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VOORWOORD 

Beste lezer, beste zorgverlener, 

Dit protocol is een update en werd volledig herzien ter voorbereiding op de vierde herevaluatie 
van onze materniteit met betrekking tot het behouden van het label BFHI.  

Het eerste protocol kwam tot stand in samenwerking met de leden van het borstvoedingscomité 
van het Sint-Vincentiusziekenhuis. Alle onderwerpen zijn uitvoerig behandeld tijdens vele 
werkvergaderingen, waarbij steeds werd uitgegaan van de meest recente wetenschappelijke 
gegevens. De tweede versie van ons protocol had als doel de eerste inhoudelijk te versterken en 
op basis van steeds evoluerende wetenschappelijke bevindingen, de richtlijnen aan te passen, te 
preciseren of te verfijnen. In de derde herziening werden de zorg voor moeders die 
kunstvoeding geven en het moedervriendelijk beleid in de verloskamer toegevoegd aan het 
protocol.  
Een moedervriendelijk beleid in de verloskamer heeft tot doel alle moeders te informeren over 
de mogelijkheid om een meer natuurlijke en niet-gemedicaliseerde bevalling te hebben. Het is 
daarenboven bekend dat een natuurlijke bevalling bijdraagt aan een goede start voor de baby en 
een goede borstvoeding. Verder moet er ook aandacht besteed worden en de nodige 
ondersteuning geboden worden aan de moeders die ervoor kiezen om kunstvoeding te geven of 
aan hen die om andere redenen flesvoeding dienen te geven.  

De implementatie van de 10 vuistregels voor de begeleiding van borstvoeding en van de WGO-
code blijft de toetssteen voor het toekennen van het “Babyvriendelijk Ziekenhuis” certificaat. Om 
dat te verwerven werden kennis en expertise samengebracht en zijn duidelijke afspraken met de 
artsen gemaakt. 

Ons hoofddoel blijft in een goede eenvormige begeleiding te voorzien, gedragen door een 
volledige ploeg zorgverleners en een volledige instelling, om alle ouders te helpen hun baby een 
optimale start te geven in het leven. Dit protocol blijft dan ook een levend document dat door 
studie en ervaring zal worden bijgestuurd en aangevuld zal worden doorheen de toekomst. 

De voorbije jaren werd er hard gewerkt om moeders en hun pasgeborene te blijven begeleiden 
volgens protocol en dit in een snel veranderend medisch landschap waarin digitalisering  van 
het patiëntendossier steeds belangrijker werd. Het is echter niet in een procedure te bevatten 
hoe men leert om juiste informatie te geven, hoe men voelt welke benadering een moeder nodig 
heeft om door te gaan en zich te laten helpen of om ontgoocheling om te zetten in positief gevoel. 
Toch heeft een zeer grote ploeg van zorgverleners dit met vallen en opstaan en met blijvende 
inzet gedaan. Om deze reden kunnen wij zeggen dat we met dit protocol de basis uitbreiden met 
een verfijnde visie op het begeleiden van jonge ouders bij de geboorte van hun baby en de eerste 
tijd samen. 

Een toenemend aantal medewerkers heeft een bijdrage geleverd aan het implementeren van de 
vuistregels, het vorm geven aan een baby- en moedervriendelijk klimaat op de materniteit en 
alle moeder- kinddiensten binnen de instelling en daarbuiten. 

 



______________________________________________________________________________________ 

Protocol Borstvoeding – GZA Ziekenhuizen - Campus Sint-Vincentius 

5 

December 2022 

De laatste jaren werd de prenatale consultatie versterkt door verschillende vroedvrouwen met 
als doel het prenatale aanbod te verhogen.  Tijdens de consultaties is er ruimte voor individuele 
vragen rond borstvoeding, wordt de postnatale begeleiding besproken en zo nodig reeds 
geregeld. Ook werden de maandelijkse borstvoedingslessen in groep gepromoot.  Deze lessen 
werden eveneens in een nieuw jasje gestoken om ze aantrekkelijker en interactiever te maken.   

Verder werden het borstvoedingsprotocol en de borstvoedingsbrochure inhoudelijk aangepast 
en de posters rond de tien vuistregels opgefrist. 

Op de materniteit werd geïnvesteerd in het veilig samen slapen door de aankoop van co-
sleepers. Elke kamer op de materniteit is voorzien van een affiche omtrent skin-to-skin. Dit alles 
wordt gedaan om de nabijheid van moeder en kind te bevorderen.  

Er werd een sociale media pagina opgericht (Instagram) om het bereik over ons baby- en 
moedervriendelijk te vergroten. 

Een speciale vermelding van de leden van het borstvoedingscomité is ook nu weer op zijn plaats:  

Dieter Smis, verpleegkundig diensthoofd vrouw en kind 

Sarah Van Vlierberghe, hoofdvroedvrouw 

Nathalie De Backker, adjunct-hoofdvroedvrouw neonatologie 

Martien Van Eynde, vroedvrouw-lactatiekundige 

Sofie Verbeeck, vroedvrouw-lactatiekundige 

Nicole Stuer, vroedvrouw-lactatiekundige 

Dorien Daems, vroedvrouw-lactatiekundige 

Renée Verhoeven, vroedvrouw-lactatiekundige 

Kyani Vertommen, vroedvrouw-lactatiekundige 

Karen Hennissen, vroedvrouw-lactatiekundige 

Eline Vitta, vroedvrouw-lactatiekundige 

Bieke Blondé, vroedvrouw 

Anne-Catherine Redig, vroedvrouw 

Magali Dewulf, gynaecologe 

Katleen Poschet, pediater 

Daphnée Ophoff, pediater 

Benedicte Geniets, anesthesiste 

Anneleen Brebels, anesthesiste  
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INLEIDING 

I. BABYVRIENDELIJK BELEID 

Dit protocol vormt de basis van het borstvoedingsbeleid op onze materniteit.  Het is gebaseerd 
op de 10 vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding, zoals geformuleerd door UNICEF 
en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).  

Het werken volgens dit protocol was een eerste stap naar het verkrijgen van het predicaat 
“Babyvriendelijk Ziekenhuis”. Dat predicaat kent UNICEF wereldwijd toe aan instellingen die 
werken volgens de 10 vuistregels en daarmee de kwaliteitszorg door heel het team bevorderen. 
Doel is bovenal een  positief borstvoedingsklimaat scheppen voor alle cliënten. Daarmee wordt 
tegemoet gekomen aan de WGO-verklaring ‘Innocenti Declaration’, waarin het recht van elk kind 
op volledige borstvoeding gedurende het eerste half jaar van zijn leven en als waardevolle 
aanvullende voeding voor de volgende jaren wordt vastgelegd, alsook het recht van elke vrouw 
om dit aan haar kind te geven. 

