefte laten drinken  
 De focus ligt op goede melkoverdracht: baby niet lang laten “sabbelen” 
 Borstcompressie gebruiken 
 Veel moeder-baby-contact: baby bij moeder laten slapen 
 Zelfredzaamheid moeder 
 Uitzoeken hoe moeder het fijnste voedt: aanleghouding of instinctief voeden 
 Comfort en ontspanning voor moeder en baby 
 Partner in de zorg betrekken 
 Speen of vinger om te zuigen vermijden 
 Harde plekken weg laten drinken met borstcompressie 
 Indien nodig erg volle borsten na het voeden één of enkele malen leegkolven 
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Problemen 
De kraamverzorgende heeft de taak om te signaleren wanneer de borstvoeding niet naar wens 

verloopt. Hoe eerder hier aandacht aan wordt besteed, hoe gemakkelijker er kan worden 
bijgestuurd. Het is dus belangrijk dat de kraamverzorgende weet wat nog “normaal” is en wat niet. 
Borstvoeding hoeft niet van begin af aan perfect te zijn, maar wanneer er iets niet goed verloopt, is 
het goed dat er gepaste actie wordt ondernomen. Er moet een juist midden worden gevonden 
tussen paniek veroorzaken en alles op zijn beloop laten. In dit protocol is geprobeerd om concrete 
aanwijzingen op te stellen om de kraamverzorgende zoveel mogelijk houvast te geven. Deze regels 
moeten niet gezien worden als rotsvaste waarheden, maar meer als richtlijnen. In de praktijk zijn er 
vele factoren om rekening mee te houden; het gaat om het totale plaatje. Het belangrijkste is, dat er 
gezocht wordt naar de oorzaak van het “probleem” en dat die oorzaak wordt gecorrigeerd. De 
kraamverzorgende pleegt hierover overleg met de verloskundige.  

 
Wanneer er bijgestuurd moet worden in de bestaande situatie, is het belangrijk dat de moeder 

niet ongerust wordt gemaakt of dat de indruk wordt gewekt dat ze iets niet goed doet. Wees er ook 
alert op om de baby geen negatieve eigenschappen toe te schrijven zoals “hij is eigenwijs/lui/een 
bijter/veeleisend/enz”. Benader moeder en baby altijd positief; versterk de moeder in haar 
zelfvertrouwen en in haar vertrouwen in haar baby. Ook is het goed dat de moeder wordt 
gerustgesteld dat de baby de nodige reserve heeft, waardoor de baby niet meteen in de problemen 
komt wegens uitdroging. Beschouw de maatregelen meer als een gewenst duwtje in de goede 
richting, dan dat er iets mis is; voorkóm onnodig problematiseren. Dit betekent niet dat er voor de 
moeder informatie wordt achtergehouden onder het motto dat “de moeder daar alleen maar 
bezorgd van zou worden”. Geef altijd goede informatie zodat de moeder zelf actief kan werken aan 
het verder verbeteren van de borstvoeding, maar doe dit in een ontspannen sfeer. Roep geen 
prestatiedruk op; er is tijd genoeg om te oefenen.  

 
 
 
In het volgende schema een opsomming gemaakt van signalen die duiden op een 

borstvoedingsprobleem. Daarna worden deze problemen verder uitgewerkt.  
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probleemsignalen mogelijke oorzaken aanpakmogelijkheden 

de baby gaat  niet aan de borst slaperige baby, 
gefrustreerde baby 
(hardhandig aanleggen, 
uitzuigen, enz.), te kort 
tongriempje, pijn (spruw, 
sleutelbeen, of hoofdje 
bijv.), ziek 

slaperige baby stimuleren, 
overprikkelde baby kalmeren, 
met de hand colostrum op een 
lepel kolven en aan baby geven, 
aandacht voor aanleggen, 
andere houding proberen, 
eventuele problemen bij de baby 
behandelen, na één of twee 
etmalen manueel kolven 
aanvullen met machinaal kolven. 
Als de baby na 48 uur nog niet 
aan de borst is geweest, 
vingervoeden om baby te leren 
zuigen 

de baby drinkt minder dan 7 
maal per etmaal en is erg 
slaperig 

slaperige baby: gevolg van 
ingrijpende geboorte, 
pijnstilling bij de geboorte, 
enz.    

met de hand colostrum op een 
lepel kolven en aan baby geven, 
aantal voedingen opvoeren, 
wakker maken, aandacht voor 
het aanleggen, na één of twee 
etmalen manueel kolven 
aanvullen met elektrisch kolven  

tijdens het voeden maakt de 
baby geen grote slik-
bewegingen, maar zuigt te 
oppervlakkig of te weinig 

verkeerd aanleggen, 
verkeerde drinktechniek, 
verminderde melkproductie 

het aanleggen en de 
drinktechniek verbeteren, 
melkproductie opvoeren door 
vaak aanleggen, toeschietreflex 
stimuleren, borstcompressie 
gebruiken, wisselvoeden, indien 
geen verbetering: nakolven en 
gekolfde melk bijgeven: eerste 
dagen met lepeltje, later aan de 
borst met sonde of vingervoeden 

de moeder heeft pijn aan de 
tepel(s) gedurende de hele 
voeding 

verkeerd aanleggen, 
verkeerde drinktechniek 

het aanleggen en de 
drinktechniek verbeteren, 

de moeder heeft tijdens het 
voeden pijn aan de tepel(s), en 
na het voeden langdurig een 
brandende schrijnende pijn, de 
tepels zijn heel gevoelig voor 
aanraking 

schimmelinfectie,  In overleg met verloskundige en 
arts behandelen met 
antimycotica, neem hygiëne-
maatregelen 
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probleemsignalen mogelijke oorzaken aanpakmogelijkheden 

de moeder heeft stuwings-
klachten, de borsten zijn 
gezwollen, pijnlijk, rood, en 
warm 

te weinig aanleggen, verkeerd 
aanleggen, verkeerde 
drinktechniek, overproductie 

het aanleggen en de 
drinktechniek verbeteren, 
warmte voor het voeden, baby 
per voeding zo veel mogelijk 
melk laten drinken door 
borstcompressie, één of twee 
keer goed leegkolven, 
eventueel na de voeding milde 
koude gebruiken voor comfort 

de poep is op de 4e of 5e dag 
nog niet lichter van kleur of de 
baby heeft een etmaal geen 
poepluier, de baby valt op dag 
5 á 6 nog steeds af, of valt 7% 
of meer van zijn geboorte-
gewicht af 

verkeerd aanleggen, verkeerde 
drinktechniek, verminderde 
melkproductie 

het aanleggen en de 
drinktechniek verbeteren, 
melkproductie opvoeren door 
vaak aanleggen met 
borstcompressie en 
wisselvoeden, indien na één 
dag geen verbetering: 
nakolven en gekolfde melk 
bijgeven (evt ook aangevuld 
met kunstvoeding) 

de voedingen duren vaak een 
half uur of langer per borst 
 

verkeerd aanleggen, verkeerde 
drinktechniek 

het aanleggen en de 
drinktechniek verbeteren, 
borstcompressie en 
wisselvoeden 

de baby is meestal niet 
voldaan na de voeding, maar 
huilt en is ontevreden 

verkeerd aanleggen, verkeerde 
drinktechniek, verminderde 
melkproductie 

het aanleggen en de 
drinktechniek verbeteren, 
melkproductie opvoeren door 
vaak aanleggen, 
borstcompressie en 
wisselvoeden, indien dit na 
één dag geen verbetering 
geeft: nakolven en gekolfde 
melk bijgeven 

de baby huilt vaak na de 
voeding, en lijkt dan buikpijn 
te hebben 

lucht happen tijdens de 
voeding, 
voedselovergevoeligheid, 
allergie 

aanleggen verbeteren, 
maatregelen bij te snelle 
melkstroom, dieetmaatregelen 
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De baby drinkt niet of te weinig 
Drinken aan de borst is een natuurlijke behoefte van de baby. Wanneer een baby niet goed drinkt, 
wordt dit beschouwd als abnormaal, en is het zaak de baby te stimuleren om aan de borst te gaan. 
De baby is er niet bij gebaat om te wachten met oefenen aan de borst onder het motto dat de baby 
te misselijk of moe is en/of hoofdpijn heeft.  
 
