
 

                                  
 
 
 
Als ouder hebt u beslist om uw kind borstvoeding te geven…of u 
overweegt het…  
U zit met vragen over borstvoeding. 
 
Onderstaande tekst geeft u meer uitleg over de heilzame gevolgen 
van borstvoeding en over het voeden zelf, en biedt oplossingen voor 
mogelijke problemen die u ondervindt. Dit zou eventuele twijfels 
moeten kunnen wegnemen zodat u in alle rust kan genieten van die 
mooie momenten met uw baby. 
 
 
3 op 4 kinderen krijgen uitsluitend borstvoeding op het ogenblik dat ze de 
kraamafdeling verlaten…. 

 
Borstvoeding biedt immers verschillende voordelen zowel voor moeder als kind 
en hoe langer men borstvoeding geeft hoe groter de voordelen ! 
 
1. Voordelen voor het kind: 
 
Een optimale voeding:  
De samenstelling van de melk verandert en past zich dagelijks en zelfs tijdens het voeden aan 
aan de behoeften van het kind. 
Door de werking van verschillende hormonen vanaf de vijfde maand van de zwangerschap 
evolueren de cellen van de borstklier. Dit rijpingsproces voltooit zich de vierde dag na de 
geboorte. Ongeacht of het kind op tijd of te vroeg geboren wordt, vanaf de eerste voeding zal 
het colostrum krijgen dat bijzonder aangepast is aan de behoeften van dat moment: 
de lactose die het bevat, kan onmiddellijk worden opgenomen en de minerale zouten en 
proteïnen helpen het eerste gewichtsverlies te beperken door het ophouden van vocht te 
bevorderen. Dit colostrum draagt bij tot de ontwikkeling van een aangepaste darmflora: het 
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bevat antistoffen die de bacteriën verhinderen zich vast te hechten aan de darmwand en 
beschermt de baby op die manier tegen de schadelijke microben uit de omgeving van de 
moeder. Door deze antistoffen kunnen er bovendien minder antigenen in het lichaam 
binnendringen, hetgeen het risico op allergie verkleint. Colostrum heeft tevens een laxerend 
effect waardoor het meconium (eerste ontlasting) kan worden uitgescheiden en het risico op 
geelzucht vermindert. Het stimuleert de celgroei en bevordert de rijping van het 
spijsverteringskanaal van de baby. De samenstelling van het colostrum wijzigt van voeding 
tot voeding, en geleidelijk aan neemt de productie toe (van 50 ml de eerste dag tot 400 ml de 
derde dag). 
Na de tweede dag zorgt een grondige hormonale wijziging voor wat men doorgaans (en 
onterecht) de zogvorming noemt, hetgeen in feite neerkomt op een toename van de 
bloedstroom in de borsten. Vanaf dat moment kan de overgangsmelk worden afgescheiden. 
Die melk zal elke dag veranderen om uiteindelijk vanaf de derde week na de bevalling over te 
gaan in rijpe melk: die bevat meer lactose en vetten en minder proteïnen: 

 
   • Colostrum • Rijpe melk 

• lactose • 53 gr / l • 73 gr / l 

• vetten • 29 gr / l • 42 gr / l 

• proteïnen • 23 gr / l •  9 gr / l 

• natrium • 48 mg / dl •  18 mg / dl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De samenstelling van de melk verandert ook tijdens het voeden: 
In het begin van de voeding worden er vooral suikers, minerale zouten en water afgescheiden. 
Daarna wordt de melk rijker aan vetten, waardoor de baby de nodige calorieën krijgt om te 
groeien en hij geleidelijk aan verzadigd raakt. De voedingen mogen dus niet worden 
onderbroken. 
Bij hevige warmte zal de baby vaker en minder lang drinken, waardoor hij het verlies aan 
vocht en zout door transpiratie kan compenseren.  
 
Minder kans op bloedarmoede door een gebrek aan ijzer: doordat moedermelk een stof bevat 
waardoor de baby beter ijzer opneemt.  
 
Betere cognitieve en visuele ontwikkeling: doordat moedermelk bepaalde vetzuren bevat die 
noodzakelijk zijn voor een optimale neurologische ontwikkeling.  
 
Minder kans op zwaarlijvigheid. 
 