Elk ouderpaar heeft het recht zelf te kiezen op welke manier zij hun kind zullen voeden. Een 
goede keuze maken kan echter alleen wanneer men kennis heeft en bovendien van de voor- en 
nadelen van alle alternatieven op de hoogte is. Door het aanbieden van adequate informatie 
omtrent het belang en de praktijk van borstvoeding geven en van de gezondheidsrisico’s en 
andere mogelijke nadelen van kunstvoeding voor moeder, kind en maatschappij, kunnen de 
zwangere vrouw en haar partner een meer bewuste keuze maken. 

Een vrouw die bewust een voor haar omstandigheden passende keuze maakt, zal de 
consequenties van die keuze grondig overdenken en alle voor- en nadelen in beschouwing 
nemen. Is het besluit om borstvoeding te geven eenmaal genomen, dan is de hulpverlener 
degene die de ouders daarin positief kan stimuleren. De respectvolle houding van de 
hulpverlener en zijn of haar kennis en vaardigheden op het gebied van borstvoeding zijn daarbij 
van groot belang. 

Meestal is de keuze van de moeder die twijfelt of zij borstvoeding zal geven, niet gebaseerd op 
gezondheidsaspecten van de baby of haarzelf. De vaak genoemde nadelen van borstvoeding 
hebben doorgaans betrekking op psychosociale factoren die gerelateerd zijn aan de moeder en 
haar partner, alsook op iatrogene factoren.   

Er zullen op de materniteit personen zijn die als referentie fungeren voor het verduidelijken en 
begeleiden van het protocol. Die personen verbinden zich er ook toe ervoor te zorgen dat het 
protocol up-to-date blijft en problemen bespreekbaar gemaakt worden. 

Voor de leesbaarheid is verwijzing naar achtergrondliteratuur bijeengebracht in een algemene 
literatuurlijst achteraan. 
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Indien niet anders aangegeven gelden volgende specificaties voor onze materniteit : 

Dit protocol zal gelden voor de gezonde, à terme pasgeborene die bij zijn moeder verblijft en 
voor de gezonde pasgeborene vanaf 36 weken met een geboortegewicht van >2400 gram, die op 
de kamer bij zijn moeder kan blijven. 

Op onze materniteit wordt elke pasgeborene van <2400 gram of <36 weken zwangerschapsduur 
opgenomen op de neonatale afdeling voor een observatie van minstens 24 uur. Ook op die 
afdeling worden moeders bijgestaan om hun baby zo snel mogelijk moedermelk of borstvoeding 
te geven, alsook om het fysieke contact met hun baby te onderhouden. De baby krijgt ook enkel 
moedermelk tenzij bijvoeden op medische indicatie noodzakelijk blijkt en er onvoldoende 
moedermelk ter beschikking is. Wanneer hij niet rechtstreeks aan de borst kan drinken, wordt 
hij gevoed volgens de regels van het BFHI. Dit zeker zolang de moeder nog op de materniteit 
verblijft. Uiteraard moet men op neonatologie soms rekening houden met de specifieke 
behoeften van de pasgeborene. 
Voor de andere baby’s op de neonatologie gelden uiteraard specifieke criteria. De dienst maakt 
onderdeel uit van het programma ‘ Ontwikkelingsgerichte zorg’ en werkt aan goede zorg rond 
(borst)voeding voor deze baby’s en hun ouders. Ouders zijn bijzonder welkom en noodzakelijk 
op de neonatologie en worden gevraagd zoveel mogelijk bij hun kind te zijn. Wanneer de 
omstandigheden het toelaten kunnen zij er ook ’s nachts verblijven. Dit wordt door de 
vroedvrouwen werkzaam op de afdeling sterk gestimuleerd. 

Aan HIV-positieve moeders wordt de nodige persoonlijke aandacht en begeleiding gegeven in 
een vertrouwelijke sfeer. Aangezien deze groep in onze instelling zo klein is (<0,5%), hebben wij 
verder geen uitgebreid protocol hieromtrent. Er gebeurt een screening voor HIV door de artsen 
en vroedvrouwen die zwangeren opvolgen. Wij werken zeer goed samen met het UZA en 
Tropisch Instituut waarnaar deze mensen worden verwezen bij positieve tests.  

De zorg voor moeders die flesvoeding geven gebeurt individueel. Zij die noodgedwongen 
flesvoeding geven en zij die bewust kiezen voor het geven van kunstvoeding, worden bijgestaan 
in het leren voeden van hun baby met dezelfde aandacht voor de fysiologische en emotionele 
noden van hun kindje. Ter info krijgen zij de brochure ‘Flesvoeding’ van Kind en Gezin. We geven 
hen ook een demonstratie over het bereiden en bewaren van kunstvoeding voor ze het 
ziekenhuis verlaten.  
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II. MOEDERVRIENDELIJK BELEID 

Dit protocol vormt ook de basis voor de informatie en begeleiding die aan moeders wordt 
gegeven ter voorbereiding op hun bevalling en tijdens hun arbeid. Wetenschappelijk onderzoek 
heeft uitgewezen dat een natuurlijke, ongecompliceerde en niet-gemedicaliseerde bevalling de 
beste garantie biedt voor een vlotte start na de geboorte. Ook de simpele empirische 
waarneming toont dat moeders die bevallen zonder ingrepen, kunstgrepen of medicatie vlotter 
herstellen na de geboorte van hun baby, het emotioneel beter stellen en de borstvoeding over 
het algemeen sneller op gang komt en vlotter verloopt. De WGO bepaalt dan ook in de nieuwe 
criteria voor het behalen van het label BFHI, dat onze instelling moet kunnen aantonen dat wij 
moeders inlichten over enkele belangrijke onderwerpen met betrekking tot hun bevalling. Ook 
die werden in dit protocol verwerkt. 

Door ouders daarover voor te lichten, kunnen zij rustiger naar de geboorte van hun baby 
toegroeien en mee bepalen hoe zij dit belangrijke moment beleven. De campus Sint-Vincentius 
heeft binnen onze GZA-instelling een traditie en dus ook een expertise in natuurlijke bevallingen 
en natuurlijke geboortes. Het charter van de WGO is dan ook een aanmoediging om die weg te 
blijven volgen en samen met de gynaecologen te zoeken naar goede wegen om ouders hierin te 
blijven steunen. De prominente rol van de vroedvrouw is hier dan ook niet meer weg te denken 
en de goede verstandhouding met de verantwoordelijke gynaecologen, moedigt ouders aan zich 
goed te laten inlichten en begeleiden. 

Speciale aandacht blijft geboden voor de grote groep anderstaligen en allochtone moeders die 
zich bij ons aanmelden. Het aanbod om te helpen is vaak groter dan de gevraagde of gewenste 
hulp. Vaak moeten we dan met creativiteit en geduld doen wat we kunnen binnen een korte 
tijdspanne.  
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DE ACHTERGRONDEN 

I. TIEN VUISTREGELS VOOR HET WELSLAGEN VAN DE BORSTVOEDING, GEFORMULEERD 

DOOR UNICEF EN WGO 
 

Alle instellingen voor moeder- en kindzorg 

dienen er zorg voor te dragen: 

 

1. dat zij een beleid ten aanzien van borstvoeding op papier hebben, dat standaard bekend 
gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers. 