Wanneer drinkt een baby niet of te weinig? Er zijn verschillende signalen die daarop kunnen wijzen: 
 
 De baby kan niet aanhappen aan de borst, of houdt zijn mondje wel tegen de borst, maar zuigt 

niet.  
 De baby hapt aan en zuigt even, maakt maar enkele slikbewegingen, en gaat dan sabbelen of valt 

in slaap.  
 De baby maakt maar enkele slikbewegingen, en gaat dan huilend van de borst.  
 De baby drinkt wel aan de borst, maar doet dit maar kort, slaapt veel, is niet actief, en vraagt 

minder dan 7 maal om een voeding.  
 De poep wordt op dag 4 nog niet lichter, of de baby poept een dag niet. Mogelijk plast de baby 

minder dan verwacht, en de plas is geel in plaats van kleurloos.  
 De baby valt op dag 5 á 6 nog steeds af, of valt meer dan 7% van zijn geboortegewicht af.  
 De baby is niet alert en reageert niet of is heel passief en slaperig, of huilt juist erg veel en is 

onrustig tijdens het aanleggen.  
 
 
Hoewel het hier vaak om verschillende oorzaken gaat, draait de aanpak in ieder geval altijd om het 
verbeteren van het aanleggen. Vaak loopt de melkproductie ook een achterstand op. De 
verminderde melkproductie is normaal gesproken niet de oorzaak van de problemen, maar een 
gevolg daarvan!! Het aanpakken van de oorzaak is de belangrijkste manier om de melkproductie op 
peil te laten komen.  
 

Laat de baby minimaal 7 maal per dag drinken.  
 
Reageer meteen als de baby wakker is; deze baby mag zeker niet wachten op het aanleggen. 

Alle handelingen zoals verschonen enzovoort uitstellen tot na het voeden of overslaan. Een huilende 
baby zoveel mogelijk troosten.  

 
Extra aandacht bij het aanleggen: veel geduld, moeder en baby zachtjes toespreken. Wanneer 

de baby de borst weigert omdat hij in het verleden te hardhandig is aangelegd, is het extra belangrijk 
om niets te forceren. Het aanleggen mag nooit een strijd worden die voor de baby een negatieve 
ervaring oplevert! 

 
Zorg voor een rustige omgeving, en een zoveel mogelijk ontspannen sfeer.  
 
Laat de moeder vóór het aanleggen eerst de borst masseren, en de tepel stimuleren om de 

toeschietreflex al vooraf te activeren en de tepel vorm te geven.  
 
Druk met de hand wat melk uit de tepelhof, of laat met de spuit wat afgekolfde melk over de 

tepel druppelen. Kolf met de hand wat melk op een lepeltje of in een cupje en geef dat aan de baby 
als hij weinig interesse toont; mogelijk wordt de baby hier actiever van.  
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Gebruik de “doorschuifhouding” (de baby ligt in dezelfde positie als in de madonna-houding, 
maar de moeder ondersteunt haar borst met de hand aan de kant van de betreffende borst, en de 
baby met de andere arm). Besteed veel aandacht aan het vormen en aanbieden van de borst, en het 
uitlokken van reflexen van de baby. Geef de baby voldoende sturing aan zijn ruggetje, maar waak 
ervoor om niet aan het hoofdje of nekje te sturen. Eventueel kunnen ook andere houdingen worden 
geprobeerd.  

 
Gebruik borstcompressie en wisselvoeden om de melkoverdracht tijdens het voeden te 

verbeteren.  
 

Sluit iedere voeding af met manueel nakolven van de borst en geef het gekolfde colostrum 
met een lepeltje aan de baby.  

 
Het is heel bevorderlijk als de moeder ook tussen de voedingen in regelmatig manueel kolft. 

Hoe vaker ze dit doet hoe beter; wanneer de melkproductie goed wordt gestimuleerd komt de baby 
gemakkelijker over zijn problemen heen. Regelmatig 5 minuten kolven per borst is heel effectief. 
Vang de druppels op in een lepeltje, en trek de melk op in een spuitje om zo te bewaren. De melk kan 
8 uur op kamertemperatuur worden bewaard. Geef de moeder geen vast kolfschema, maar moedig 
haar aan om het vaak te doen op momenten die haar het best uitkomen. De kolfmomenten mogen 
heel ongelijk verdeeld zijn over de dag (dus bijvoorbeeld tijdens rusttijd een hele poos niet kolven, 
maar op andere momenten misschien om de 45 a 60 minuten).  

 
Deze baby heeft extra veel lichaamscontact met de moeder nodig, ook tussen voedingen in! 

Laat de baby bijvoorbeeld in een rompertje slapen tegen het ontblote bovenlichaam van de moeder, 
beiden warm toegedekt. Stimuleer knuffelen en snuffelen bij de borst.  

 
Controleer het tongriempje van de baby op verkleving, en de mondholte op spruw. Let op 

verschijnselen die duiden op problemen bij de baby: spierspanning, sleutelbeen-probleem, 
huidskleur (geelzucht), motoriek. Bespreek je bevindingen met de verloskundige.  

 
Wanneer het probleem langer dan 1 of 2 dagen duurt, dan kan het manueel kolven eventueel 

worden aangevuld met elektrisch kolven. Gebruik het manueel kolven meteen na een voeding, en 
gebruik het elektrisch kolven voor het geven van een zuigprikkel tussen de voedingen in. Laat de 
moeder 5 minuten elektrisch kolven per borst of zolang er melk komt. Leg de moeder uit dat kolven, 
ook wanneer het nog geen melk oplevert, toch heel nuttig is om de melkproductie te stimuleren. 
Gebruik elke druppel gekolfde melk; laat de moeder weten dat elke druppel veel goede 
voedingsstoffen en antistoffen bevat. (Wanneer er maar enkele druppels colostrum na het kolven in 
het flesje zitten, waardoor er niets overblijft als je dat moet overgieten, kun je dat colostrum met een 
klein beetje gekookt water aanlengen, om het op die manier toch te kunnen gebruiken.) Na een paar 
dagen kan de moeder eventueel het manueel kolven helemaal vervangen door elektrisch kolven als 
dat haar voorkeur heeft. Wanneer manueel kolven goed gaat, kan het ook voldoende zijn dat de 
moeder enkel met de hand kolft. Wijs de moeder op de folders over kolven in de info-map. Wanneer 
de baby beter begint te drinken kan het kolven worden gestaakt.  

 
De melk die de moeder afkolft, kan met een lepeltje of cupje aan de baby worden gegeven na 

het oefenen aan de borst, of met een sonde aan de borst tijdens het voeden worden bijgegeven. Je 
kunt uitproberen wat het beste werkt, en bekijken wat de ouders het makkelijkst uitvoerbaar vinden. 
Zolang de baby kan oefenen aan de borst, wachten met vingervoeden om zo min mogelijk andere 
zuigprikkels toe te dienen dan zuigen aan de borst.  

 
Wanneer de baby wel aan de borst gaat, maar niet goed drinkt, en dit op dag 3 na uitgebreid 

oefenen nog niet verbeterd is, zal de hoeveelheid afgekolfde melk die bijgegeven moet worden zijn 
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toegenomen, en zal er misschien met behulp van vingervoeden gewerkt moeten worden aan een 
techniekverbetering. Deze situatie vraagt om begeleiding van een lactatiekundige.  

