
Borstvoeding
DE NATUURLIJKE START



Overzicht infosessie

Waarom borstvoeding
◦ WHO-aanbeveling, beste voeding, gezondheidsvoordeel

Hoe werkt borstvoeding
◦ anatomische veranderingen, borstvoedingshormonen

Hoe borstvoeding aanpakken
◦ tijdens de zwangerschap en na de geboorte

Moeilijke momenten
◦ tepelkloven, vroegtijdige geboorte, thuisopvolging 

Heb je een vraag? Stel ze gerust!



“Breastfeeding is the normal way of providing young infants with the nutrients they need for 
healthy growth and development. Virtually all mothers can breastfeed, provided they have 
accurate information, and the support of their family, the health care system and society at 

large.”

Cfr World Health Organisation



Waarom borstvoeding?



World Health Organization

WHO aanbeveling:

Exclusief borstvoeding tot 6 maanden
= Geen supplementen nodig! 

Enkel vitamines; D & K

Vanaf 6 maand: borstvoeding + complementaire bijvoeding

Je bent niet verplicht om 6 maanden borstvoeding te geven, het wordt wel aangeraden door de World 
Health Organization.



World Health Organisation
De organisatie heeft een BFHI-label (Baby Friendly Hospital Initiative) opgericht om borstvoeding meer 
te ondersteunen

Wat? - 10 vuistregels respecteren
- moedervriendelijk beleid hebben
- respecteren van de gedragscode
- 75% van de patiënten gaan naar huis met uitsluitend BV 

Beoordeling? Evaluatie en inspectie om de 4 jaar

Ons ziekenhuis heeft sinds 2010 een BFHI-label

CONCLUSIE: Wij zijn in ons ziekenhuis gespecialiseerd in borstvoeding en kunnen jou bij deze keuze 
extra goed begeleiden.



Borstvoeding is …

- het  beste
- uniek
- licht verteerbaar
- aangepast aan je baby



Voordelen moeder en kind
Moeder Kind

Minder bloedverlies Antistoffen beschermen baby tegen ziekten en helpen ontwikkeling van zijn 
afweersysteem 

Minder risico op diabetes type 2 Bevordert moeder-kind binding

Minder risico op borst-, eierstok- en baarmoederkanker Helpt bij het voorkomen van allergieën

Snellere gewichtsafname Minder last van diarree en middenoorontstekingen

Oxytocine; anti-depressief, kalm voelen, stress verminderen, bloeddruk 
verlagend en pijngrens verhogend

Zeer goed verteerbaar 

Gratis Bevordert de kaakontwikkeling

Op elk moment beschikbaar Beschermen darmwand en verbeteren darmflora

… …



Hoe werkt borstvoeding?



Anatomische veranderingen in de borst 
Je borsten worden groter door het toenemen 
van het klierweefsel. Ook je tepel en tepelhof 

worden donkerder en soms groter



Borstvoedingshormonen

toeschietreflex

Wanneer de baby bij jou drinkt, worden er signalen 
doorgegeven naar jouw hersenen. Deze maken dan 2 
hormonen aan.

Ten eerste hebben we PROLACTINE, die zorgt ervoor dat 
er melk wordt aangemaakt in de borstkliertjes.

Ten tweede hebben we OXYTOCINE, die zorgt ervoor dat 
de melkkliertjes samentrekken, zodat de melk kan 
worden doorgegeven aan je kindje. Dit noemt de 
toeschietreflex.

Een interessant weetje; oxytocine zorgt ook voor de 
samentrekking van je baarmoeder. Daardoor kan je dus 
soms ‘naweeën’ hebben tijdens het geven van je 
borstvoeding.



Borstvoedingshormonen

Dit is een foto van de borstkliertjes, waar de melk wordt 
aangemaakt. De kliertjes komen samen in een melkgang, 
die dan naar de tepel gaat.

De roze lijnen rond de kliertjes zijn speciale cellen die 
samentrekken door het hormoon oxytocine, waardoor 
de melk vanuit de melkklier naar het melkkanaaltje gaat.



Borstvoedingshormonen

Het hormoon PROLACTINE gaat gedurende de 
zwangerschap al een hogere waarde aannemen 
in je bloed. Het heeft een piek om het moment 
van de geboorte. 

Als je niet zou aanleggen of kolven zakt de 
waarde enorm snel (ongeveer na 7 dagen).

Bij het zuigen of kolven is er een stijging van het 
hormoon prolactine.

Conclusie: als je blijft aanleggen of kolven, dan 
blijft de waarde hoog. Dit heb je nodig voor een 
goede melkaanmaak.



Borstvoedingshormonen

Piek na 45 min

3u later
start zuigen

P
R

O
LA

C
TI

N
E

TIJD

Het hormoon dat melk aanmaakt, heeft een 
bepaalde waarde in je bloed. Hoe hoger, hoe meer 
melkaanmaak in de kliertjes.

Als je kindje start met drinken (of je kolft af), stijgt 
het prolactinehormoon en bereikt het een piek na 
45 minuten. Daarna daalt het, en bereikt het na 3 
uur terug de basiswaarde.

