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1. De belangrijkste voordelen van 

borstvoeding

• Voor de baby :
• Unieke samenstelling

• Antistoffen

• Makkelijk verteerbaar

• Voor de moeder :
• Sneller algemeen herstel

• Beter samentrekken baarmoeder

• Bescherming borst- en eierstokkanker

• Praktische voordelen



2. De werking van borstvoeding

Prolactine :

Activeert de melkproducerende cellen

=> doet de melkkliertjes melk maken

Oxytocine : 

Activeert de spiercellen

=> doen de melkkliertjes samentrekken

=> de melk stroomt naar de baby 

=> de toeschietreflex.

Samentrekken van de baarmoeder

Dorstgevoel / ontspannen, loom gevoel

Stressgevoelig / alcohol - roken - cafeïne



Bij borstvoeding

BV hormonen stimuleren door prikkeling van de tepelhof 

Hoe meer je de baby 

aanlegt, hoe meer melk 

je zal produceren

Zorg voor 10 – 12 – 15 

stimulatiemomenten per 

24 uur



BV hormonen stimuleren en melkkliertjes activeren!

De melkproductie stimuleren

door

10 – 12 stimulatiemomenten

per dag

2. aanleggen

1. huid op huidcontact

3. Manueel    

kolven



3. De melkproductie stimuleren

3.1. Huid op huidcontact



3. Melkproductie stimuleren
Huid op huidcontact

Techniek

• De baby wordt naakt (pamper aan) op 

het ontblote bovenlichaam gelegd

• Het aangezicht naar de ouder toe

• Dek de baby toe (afkoeling)

Voordelen

• Huilen

• Huidtemperatuur

• Ademhaling

• Bloedsuiker

• Hechting

• Kolonisatie bacteriën

• Borstvoeding : lokt hongersignalen uit

stimuleert het leerproces

Onbeperkt huid op huidcontact
= de basis 



Observeer de hongersignalen

De baby geeft aan dat hij honger heeft d.m.v. ‘hongersignalen’
Hij zal sneller hongersignalen aangeven wanneer hij huid op huid ligt

• Vroege hongersignalen!

• Likken, happen, smakkende geluidjes, zoeken met mondje, vingers naar mondje

brengen, zuigen op handje of arm

• Latere hongersignalen

• Piepende geluidjes, onrustig zijn, onderbroken wenen

• Gebalde vuistjes, spanning in lichaam

• Late hongersignalen

• Hevig wenen, rood worden

Reageer op de vroege hongersignalen! 

=> de baby is nog rustig en geduldig, hij zal makkelijker aan de borst gaan. 

Een huilende baby kun je niet aanleggen!



3. De melkproductie stimuleren
3.2. Aanleggen van de baby
(het verloop van de borstvoeding)



De borstvoedingsstart 
Een zo natuurlijk mogelijk verloop van de arbeid en de bevalling geeft een betere 

BV start en een langer BV duur

onmiddellijk na de geboorte aanluitend 1e borstvoeding

huid op huidcontact inprenting - antistoffen



De baby aanleggen

Houding van de moeder

Stressfactoren vermijden  

Ontspannen, comfortabele houding

Goede ondersteuning  

Houding van de baby

De baby ligt op borsthoogte, ondersteund door 
kussens (kan makkelijk aan de borst)

Zijn lichaam naar de moeder gedraaid
Zijn hoofd in het verlengde van zijn lichaam 
(moet zijn hoofd niet draaien bij aanhappen)

Neusje t.h.v. de tepel



Verschillende aanleghoudingen



1: streel de lipjes met de tepel,            

de baby begint te likken
2: de baby maakt kleine aanhap

bewegingen

3: hij maakt een grote, wijde, open mond,  

breng hem dan naar de borst 
4: de baby is aangehapt

Kellog’s mondje!

Het aanhappen



Hoe weet je of de baby juist is aangehapt?

Vismondje = fout

bij speen - fopspeen!

Wijd open mond (hoek van 180°)  
Lippen naar buiten gekruld

=>  bovenlip : grote boog / onderlip : kleine boog

Tepelhof als referentie 
=> klein tepelhof :  niets meer zichtbaar
=>  groot tepelhof : randje zichtbaar

Kellogg’s mondje = goed



Hoe weet je of de baby effectief drinkt?

• De baby zuigt met bolle wangetjes

• Het oortje gaat op en neer tijdens het
zuigen

• Verandering in zuigritme

• Zien / voelen / horen slikken

• De tepels zijn lichtjes gevoelig 
bij het begin van de voeding

• De tepels zijn verlengd na de voeding

Laat de baby niet sabbelen aan de borst!





Hoe lang moet de baby aanliggen?

• De baby bepaalt zelf hoe lang hij wil drinken (niet laten sabbelen!)

=> dit kan heel wisselend zijn!

• Zo nodig de baby stimuleren en de borst door borstmassage en 
borstcompressie

• Laat de baby drinken aan de 1e borst tot hij zelf loslaat.

Steeds de 2e borst aanbieden zodat beide borsten voldoende 

geprikkeld worden.

• Probeer de voeding af te ronden binnen 1 uur



Hoe vaak de baby aanleggen?

• Borstvoeding geef je in de eerste plaats op vraag van de baby 

observeer daarom de hongersignalen (huid op huidcontact!)