 
Wanneer de baby vanaf het begin niet aan de borst gaat, en het na een of twee dagen 

proberen nog steeds niet lukt om de baby aan de borst te laten aanhappen, wordt de melk die de 
moeder kolft met vingervoeden toegediend om het zuigen te stimuleren. Het is dan de bedoeling 
eerst de baby een paar minuten te vingervoeden, vervolgens proberen aan te leggen. Lukt het 
aanleggen niet, dan eerst weer een aantal minuten vingervoeden, en daarna opnieuw proberen aan 
te leggen. Gaat de baby niet aan de borst, dan de voeding afmaken aan de vinger. Wanneer de baby 
na één dag zo te hebben geoefend, nog niet aan de borst drinkt, is lactatiekundige begeleiding 
gewenst.  

 
Een baby die steeds moeite heeft om aan te happen aan de borst kan mogelijk baat hebben bij 

een tepelhoedje, vooral wanneer de tepels vlak zijn of zelfs ingetrokken. Een tepelhoedje werkt het 
beste wanneer de melkproductie minimaal 15 ml of meer per borst is. Gebruikt de grootste maat om 
de baby te laten wennen aan drinken met de mond wijd open. Een kleinere maat tepelhoed kan de 
melkstroom extra belemmeren, waardoor de baby minder binnenkrijgt.  

 
Wanneer de baby al enige tijd slaperig en apathisch is, en duidelijk te weinig plast en poept, en 

er geen of weinig gekolfde melk is, dan kan kunstvoeding tijdelijk nodig zijn. Dit wordt met de 
verloskundige en de ouders besproken. Overleg met een lactatiekundige is hierbij gewenst. Bedenk 
dat op tijd beginnen met manueel afkolven het gebruik van kunstvoeding kan voorkomen! 
Kunstvoeding wordt door de ouders zelf aangeschaft: er wordt door de kraamverzorgende geen 
gratis zuigelingenvoeding verstrekt.  

 
Bij probleemsituaties wordt de baby één maal per dag op een soortgelijk tijdstip en net vóór 

een voeding gewogen. Elke weging wordt uitgevoerd met dezelfde weegschaal. Het weegbeleid kan 
eventueel nader worden bepaald door de verloskundige en/of de lactatiekundige.  

 
 



 
© Karin de Graaf  IBCLC  2018   19 
 

Stuwing 
In de kraamtijd kan stuwing klachten veroorzaken: spanning in de borsten, warmte, roodheid, 

moeder voelt zich niet goed, heeft verhoging of zelfs koorts. Dit kan voorkómen worden door in de 
eerste dagen vaak en effectief aan te leggen. Wanneer het probleem zich voordoet, is het 
allerbelangrijkste dat er voor een goede doorstroming van de melk wordt gezorgd.  

 
 Laat de baby de borsten zo ver mogelijk leegdrinken door goed aan te leggen, met veel aandacht 

voor een goede techniek, en door borstcompressie te gebruiken. Als de melkstroom steeds 
stagneert is het goed om te wisselvoeden om de toeschietreflex optimaal actief te houden, en de 
baby zoveel mogelijk te laten drinken.  

 
 Gebruik vochtige warmte vóór de voeding om het toeschieten te bevorderen: wegwerpluier 

vullen met warm water en gebruiken als kompres.  
 

 Masseer de tepelhof vóór het aanleggen om wat melk weg te laten vloeien. Gebruik de “reverse 
pressure softening”-techniek als de tepelhof gezwollen is en het niet lukt om de tepelhof zachter 
te maken door melk uit te masseren.  

 
 Als de baby hiermee nog niet kan aanleggen, eerst kort kolven met de hand of met een kolf om 

de spanning wat te verminderen. Er hoeft dus in principe geen tepelhoedje te worden gebruikt.  
 

 Als de spanning in de borsten dermate groot is dat er geen melk wil komen (de borsten “zitten 
op slot”), is het nodig om nog uitgebreider met warmte te werken, en te proberen te kolven. 
Zorg hierbij voor optimale ontspanning voor de moeder. Op den duur schiet de melk wel toe.  

 
 Als de baby te weinig drinkt om de borst leeg te maken: één maal beide borsten goed leegkolven 

om van de overtollige voorraad melk af te komen. Indien nodig, kan dit de volgende dag nog een 
keer gedaan worden; vaker dan 1 of 2 keer leegkolven is normaal gesproken niet nodig. Bij 
moeders met heel veel melk kan dit wél nodig zijn. Bedenk dat het proberen te verminderen van 
de productie in deze fase niet veel zin heeft, en dat de gezondheid van de borsten en de moeder 
belangrijker is.  

 
 Na het voeden en/of kolven kan de moeder koele kompressen (milde koude: geen ijs) gebruiken 

wanneer dat volgens de moeder de klachten wat verlicht. Ook witte koolbladeren in de bh of een 
kwarkkompres kan verlichting geven. Gebruik alleen koeling als de moeder dat als prettig 
ervaart. Wanneer de moeder juist warmte prettiger vindt, kun je erop vertrouwen dat warmte in 
dat geval beter is.  

 
 Denk aan ontspanning en rust: vaak is dit ook een emotionele dag voor de moeder. Zorg ervoor 

dat er niet teveel visite komt, en probeer gevoelens van bezorgdheid of zelfs paniek te 
voorkomen.  

 
 Laat de moeder voldoende drinken: beperken van drinken heeft geen enkele zin.  

 
 Zet de gespannen borsten niet onder extra druk met een strakke bh: dit verergert de klachten.  

 
 Ondanks eventuele koorts, is het onwaarschijnlijk dat er een infectie is: er is dan ook in principe 

geen antibioticum nodig.  
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 Vaak wordt voorgesteld om een pijnstiller te gebruiken om de pijn te verminderen en koorts te 
verlagen. Bedenk dat de pijn en de koorts METEEN zakt als de druk in de borst wordt opgeheven. 
Als het lukt om de borsten leeg te krijgen, dan zal een pijnstiller waarschijnlijk niet meer nodig 
zijn.  

 
Wanneer er sprake is van stuwing bij een moeder die acuut met de borstvoeding moet of wil 

stoppen, ga je als volgt te werk: Wanneer de spanning in de borsten hoog is, beide borsten kolven 
totdat er geen melk meer komt. Dit pas weer herhalen wanneer de spanning wederom 
teruggekomen is. Na het kolven dienen allebei de borsten soepel aan te voelen. Het tempo van 
afbouwen wordt op deze manier bepaald door de melkproductie van de moeder. Wanneer die nog 
heel actief is, zal er vaker gekolfd worden, dan wanneer die minder goed op gang was gekomen.  
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Pijnlijke tepels 
Borstvoeding geven hoort geen pijn te doen. Het eerste aanzuigen kan enigszins pijnlijk zijn, omdat 
de baby de borst daarbij oprekt en vormt naar zijn eigen mondholte. Na ongeveer een minuut mag 
het voeden echter geen pijn meer doen, anders is dat een signaal dat er iets mis is. Wanneer er snel 
ingegrepen wordt, kan voorkómen worden dat de klachten te hoog oplopen. Het zal dan niet nodig 
zijn het voeden te onderbreken of te beperken. Wanneer de oorzaak van de klachten wordt 
verholpen, kunnen beschadigingen genezen terwijl de moeder blijft voeden. Bloed uit wondjes is 
voor de baby geen bezwaar. Tepelhoedjes hebben nadelen, en worden daarom bij voorkeur niet 
gebruikt.  
 
Om inzicht te krijgen in de oorzaak van de pijn wordt het volgende nagegaan: 
 
 De vorm van de tepels: wanneer de tepels vlak of ingetrokken zijn zal de baby eerder geneigd zijn 

te weinig van de borst in de mond te nemen.  
 Hoe is de vorm van de tepel als die uit het mondje van de baby komt? Een vervormde tepel 

(platgedrukt, schuin getrokken) wijst op aanlegproblemen.  
 Beschadigingen: is er na het voeden iets te zien aan de tepel? Ga na of er verkleuring is, wondjes, 

blaartjes, schilfertjes, enz. en bekijk de plek waar de beschadiging zit. Is de beschadiging heel 
plaatselijk, of meer algemeen? 