2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn  voor 
het uitvoeren van dat beleid. 

3. dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van 
borstvoeding geven. 

4. dat moeders onmiddellijk na de geboorte en minstens gedurende een uur 
ononderbroken huidcontact hebben en dat men de moeder aanmoedigt om de 
hongersignalen van haar baby te herkennen en dat men zo nodig hulp biedt bij het eerste 
aanleggen. 

5. dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de 
melkproductie in stand houden zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet 
worden. 

6. dat de pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, tenzij op medische 
indicatie. 

7. dat  moeder en kind dag en nacht bij elkaar op de kamer mogen blijven (‘rooming-in’). 
8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd. 
9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen, geen speen of fopspeen gegeven wordt. 
10. dat er  borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen) gevormd kunnen worden 

en dat vrouwen bij het beëindigen van de zorg naar deze groepen verwezen worden. 
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II. DE WGO-CODE 

De WGO-code is een internationale aanbeveling, opgemaakt door de 
Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef, en aanvaard in 1981 in Genève. 

De WGO-code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk beoogt 
het beschermen van borstvoeding door het elimineren van blootstelling van aanstaande en 
borstvoedende moeders aan reclame voor kunstvoeding. Onder reclame wordt verstaan: 
advertenties in publieksbladen voor kunstvoeding, flessen en spenen, het uitdelen van gratis 
monsters door gezondheidswerkers, reclame via posters en dergelijke, met name in 
gezondheidsinstellingen, etc.  
Daarnaast verplichten de fabrikanten zich om op de verpakkingen van kunstvoeding te 
vermelden dat borstvoeding altijd de voorkeur verdient en dienen zij zich te onthouden van 
afbeeldingen of andere suggesties die de resultaten van kunstvoeding verheerlijken. 

III. BELGISCHE WETGEVING VOOR DE BESCHERMING VAN BORSTVOEDING (KB VAN 27 

SEPTEMBER 1993) 

De Belgische wetgeving stipuleert in voornoemd KB de samenstelling van kunstvoeding en 
reglementeert de etikettering: o.a. duidelijk vermelden dat borstvoeding te verkiezen is, geen 
gebruik van termen “gehumaniseerd”, "gematerniseerd”, of andere vergelijkingen met 
borstvoeding. Ook zegt dit KB dat aanbeveling enkel door een onafhankelijke deskundige mag 
gebeuren. Onder artikel 5.1.5. lezen we dat voor volledige zuigelingenvoeding “slechts reclame 
mag worden gemaakt in gespecialiseerde publicaties op het gebied van babyverzorging en in 
wetenschappelijke publicaties”.  En dan nog mag die reclame “slechts gegevens van 
wetenschappelijke en feitelijke aard bevatten” en “niet impliceren, noch doen geloven dat 
flesvoeding even goed of beter is dan borstvoeding”. 

Onze instelling houdt rekening met die aanbevelingen. Dat houdt in dat we geen affiches met 
reclame voor kunstvoeding, zuigflessen, spenen en tutjes zullen uitstallen en geen stalen, 
geschenken, promotiemateriaal of folders van de betreffende firma’s zullen verdelen aan het 
personeel, de zwangeren, moeders en hun familie. Ieder rechtstreeks of onrechtstreeks contact, 
binnen de ziekenhuisinstelling tussen werknemers van deze producenten of distributeurs met 
de zwangere vrouwen of moeders wordt verboden. 

Er zal enkel een individuele voorlichting over de bereiding van kunstvoeding gegeven worden 
aan moeders die deze informatie nodig hebben. Een hoofdstuk van het protocol wordt gewijd 
aan het kiezen van de voeding, het bewaren, verdelen of klaarmaken ervan, alsook het toedienen 
ervan op een babyvriendelijke manier. 

De ziekenhuisinstelling aanvaardt geen gratis geschenken (voeding, spenen en fopspenen 
inbegrepen), niet-wetenschappelijke literatuur, materiaal of uitrustingen, geld of financiële 
ondersteuning voor opleidingen of bij het organiseren van evenementen dat door deze 
producenten of verdelers wordt aangeboden. 

Het personeel zal zelf geen geschenken of stalen aanvaarden. 
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Het nieuw KB 19 november 2007: Europese Regelgeving stelt dat 6 maand uitsluitend 
borstvoeding absoluut aanbevolen wordt. De WGO moedigt moeders aan om tot de leeftijd van 2 
jaar borstvoeding te blijven geven. 

IV. AANBEVELINGEN VOOR EEN MOEDERVRIENDELIJK BELEID, ZOALS GEFORMULEERD 

DOOR DE WGO 

Vrouwen worden aangemoedigd om zelf te kiezen wie hen vergezelt, zodat er continu 
lichamelijke en emotionele steun is tijdens arbeid en bevalling, als zij dat wensen. 

Vrouwen mogen drinken en een licht verteerbare maaltijd nemen tijdens de arbeid, als zij dat 
wensen. 

Vrouwen worden aangemoedigd om niet-medische pijnbestrijding te overwegen, waarbij de 
persoonlijke voorkeur van de vrouw gerespecteerd wordt. 

Vrouwen worden aangemoedigd om rond te wandelen en in beweging te blijven tijdens de 
arbeid en zelf aan te geven in welke houding zij wensen te bevallen. 

Het routinematig toepassen van invasieve technieken zoals het breken van de vliezen, een 
episiotomie, het induceren en stimuleren van de arbeid, een kunstverlossing of een keizersnede 

wordt vermeden. 



______________________________________________________________________________________ 

Protocol Borstvoeding – GZA Ziekenhuizen - Campus Sint-Vincentius 

16 

I. HET BORSTVOEDINGSBELEID 

1. VUISTREGEL ÉÉN 

“Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te 
dragen dat zij een beleid ten aanzien van borstvoeding op papier 
hebben, dat standaard aan alle betrokken medewerkers bekend 
gemaakt wordt.” 

DOELSTELLING 

 het bieden van een kader waarbinnen alle medewerkers optimale zorg kunnen geven 
 het garanderen, bij het op de juiste wijze in de praktijk brengen, van uniformiteit in de 

zorg 
 het gevoerde beleid en de visie van het ziekenhuis aangaande borstvoeding, de zorg voor 

niet-borstvoedende moeders en het respecteren van de Code zijn gekend door alle 
verzorgend en niet-verzorgend personeel dat in aanraking komt met moeder en kind 

UITVOERING 

Dit borstvoedingsprotocol is het geschreven borstvoedingsbeleid van deze instelling. Het is 
voortdurend beschikbaar ter inzage voor medewerkers en cliënten. Het beleid wordt 
systematisch gecommuniceerd aan alle nieuwe stafleden die instaan voor de zorg voor moeder 
en kind, onafhankelijk van hun statuut (loontrekkende, zelfstandige of vrijwilliger). 

