
Borstvoeding is simpel maar het moeilijkste wat er is is simpel borstvoeding geven

(vrij vertaald naar Johan Cruijff)

Borstvoeding



Voorstellen

Naam
Functies
Samenwerking Babywonder
Prive
Drive
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Onderwerpen

Voorbereiding
Het echte werk
Uitdagingen
Hulp
Voeding en medicatie moeder
Weer werken

Vraag!
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Voorbereiding
Keuze gemaakt?
Gezondheidsaspect moeder/kind?
Hoe werkt het in de zwangerschap?
Plaatje?
Besef dat het oefening en tijd kan kosten
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Voorbereiding

Welke hulpmiddelen kan je kopen? Wat is nodig of prettig?

Kussen? 
Kolf? 
Tepelcreme? Pads? 

Tepelhoedjes/zilverkapjes
Flessen en kunstvoeding? Welke?
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Voorbereiding lichaam

Borstgroei tijdens de zwangerschap/passende bh

Kliertjes van Montgomery
Tepels harden : nee
Lekken melk voorspellend?
Kolven in de zwangerschap?
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Ontwikkeling borsten    

Fase 1 
Borstgroei tijdens de  

zwangerschap, 

halverwege wordt al 

colostrum geproduceerd 

in kleine hoeveelheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 
Melkproductie komt 

homonaal op gang 

na de geboorte,stuwing,  

de melk gaat stromen                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3 
Productie stabiliseert, 

afgestemd op vraag van 

de baby, borstgrootte 

neemt af na 6-9 maanden 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4 
Afbouwen door minder 
vraag, involutie van de 
borsten 
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Vorm en grootte van de borst

Asymmetrie

Grote borsten
Kleine borsten
Opslagcapaciteit
Tepels
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Kolven in de zwangerschap
masseren/stimuleren/handkolven
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Kolven met de hand
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Kolven in de zwangerschap
bewaren en meenemen
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Borstvoeding voor moeder

Minder bloedverlies (naweeën)
Sneller op oude gewicht
Minder kans op botontkalking
Minder kans op borst-en eierstokkanker
Menstruatie blijft langer uit

Hechting
Geeft moeder zelfvertrouwen
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Borstvoeding voor baby

Laxeert en is licht verteerbaar
Helpt de baby rijpen en ontwikkelen
Beschermt de darmen
Ondersteunt het imuunsysteem
Beschermt de baby tegen infecties, allergieën en ziekten op 
latere leeftijd
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Hormonen
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Zoogdieren

Kuddedieren, lopen al snel mee worden vaak gevoed. 
Minder eiwit en vet.

Nestblijvers, jonger verwarmen elkaar, drinken
Een paar keer per dag

Draaglingen, warmte nabijheid van moeder
nodig/dragen.
Laag vet- en eiwit gehalte.
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Melk is melk?

Soort % eiwit % vet

Mens 0,9 4,0

Koe 3,5 3,4

Geit 3,8 4,1

Paard 2,1 1,3

Schaap 5,2 6,2

Kat 10,6 10,8

Grijze zeehond 9,2 59,8
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Van colostrum naar rijpe melk
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Huid op huid na de geboorte
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Aanleggen na de geboorte

Eerst bijkomen en kennis maken

Huid op huid
Verwonder je over het instinct en reflexen van je baby
Je mag helpen of laten helpen 
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Voedingssignalen
Zoeken

Oogbewegingen
Likken, tongetje langs lipjes
Smakken
Handjes naar de mond, sabbelen

Huilen is een laat voedingssignaal, lastig aanleggen
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Wat is goed aanleggen?

Actieve bezigheid tot de baby het zelf kan
Kan gevoelig zijn in het begin

Andere hand ondersteund de borst

Vier vingers onder

Duim boven

Vingers niet op tepelhof
Lipjes strelen de tepel

Grote hap

Geduld!
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Aanleggen
Check!

Hoe voelt het?
Wat zie je?
Wat zie je nadat de baby loslaat?
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Filmpje aanleggen
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Hoe vaak drinkt een jonge baby?
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Hoe vaak denk je dat een baby drinkt 
in de eerste week na de geboorte?