 Wat voor pijn voelt de moeder? Wat voelt ze na het voeden aan de tepels? Zijn de tepels 
gevoelig voor aanraking, bijvoorbeeld door schuivende kleding?  

 Zijn er omstandigheden die de tepels week maken: melk lekken, altijd bh aan, wassen met zeep, 
gebruik van spray of andere producten aan de tepels? 

 Heeft de baby een te kort tongriempje? 
 Heeft de baby spruw? 

 
Vervolgens wordt nauwkeurig bekeken hoe de baby aanlegt, en hoe de baby aan de borst 

drinkt. Aangezien de meeste tepelproblemen te maken hebben met het aanleggen, moet daar altijd 
aan gewerkt worden. Ook als er andere oorzaken in het spel zijn, zullen de tepels bij goed aanleggen 
minder belast worden, en minder pijn doen.  

 
 
De werkwijze bij tepelproblemen is te verdelen in drie onderwerpen: 
 
1. de oorzaak aanpakken om het probleem op te lossen 
2. maatregelen om in de tussentijd de pijn te verlichten 
3. maatregelen om de huid (en eventueel wondje) goed te verzorgen 

 
 
 
oorzaak: 

Het aanpakken van de oorzaak is de manier om tepelproblemen op te lossen. Toch komt de oplossing 
vaak in de verdrukking tussen alle andere tips die worden gegeven. Leg duidelijk aan de moeder uit 
wat de oorzaak van de klachten is, en besteed de meeste aandacht aan het verhelpen van die 
oorzaak. Raadpleeg zonodig een lactatiekundige.  
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verschijnselen mogelijke oorzaken aanpakmogelijkheden  

pijn alleen tijdens voeden, 
ontstaan vlak na de geboorte, 
tepel niet gevoelig voor 
aanraking, plaatselijke rode plek 
of beschadiging, zuigblaartjes, 
tepel komt vervormd en/of wit 
uit het mondje 

probleem met aanleggen 
en/of drinktechniek  
ingetrokken tepel  
te kort tongriempje  
stuwing 

aanleggen en drinktechniek 
verbeteren 
 tepelvormer en vóórkolven  
tongriempje behandelen  
stuwing behandelen 

pijn tijdens het voeden, ook ná 
het voeden pijn of gevoeligheid, 
kan zijn ontstaan na een tijd 
pijnloos voeden, tepel gevoelig 
voor aanraking, pijn en eventuele 
zichtbare irritatie betreft ook de 
tepelhof 

huidirritatie door verkeerde 
huidverzorging  
overgevoeligheid voor 
stoffen (zeep, zalf, 
wasmiddel, enz.)  
schimmelinfectie 

huidverzorging corrigeren  
prikkelende stoffen weglaten  
schimmelinfectie behandelen  

melkblaar: wit puntje of blaartje 
op het topje van de tepel, felle 
pijn 

mogelijk verstopping van 
opening van melkkanaaltje 

blaartje verweken met warm 
nat kompres voor het voeden, 
baby dan door voeden blaartje 
open laten zuigen, eventueel 
zelf open wrijven of 
doorprikken met steriele 
naald, eventueel verstopping 
los masseren 

tepel verkleurt wit na het voeden, 
en blijft een tijd lang wit zien, 
mogelijk wordt de tepel eerst 
rood/paars voordat hij weer 
normaal wordt, tijdens de 
verkleuring doet de tepel pijn, 
gevoelig voor koude 

ontregelde vaatreactie, 
meestal als gevolg van pijn 
door een ander 
tepelprobleem: vaatkramp 
of fenomeen van Raynaud 
genoemd 

warm kompres na het voeden, 
oorspronkelijk probleem 
verhelpen 

kloofje geneest niet ondanks alle 
maatregelen; het wondje ziet er 
geïrriteerd en gelig uit 

kloofje is besmet geraakt 
met bacteriën 

hygiënische maatregelen, 
antibiotische zalf via huisarts, 
vaker voeden 

huiduitslag 
  

eczeem, psoriasis steroïdzalf via huisarts 

 
 
pijnverlichting 
Veel vertrouwde adviezen vallen onder de noemer pijnverlichting. Het is goed om voor ogen te 

houden dat deze tips er zijn om een moeilijke tijd zo goed mogelijk te overbruggen, maar dat ze op 
zich niet leiden tot de oplossing. De adviezen in deze categorie zijn er dus om te ondersteunen. De 
meeste pijnverlichting valt natuurlijk te halen uit de oplossing! (Bij een aanlegprobleem heeft de 
moeder al direct veel minder pijn tijdens de eerste keer dat het haar lukt om goed aan te leggen.)  
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Tot deze categorie behoren de volgende tips: 
 

 eerst de minst gevoelige kant geven 
 de toeschietreflex bevorderen met warmte, massage en ontspanning voor de voeding 
 warme kompressen gebruiken om pijn te verzachten 
 in wisselende houdingen voeden 
 eventueel pijnstiller gebruiken in overleg met huisarts of verloskundige 

 
 

huidverzorging  
Ook de adviezen ter verzorging van de tepels bieden geen oplossing voor de problemen, maar 

kunnen het herstel van de huid bevorderen terwijl er gewerkt wordt aan de oorzaak van de klachten. 
(Wanneer de pijn wordt veroorzaakt door verweken van de tepels, zijn de verzorgingsadviezen 
natuurlijk wél de aanpak van de oorzaak!) 

Huid die vaak nat is wordt weker, en kan dan dus sneller beschadigd raken. Een droge huid is 
ook kwetsbaarder, dus de huid moet niet uitgedroogd raken. Het is daarom goed om de huid te 
beschermen. Een vette zalf vormt een goede barrière die de huid beschermt tegen uitdroging en 
tegen verweking door vochtige zoogkompressen. Van vette zalf worden tepels niet week: verweken 
is altijd het gevolg van vocht, niet van vet. Een vochtige waterhoudende crème leidt wél tot 
verweken, en is daarom niet geschikt.  

 
 de borsten aan de lucht laten drogen na de voeding 
 regelmatig bh openlaten of uit doen, met name ’s nachts 
 zoogkompressen vaak vervangen 
 broeien vermijden door een katoenen bh en geen kompressen met plastic 
 borstschelpen/tepelbeschermers dragen (behalve wanneer die teveel lekkende melk 

veroorzaken) 
 geen zeep of andere producten aan de borst gebruiken 
 de laatste druppels melk op de tepel wrijven (behalve bij schimmelinfectie!!!) 
 de tepels invetten met een neutrale vette lanolinezalf, met name bij wondjes (wanneer de 

moeder en/of baby aanleg voor allergie heeft, hypoallergene lanoline gebruiken: Lansinoh of 
Purelan of Gold Cream) 
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Vlakke en ingetrokken tepels  
Bij vlakke en ingetrokken tepels kunnen twee problemen zich voordoen: aanhapproblemen en 
tepelpijn. Het kan lastig zijn om de baby goed aan te laten happen aan de borst. Wanneer de baby 
wel aan kan happen en aan de borst kan blijven, zal de baby eerder geneigd zijn te weinig van de 
borst in de mond te nemen waardoor de tepel wordt belast en pijn gaat doen. Ook kan oppervlakkig 
zuigen aan de tepel leiden tot te weinig inname van de baby.  
 
Onderzoek de tepel:  
 Probeer de tepel meer naar buiten te laten komen door die te stimuleren: rol de tepel tussen 

duim en wijsvinger.  
 Eventueel kan eventjes kolven voor het aanleggen helpen om de tepel wat meer naar buiten te 

brengen. Wanneer er geen kolf beschikbaar is, kun je een omgekeerde spuit gebruiken (zie 
illustratie). 

 Bekijk of de tepel meer naar voren komt wanneer je de tepelhof platdrukt (in lijn met het mondje 
van de baby de borst licht samendrukken, waardoor deze ovaal van vorm wordt en de baby beter 
kan happen). 