Een integraal exemplaar is te vinden op elke afdeling voor pre-, per- en postnatale zorg voor 
moeder en kind, zijnde de materniteit, de verloskamer, neonatologie, alsook de pediatrie en de 
consultaties gynaecologie en pediatrie. Iedere vaste medewerker van de materniteit  , inclusief 
de assistenten, bezit een persoonlijk exemplaar. 

Door middel van posters, verspreid over alle relevante plaatsen binnen het ziekenhuis, wordt de 
korte inhoud van het beleid en de weergave van het respecteren van de internationale code 
bekendgemaakt. Daar onze instelling een multicultureel karakter heeft, zijn de vuistregels 
vertaald in de meest courante talen, zijnde Frans, Engels, Turks en Arabisch (zie ook folders op 
de afdeling). 

RESPECTEREN VAN DE CODE: PRAKTISCH 

 Zowel op de afdelingen voor moeder- en kindzorg als binnen het ziekenhuis wordt elke 
vorm van zichtbare verwijzing naar kunstvoeding, spenen of reclame voor aanverwante 
producten geweerd, alsook elke vorm van promotie door firma’s van kunstvoeding in de 
vorm van speelgoed, posters of ander materiaal. Er worden ook geen toelagen aanvaard 
in de vorm van sponsoring voor activiteiten of congressen, bijscholingen en dergelijke. 
Er worden geen stalen van kunstvoeding meegegeven aan moeders bij het verlaten van 
de materniteit. 



______________________________________________________________________________________ 

Protocol Borstvoeding – GZA Ziekenhuizen - Campus Sint-Vincentius 

17 

 De reclamepakketten de Roze Doos (in aangepaste versie weliswaar) en de Blauwe Zak 
werden sinds 2018 definitief afgeschaft. 

 In het winkeltje van het ziekenhuis worden geen fopspenen en aanverwante producten 
zichtbaar verkocht. 

 Op de materniteit zelf is geen materiaal te zien dat verwijst naar flesvoeding of de 
promotie ervan. Dat materiaal wordt in een afgesloten ruimte bewaard. 
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2. VUISTREGEL TWEE 

“Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te 
dragen dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, 
die voor het uitvoeren van het beleid noodzakelijk zijn.” 

DOELSTELLING 

 Theoretische en praktische opleiding en bijscholing worden volgens functie en 
opleidingsniveau gegeven, zodat alle betrokkenen die in contact staan met moeders en 
baby’s optimaal kunnen inspelen op de noden van moeder en kind vanuit hun specifieke 
invalshoek. 

 Praktische vaardigheden worden door interne bijscholing verschillende malen per jaar 
aangeleerd of herhaald. Elke medewerker kan reflecteren over de praktijk met de 
lactatiekundige of de leden van het borstvoedingscomité. 

UITVOERING: BIJSCHOLING 

Bij invoering van dit beleid werden alle betrokken medewerkers op de hoogte gesteld en 
bijgeschoold. De bijscholing richtte zich, naast de theorie en de praktijk van de lactatie, ook op 
het bewust maken bij de medewerkers van het belang van borstvoeding voor moeder en kind en 
het belang van een goede begeleiding daarbij. Uiteraard komt moedervriendelijke zorg tijdens 
de bevalling hier aan bod. We gaan er immers van uit dat goede borstvoeding het gevolg is van 
een normale, ongecompliceerde en natuurlijke bevalling. De begeleiding van niet-borstvoedende 
moeders en het geven van kunstvoeding, vormen ook een onderdeel van de bijscholing, net als 
het correct naleven van de internationale code en de aanvullende resoluties van de World Health 
Assembly (WHA). 

De bijscholing voor de leidinggevenden en het team van vroedvrouwen omvat ten minste 20 
uren theorie en praktijk. Deze bijscholing wordt gegeven door gediplomeerde lactatiekundigen. 
De bijscholing van de overige medewerkers wordt door een getrainde lactatiekundige of door 
bevoegde externe trainers gegeven. 

Nieuwe medewerkers worden bij het in dienst treden steeds op de hoogte gebracht van het 
borstvoedingsbeleid en van de noodzaak te werken volgens deze richtlijnen. Zij worden binnen 
zes maanden na het in dienst treden bijgeschoold via een 20-uren cursus, gegeven door de 
lactatiekundigen van de GZA-groep. Alle basisvaardigheden worden daar grondig aangeleerd.  

Nieuwe assistenten kindergeneeskunde of nieuwe stafmedewerkers worden door de 
lactatiekundige gedurende drie uur op de hoogte gebracht van de visie van een BFHI-ziekenhuis 
en hun rol daarin. Zij worden ingelicht over de praktijk op de materniteit en het te volgen 
protocol en zij weten tot wie zij zich kunnen wenden voor extra informatie en vorming. 

Voortgaande bijscholing vindt plaats door het beschikbaar stellen van didactisch materiaal zoals 
handboeken, video’s, illustratiemateriaal en relevante literatuur. Het bijwonen van congressen 
en symposia over borstvoeding en aanverwante onderwerpen wordt door de instelling zowel 
gestimuleerd als praktisch en financieel gesteund. Interne bijscholingen van de medewerkers op 
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de materniteit, worden regelmatig gegeven door een GZA-lactatiekundige. De thema’s sluiten 
aan bij de veranderingen en doelstellingen van het BFHI. Ook tijdens dienstvergaderingen 
vinden er korte sessies plaats om de zorgkwaliteit rond borstvoeding op peil te houden en om 
nieuwe inzichten of procedures te communiceren aan het team. Door de bijna dagelijkse 
aanwezigheid van de leidinggevenden en een lactatiekundige, is er snelle bijsturing van de 
praktijk op de werkvloer en steeds kans tot overleg en reflectie omtrent de gestelde handelingen 
in het begeleiden van borstvoeding. Ook wordt er gewerkt aan een e-learning in verband met 
borstvoeding waarbij zowel theorie als praktijk kunnen afgetoetst worden bij iedere 
medewerker van een moeder-kind afdeling. 

Het gebruikte voorlichtings- en opleidingsmateriaal wordt jaarlijks herzien en, waar nodig, 
aangepast aan nieuwe inzichten. Dat materiaal omvat, naast dit beleid, de informatiebrochures 
voor pré- en postnatale voorlichting van de cliënten en het lesmateriaal voor de scholing en de 
bijscholing van de medewerkers.  
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3. VUISTREGEL DRIE 

“Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te 
dragen dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de 
voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.” 

DOELSTELLING 

Het bieden van voorlichting en informatie over zwangerschap, bevalling en borstvoeding geven, 
zodat vrouwen: 

 begrijpen dat borstvoeding geven het meest logische gevolg is van zwangerschap en 
bevalling. 

 zich kunnen voorbereiden op het geven van borstvoeding. 
 een stevige basis hebben om een geïnformeerde keuze te kunnen maken. 
 geïnformeerd worden over een moedervriendelijke begeleiding bij de bevalling. 

