
 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij de online bijeenkomst over borstvoeding.  
 
•De bijeenkomst gaat om 19.00 uur live . 
•Zorg dat u het beeld en geluid aan heeft staan.   
•Vragen kunt u vooraf en tijdens de presentatie stellen 
via de chatfunctie rechts in beeld.  
•Tijdens de presentatie zijn vaste 
antwoordmomenten ingepland om de vragen te 
behandelen.   

Online infoavond borstvoeding 



Even voorstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 Miriam Heijkers en Gioia van de Ven 

 Lactatiekundigen IBCLC 



 

Waar gaan we het over hebben? 

• Anatomie en hormonen 

• Belang van colostrum 

• Belang van moedermelk 

• Verschil borst en kunstvoeding 

• Redenen voor moeder 

• Eerste dagen… 

• Hoe en hoe vaak aanleggen 

• Houdingen  

• Krijgt de baby genoeg? 

 Pauze 



 

Waar gaan we het over hebben? 

 

• Voeding moeder 

• Pijnstilling tijdens de baring 

• Hobbels bij borstvoeding 

• Kolven en bewaren van moedermelk 

• Borstvoeding en werk 

• Overige informatie 

 



Anatomie 
1. Borstkas, 2. Grote borstspier (pectoralis major), 3. Melkklieren, 

 4. Tepel, 5. Areola, 6. Melkgangetjes, 7. Vetweefsel, 8. Huid 



Tijdens zwangerschap 



Nodig voor 

 aanmaak  

moedermelk 

Hoog tijdens 

zwangerschap, 

tijdens het voeden, 

vooral de eerste 

weken ‘s nachts 

Op gang komen 

van  

borstvoeding 

Prolactine 



• Nodig voor 

 toeschietreflex 

• Samentrekken van 

Baarmoeder 

• Ontspanning moeder 

Hoog bij 

prikkeling tepel 

 

Beïnvloedbaar 

door emoties 

positief/negatief 

Op gang komen 

van 

borstvoeding 

Oxytocine 





Filmpje Voedingscentrum 

 ‘Borstvoeding geven: Hoe werkt het?’ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moedermelk 

Levend 

 product 

Afgestemd  

op leeftijd  

baby 

Samenstelling 

Immuno 

globulinen 

Darmflora 

Stoelgang 

Moedermelk 



  

   

     Belang 



        Hoe langer borstvoeding hoe meer  

 voordelen! 

 

 

Redenen gezondheid  

moeder 



 

Redenen voor de moeder 



Nadelen van borstvoeding 

 zijn slechts die factoren 

 die de moeder zelf  
als onpraktisch beschouwt,  
want voor de normale baby 

 zijn er geen  
nadelen van borstvoeding bekend. 

(Ruth A Lawrence) 



Direct na de geboorte en de eerste 

dagen 

 Huid op huid 

 Binnen 1 uur aanleggen 

 Vaak kleine beetjes 

 8-12 keer aanleggen is heel normaal 

 Na geboorte placenta begint de melkproductie 

 Maagje baby 

 Rooming in 

 Voeden op vraag 

 

 



Zijn er tot nu toe vragen? 



   
Colostrum Overgangsmelk Rijpe moedermelk 

Eerste melk na 
de geboorte 

Melkvoeding 
tussen het 
stroperige gele 
colostrum en de 
‘echte’ rijpe 
moedermelk in 

Na 2-3 weken is de 
voeding helemaal 
veranderd in rijpe 
moedermelk 

Stroperig en 
geel van kleur 

  Wateriger, 
doorschijnender en 
witter van kleur 

Veel antistoffen 
en eiwitten 

Antistoffen en 
eiwitten nemen 
geleidelijk aan 
af 

Gedurende de hele 
borstvoedingsperiode 
blijft de samenstelling 
van de melk zich 
aanpassen aan de 
behoeftes van de 
baby 

  

Kleine beetjes 
geproduceerd 

Hoeveelheid 
suiker en vet 
neemt toe 

  

Licht 
verteerbaar 

    

Laxerende 
werking 

    

Belang Colostrum 



https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.deborstvoedingspraktijk.nl/links/&psig=AOvVaw0kiB7TUjlHTBX5d0Hw8QT7&ust=1596800363730000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiFho-_husCFQAAAAAdAAAAABAD


https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:From_Colostrum_to_Breastmilk_-_4241.jpg&psig=AOvVaw3C2NjEWzlehPU2IUJws4dI&ust=1583330525251000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCM9YO8_ucCFQAAAAAdAAAAABAI


Hongersignalen 



Eerste week… 

 Borsten worden voller 

 Stuwing 

 Eigen ritme en vertrouwen 

 Clusteren en regeldagen 

 



 

 

Duur niet  

beperken/ 

effectief zuigen 

Eerste borst  

leeg laten drinken, 

daarna andere borst 

Hoe vaak? 











Vacuüm verbreken 



Zijn er tot nu toe vragen? 



Houdingen 

 

 

 

 

 

 

 Voedingskussen 

Doorgeschoven houding 



Biological nurturing, laid back houding 



‘Attatching your baby at the breast’  



7-10% afvallen 

Krijgt de baby genoeg? 

Slikken 



Wat erin gaat,  

komt er ook uit 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG3J_R1rrJAhWJ6CwKHQsbDPMQjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/Borstvoeding/borstvoeding-de-start&psig=AFQjCNHx4rJ-DHpfSpspMxIpL4bebjGgYQ&ust=1449059819635145


Krijgt de baby genoeg? 