CONCLUSIE: het is belangrijk om je baby frequent 
aan te leggen om een goede melkaanmaak te 
onderhouden. Gemiddeld heb je tussen de 8 à 12 
voedingen per 24u.



Quizvraag:  Geven grotere borsten meer 
melk?

Neen!

Het kan zijn dat er veel vetweefsel in je borst 
aanwezig is. Hoe meer klierweefsel, hoe groter de 
het melkvolume je hebt.



Hoe borstvoeding aanpakken?

We hebben een zuigelingenbeleid voor alle moeders

Eentje voor kunstvoeding Eentje voor borstvoeding

10 vuistregels die we moeten

respecteren



10 vuistregels
1. De materniteit heeft een borstvoedingsbeleid op papier dat is gekend bij alle medewerkers.

2. Alle verpleegkundigen/vroedvrouwen leerden de vaardigheden noodzakelijk voor het uitvoeren van dat beleid 
en krijgen hierover vorming.

3. Alle zwangeren en partner worden geïnformeerd over de voordelen en de praktijk van borstvoeding.

4. Na de geboorte wordt gezorgd voor een uur ononderbroken huidcontact en worden moeders geholpen om op 
vraag van de baby borstvoeding te geven.

5. Er wordt aan vrouwen uitgelegd hoe ze hun baby kunnen aanleggen en hoe ze de melkproductie in stand
kunnen houden, ook bij scheiding moeder/kind.

6. Pasgeborenen krijgen geen andere voeding dan borstvoeding, tenzij op medische indicatie.

7. Moeder en kind blijven dag en nacht bij elkaar op de kamer.

8. Er wordt gestreefd naar borstvoeding op verzoek van de baby.

9. Er wordt aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven.

10. Moeders worden bij ontslag verwezen naar borstvoedingsbegeleidingsgroepen.



Voorbereiding in de zwangerschap

Vraag raad aan je vroedvrouw
Je hebt verschillende praatgroepen, 
bijvoorbeeld La Leche Leaque

Je hebt er verschillende 
boeken over



Het begint bij de geboorte ...

Skin-to-skin gedurende MINIMUM 1u na geboorte
◦ brengt mama en baby tot rust 

◦ houdt de baby warm

◦ vervroegt de 1e borstvoeding 

◦ bevordert moeder-kind-binding

Niet alleen bij geboorte!
 Skin-to-skin stimuleert aanmaak oxytocine
(nodig voor melkafgifte) 



Voedingsreflexen van de neonaat
Je kindje is aangeboren met verschillende reflexen, deze zijn er voor de voeding

Zoeken Happen Zuigen



Goed aanleggen
Maak oogcontact met je baby.

Wacht op wijd-open mondje en breng je baby dan naar je borst.  
Je kunt eventueel de hapreflex bevorderen door met de tepel 
de lipjes te strelen.

Laat je baby aanhappen met zijn hoofdje licht achterover gebogen 
zodat het kinnetje eerst je borst raakt en niet het neusje.

Tijdens het zuigen moeten de lipjes van je baby  
naar buiten gekruld zijn. Je kunt de melkstroom 
bevorderen door borstcompressie.



Goed aanleggen
Je baby ligt met de kin in je borst, het neusje is vrij.

De lipjes zijn naar buiten gekruld.

Je baby heeft niet enkel de tepel in het mondje, maar 
ook een deel van het tepelhof. 

Meer van het onderste deel van je tepelhof, dan van het 
bovenste deel.

Waarom is dit zo belangrijk?
Als je baby onvoldoende in zijn mondje heeft, is er geen 
goede melkoverdracht van je borst naar je kindje. Met 
als gevolg minder melkaanmaak en ook vaak pijn!



Goed aanleggen

Je ziet op de bovenste foto dat de baby een 
deel van het tepelhof in zijn mondje heeft. De 
lipjes zijn goed gespreid en de kin zit in de 
borst.

Op de onderste foto, wat niet goed is:
De baby heeft enkel de tepel in zijn mondje. 
De kin zit niet in de borst.



Goed aanleggen

De baby ‘masseert’ met zijn tong
het tepelhof.

Als je baby onvoldoende vast heeft, zal
de tong enkel over de tepel masseren.
Dit resulteert in pijn en/of wondjes 
aan de tepel



Goed aanleggen
De aanlegtechniek wordt duidelijk 
uitgelegd in het Youtubefilmpje

‘Correct attachment’ van de 
Scottish Government:

https://youtu.be/kojUf0f4qGg

https://youtu.be/kojUf0f4qGg


Goed aanleggen
Kan in verschillende houdingen



En zelfs ...



Hoe weet ik dat mijn baby goed 
gedronken heeft?

Wanneer je kindje … 

- hoorbaar geslikt heeft
- de borst vanzelf los laat
- tevreden is na de voeding
- voldoende plas- en stoelgangluiers heeft
- een normale gewichtsevolutie heeft



Hongersignalen 



Aanlegfrequentie en lediging
Er is een verschil in de ontwikkeling van je melkproductie…

De eerste dagen (gemiddeld de eerste 3 dagen na de geboorte):

* Frequentie is 8 tot 12x op 24u

* Je melkaanmaak is afhankelijk van het aantal keer aanleggen. Hoe meer je aanlegt, hoe meer 
melk je zal maken

* Het is belangrijk dat je de 2 kanten aanlegt. Wissel frequent van kant (zo om de 10 à 15 
minuten) tot je baby genoeg heeft. 