Minder neus-, keel- en oorontstekingen en gastro-intestinale, nier- en neurologische infecties  
tijdens de borstvoeding en zelfs nadat men gestopt is (als een baby geen borstvoeding krijgt 
heeft hij 5 maal meer kans op een invasieve pneumokokkeninfectie tijdens het eerste 
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levensjaar) omdat moedermelk antistoffen van de moeder en andere factoren (hormonen, 
groeifactoren, immunomodulatoren) bevat die de immuniteit van de baby versterken.   
 
Minder allergieën (eczema, astma…), zelfs tot in de adolescentie volgens bepaalde studies. 
 
Sommige chronische ziekten komen minder vaak voor: insuline afhankelijke diabetes, 
glutenallergie, inflammatoire darmaandoeningen (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa), alsook 
bepaalde kankers (leukemie, lymfoom…). 
 
 
2. De voordelen voor de moeder: 
 
 
Minder bloedverlies na de bevalling en dus minder kans op bloedarmoede, vermoeidheid en 
infecties doordat de baarmoeder vaker gaat samentrekken na de bevalling. 
 
Een betere opname van ijzer door een toename van de resorptie ervan, waardoor het 
bloedverlies sneller gecompenseerd kan worden. 
 
Gemakkelijker gewichtsverlies dankzij een verhoogde stofwisseling (20%). 
 
Minder risico op osteoporose in de menopauze. 
 
Sommige kankers komen minder vaak voor bij moeders die borstvoeding geven: 
eierstokkanker en borstkanker in de premenopauze. 
 
Een hormonaal en psychologisch gunstig klimaat voor de hechting tussen moeder en kind. 
 
 
3. Financiële voordelen: 
 
 
Rechtstreeks voordeel doordat de kosten voor de vervangmelk en het nodige materiaal 
wegvallen (zuigflessen, spenen, flessenwarmer, sterilisator,…) en onrechtstreekse besparing 
dankzij minder medische kosten (artsenhonoraria, apothekerskosten, kosten voor verblijf in 
het ziekenhuis en afwezigheid op het werk). 
 
 
4. Om de borstvoeding vlot te laten verlopen: 
 
 
Veel weten over borstvoeding en zich als moeder laten omringen door mensen die u kunnen 
helpen en u kunnen steunen in uw keuze voor borstvoeding is al heel wat. Daarnaast zijn 
echter nog andere factoren belangrijk van bij het begin:   
 
Een eerste voeding net na de bevalling, wanneer de baby duidelijk maakt dat hij er klaar voor 
is: de baby ligt op de buik van zijn moeder, er is huidcontact, hij is wakker en rustig, en begint 
de moederborst te zoeken (soms kruipt hij zelfs tot bij de tepel…). Sommige baby’s zijn snel 
klaar voor een eerste voeding, andere moeten eerst tot rust komen na de geboorte (gemiddeld 
30 tot 60 minuten). 
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Houd de baby recht voor de borst, ondersteun hem ter hoogte van de nek en de rug, en zorg 
ervoor dat hij goed aanhapt:  
De baby moet zijn mond wijd openen. Vervolgens komt de tong uit de mond en wordt die 
onder het tepelhof geplaatst. Verder is de onderlip naar buiten gekruld en raakt de kin de 
borst. De baby neemt een groot deel van het tepelhof in de mond, maakt een golvende 
beweging met de tong en slikt met de tong uit de mond. Men kan meer tepelhof boven de 
mond zien dan er onder (baby neemt de tepel asymetrisch in de mond). Er zijn verschillende 
mogelijke houdingen (moeder die zit of ligt…); de gekozen houding moet vooral comfortabel 
zijn voor zowel moeder als kind.  
 