 Als de tepel bij het platdrukken van de tepelhof juist dieper in de borst verdwijnt, kun je dit beter 
niet doen. Probeer nu of de tepel juist meer naar voren komt wanneer je de tepelhof meer 
“oprekt” tussen duim en wijsvinger. Wanneer hierdoor de tepel beter aan te happen is, dan kan 
dit telkens bij het aanleggen worden gebruikt. Zie de 3 foto’s hieronder.  

 Probeer uit of de tepel bij het dragen van een tepelvormer meer naar voren komt: dit is niet bij 
iedereen het geval. Wanneer een tepelvormer de tepel duidelijk naar buiten brengt, is het zinvol 
voor de moeder om die voor de voeding te dragen. Een tepelvormer kan een kolvende werking 
hebben op de borst met meer lekken als gevolg. Ook kan de tepelvormer daarom de 
melkproductie stimuleren. Houd hier rekening mee, en pas het dragen zo nodig daarop aan.  
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Werkwijze: 
 Neem bovengenoemde maatregelen om de tepel verder naar voren te brengen.   

 
 Zoek uit op welke manier de baby het gemakkelijkst de borst aan kan happen: probeer diverse 

houdingen en probeer ook het instinctief voeden.   
 

 Als het aanleggen niet effectief is binnen zes uur postpartum, is het raadzaam om te gaan kolven.  
 

 Waar normaal gesproken in de startfase van de borstvoeding het kolven met de hand het meest 
effectief is, kan het nu gunstiger zijn om met de elektrische kolf te gaan kolven om te tepels 
daarmee meer naar buiten te halen. Bekijk wat het beste effect heeft op de tepels en bekijk wat 
de meeste druppels colostrum oplevert. Wissel eventueel het elektrisch kolven en het manueel 
kolven af.   
 

 Kolf liefst vaak en kort (bijvoorbeeld 5 minuten per borst) tot de melkproductie meer op gang is, 
en de melk langer blijft komen.  
 

 Vermijd de baby te laten zuigen op vinger, fopspeen of fles. De baby zal dan nog meer moeite 
hebben om de vlakke tepel aan te happen. Voed de eerste dagen liefst bij met een lepeltje of 
cupje.   
 

 Als de baby de borst alsmaar niet kan pakken, kan een tepelhoedje worden geprobeerd. Bedenk 
wel dat tepelhoedjes vaak niet goed werken in de eerste dagen wanneer er druppeltjes 
colostrum zijn in plaats van een grotere melkstroom. Probeer het hoedje als de melkproductie 
meer op gang is (vanaf 15 ml per borst) en de baby aan de borst met hoedje ook echt drinkt. Als 
je te vroeg met een tepelhoedje start wanneer de moeder druppels colostrum geeft, gaat de 
baby het tepelhoedje platknijpen en zuigt hij enkel op het plastic. Zo leert de baby een verkeerd 
gebruik van het hoedje aan, en komen de tepels ook niet verder naar buiten tijdens het drinken. 
Met een platgedrukt hoedje wordt de melkoverdracht flink belemmerd. Als de baby dit maniertje 
van platzuigen van het hoedje blijft doen, dan zal hij ook bij een goede melkproductie weinig 
binnen krijgen en blijft bijvoeden nodig. Zie ook het hoofdstuk over tepelhoedjes.   
 

 Probeer het tepelhoedje aan het einde van de kraamweek ook weer af te bouwen. Geef de 
moeder adviezen over het gebruik van een tepelhoedje en het afbouwen daarvan.   
 

 Consulteer een lactatiekundige als het borstvoedingsproces niet goed loopt.  
 

 Bij ingetrokken tepels is het luchten van de tepels extra belangrijk. De naar binnen gevouwen 
huid is heel kwetsbaar en kan ook heel erg verweken. Probeer heel regelmatig de tepels te 
luchten en kijk of het mogelijk is de tepels tijdens het luchten naar buiten te laten komen.  
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Tepelhoedjes 
Een tepelhoedje is een hulpmiddel met nadelen in het gebruik:   

 De baby leert niet de juiste aanhaptechniek In plaats van met wijdopen mond de borst aan te 
happen en de tepel naar achteren in de mond te zuigen, “slurpt” de baby het tepelhoedje naar 
binnen. Deze techniek lijkt meer op het drinken aan de fles.  

 Er is geen rechtstreeks huidcontact met de borst.  
 Aan een tepelhoedje is het mondje minder ver open dan wanneer de baby goed aan de borst zou 

drinken. Er komt een kleiner deel van de borst in de mond van de baby, en de tepel zit minder 
diep in de mond.  

 De baby raakt gewend aan het hoedje, en wil of kan niet meer zonder hoedje drinken. 
 Bij vaak opnieuw aanhappen of loslaten van het vacuüm zal de baby veel lucht binnen krijgen 

waar hij last van kan hebben. 
 
Doordat het tepelhoedje een barrière vormt, kan het toeschieten van de melk vertragen en 

kan de melkoverdracht verminderen. Met het hoedje kan de baby minder effectief met zijn tong de 
melk uit de borst masseren en wordt de tepelhof minder geprikkeld. Door dit alles kan het gebeuren 
dat de baby de borst minder goed leeg drinkt. Dit kan leiden tot harde plekken in de borst en 
melkstagnatie, dat op zijn beurt weer borstontsteking kan veroorzaken. Op de langere duur kan het 
ook betekenen dat de melkproductie vermindert. Hierdoor kan de groei van de baby teruglopen. 
Wees dus alert op een goede melkinname. Moeders die van nature een ruime melkproductie 
hebben, zullen hier minder last van hebben dan moeders die een goede stimulans nodig hebben om 
hun melkproductie op peil te houden. Het teruglopen van de melkproductie als gevolg van een 
tepelhoedje gebeurt meestal pas na de kraamtijd. Goede aanwijzingen als je de kraamtijd afsluit met 
een tepelhoedje zijn daarom belangrijk.  

 
Gebruik een tepelhoedje dus niet te snel en probeer eerst andere manieren te gebruiken om 

problemen op te lossen: 
 Vlakke tepel: tepel voorstimuleren, borst vormen bij het aanleggen, evt. voorkolven 
 Pijn aan de tepels: verbeter het aanleggen 
 Moeite om de borst te pakken: huidcontact, instinctief voeden, tepels voorstimuleren, borst 

vormen, aanlegtechniek, enz.  
 
Ondanks alle nadelen kan een tepelhoedje in sommige gevallen wel een verbetering bieden 

voor de borstvoeding en is het goed om het in te zetten. Het gebruik van een tepelhoedje wordt 
besproken met de verloskundige en/of lactatiekundige. Starten met een tepelhoedje kan het beste 
als de melkproductie al wat op gang is. In de eerste dagen postpartum zijn er nog maar een paar 
druppels colostrum. De baby kan met het tepelhoedje ertussen de tepelhof niet goed kan masseren. 
Daardoor krijgt hij nauwelijks iets binnen en zal hij geneigd zijn enkel op het platgedrukte hoedje te 
zuigen. Dan is het beter om de eerste tijd met de hand te kolven en de gekolfde melk met een 
lepeltje aan de baby te geven. Wanneer de moeder wat meer melkproductie heeft opgebouwd zal 
het drinken met een hoedje beter gaan dan in het begin: vanaf 15 ml melk per borst.  

 
Gebruik voor een voldragen baby liefst de grootste maat tepelhoed. Daarmee is het mondje 

verder open en komt er een groter deel van de borst in het mondje. Een groot hoedje geeft een 
betere melkoverdracht dan een kleinere maat hoedje.  

 
Let bij het aanleggen op de grote hap, zodat de baby het tepelhoedje zo ver mogelijk in zijn 

mondje neemt. Let er ook op dat de baby het hoedje niet plat knijpt met zijn kaken, want dan kan de 
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tepel niet diep genoeg in het hoedje gezogen worden. Wanneer de tepel en de borst niet goed in het 
hoedje zitten tijdens het drinken, zal de baby veel minder melk binnen krijgen.  