Zijn er tot nu toe vragen? 



Pauze 

 

 



Niet meer dan 

2 porties vette 

vis/week (dioxine) 

Voeding van de  

borst voedende moeder 



Ben voorzichtig met… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productie verlagend: Salie thee/tinctuur en munt 

Productie verhogend 

 

 

 

 



Borst voedende moeder 
 Multi vitamine 

 Vitamine D 

 Vitamine B12 bij vegetariërs/veganisten 

 Na een maagverkleining 

 

Alle kinderen 
 Vitamine D, dagelijks 10 microgram, voor sterke botten, start na een 

week tot leeftijd van 4 jaar 

 

Borst gevoede kinderen 
 Vitamine K, dagelijks 150 microgram, voor een goede bloedstolling, start 

na een week t/m de eerste 12 weken 

Extra vitamines? 



 

 

 

 

 

 Minder instinctief gedrag 

 Baby gaat later zelfstandig 

    aan de borst 

 Reflexen  afgevlakt (zoek/zuig/slik) 

 Oxytocine 

 Koorts 

Huid op huid 

contact 

Pijnstilling tijdens de baring en 

borstvoeding 



Zijn er tot nu toe vragen? 



Hobbels bij borstvoeding 



Tepelhoedje 

 Hulpmiddel 

 Maat 

 Nakolven 

 



 

 

Wanneer? 

Scheiding moeder 

 en kind 

Werken 

Wanneer kolven? 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.babyopkomst.nl/article/plicht-werkgever-borstvoeding/&psig=AOvVaw1JpQBBtXGQ-frZzmz6U1T3&ust=1596832634550000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj65rO3h-sCFQAAAAAdAAAAABAD


Voorbereiding 



Manieren van kolven 

 

 

 Antenataal kolven; manueel kolven 

 

 

 

 

 

 

 Met een handkolf 



Manieren van kolven 

 

 

 

 

 

 Elektrisch kolven (enkel/dubbelzijdig) 

 Tweedehands kolf 

 Open/gesloten systeem 

 Verzekering vergoeding kolf 

Meer info:  

  www.borstkolven.net  

  www.moedermelknetwerk.nl  

   www.voedingscentrum.nl 

   Geboortehuis Leiden: elektrisch kolven van moedermelk 

 

 

 

http://www.borstkolven.net/
http://www.moedermelknetwerk.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/


De doorsnee van de tunnel (daar waar de tepel 

ingetrokken wordt), bepaalt de maat van het 

schild. 

Goede maat schild 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.topmedicare.nl/product/medela-borstschild-personalfit/&psig=AOvVaw3PYUcU_TF3sZ1DPvfr3_dI&ust=1596830214409000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi056quh-sCFQAAAAAdAAAAABAY


https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.medela.nl/borstvoeding/jouw-borstvoedingsperiode/borstschildmaten&psig=AOvVaw3wkxXd6JQmux4DctwXIfLZ&ust=1596828343266000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj34aOnh-sCFQAAAAAdAAAAABAI




Bewaren moedermelk 

Temperatuur Bewaartijd 

Net afgekolfde melk Kamertemperatuur 

thuissituatie 

Kamertemperatuur 

ziekenhuis 

6 tot 10 uur 

 

Max. 2 uur 

Net afgekolfde melk Koelkast thuissituatie 

Koelkast ziekenhuis 

Max. 5 dagen 

Max. 48 uur 

Afgekoelde moedermelk Vriesvak koelkast Max. 2 weken 

Afgekoelde moedermelk (kleine) vriezer die vaak 

open en dicht gaat 

3 tot 4 maanden 

Afgekoelde moedermelk Diepvries constant -18 

graden C of kouder 

6 maanden 

Ontdooide moedermelk Koelkast Max. 24 uur 

Ontdooide moedermelk Kamertemperatuur Direct gebruiken 



Bewaren moedermelk 

 

 

 

 

 

 

 Voedingscentrum 

‘ Zo bewaar en ontdooi je moedermelk’ 

‘ Zo maak je moedermelk klaar’   



Zijn er tot nu toe vragen? 





Hoe lang borstvoeding? 

 Norm 2 jaar volgens de WHO 

 Eerste 6 maanden alleen borstvoeding 

 Eerste jaar is melk de hoofdvoeding 

 Tweede jaar is melk de bijvoeding 

 



 

 

 

Voedingsrecht 

Borstvoeding en werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voedingscentrum 



Informatie 



Informatie 

 Consultatiebureau/weeguurtje 

 Folders LZR 

 Internet 

  www.voedingscentrum.nl 

  www.lalecheleague.nl 

  www.borstkolven.net 

  www.moedermelknetwerk.nl 

http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.lalecheleague.nl/
http://www.borstkolven.net/
http://www.moedermelknetwerk.nl/




 

 

 

 

 

 

 Wij willen u bedanken voor deelname aan deze online presentatie ‘ Borstvoeding geven’  

 Zijn er nog persoonlijke vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de 
lactatiekundigen van het Laurentius ziekenhuis via mail: miriam.heijkers@lzr.nl of 
gioia.vandeven@lzr.nl; Telefoon 06 50559826 

 U kunt naderhand de bijeenkomst terugkijken via dezelfde link waarmee u deel 
heeft genomen aan de bijeenkomst 

 

mailto:miriam.heijkers@lzr.nl
mailto:gioia.vandeven@lzr.nl