Volg het ritme van de baby en voed hem wanneer hij erom vraagt: 
De behoeften van de baby bepalen hoe vaak en hoe lang hij gevoed wordt. De baby kan in één 
of twee etappes drinken (vaak valt hij 20 tot 30 minuten in slaap tijdens de voeding), en dit bij 
elke voeding aan één of twee borsten.  
De frequentie varieert aanzienlijk tot zes weken (van 8 tot 14 keer per 24 uur de eerste dagen). 
De duur van de voedingen varieert enorm tot de leeftijd van 3 à 4 maanden. Aangezien de 
samenstelling van de melk verandert tijdens het voeden is het belangrijk dat de baby lang 
genoeg kan zuigen zodat hij ook de vetrijke achtermelk binnenkrijgt. Als alle voedingen erg 
lang duren, dient men eerst na te gaan of de baby op de juiste manier zuig.t. 
De waak- en slaapcycli van de baby veranderen geleidelijk aan: men kan het best 
borstvoeding geven wanneer een pasgeboren baby wakker en rustig is. De eerste dagen is die 
periode vrij kort (enkele minuten), maar daarna duurt ze geleidelijk aan langer, tot een half 
uur op het eind van de eerste maand. Ze wisselt af met onrustige periodes, met of zonder 
huilbuien, waarin de baby soms gewoon de borst zoekt om tot rust te komen: deze fase komt 
het vaakst voor tijdens de eerste weken en kan de moeder van haar stuk brengen. Vooral 
wanneer de baby tegen de 3e of de 4e week avondhuilbuien krijgt, wanneer hij onrustig is. 
Soms denkt men dan onterecht dat de baby huilt van de honger omdat hij tegen het eind van 
de dag te weinig melk zou krijgen, des te meer omdat de moeder de melkstuwing niet meer zo 
hevig voelt doordat de borsten soepeler geworden zijn. 
Deze wakkere periodes zullen afgewisseld worden met periodes van slaap, waarbij de baby 
net zo goed rustig of onrustig kan zijn. Het is belangrijk dat men ziet wanneer de baby slaapt 
en dat men bij onrustige periodes in zijn slaap (of zelfs momenten waarop hij heel eventjes 
wakker wordt) niet denkt dat de baby ontwaakt en dat men hem dan ook niet opneemt of 
tracht te kalmeren omdat men op die manier een cyclus vroegtijdig zou kunnen onderbreken 
en zijn ritme zou kunnen verstoren. 
 
Kijk hoe uw baby drinkt en tracht de verschillende fasen van de toeschietreflex te achterhalen: 
Tijdens het voeden kan men verschillende fasen herkennen: als de baby begint te zuigen, 
drinkt hij de melk die al klaar zit in de melkkanaaltjes en die rijk is aan suikers, water en 
minerale zouten. Daarna volgt een korte latentietijd, van enkele seconden tot een aantal 
minuten, tijdens dewelke de baby zuigt maar geen melk krijgt. Tijdens die periode wordt 
onder invloed van de hormonen melk aangemaakt (die meer vetten bevat) die uiteindelijk 
ritmisch in de mond van de baby zal worden gespoten. Dit heet de toeschietreflex, die men 
kan duidelijk kan herkennen aangezien het toeschieten van de melk samenvalt met het 
ritmisch (en hoorbaar) slikken van de baby en er tegelijkertijd melk uit de andere borst vloeit. 
Verder wordt u als moeder een stekend (of prikkend) gevoel gewaar in de borsten (die na het 
drinken slapper zijn dan er voor) en krijgt u bovendien dorst. Deze tekenen wijzen erop dat de 
borstvoeding efficiënt verloopt en dat de baby daadwerkelijk melk krijgt. Aangezien de melk 
wordt aangemaakt “op verzoek”, hangt de hoeveelheid melk af van de honger van de baby. 
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Dat is een van de redenen waarom men afraadt om zonder medische indicatie een extra flesje 
te geven. Naast het feit dat de zuigtechniek helemaal anders is, raakt de baby gewend aan het 
feit dat hij continu melk krijgt en zou hij zich van de borst kunnen afwenden tijdens de 
latentiefase, nadat hij de eerste zoete melk heeft gedronken.  
 
Ga na of uw baby voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt: 
Een goed gevoed kind heeft wakkere momenten waarin hij echt tonisch, blij en oplettend is en 
op prikkels reageert. 
Het kind urineert vaak (doorgaans 5 tot 6 keer per 24 uur, minimum 4 keer per 24 uur) en de 
urine is helder.  
De ontlasting is vloeibaar en klonterig en over het algemeen okerkleurig. In het begin zal de 
baby vaak stoelgang maken (soms na elke voeding), nadien minder frequent. Harde ontlasting 
kan wijzen op een tekort. Let op elke plotse verandering van frequentie, aspect en/of kleur.  
Het is ook van essentieel belang om het gewicht van uw baby regelmatig op te volgen: over 
het algemeen moet de baby na een tiental dagen terug zijn geboortegewicht hebben. 
Vervolgens komt hij tot drie maand 120 à 220 gr per week bij. Van 4 tot 6 maanden na de 
geboorte is dat ongeveer 85 à 140 gr per week. Tussen 6 en 12 maanden ten slotte, vertraagt 
de gewichtstoename tot 40 à 85 gr per week. 
 