 
Het aanleggen met een hoedje gaat veel gemakkelijker als er al wat melk in het hoedje zit. Het 

kan daarbij helpen om een spuitje met een beetje afgekolfde melk klaar te hebben liggen. Plaats het 
natte hoedje op de borst en spuit dan met de spuit wat melk door de gaatjes van het hoedje.  

 
Net als bij het drinken zonder tepelhoedje hoort de baby met een wijdopen mondje aan het 

hoedje te liggen, zijn de wangetjes van de baby bol en de lipjes naar buiten gekruld. Zorg voor een 
open mond door de baby te laten liggen met rechte rug en het hoofdje achterover. Corrigeer 
eventueel door op het kinnetje te drukken en zo het mondje wijder open te maken. Let er ook op dat 
het hoedje niet wordt omgebogen door de ligging van de baby. Als de baby verkeerd aanligt krijgt hij 
minder melk binnen. 

 
Bekijk samen met de moeder of de baby effectief drinkt. Kijk naar de kaakbeweging en luister 

naar het slikken. Vooral het verder leegdrinken van de borst blijft een aandachtspunt. Bij gebruik van 
een tepelhoedje is het wenselijk dat je iedere dag twee voedingen volledig meekijkt om te zien hoe 
effectief de baby drinkt.  

 
Zorg voor een optimale melkoverdracht door veel te werken met borstcompressie. Leg aan de 

moeder uit dat de baby met borstcompressie de borst veel beter leeg zal drinken. Signaleer wanneer 
de baby ondanks de borstcompressie niet meer actief slikt, en wissel dan van borst. Als dat nodig is, 
kan er meermalen van borst worden gewisseld tijdens een voeding. Door te wisselen blijft de 
toeschietreflex actiever en zal de baby minder gaan sabbelen of slapen. Zo krijgt de baby 
gemakkelijker en meer voeding. 

 
Maak na de voeding het hoedje schoon door het in te wrijven met schuim van afwasmiddel en 

water. Spoel het hoedje goed schoon, en wrijf het hoedje tijdens het spoelen om alle zeepresten 
goed te verwijderen. Droog het hoedje af met een hydrofielluier of met keukenpapier en bewaar het 
droog. Eventueel kan het tepelhoedje eenmaal daags worden uitgekookt. 

 
Om er voor te zorgen dat de melkproductie goed op gang komt/blijft is het verstandig om te 

blijven kolven naast het voeden aan de borst. Hoe vaak het kolven nodig is, hangt af van de 
melkproductie en van de drinkvaardigheid van de baby. Bespreek met de verloskundige of 
lactatiekundige de frequentie van het kolven en pas de frequentie steeds aan aan de melkproductie 
van dat moment.  

 
Wanneer de baby met een tepelhoedje vlot kan drinken is het goed om zo snel mogelijk ook te 

gaan oefenen zonder het hoedje. Laat de baby eerst een tijdje met hoedje drinken, maak dan de 
baby even los van de borst en haal het hoedje weg en leg meteen weer zonder hoedje aan. Zorg 
ervoor dat bij het weghalen van het hoedje de baby dicht bij de borst blijft en snel weer verder kan 
gaan. Leer de moeder hoe ze de borst kan vormen om het aanhappen gemakkelijker te maken. Ga 
door zolang moeder en baby nog ontspannen en speels kunnen oefenen. Wanneer de baby 
ongeduldig wordt, kan het hoedje weer terug worden gezet zodat de baby weer kan drinken. Blijf bij 
iedere voeding even oefenen zonder hoedje; het is door het oefenen dat de baby de kans krijgt om 
het te leren. Als de baby al meteen ongeduldig wordt bij het oefenen zonder hoedje, dan is het beter 
om te oefenen aan de tweede borst als de baby al een groot deel van zijn voeding binnen heeft.  

 
Als de moeder bij afsluiten van de kraamweek nog met het hoedje voedt, is het belangrijk dat 

ze hierover goede adviezen krijgt. Zorg er voor dat ze weet hoe ze kan oefenen om het hoedje af te 
bouwen. Geef in overleg met de verloskundige en/of lactatiekundige ook aan in hoeverre het 
gewenst is dat moeder blijft kolven naast het voeden van haar baby. Zorg voor een goede overdracht 



 
© Karin de Graaf  IBCLC  2018   28 
 

naar de JGZ verpleegkundige, en regel dat de baby zo snel mogelijk op de weegschaal van het cb 
wordt gewogen. Adviseer de moeder om regelmatig naar het weeguurtje op het cb te gaan om de 
groei te volgen. Geef de moeder adressen van lactatiekundigen die ze kan raadplegen als het voeden 
niet goed verloopt.  

 
Neem bij aanlegproblemen, moeilijkheden bij het afbouwen van het tepelhoedje of 

verminderde groei van je baby contact op met een lactatiekundige 
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Schimmelinfectie aan de tepels 
Schimmels zijn heel algemeen in onze leefomgeving aanwezig en kunnen op verschillende 

plaatsen infecties veroorzaken wanneer de weerstand laag is en de besmetting groot genoeg. 
Bekende vormen van schimmelinfecties zijn zwemmerseczeem, vaginale schimmelinfectie, spruw in 
de mond, kalknagels, en luieruitslag. Schimmels gedijen in een vochtige, warme omgeving. Tijdens de 
borstvoedingsperiode kan er schimmelinfectie ontstaan op de tepels en mogelijk ook in de 
melkgangen.  

 
Denk bij de volgende symptomen aan een mogelijke schimmelinfectie:  

 Al voor het voeden zien de tepels er roze of rood uit, glimmen of zijn schilferig. Er kan ook niets 
aan de tepels te zien zijn.  

 Tijdens het voeden intense stekende pijn aan de tepels of in de borst, die tijdens de voeding 
voortduurt en die niet verdwijnt door beter aanleggen en aanhappen. 

 Na de voeding nog een hele tijd jeukende of brandende of geïrriteerde tepels, en eventueel ook 
pijnscheuten in de borst.  

 
Controleer ook de baby op spruw voordat de baby gaat drinken. Dan kan er geen sprake zijn 

van melkresten en kun je eventuele aanslag op de tong het beste zien: 
 Witte aanslag op de tong: kijk ook goed naar het achterste deel van de tong.  
 Witte, kalkachtige plekken op de binnenkant van de mond. 
 Een witte glans op de binnenkant van de lippen (parelmoer). 

 
Sommige baby’s met spruw hebben helemaal geen last daarvan tijdens het drinken. Andere 

baby’s hebben wel zichtbaar last. Ze gaan dan onrustig drinken en vaak loslaten, ze maken 
klakgeluiden tijdens het drinken, of ze weigeren de borst. Wanneer de schimmels ook in het maag-
darmstelsel verhoogd zijn, leidt dit tot winderigheid en buikpijn. Teveel schimmels in de darmen kan 
ook aanleiding zijn tot luieruitslag.  

 
Risicofactoren voor schimmelinfectie aan de tepels:  
 Verminderde weerstand (bloedarmoede, zware geboorte, vermoeidheid en stress). 
 Antibiotica gebruik  
 Vaginale schimmelinfectie in de zwangerschap 
 Tepelbeschadiging waardoor de huid minder weerstand heeft.  
 Vochtige zoogkompressen, broeierige omgeving. 
 Onevenwichtige suikerhuishouding door het eten van veel zoet en zetmeel of door diabetes 
 Gebruik van hormoonpreparaten (corticosteroïden en anticonceptiepil). 

 
Overleg met de verloskundige wanneer je het vermoeden hebt dat de moeder een 

schimmelinfectie heeft. Bespreek of er een lactatiekundige wordt ingeschakeld en bespreek of er 
behandeling wordt gestart al of niet in samenwerking met de huisarts. Wanneer besloten wordt te 
behandelen en er geen specifieke aanwijzingen zijn van een lactatiekundige en/of verloskundige 
en/of huisarts, kun je de volgende algemene richtlijnen volgen.  

 
Hygienemaatregelen:  
 Goed handen wassen voor iedere voeding: was met warm water en zeep tenminste 15 seconden. 