• zo nodig zelf bijsturen als de baby slaperig is

(wakker maken in ondiepe slaap)

Clustervoedingen

Korte, frequente, snel op elkaar volgende voedingen die een

lange rustperiode voorafgaan of volgen

Nachtvoedingen

Hogere melkproductie

De 1e dagen 10 tot 12 stimulatiemomenten over 24 uur

=> skinnen, aanleggen, manueel kolven



Zo nodig de baby wakker maken

Maak de baby wakker tijdens de 

‘lichte slaapfase’ 

• Bewegen met armen / benen

• Zuig- / smakbewegingen 

• Gezichtsuitdrukking verandert

Een baby die diep slaapt 

(onbeweeglijk in zijn bedje ligt),

kun je niet wakker maken!

Hoe de baby wakker maken

• Dekens losmaken of verwijderen

• Luier verschonen

• Praat tegen de baby, maak 

oogcontact

• Poppenoog-reflex 



Hoe de baby aan de borst 

krijgen

• Streel de lipjes met de tepel 
(stimuleert de zuigreflex)

• Colostrum maakt de baby alert! 

(likken van de tepel of lepeltje geven)

Hoe de baby stimuleren om 

te blijven drinken

• Borstmassage / borstcompressie

• Strijk met je vinger langs zijn keel 
(stimuleert de slikreflex)

• Masseer zijn rug / achterhoofd  
handpalmen / voetzolen  

• Wissel van borst en / of 

voedingshouding zo gauw de 

baby sabbelt of in slaap valt



3. De melkproductie stimuleren

3.3. Manueel kolven en lepeltjes geven



Manueel kolven 
Indien de baby niet wil of nog niet goed aan de borst kan drinken

manueel kolven

Manueel kolven na de borstvoeding en/of tussen de voeding 

De afgekolfde melk met een lepeltje of cupje aanbieden 

Indien weinig of geen melkdruppeltjes in het begin:

=> overdag elk uur een 5 tal minuutjes manueel kolven



Manueel kolven: techniek

Stap 1 : plaats duim en wijsvinger 

2 tot 3 cm achter de tepel

Stap 2 : duwen : duw de huid naar 

achteren richting borstkas

Tip: na elke voeding een paar druppels melk laten drogen op de tepels 

voor een beschermende werking

Stap 3 : knijpen : duw duim en wijsvinger 

in de borst

Stap 4 : trekken : glij met de ingedrukte 

vingers naar de tepel toe





Hoeveel lepeltjes geven

• Dag 0: paar druppeltjes tot 7 ml 

=   1 tot 3 lepels  per voeding

• Dag 1: 7 tot 15 ml

=   3 tot 6 lepels  per voeding

• Dag 2: 15 tot 25 ml

=   6 tot 12 lepels per voeding

De eerst dagen: 10 tot 12 voedingen over 24 uur!

=> héél frequent, kleine hoeveelheden

dag 0:  5 – 7 ml 

dag 4:  +/- 30 ml

dag 10:  +/- 50 ml  



Lepeltjes of een cupje geven: de voordelen

• De baby krijgt colostrum aangeboden, 

ook al wil hij niet aan de borst 

• Colostrum geeft energie en is laxerend

• Minder gewichtsverlies

• Beter BV verloop





4. Hoe weet je dat de 

borstvoeding goed verloopt



Hoe weet je of de borstvoeding goed verloopt

De stoelgang

dag 0 tot dag 2 :  min 1 x meconium (zwart)
dag 3                 :  min 3 x overgangsstoelgang (bruin, groen)
vanaf dag 4       :  kan een onregelmatig patroon vertonen

meestal vloeibaar, geel van kleur

De plasluiers

dag 0 : 1     dag 1 : 2 dag 2 : 3      dag 3 : 4      dag 4 : 5 - 6
de kleur verandert van donker geel naar doorschijnend

De gewichtsevolutie

Gewichtsverlies  :      1e 3 dagen tot  7  %   (max. 10 %)
Gewichtstoename  :      na dag 5

Het is altijd de combinatie van alle factoren samen die aantonen 
dat de borstvoeding goed verloopt!





5. Meest gestelde vragen



Voeding

• Tijdens de zwangerschap : zo gevarieerd mogelijk eten

• Tijdens de borstvoeding : een volwaardige, gevarieerde, 

calorierijke voeding

• Alles met mate (citrus, - steenvruchten,kolen, ui)

• Drinken als je dorst hebt, niet uitstellen

• Afvallen uitstellen tot later (BV = 500 KCal extra)

• Koffie beter na de borstvoeding

• Alcohol vermijden 

• Kwaliteit is beter dan kwantiteit

• Vegetarisme / veganisme



Is moedermelk alleen voldoende?

• Tot de leeftijd van 6 maanden bevat moedermelk alle 

voedingsstoffen die nodig zijn voor je baby.

• Tijdens de warme zomermaanden wordt er meer voormelk 

aangemaakt (is dorstlessend), de baby heeft geen extra water 

nodig!



Wat met een fopspeen?

• Zuigverwarring (in de beginfase van de BV)

• Overslaan van voedingen

=> minder melkproductie

=> geen goede gewichtstoename bij de baby

• Huilen of onrustig zijn is een signaal van de baby om ons iets 

duidelijk te maken.  

Met een fopspeen kan een baby zich minder goed uiten



De presentatie op de website

• De presentatie van de infosessie borstvoeding kunt 

u terugvinden op de website van het ziekenhuis 

campus Sint – Augustinus

• Klik in de rubriek zwangerschap op de foto : infosessie 

rond borstvoeding

• Klik daarna in de derde blauwe balk rechts om de 

presentatie te openen



Zijn er nog vragen?