Geef uw baby van begin af aan niets anders dan de moedermelk om te eten of te drinken, 
behalve wanneer dit medisch aangewezen is. Als dit laatste het geval is, geef het dan uit een 
kopje of met een lepel. Geef een baby die borstvoeding krijgt geen kunst- of fopspeen.  
 
Ten slotte moet men zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de behoeften van de moeder op het 
vlak van hulp, ontspanning, rust, evenwichtige voeding, …  
 
 
5. Moeilijkheden die u kunt ondervinden 
 
 
De eerste moeilijkheden kunnen te maken hebben met bijzondere situaties: baby geboren via 
keizersnede, prematuriteit, tweeling of drieling, kind geboren met groeiachterstand, ernstige 
geelzucht, … Via goede begeleiding kan het personeel in de kraamkliniek u die moeilijkheden 
helpen overwinnen. Zij hoeven doorgaans geen reden te zijn om af te zien van borstvoeding. 
 
De pijn veroorzaakt door gespannen borsten of stuwing: men kan de spanning van de borsten 
doen afnemen door uw baby frequenter en vooral ’s nachts te laten zuigen, door melk af te 
nemen door het tepelhof te masseren (of zelfs door af te kolven met een borstkolf) en indien 
nodig een pijnstiller en/of een ontstekingswerend middel te nemen (die compatibel is met 
borstvoeding). 
 
Pijn ter hoogte van de tepels kan te wijten zijn aan overgevoeligheid, vooral bij het begin van 
de borstvoeding (vererger de situatie niet door onaangepaste crèmes of ontsmettingsmiddelen 
aan te brengen en vermijd verweking), ofwel aan een plaatselijke oorzaak: mycose (plaatselijk 
te behandelen) of kloven: die zijn over het algemeen te wijten aan een verkeerde houding of 
een slechte zuigtechniek waarbij het tepelhof en de tepel uitgerekt worden. In dat geval kan 
men de voeding best met de andere borst beginnen en het tepelhof van de pijnlijke borst 
eventueel vooraf masseren om de melk te doen toeschieten, of zelfs enkel op die manier 
kolven om de borst niet te overbelasten. Om de genezing te bevorderen kunt u extra 
hygiënemaatregelen treffen, regelmatig moedermelk (of colostrum) of zelfs een crème 
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aanbrengen die uiteraard niet giftig mag zijn voor de baby. Indien nodig een pijnstiller nemen 
(die compatibel is met borstvoeding). 
 
Een ontsteking (lymfvatenontsteking) door stuwing, die gepaard gaat met pijn zoals bij griep 
(vermoeidheid, koorts). Men kan dezelfde regels toepassen als voor stuwing; daarbij moet 
men zo veel mogelijk proberen rusten . Als de symptomen verergeren of na 24 uur nog steeds 
niet zijn opgelost, is het aangewezen om een arts te raadplegen. 
 
Een infectie (abces) is over het algemeen een complicatie van de hierboven beschreven 
aandoening en gaat gepaard met pijn, een voelbare massa in de borst en koorts.  
 
Gewichtsstagnatie: het kind komt niet onmiddellijk of na enige tijd niet genoeg bij. In dat 
geval is het belangrijk om: 

• na te gaan of het voeden zelf goed verloopt (zie hierboven: “Om de borstvoeding vlot 
te laten verlopen”),  

• de baby te laten onderzoeken om aandoeningen die gewichtstoename verhinderen uit 
te sluiten: regurgitatie, diaree, infecties, allergieën of overgevoeligheid, 
stofwisselingsziekten, neurologische stoornissen, …  

• te zoeken naar de factoren die ervoor zorgen dat de moeder minder melk produceert: 
excessieve vermoeidheid, grote stress, roken, inname van medicijnen die de 
borstvoeding beïnvloeden, antecedenten van borstchirurgie, hypothyreoïdie, retentie 
van de placenta… 

 
Ongewild stoppen met borstvoeding: bij een plotse daling van het aantal voedingen of in 
specifieke omstandigheden (stress, vermoeidheid…) kan de hoeveelheid melk afnemen en zal 
de baby vaker willen zuigen. In dat geval is het aangeraden om de baby vaker aan te leggen. 
Na een periode van heraanpassing zal de interval tussen de voedingen weer langer worden en 
zal men het ritme van vroeger terugvinden. 
 