Gebruik een schone handdoek.  
 Elke dag een schone BH aan. 
 Zoogkompressen na elke voeding verschonen. 
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 Alles wat met de tepels en met de melk in aanraking komt zoals spuugdoekjes en dergelijke na 
ieder gebruik in de was.  

 Alle dingen die de baby in de mond krijgt en alles wat in contact komt met moedermelk na ieder 
gebruik huishoudelijk schoonmaken met afwasmiddel en dagelijks uitkoken, 

 Ga na of andere gezinsleden last hebben van schimmelinfectie, en voorkom besmetting. Een 
voorbeeld is een peuter met spruw die zijn fopspeen in de mond van de baby stopt. Ook 
huisdieren kunnen bijdragen aan het verspreiden van schimmels.  

 
Behandeling van de tepels: 
 Bij schimmelinfectie geen melk uitsmeren over de tepel; dit geeft een voedingsbodem aan 

schimmels.  
 Na het voeden kan de tepel en tepelhof afgespoeld worden met water. Houd een kopje of 

schaaltje water tegen de borst en spoel de tepel en tepelhof af met het water en een watje of 
gaasje. In dit spoelwater kun je ofwel een goede scheut azijn doen ofwel melkwei/molkosan.  

 Laat de tepels opdrogen aan de lucht.  
 Vervolgens wordt de behandeling aangebracht. De meest gangbare behandeling is antischimmel-

crème met daarin miconazolnitraat. Deze crème is zonder recept overal verkrijgbaar onder 
verschillende merknamen. De crème werkt remmend op het vermenigvuldigen van schimmels. 
Miconazol-crème werkt prettiger dan miconazol-gel: dit maakt de tepels week en is plakkerig.  

 Vaak staat op de verpakking van de crème vermeld dat die 2 of 4 maal daags kan worden 
gebruikt. Omdat de baby de crème eraf drinkt met iedere voeding, is het veel effectiever om de 
crème na iedere voeding te gebruiken.  

 De crème hoort in 3 dagen tijd merkbaar verbetering op te leveren. De moeder kan dan het 
beste doorgaan met behandelen tot alle pijn is verdwenen en daarna voor de zekerheid nog 5 
dagen extra.  

 Als de crème na 3 dagen goed behandelen nog steeds geen verbetering heeft gebracht, is de 
schimmelinfectie mogelijk ongevoelig (resistent) tegen miconazol. Het heeft dan weinig zin om 
nog langer door te gaan; overstappen naar een ander middel kan dan beter helpen. Bespreek 
hiervoor de diverse mogelijkheden met een lactatiekundige en/of huisarts.  

 
 

Behandeling van de baby: 
 Wanneer de baby tekenen van schimmelinfectie vertoont, kan de huisarts worden ingeschakeld. 

De gangbare behandeling bestaat uit een druppelvloeistof Nystatine dat op recept van de arts 
door de apotheek wordt verstrekt. Nystatine remt schimmelgroei en moet dus een tijd lang 
worden gebruikt om alle schimmels weg te krijgen. Wanneer alle verschijnselen zijn verdwenen 
is het goed om nog 5 dagen door te gaan met behandelen.  

 Nystatine werkt alleen plaatselijk en dus niet via het bloed. Zolang het in de mond zit heeft het 
effect op de spruw daar, maar wanneer de baby de nystatine heeft doorgeslikt heeft het geen 
werking meer op de infectie in de mond. Bij het verder passeren van maag en darm heeft het nog 
wel effect op schimmels daar.  

 Op de verpakking van nystatine staat dat er 4 maal daags 1 ml kan worden gegeven. Het is echter 
veel effectiever om de baby na iedere voeding te behandelen omdat bij het drinken alle 
nystatine uit de mond wordt weggespoeld. Door steeds 1/2 ml toe te dienen na de voeding is de 
totale hoeveelheid nystatine per dag hetzelfde gebleven.  

 De behandeling hoort binnen drie dagen merkbaar vermindering van de verschijnselen te geven. 
Als er na drie dagen goed behandelen geen enkele verbetering is, dan zou het kunnen zijn dat de 
infectie ongevoelig (resistent) is voor Nystatine. Overleg in dat geval met de lactatiekundige en 
de huisarts.  

 Wanneer de aanpak niet snel tot verbetering van de borstvoeding leidt, is inschakelen van de 
lactatiekundige gewenst.  



 
© Karin de Graaf  IBCLC  2018   31 
 

Gekolfde melk: 
Er wordt vaak beschreven dat moedermelk tijdens een schimmelinfectie niet bewaard of 

ingevroren mag worden, en dat bevroren melk uit een periode van infectie beter weggegooid kan 
worden of gepasteuriseerd. Onderzoek heeft aangetoond dat dit niet nodig is; de schimmels blijken 
namelijk niet in de afgekolfde melk te zitten. * 

Als er in de infectieperiode wordt gekolfd, zorg er dan voor dat de tepel en tepelhof 
voorafgaand aan het kolven goed schoongewassen worden. Was ook de handen voor het kolven en 
gebruik schone kolfspullen.  

 
Weerstand opbouwen tegen schimmelinfectie: 
Bij een lage algemene weerstand kunnen schimmels meer problemen veroorzaken. Kijk dus 

wat er gedaan kan worden om de weerstand van de moeder te versterken. Help haar om stress en 
drukte te vermijden, stimuleer haar te rusten. Wees alert op bloedarmoede en bespreek verdenking 
daarop met de verloskundige. Tevens kunnen de volgende aanbevelingen van nut zijn: 
 Zorg ervoor dat moeder voldoende eet en voldoende drinkt, met name water en (kruiden-

/groene)thee zonder suiker.  
 Gezonde voeding: vlees en vis en ei leveren goede bouwstoffen. Daarnaast is volop verse groente 

en vers fruit belangrijk voor vitaminen en anti-oxydanten. Tenslotte zijn gezonde vetten 
onmisbaar; vette vis, noten, ei, goede planaardige olie, roomboter enz.  

 Schimmels gedijen bij een voedingspatroon met veel suikers en zetmeel. Vermijd dus zoetigheid; 
bijvoorbeeld zoete limonade en sapjes, koek en snoep (beschuit met muisjes!). Ook 
meelproducten vormen in het lichaam weer suiker, dus bij voorkeur liever wat minder brood, 
aardappelen, rijst en pasta eten. Gebruik van zetmeelproducten liefst de volkoren vorm, want 
die worden door het lichaam minder snel omgezet tot suiker; volkoren brood, volkoren pasta, 
zilvervliesrijst.  

 Na een zwangerschap en geboorte en bij het starten van de borstvoeding is het een goed idee 
om gezonde voeding ook nog aan te vullen met een goed supplement. Moeder kan overwegen 
een toepasselijk supplement te gebruiken waar in ieder geval vit D3 en Omega-3 niet in mag 
ontbreken. Bij bloedarmoede kan ook een natuurlijk ijzersupplement zoals Floradix worden 
overwogen.  

 
 
 
 
 
 
 
*The Absence of Candida albicans in Milk Samples of Women with Clinical Symptoms of Ductal 

Candidiasis 2009 
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Borstontsteking 
In de kraamtijd is er niet gauw sprake van borstontsteking. Voor de volledigheid wordt het hier 

kort behandeld. Borstontsteking ontstaat door melkstagnatie. Alles draait om het bevorderen van de 
melkdoorstroming.  
 
 Laat de baby zo effectief mogelijk drinken aan de aangedane zijde. Het doel is dat de ontstoken 

plek leeggedronken wordt. Begin nu tijdelijk iedere voeding met de aangedane zijde.  
 

 Warmte en massage gebruiken vóór het voeden, om de toeschietreflex extra te stimuleren, en 
de melkkanaaltjes te ontspannen.  

 
 Tijdens het voeden borstcompressie gebruiken op de aangedane plek, om de melkdoorstroming 

ter plaatse extra te stimuleren. De compressie mag best stevig zijn, maar mag geen pijn doen! 
 