Het bereiken van elke zwangere door vroedvrouwenconsultaties, georganiseerd in verschillende 
vormen, die aansluiten bij de wijze van opvolging van de zwangerschap. 

UITVOERING 

Organisatie van de GVO 
Zwangere vrouwen binnen onze instelling hebben de mogelijkheid om zich via verschillende 
kanalen te laten informeren over borstvoeding, arbeid en bevalling in een moedervriendelijk 
klimaat.   

I. Individuele consultatie en GVO bij de vroedvrouw 
Sinds we het label behaalden, zijn we gestart met consultaties bij de vroedvrouw. Daarnaast 
werken we nauw samen met verschillende zelfstandige vroedvrouwen of 
vroedvrouwpraktijken, die ook zwangerschappen begeleiden. De prenatale info die zij 
verstrekken is gelijklopend met die van het ziekenhuis. Het doel is dat alle zwangere vrouwen 
die in onze instelling komen bevallen doorverwezen worden naar de vroedvrouw voor minstens 
2 consultaties, waarvan de eerste plaatsvindt rond 25 weken. Daar wordt hen dan voorlichting 
gegeven over arbeid, bevalling en borstvoeding. De zwangere vrouwen die binnen het 
ziekenhuis bij de vroedvrouw komen, worden aangemoedigd om deel te nemen aan de 
borstvoedingslessen en kunnen via een E-agenda onmiddellijk ingeschreven worden. 

II. Borstvoedingslessen 
Eén maal per maand wordt er een borstvoedingsles gegeven aan groepen tot 40 personen. Ook 
de partner is welkom op deze sessie. De les wordt gegeven aan de hand van een powerpoint-
presentatie en is interactief. Ze wordt gegeven door vroedvrouwen van de materniteit van Sint-
Vincentius. 
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III. Borstvoedingsbrochure 
Aan elke zwangere of bevallen moeder wordt een borstvoedingsbrochure gegeven. Dit is een 
informatieve folder die volgende elementen bevat: 

 de visie van het BFHI en de code 
 een opsomming van alle gezondheidsaspecten die het belang aantonen van borstvoeding 

voor moeder en kind 
 de nadelen van bijvoeding met kunstvoeding 
 de grondbeginselen van borstvoeding geven 
 voortzetting van de ondersteuning van borstvoeding na het verblijf op de materniteit 

door zelfstandige vroedvrouwen en een overzicht van de bestaande initiatieven en 
organisaties ter bevordering van borstvoeding 

 uitleg over de bedoeling en het nut van moedergroepen 
 anderstaligen krijgen een beperkte brochure in hun taal (d.i. Frans, Engels, Turks of 

Arabisch). 

Deze brochure werd volledig nagekeken & up-to-date gebracht in de afgelopen jaren. 

IV. Visuele GVO 
Naast de posters met de 10 vuistregels, de code, het moedervriendelijk beleid en de promotie 
van GVO en vroedvrouwenconsultatie, die verspreid zijn over het hele ziekenhuis, bevinden zich 
op de materniteit en in de verloskamer een folderrek met info allerhande voor de aanstaande 
moeder. 

V. Sociale media 
Sinds april 2021 heeft onze materniteit een instagram kanaal (@bevallen.in.sintvincentius). 
Doelstelling hiervan is om laagdrempelig info te kunnen verstrekken in verband met onze 
manier van werken binnen GZA ziekenhuizen campus Sint-Vincentius. Dit over zowel onze 
moedervriendelijke aanpak tijdens zwangerschap, arbeid, bevalling als over ons babyvriendelijk 
beleid op materniteit.  

Inhoud van de GVO 
Gedurende de voorlichtingsbijeenkomsten wordt mondelinge en schriftelijke informatie 
verstrekt over: 

 het belang van uitsluitend borstvoeding 
 de praktijk van borstvoeding geven 
 de nadelen en gezondheidsrisico’s van het geven van bijvoeding aan de baby’s gedurende 

de eerste zes levensmaanden 
 gezonde voeding voor de voedende moeder 
 afkolven, borstvoeding en werken 
 het effect van drugs, alcohol en tabak op de borstvoeding en de baby 
 relatie tussen een goede/natuurlijke bevalling en een goede start van de borstvoeding 
 geen paniek als alles anders loopt dan gepland 
 de verzorging van de baby/eerste dagen na de geboorte/naar huis met een baby 
 de rol van een BFHI en een begeleiding gebaseerd op de 10 vuistregels 
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Voor de uitgebreide inhoud van de GVO: zie documentatiekaft GVO (op materniteit). 
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4. VUISTREGEL VIER 

“Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te 
dragen dat moeder en kind onmiddellijk na de geboorte en minstens 
gedurende een uur ononderbroken huidcontact hebben, dat men de 
moeder aanmoedigt om de hongersignalen van haar baby te 
herkennen en men zo nodig hulp biedt bij het eerste aanleggen.” 

DOELSTELLING 

Het garanderen van een zo optimaal mogelijke start voor: 

 het welzijn van moeder en kind 
 het vormen van een goede band tussen moeder en kind 
 het op gang brengen van een adequate melkproductie 
 de adaptatie na een moeilijke of traumatische geboorte gemakkelijker maken. 

VOORDELEN 

 veiligheid en geborgenheid  
 minder stress, minder huilen van de baby 
 beter temperatuurbehoud van de baby 
 beter zuurstofgehalte in het bloed van de baby 
 stabielere bloedsuikerspiegels bij de baby 
 stimuleren van de borstvoedingshormonen van de moeder 
 mogelijkheid van de baby om instinctief gedrag te  vertonen 

 

UITVOERING 

De gezonde pasgeborene 
Elke pasgeborene blijft na de geboorte bij de moeder. De baby wordt voorzichtig afgedroogd en 
blijft continu op de blote huid van de moeder liggen onder een warme doek. Dit contact wordt 
het eerste uur niet onderbroken, tenzij op medische indicatie of op expliciete vraag van de 
ouders. Dit is een standaardpraktijk in onze verloskamer. 

Wij zijn ons bewust van het effect van het veelvuldig en onnodig aanraken van een pasgeborene 
en vermijden dit zoveel mogelijk. Het bepalen van de APGAR-score gebeurt op het verlosbed en 
afnavelen wordt pas achteraf gedaan bij het verzorgen van de baby. Moeder en kind worden 
toegedekt en de baby kan zelf pogingen doen om de borst te nemen. De zoek- en zuigreflex is het 
sterkst in de eerste uren na de geboorte. De taak van de vroedvrouw is beperkt tot observeren 
en zo nodig aanwijzingen geven, het huidcontact wordt niet verbroken. De kamertemperatuur in 
de verloskamer moet voldoende hoog zijn zodat de oxytocine zijn werk kan doen. De placenta 
zal gemakkelijker loskomen en de bloeding blijft beperkt. 
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Na het uitdrijven van de placenta en het eventuele hechten, blijven moeder, partner en baby 
minstens een uur ongestoord bij elkaar. De moeder legt haar baby zelf aan. De vroedvrouw 
observeert op vraag en geeft, indien nodig of op verzoek, aanwijzingen. Ze wijst de moeder op 
signalen die de baby geeft – likken, zoeken, snuffelen, happen – maar houdt de instructie 
eenvoudig. Kennismaking is bij dit eerste aanleggen het belangrijkst. 