 
6. Contra-indicaties voor borstvoeding 
 
 
Gelukkig zijn er erg weinig contra-indicaties en gaat het steeds om specifieke situaties waarbij 
de arts een andere voeding zal aanraden: 

• de baby lijdt aan een stofwisselingsziekte (bv. galactosemie) waardoor hij aangepaste 
voeding nodig heeft: gelukkig zijn deze ziektes erg zeldzaam; 

• de moeder heeft een infectie die gevaarlijk is voor het kind (HIV, herpesinfectie ter 
hoogte van de tepels); 

• de moeder moet een behandeling krijgen die niet verenigbaar is met borstvoeding (bv. 
chemotherapie ter behandeling van kanker).of neemt zware medicatie die gevaarlijk is 
voor het kind 

 
Het is niet nodig de borstvoeding te onderbreken indien de moeder koorts heeft. 
 

In bepaalde omstandigheden moet de borstvoeding tijdelijk gestaakt worden (kind te ziek om 
te zuigen, heelkundige ingreep, bijkomend onderzoek met inspuiting van een product dat niet 
verenigbaar is met borstvoeding): de moeder kan de melkproductie op peil houden door 
regelmatig af te kolven zodat ze later opnieuw kan overschakelen op borstvoeding. 
Ondertussen kan de baby afgekolfde moedermelk drinken die men voor deze tijdelijke 
periode bewaard heeft ofwel krijgt de baby kunstmatige voeding. 
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Die melk geeft men best uit een kopje (met een spuit of een lepeltje), vooral wanneer de baby 
nog erg jong is, om te vermijden dat hij nadien niet meer in staat zou zijn om efficiënt aan de 
borst te drinken (aangezien flesjes een volledig andere zuigtechniek vereisen).  
 
 
7. Duur van de borstvoeding 
 
 
Uitsluitend borstvoeding geven voldoet voor alle behoeftes van uw baby totdat hij 6 maanden 
is, mits u hem vitamine D en K als supplement toedient.  
Nadien kan borstvoeding deel uitmaken van een gevarieerde voeding en voortgezet worden 
naargelang de vraag. 
 
Als u als moeder even weg moet of af en toe of regelmatig (werkhervatting) gescheiden wordt 
van uw baby, kunt u onder bepaalde voorwaarden blijven borstvoeding geven:  
 
Als uw baby nog geen vier maanden oud is: 
Om de melkproductie op peil te houden moet men minstens 6 keer per 24 uur afkolven met 
een maximale tussentijd van 6 uur.  
Men kan moedermelk in kleine hoeveelheden invriezen (in een diepvries met aanduiding *** 
of **** of bij een temperatuur van –18°C kan men de melk 6 maanden bewaren) of bewaren 
in de koelkast (max. +4°C, 48 uur houdbaar) of bij kamertemperatuur (bij 19 à 22° C, 8 uur 
houdbaar). 
 
Als uw baby minstens vier maanden oud is: 
U kunt melk afkolven als uw kind tijdens uw afwezigheid moet drinken. De frequentie hangt 
daarbij af van de vereiste hoeveelheid, maar als u uw kind nog 2 maal per 24 uur de borst 
geeft, volstaat dit in de meeste gevallen om de melkproductie op peil te houden. Na 6 
maanden mag de frequentie van de voedingen afnemen en van de ene dag op de andere 
veranderen zonder dat de melkproductie hierdoor in gevaar komt. Toch duurt het soms enkele 
dagen totdat de melkproductie opnieuw afgestemd is op de behoeften. Tijdens die periode is 
het aangeraden om uw kind vaker aan te leggen. 
 