 Als de borst na het voeden niet helemaal soepel is, dan de borst opnieuw verwarmen en 
nakolven, en daarbij compressie gebruiken op de aangedane plek.  

 
 Tussen voedingen in principe ook warm houden om het “loskomen van de vastzittende melk” te 

bevorderen; alleen wanneer de moeder het prettig vindt, koele kompressen na het voeden 
gebruiken (geen ijs). Ook een kwarkkompres of koolbladeren is mogelijk na het voeden.  

 
 Als de aangedane plek zich aan de onderste helft van de borst bevindt, kan de moeder één of 

meerdere keren voeden in een houding waarbij de baby op zijn rug op het aankleedkussen op de 
eettafel ligt en de moeder op ellebogen boven de baby leunt. Zo komt de onderste helft van de 
borst meer vrij te hangen, en draineert de melk op de aangedane plek met de zwaartekracht 
mee. Masseer tijdens het voeden de ontstoken plek.   
Het heeft weinig zin om houdingen te gebruiken met de kin naar de ontstoken plek; het is 
twijfelachtig of dat de melkdoorstroming ter plaatse kan verbeteren.  

 
 Voldoende blijven drinken.  

 
 Bij verhoging en koorts: bedrust houden. Door de melkdoorstroming van de ontstoken borst te 

bevorderen hoort de koorts binnen 24 te gaan dalen. Als de koorts dan niet gaat dalen, kan de 
huisarts worden ingeschakeld, en zijn antibiotica aangewezen.  
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Speciale situaties 
Bij bijzondere situaties zoals een baby met schizis of Down syndroom, of een ander medisch 

probleem, is begeleiding door een lactatiekundige gewenst.  
 
Een tweeling, of bevalling via keizersnede, zijn wat betreft de borstvoeding niet echt anders. In 

principe wordt daarbij de normale gang van zaken gevolgd. Natuurlijk kunnen deze situaties extra 
zorg vragen. Het gaat hierbij vooral om het welbevinden van de moeder. Bij een tweeling 
bijvoorbeeld bestaat de kans dat het voeden op verzoek en vaak aanleggen uitputtend kan zijn. 
Borstvoeding hoeft natuurlijk niet ten koste te gaan van de moeder. Maar het is het andere uiterste 
om er al bij voorbaat vanuit te gaan dat er op schema moet worden gevoed, of zelfs dat twee baby’s 
voeden aan de borst teveel van de moeder zal vergen. Geef de moeder veel positieve ondersteuning, 
en zoek samen wat voor déze moeder de beste manier is. In de desbetreffende folders van de 
Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en van Borstvoedingorganisatie La Leche League zijn veel tips te 
vinden op het gebied van handige voedingshoudingen en dergelijke. Deze folders zijn van de site te 
downloaden: www.borstvoedingnatuurlijk.nl en www.lalecheleague.nl.  

 
Borstvoeding na een borstoperatie kan problemen opleveren. Borstvergrotingen vormen 

meestal geen grote inbreuk op het borstvoedingsproces, maar borstverkleiningen vaak wel. In de 
praktijk blijkt dat er moeders zijn die volop melk kunnen geven aan hun baby, ook na een ongunstige 
operatie. Andere moeders kunnen hun baby niet volledig met hun eigen melk voeden, maar met de 
nodige aanvulling van kunstvoeding kunnen veel baby’s toch de voordelen ervaren van het drinken 
aan de borst en het goede dat de moedermelk ze kan bieden. De baby aan de borst kan een positieve 
ervaring zijn voor moeder en baby, en ieder beetje moedermelk dat de baby krijgt geeft antistoffen 
voor een goede gezondheid. Het is vooraf niet voorspelbaar hoe de kansen liggen. Begin dus met een 
heel open opstelling; wees bemoedigend en positief naar de moeder, en voorkóm tevens dat er een 
prestatiedruk ontstaat. Voor het bijsturen van problemen die zich voordoen, kunnen de algemene 
richtlijnen worden gevolgd. Houd er rekening mee dat er nu een grotere kans bestaat dat aanvulling 
met kunstvoeding nodig is. Dit wordt in de kraamtijd liefst gegeven met de borstvoeding 
ondersteuning set aan de borst.  

 
In verschillende situaties kan er maar met één borst gevoed worden. Het is prima mogelijk met 

één borst volledig te voeden. Aan de andere borst kan de (eventuele) melkproductie worden 
afgebouwd.  
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Kolven en bewaren 
Het toeschieten tijdens het kolven kan worden gestimuleerd door warmte, ontspanning, 

massage van de borsten. De volgende factoren werken remmend op het toeschieten: koude, haast, 
prestatiedruk (turen naar het flesje), gespannen houding, storende omgeving (omstanders), 
negatieve associaties (“ik lijk wel een koe”).  

 
De duur van het kolven ligt niet vast: de moeder kolft zolang de melk komt, daarna de andere 

borst, en daarna beide borsten nog een keer proberen. Tussendoor kunnen de borsten bijvoorbeeld 
gemasseerd worden.  

 
De afgekolfde melk kan zeker 6 a 8 uur op kamertemperatuur (max 25 °c) worden bewaard.  
 
Indien er schoon is gewerkt, kan de melk 5 a 7 dagen worden bewaard achter in de koelkast. 

Dit geldt voor een gezonde voldragen baby in een thuissituatie.  
 
Melk invriezen kan binnen 24 uur na kolven. In een aparte vriezer kan ingevroren melk 6 

maanden of langer worden bewaard; in een koelvrieskombinatie in het vriesgedeelte 3 maanden.  
 
Melk kan in elke schone gesloten container worden gekoeld, ook in glas. Invriezen kan in elke 

daarvoor bestemde afgesloten container. Invriezen kan ook in glas, als het potje niet helemaal vol 
wordt gedaan. Voor het verkrijgen van klontjes, kan de melk bevroren worden in ijsklont-rekjes. 
Meteen na bevriezen kunnen de melkklontjes worden overgebracht in een afgesloten container of 
afgesloten diepvrieszakje. Alles wordt voorzien van een weeknummer.  

 
Laat bevroren melk bij voorkeur langzaam ontdooien in de koelkast. Desnoods kan melk 

ontdooid worden in koud water, waarvan de temperatuur langzaam warm wordt gemaakt, of in de 
flessenwarmer. Regelmatig de melk zachtjes zwenken om gelijkmatig opwarmen te bevorderen. De 
melk niet schudden, want dat kan veranderingen in de melk veroorzaken.  

 
Melk van verschillende kolfbeurten kan bij elkaar worden gevoegd wanneer beide 

hoeveelheden gekoeld zijn. Het is belangrijk dat de datum van de oudste melk wordt aangehouden 
voor de houdbaarheid.  

 
Opwarmen gebeurt bij voorkeur in een flessenwarmer, of anders in een bakje warm water. Let 

erop dat het water in de flessenwarmer nooit warmer dan 40 graden Celsius kan worden. 
Moedermelk liever niet in de magnetron opwarmen omdat daarmee antistoffen verloren gaan. 
Warm de melk ook liever niet op in een waterkoker of op het vuur: de melk zal dan snel (plaatselijk) 
te warm worden, en veel waardevolle stoffen verliezen. Eenmaal opgewarmde melk kan nog met een 
volgende voeding worden gebruikt als de melk niet warmer is geweest dan 40 graden en hygiënisch 
is behandeld. De melk mag dan tussentijds weer in de koelkast worden gezet.  

 
De onderdelen van de kolf die met melk in contact komen worden om de 6 a 8 uur gewassen 

in een warm sopje met afwasmiddel, en met heet water nagespoeld. Voor het schoonmaken worden 
alle onderdelen uit elkaar gehaald; ook het membraan en het klephuis. De spullen mogen ook in de 
vaatwasser gewassen worden. Uitkoken hoeft maar 1 keer per week. Bij schimmelinfectie wél iedere 
dag uitkoken.  
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