Aanlegfrequentie en lediging
Er is een verschil in de ontwikkeling van je melkproductie…

De 2de fase (meestal vanaf de 3de dag na de geboorte):

• Frequentie is 8 tot 12x op 24u

• Je krijgt stuwing, de melkaanmaak is op volle toeren. Je borsten voelen hard, warm aan.

• Je laat de eerste kant goed soepel drinken, en biedt dan de andere kant aan. Sommige baby’s 
hebben voldoende met 1 kant, anderen niet! 



PAUZE



Wat te doen bij …
Tepelkloven

! Laat je helpen! Blijvende pijn = vaak door niet goed aanleggen.

Lanolinezalf helpt bij kloven.
Tepelhoedjes bieden geen oplossing.
Bloed in moedermelk is onschadelijk voor de baby.



Wat te doen bij …
STUWING (meestal 3de dag na de geboorte van je kindje)

Is normaal!

Melkproductie draait op volle toeren, 
stemt geleidelijk af op de vraag van de baby

Mogelijks onaangenaam

Betert na 1-2 dagen

Wat kun je doen?
◦ Vochtige warmte en massage voor de voeding

◦ Compressie tijdens voeding

◦ Ene borst zo leeg mogelijk laten drinken, erna andere kant

◦ Koude kompres na de voeding als comfort



Wat te doen bij …
OVERDREVEN STUWING - BORSTONTSTEKING

Abnormaal! Contacteer vroedvrouw/lactatiekundige

Meestal door onvoldoende borstlediging

Duidelijke ontstekingsverschijnselen
(Rood-Zwelling-Warmte-Pijn) en vaak koorts

 Behandelen door borstlediging

 Indien na 24u klachten niet verminderen: antibiotica



Wat te doen bij …
AFKOLVEN

Wanneer? Baby kan niet rechtstreeks aanliggen (opname neo)
Baby zuigt oppervlakkig en zwak (verkeerde zuigtechniek)
Baby zuigt onvoldoende frequent (slaperig)

Hoe? Manueel gedurende de eerste 3 dagen

Machinaal kan ook! Liefst nadien manueel nakolven / hands on pumping



Manueel afkolven
Een stimulatie voor een beginnende borstvoeding (eerste 3 dagen) of voor borstlediging

Betere lediging: meer melk!

Er gaat niets verloren

Simpeler en natuurlijker

Stap 1: Massage
Stap 2: Expressie



Machinaal afkolven
Melkproductie stimuleren en/of behouden



Machinaal kolven

Hoe lang?

Afhankelijk van de melkhoeveelheid

Afhankelijk van de toeschietreflex

 Kolf zolang de melk stroomt en overleg met je vroedvrouw



Hands on pumping

Wat is het?
1. Borstcompressie tijdens kolven
2. Manueel nakolven

Als je na het machinaal kolven nog eens
manueel nakolft, ben je er zeker van dat 
alle melk uit je borst is. Hoe leger je 
borst is, hoe meer melk er zal worden 
aangemaakt.



Borstvoeding bij keizersnede
Even goed mogelijk als bij een vaginale bevalling!

Skin-to-skin contact op recovery

Goede pijnstilling, pijn geeft een negatieve invloed op je 
borstvoeding

Aangepaste houding



Borstvoeding bij vroeggeboorte

Zo snel mogelijk aanleggen of kolven, het systeem is hetzelfde als 
gewoonlijk.

Soms kan het zijn dat je baby nog niet in staat is om rechtstreeks bij jou 
te drinken. Hierbij hebben we kolfmateriaal om dit voorlopig te 
vervangen.

Moedermelk is extra waardevol bij prematuurtjes.



Borstvoeding bij tweelingen

- Intensieve beginfase

- Professionele ondersteuning zeer belangrijk!

- Terzelfdertijd of afwisselend  voeden

- Individuele verschillen in drinken aan borst

- Niet steeds dezelfde baby aan dezelfde borst



Borstvoeding en leefgewoontes

Rust voldoende

Voorkom stress = WERKT de borstvoedingshormonen TEGEN



Borstvoeding en voeding

Neem 500 kcal extra per dag (ongeacht de eetgewoontes van de moeder).

Zorg voor een evenwichtige gevarieerde voeding + extra vitamine D, foliumzuur & jodium
(bv. Omnibionta Pronatal + DHA).

Drink voldoende (min. 1,5l vocht per dag).

Vermijd roken, alcohol en medicatie.



Borstvoeding en werk

Moederschapsrust

Borstvoedingsverlof

Borstvoedingspauzes 

Ouderschapsrust

Tijdskrediet

Onbetaald Verlof

FOD brochure: Wegwijs in werk en ouderschap

Infosessie Kind en Gezin



Dank u 