 
8. Hoe melk afkolven ? 
 
 
Hieronder vindt u een aantal suggesties die u kunnen helpen bij het zoeken naar de beste 
omstandigheden om uw melk manueel of met een borstpomp af te kolven. 

• Zorg ervoor dat u gemakkelijk zit en probeer tot rust te komen en u te ontspannen. 
• Denk aan uw baby. 
• Sommige vrouwen vinden het nuttig om de borst zacht te masseren alvorens het 

kolven te beginnen, dit door rondjes te maken en te beginnen onderaan de borst en 
vervolgens naar het tepelhof toe te bewegen, ofwel door de borst met de handpalm te 
masseren, door te beginnen onderaan de borst en vervolgens naar het tepelhof toe te 
bewegen. 

• Andere vrouwen stimuleren de tepels door eraan te trekken, ze tussen hun vingers te 
laten rollen of ze zacht te knijpen totdat de tepels hard worden en zich weer oprichten. 
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Belangrijk ! 
• Was uw handen zorgvuldig met propere of vloeibare zeep et droog ze af met een 

propere handdoek of keukenpapier.  
• Melk manueel of met een borstpomp afkolven hoeft geen pijn te doen!  
• U mag niet vergeten dat men (manueel of met een borstpomp) minder afkolft dan dat 

uw baby krijgt als hij rechtstreeks drinkt: het is zeker niet omdat u niet veel melk kunt 
afkolven, dat de melkproductie ontoereikend is. Aangezien de productie afhangt van 
de vraag, zal uw baby geen melk tekortkomen als u tijdens of na de voeding of tussen 
twee voedingen door melk afkolft.  

 
Manueel afkolven 

• Plaats uw vingers in C-vorm ongeveer aan de rand van het tepelhof, met de duim 
bovenaan en de andere vingers onderaan. Hebt u een groot tepelhof, dan plaatst u uw 
vingers in het tepelhof. Bij een kleiner tepelhof, plaatst u uw vingers op de huid van de 
borst, net buiten het tepelhof. Bij volumineuze borsten kunt u de borst opheffen. 

• Beweeg uw vingers in de richting van uw borstkas. 
• Vervolgens rolt u uw duim en andere vingers naar de tepel toe zonder uw vingers op te 

heffen. Ofwel knijpt u het tepelhof samen en trekt u tegelijkertijd zonder de vingers 
los te laten. 

• Knijp niet in de tepel en trek er niet aan. De vingers raken de tepel nooit, dat zou de 
melkafscheiding belemmeren. 

• Herhaal die beweging op ritmische wijze en plaats uw vingers rond het hele tepelhof 
om alle melkkanaaltjes te legen. 

 

Manueel afkolven (uittreksel uit "Breastfeeding counselling: A training course", WHO, 1993). 

 
De borstkolf 

• Lees eerst en vooral zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van de borstpomp zodat u uw 
melk kunt afkolven in optimale omstandigheden. 

• Er bestaan twee soorten borstpompen: de handkolf en de elektrische borstkolf. Als u 
een handkolf gebruikt, kunt u zelf het kolfritme bepalen aangezien u zelf de hendel 
indrukt en loslaat. 

• Volg een bepaald ritme: in het begin snel en zodra de melk toeschiet trager, d.w.z. 1 
keer per seconde. 

• De intensiteit kiest u zelf: het kolven moet doeltreffend zijn, maar niet pijnlijk. 
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• Als de melk niet meer toeschiet, kunt u van borst veranderen, en dit meermaals na 
elkaar. 

 
Goed om te weten 

Was alle delen van de borstpomp zorgvuldig af na gebruik en steriliseer ze. 
 
 
9. Wanneer kolven ? 
 
 
Dit zijn uitgelezen momenten om melk af te kolven: 

• Tijdens een voeding: terwijl uw baby drinkt aan de ene borst kunt u melk afkolven van 
de andere. 

• Onmiddellijk na een voeding afkolven (vooral ‘s ochtends). 
• Tussen twee voedingen door, wanneer uw baby gewoonlijk langer slaapt. 

 
 
10. Wilt u meer weten ? 
 
 
Als u vragen hebt over borstvoeding in het algemeen, aarzel dan niet om contact op te nemen 
met een borstvoedingsdeskundige.  

• Zie meer in de folder borstvoeding, http://www.nehap.be 
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