De normale verzorging – afnavelen, wegen, meten – gebeurt daarna in de onmiddellijke 
nabijheid van de moeder, zodat oogcontact mogelijk is. Vitamine K wordt pas toegediend na de 
eerste goede borstvoeding. Onze procedure laat toe dit per os te geven aan alle pasgeborenen 
van wie de moeder goed Nederlands verstaat, om te verzekeren dat de verdere toediening per os 
goed gebeurt. Bij families waar geen of slechts beperkte communicatie mogelijk is, wordt 
vitamine K IM gegeven zodat geen verdere toediening meer nodig is. Ook bij maternele inname 
van anti-vitamine-K medicatie wordt dit IM toegediend.  

Huidcontact wordt ook gerealiseerd voor baby’s die geen borstvoeding zullen krijgen. Daarnaast 
wordt eveneens een goede uitleg gegeven aan de ouders voor wie dit niet evident lijkt en 
rekening houdend met hun cultuur wordt hier een oplossing gezocht. 

Complicaties 
Wanneer strikt medische indicaties de scheiding van moeder en kind in het direct postpartum 
noodzakelijk maken, duurt deze scheiding zo kort mogelijk. Soms moet de baby meteen 
onderzocht worden door een kinderarts en kan het huidcontact daarna hersteld worden. 

Uit onderzoek blijkt dat bij gecompliceerde bevallingen (kunstverlossingen, langdurige 
epidurales,…) het huidcontact veel langer zou moeten aangehouden worden. In deze situaties is 
huidcontact van extra groot belang voor de hechting tussen moeder en kind, pijnstillend 
(kunstverlossing) en beperkt de nawerking van een traumatische geboorte, waarvan de 
gevolgen soms zeer lang meegedragen worden.  

Indien de baby voor verdere observatie naar de neonatologie moet, wordt de moeder in staat 
gesteld en gestimuleerd om continu aanwezig te zijn bij haar kind. De immobiele kraamvrouw 
wordt daarbij begeleid en zo nodig met behulp van rolstoel of bed vervoerd.  

We beschikken sinds december 2020 over 2 KOALA-kamers op onze neonatologie-afdeling. 
Ouders kunnen zo 24/24 7/7 bij hun baby blijven gedurende het hele verblijf van hun baby op 
neonatologie. Een baby kan naar een KOALA-kamer verhuizen na toestemming van de 
kinderarts en indien de ouders voldoende zelfstandig voor hun baby kunnen zorgen.  

Ook bieden we op onze neonatologie 2 draagsystemen aan om zo het dragen van een premature 
baby te stimuleren bij ouders.  

Bij sectio’s hebben we in overleg met onze pediaters kunnen bekomen dat baby’s niet standaard 
meer worden nagekeken na een sectio, maar meteen huid-op-huid bij de moeder kunnen gelegd 
worden. 

Indien de situatie (drukte) op de verloskamer het toelaat, kan de baby na de geboorte langdurig 
bij de mama blijven. Ook kan de moeder sinds 2022 haar recovery-periode doorbrengen op onze 
verloskamer en dient er zo geen enkele scheiding van moeder en kind meer te gebeuren.  
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Bijzondere aandacht is geboden bij ongeplande sectio’s. Het zo snel mogelijk herstellen van de 
moeder-kind binding is essentieel in de verwerking van de bevalling.  
Medicatie na sectio is geen obstakel voor de borstvoeding. Dit werd met de anesthesisten 
uitvoerig besproken. Noch epidurale noch algemene anesthesie vormen een probleem. Er wordt 
aanvaardbare medicatie gebruikt. Bij algemene anesthesie wordt gespecificeerd dat de moeder 
aanspreekbaar moet zijn en zich in staat moet voelen om haar kind aan te leggen. De 
hulpverlener observeert nauwkeurig, assisteert bij het vinden van een comfortabele houding en 
zoekt mee naar een efficiënte manier van aanleggen. Indien de baby suf is door de algemene 
narcose, wordt begonnen met het afkolven van de melk om de productie op gang te brengen. (zie 
vuistregel 5) 

Verlengd huidcontact/kangoeroe-zorg 
Eens op de materniteit stimuleren we het huidcontact zowel bij moeder als partner. Dit minstens 
tot het volgende voedingsmoment of langer. Ook wordt het belang van het herhaaldelijk 
toepassen in de dagen erna en thuis uitgelegd.  

Dit is tenslotte het fysiologisch uitgangspunt: vanuit huidcontact vertrekt vanzelf de poging tot 
drinken. Soms moet dit uitdrukkelijk voorgesteld worden aan de ouders. In de 
ziekenhuissituatie zijn ouders sneller geneigd toestemming te vragen voor de meest logische 
handelingen.  

Door uitgebreid huidcontact zal een baby veel sneller het basisvertrouwen ontwikkelen dat er 
aan zijn primaire behoeften voldaan wordt en daardoor zal hij rustiger zijn. 

Geruststellende aanwezigheid van mama of partner zal nog belangrijker zijn als het allemaal niet 
zo vanzelf ging ... Belangstelling voor de borst wordt immers vaak pas getoond na een 
ontspanningsmoment en het gerustgesteld in slaap vallen. Soms zie je ook dat de baby gaat 
wenen en ook mama heel geëmotioneerd is. Het kan belangrijk zijn aan de ouders uit te leggen 
dat het goed is dat baby zijn frustratie kwijt kan bij wie hem het meest na is. Misschien is de 
geboorte zwaar geweest en hebben moeder en kind even de tijd nodig. Dring dan niet aan op de 
eerste voeding, het zal vanzelf komen als beiden rust hebben gevonden (contact met de tepel is 
ook bevorderlijk voor de melkproductie). Bewaar in dit geval het huidcontact en leg de ouders 
uit hoe waardevol dit is voor hun baby. 