Hoe vaak leg je aan?
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Voeden op vraag ; zo vaak de baby wil
In de eerste dagen 10-12 x
Als de voeding opgang komt (dag 3-4) 8-10 x aanleggen
Na een paar weken 7-8 x aanleggen
Clusteren in de avond hoort erbij in de eerste maanden



Hoe lang ?                              
Verschillende baby’s
! Barracuda = pakken direct,  zuigen gemiddeld 20 min. actief 

en krachtig; alert zijn op pijnlijke tepels en grote hap
!Opgewonden drinker = niet effectief in het begin, starten 

wild aan de borst; geduld is nodig en rust
!Uitsteller = meer sabbelen dan zuigen; vaak aanleggen, zo 

nodig wakker maken, snappen het op dag 4-5
! Lekkerbek = langer durende voedingen, genietend van 

iedere slok; geduld 
!Uit-ruster = drinkt korte moment met pauzes; geduld en 

stimuleren, borstcompressie
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Krijgt baby genoeg?
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Hoe weet je of jouw baby genoeg drinkt?



Stuwing
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Houdingen

Bron: La Leche League



Opstartuitdagingen
als het anders gaat…………..

Langdurige bevalling

Premature baby
Keizersnede
Kunstverlossing
Pijnstilling tijdens de bevalling
Overmatig bloedverlies bij moeder

Bepaalde tepelvormen
Aangeboren afwijkingen bij de baby
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Uitdagingen in het kraambed

Veel of weinig melk?
Pijn bij het voeden
Baby is slaperig
Baby valt veel af (wat is veel?)
Stuwing

Extra afkolven?
Extra bijvoeden? Donormelk?
Verstopping/borstontsteking
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Afkolven en bijvoeden

� Met de hand

� Met een handkolf
� Met een elektrische kolf

� Borstvoedingshulpsetje
� Cupje

� Vingervoeden
� Fles
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Bijvoeden
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Waarom liever geen fles in de eerste periode?
! Fles geeft een andere melkstroom
!Het drinken vereist een andere techniek
!Voelt in het mondje anders aan

Liever geen speen?
!Kans op het uitstellen van voedingen
!Het zuigen op een speen kost energie



Donormelk
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Bijzondere situaties

Tweeling

Scheiding moeder/kind
Ziekte/complicaties moeder
Keizersnede
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Tepelhoed
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Prematuur of dysmatuur geboren baby’s 
Vlakke of ingetrokken tepels (?)
Baby’s met een aangeboren afwijking of andere problemen

Overgang fles naar borst

Let op de goede maat

Pijnlijke tepels: 
niet de oplossing 



Toverwoorden?                        

Tijd

Rust
Vertrouwen
HUIDCONTACT     
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Tepelkolven/pijn

Kan ontstaan door mismatch mondje/tepel

Vaker/kort voeden
Minst pijnlijke kant eerst
Wissel houdingen af
Smeer moedermelk of lanoline creme
Zorgvuldig aanleggen/vraag hulp

Aanleggen en drinken kan je leren
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Verstopping/borstontsteking

Harde rode plek/gevoelig

Borst goed legen door baby of kolf
Verwarmen en masseren
Trillen?
Koelen na legen
Voorkom overvolle borsten 

Koorts > 38 langer dan 24 uur HA bellen
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Regeldagen/ritme

Beweeg mee met je baby

Neem de tijd
Ga in op de behoefte van je baby
Vertrouw
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Slapen
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Hoeveel baby’s slapen door 
op de leeftijd van 6 maanden? 
En wat is doorslapen eigenlijk?



De partner
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Huilen/contact
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Is huilen erg? 
wat kan je doen?



Voeding voor moeder
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Medicatie gebruik van moeder
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Tegenstrijdige adviezen
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Hoe lang geef je borstvoeding ?
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Vitamines en bijvoeding   
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Weer aan het werk

Voorbereiding

Bespreken
Kiezen
Uitvoeren
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Vertrouw!
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Hulp

Ziekenhuis/kraamzorg

Consultatiebureau
Lactatiekundigen
Vrijwilligers  LLL/moedergroepen
Internet of boeken 
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Internet
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https://kellymom.com
https://www.borstvoeding.com
https://moedermelknetwerk.nl
https://www.nvlborstvoeding.nl/locaties/

https://www.medela.nl/borstvoeding/locationfinder
http://www.e-lactancia.org

https://kellymom.com/
https://www.borstvoeding.com/
https://moedermelknetwerk.nl/
https://www.nvlborstvoeding.nl/locaties/
https://www.medela.nl/borstvoeding/locationfinder
http://www.e-lactancia.org/


Contact

marjes.elling@outlook.com

06 411 84 263

Bellen/appen/mailen
Consult in overleg
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