Vertel de ouders wat de eerste tekenen zijn dat baby geïnteresseerd geraakt in voeding, ook wel 
de hongersignalen genoemd: 

 Vroege hongersignalen: oogjes gaan af en toe open, zoekbeweging maken met hoofd en 
mond, hoofdje draait, handjes en voeten bewegen  

 Latere hongersignalen: likken, happen, smakkende geluidjes en zuigen op de hand of arm, 
piepende geluidjes, gebalde vuistjes, onrustig zijn 

 Te late hongersignalen: hevig zoeken op de vuistjes, huilen, rood worden 

Met die informatie geef je de ouders de mogelijkheid samen rustig af te wachten en je te verwittigen 
wanneer ze hulp nodig hebben. 
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PRAKTISCH 
 Baby wordt in zijn blootje (met enkel een luier aan) op de ontblote borstkas van 

moeder/partner gelegd 
 Houding van de ouder 45° rechtop 
 Aangezicht vrijhouden – hoofd baby op kushoogte (borstbeen) van ouder 
 De baby wordt toegedekt met een dekentje (cave afkoeling baby) 
 Gebruik eventueel kangoeroedoek van verloskamer 
 Minstens 1 persoon die de baby continu observeert 
 Vermijd afleiding (door bv. gebruik van GSM) 
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5. VUISTREGEL VIJF 

“Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te 
dragen dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby moeten 
aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand houden, zelfs als de 
baby van de moeder moet worden gescheiden.” 

DOELSTELLING 

Het garanderen van de mogelijkheid voor elke moeder om haar kind borstvoeding te geven zo 
lang als haar kind en zij dat willen, met zo min mogelijk problemen, door: 

 het aanbieden van een goede techniek 
 het voeren van een effectief borstvoedingsmanagement 
 het waar nodig behandelen van problemen bij het geven van borstvoeding 

UITVOERING 

Binnen 24 uur na de geboorte wordt gecontroleerd of de moeder informatie heeft gekregen over 
de fysiologie van de lactatie, het aanleggen van de baby, het op gang brengen en houden van de 
melkproductie en het voorkomen en oplossen van dagelijkse problemen, zoals stuwing, pijnlijke 
tepels en kloven, borstontsteking, enz. Zo nodig wordt deze informatie nu gegeven, aangevuld of 
herhaald.  De mondeling gegeven informatie wordt waar mogelijk ondersteund met schriftelijk 
materiaal. Voor de schriftelijke ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de regelmatig 
bijgewerkte borstvoedingsbrochure. 

De basis van de begeleiding ligt in het goed begrijpen en laten begrijpen hoe alles werkt. Het is 
belangrijk dat wij als team beschikken over voldoende middelen om de theorie op goede wijze in 
praktijk om te zetten.  

FYSIOLOGIE VAN DE MELKPRODUCTIE 

Door de eerste dagen heel vaak aan de borst te zuigen (stimulatie) zorgt de baby voor de 
aanmaak van prolactinereceptoren. Hoe meer van deze receptoren er aangelegd worden, hoe 
meer melk de borst op lange termijn zal kunnen produceren. Dat zorgt er voor dat de baby 
zonder problemen lang borstvoeding kan krijgen. Nachtvoedingen zijn heel belangrijk voor de 
aanleg van deze receptoren en dus voor een goede productie op lange termijn. 

De aanmaak van die prolactinereceptoren gebeurt in de eerste dagen na de geboorte door 
frequent aanleggen en ledigen van de borst. Hoe meer prolactinereceptoren aangemaakt 
worden, hoe gemakkelijker het prolactine uit de bloedbaan gehaald wordt en hoe beter de 
melkproductie tot stand komt. Ook in een latere fase van de borstvoeding is de hoeveelheid 
prolactinereceptoren van groot belang om voldoende melkproductie te garanderen. Voeden op 
schema en nachtvoedingen overslaan verhindert de aanmaak van deze prolactinereceptoren. 

De eerste dagen na de geboorte is het prolactine in het bloed verhoogd. De melkproductie is dan 
hormonaal (of endocrien) gestuurd. Bij tepelprikkeling tijdens het zuigen stijgt het prolactine in 
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het bloed om na 45 minuten zijn piek te bereiken en langzaam terug af te nemen. Frequente 
voedingen (minimaal acht tot twaalf of meer) en goed legen van de borst zorgt ervoor dat het 
prolactinegehalte in het bloed hoog blijft en een goede melkproductie gewaarborgd is. Na zeven 
tot tien dagen neemt de prolactinespiegel in het bloed af en wordt de melkproductie 
voornamelijk gestuurd door het vraag en aanbod. In de eerste weken raakt het aanbod 
afgestemd op de behoefte van de baby. En wanneer deze behoefte om de zoveel tijd wat groter 
wordt (groeispurtjes), dan past de productie zich daar aan door de baby weer enkele dagen 
frequenter te voeden. 

Eens de productie goed op gang is, wordt ze in stand gehouden door een vraag- en 
aanbodsysteem. Hoe vaker de borst geledigd wordt, hoe meer melk er geproduceerd wordt. Zo 
eenvoudig is het. 

PRAKTISCH 

Er is een basisgesprek dat wij voeren binnen de eerste zes uur na de geboorte (zie bijlage I.1 het 
basisgesprek: hoe starten we een goede begeleiding), waar wij de moeder bij een postpartum 
controle ook vertrouwd maken met het zelf vastnemen, verschonen en bekijken van haar kindje 
en ondertussen reeds heel wat informatie geven rond voeding, gedrag van de pasgeborene, wat 
ze kan verwachten de komende dagen, beperken van massaal bezoek, het wel of niet geven van 
badjes…  

Een tweede instrument dat we gebruiken is de LATCHES-score (zie bijlage I.2 de LATCHES-
score).  Via dit meetinstrument observeert men veel gerichter de eigenlijke borstvoeding en 
geeft men een bepaalde waarde, een score, die ook door de pediaters geïnterpreteerd kan 
worden. Dit zorgt ervoor dat zij nauwer betrokken zijn bij de essentie van het borstvoeding 
geven. 

Ten derde zijn er bijna dagelijks lactatiekundigen op dienst, wiens taak erin bestaat om 
moeilijkere borstvoedingen van nabij op te volgen, tijd te nemen om moeders goed te 
informeren, samen met collega’s te overleggen,  een goed beleid op te starten en collega’s bij te 
sturen. Verder wordt elke vroedvrouw opgeleid om adequaat basisadvies te geven en de nodige 
ondersteuning te bieden bij de borstvoeding. 

Aanleggen 
Aandachtspunten bij het aanleggen van de baby: 

1. de moeder legt zelf haar baby aan, hulpverlener observeert en geeft waar nodig 
aanwijzingen 

2. de moeder zit/ligt ontspannen, met voldoende steun bij rug, schouder, nek en benen 
3. baby ligt met hele lijfje naar moeder gekeerd, letterlijk buik tegen buik, met zijn neus ter 

hoogte van de tepel en wordt daarbij langs zijn hele rug, schouders en hoofdje gesteund 
door moeders arm - onderste armpje van de baby niet geplet tussen borst en eigen lijfje. 
Oor, schouders en heup liggen in één lijn.  

4. door stimuleren van het bovenlipje met de tepel, doet baby het mondje wijd open. De 
baby wordt door moeder dicht tegen zich aangenomen om dan goed te kunnen 
aanhappen, idealiter met de tepel naar het gehemelte gericht. 
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5. baby heeft de tepel en een groot deel  van de tepelhof in de mond - onder is minder 
tepelhof te zien dan boven - baby’s tong ligt over de tandboog onder de tepelhof - het 
kinnetje moet diep in de borst van de moeder zijn, dan is het neusje vanzelf vrij. Het 
hoofd van de baby ligt dus iets naar achter gekanteld. 

6. baby zuigt geen putjes in de wangen tijdens het voeden 
7. kraamvrouw geeft aan geen pijn te hebben tijdens en na het aanleggen 
8. een gouden regel: raak het hoofdje van de baby zo weinig mogelijk aan en houdt hoofdje 

en nek niet in een klemgreep - wanneer de baby goed gesteund ligt,  kun je hem gewoon 
bovenaan de rug met de vlakke hand naar je toenemen. Afhankelijk van de houding 
waarin de baby werd aangelegd wordt het hoofdje ondersteund door de arm van de 
moeder of door haar vlakke hand (zonder de duim rond het hoofdje te klemmen). 

Normale voedingscyclus van de pasgeborene: 

1. baby is wakker en geeft signalen om aan de borst te gaan 
2. wanneer zijn wangetje aangeraakt wordt, draait hij zijn hoofdje in die richting 
3. zijn zoekreflex wordt gestimuleerd of uitgelokt door zachtjes de bovenlip aan te raken 

met de tepel 
4. hij gaat eraan snuffelen, dan likken en zoeken en dan gaat zijn mondje wijd open en zijn 

tongetje komt naar voor  - zorg dat de baby dicht genoeg ligt en wacht tot zijn mondje 
écht wijd open gaat vooraleer je hem laat toehappen - als mama de borst ondersteunt, 
doet ze dat best met de hand die niet tussen haar en de baby is, om de baby niet van zich 
weg te duwen - als baby goed aanhapt, komt de tepel achteraan in het mondje en zal die 
niet gekwetst worden - dan komen de kaakjes ver op de borst waardoor de melk 
makkelijker stroomt 

5. wanneer de baby ver genoeg hapt, kan het eventjes gevoelig zijn door het uitrekken van 
de weefsels - eenmaal de tepel op zijn plaats zit, mag het geen pijn meer doen 

6. eerst maakt de baby enkele kleine korte bewegingen ‘om de melk los te maken’, de 
toeschietreflex op te wekken - als het goed is gaat hij daarna over op grote drink- of 
kauwbewegingen en kan je hem ook horen/zien slikken - de baby drinkt zo enige tijd, 
maakt dan een pauze en de cyclus begint opnieuw - de pauzes zullen groter worden naar 
het einde van de voeding toe, totdat de baby de borst vanzelf loslaat of niet meer 
reageert op aanmoediging  

7. mama kan de baby even rechtop houden, eventueel een boertje laten doen en de tweede 
borst aanbieden - vaak is er tussen 2 borsten een fysiologische pauze van 5 tot 15 
minuten - soms drinkt de baby geen tweede kant of slechts heel kort, dan is het 
aangewezen om de tijd tussen 2 voedingen niet te lang te houden.  

8. Wanneer de baby de borst loslaat, observeer je de vorm van de tepel. Deze is normaal 
gezien rond gevormd en roze van kleur.  

Het is belangrijk dat je: 

 moeder en kind comfortabel installeert 
 mama laat bepalen of en wanneer hulp nodig is tenzij ingrijpen medisch verantwoord is 
 eerder observeert dan ingrijpt 
 eerder instrueert dan zelf doet 
 probeert een hele voeding te observeren 
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 elke mama het principe aanleert van manueel kolven (zie verder), als goede 
voorbereiding voor aanleggen of afkolven of reeds wat druppeltjes aan de baby te geven 
als die nog niet goed wil drinken 

Manueel kolven/melkexpressie 
Manueel kolven of “met de hand melk uitduwen” is een eenvoudige manier om: 

 snel wat colostrum te voorzien voor de baby als hij nog niet wil drinken 
 de borst voor te bereiden op een voeding of afkolfbeurt 
 de toeschietreflex te vergemakkelijken bij slaperige baby’s, bij volle borsten/ stuwing 

Belangrijk is de voorbereiding: 

 gewassen handen 
 zorg voor rustige, warme omgeving, geen bezoek om negatieve stress of onrust te 

vermijden waardoor de toeschietreflex blokkeert 
 comfortabele houding en alles bij de hand: afhankelijk van het tijdstip en de hoeveelheid 

gebruiken we een lepeltje (flowspoon) of een cupje  
 toeschietreflex oproepen is zeer individueel 

o massage en warmte: eventueel kersenpitkussen, warmwaterzak 
o na of tijdens het huidcontact 
o bij scheiding van moeder en kind: eventueel foto’s of kleding van de baby bij je 

nemen, (kolven in de buurt van baby verdient de voorkeur) 

Techniek: 

 Zorg voor een warme, rustige omgeving 
 Handen wassen 
 Masseer zacht de borsten ter voorbereiding 
 Duim, wijs- en middelvinger achter tepelhof plaatsen en voelen waar het klierweefsel zit 
 Duim en vingers zachtjes richting borstkas duwen 
 Daarna vingers naar voor rollen richting de tepel (vingers blijven wél op dezelfde plaats 

staan) 
 Start met snelle, korte bewegingen en indien de melk (vlotter) komt, langere bewegingen 
 Bij het afnemen of uitblijven van de melkstroom verplaats je de vingers en herhaal je 

voorgaande stappen 
 Wissel frequent tussen linker- en rechterborst zodat alle klieren aan bod komen 
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Masseren van de borsten: 

 Bij sommige werkt het goed als er oppervlakkig wordt gemasseerd. Bij anderen werkt 
een stevige massage beter. In totaal duurt het masseren twee tot vijf minuten. 

 Voorafgaand aan het aanleggen, bij stuwing of manueel/elektrisch kolven, adviseren wij 
u om uw borsten te masseren. Dit werkt ontspannend en stimuleert bovendien de 
toeschietreflex. Het verschilt per persoon wat als prettig wordt ervaren.  

 Bij sommige werkt het goed als er oppervlakkig wordt gemasseerd. Bij anderen werkt 
een stevige massage beter. In totaal duurt het masseren twee tot vijf minuten. 

Masseren doet u als volgt: 

 Beweeg de vingers met een draaiende beweging op één plek. Verplaats na een paar 
seconden de vingers naar een andere plek. Masseer zo de hele borst.  Begin bij de aanzet 
en werk naar de tepelhof toe. (afbeelding 1) 

 Streel met de handen over de borst, van de aanzet tot aan de tepel. Begin steeds op een 
andere plek zodat u de hele borst rondom masseert (afbeelding 1+2) 

 Rol de borsten zacht tussen uw twee handen en ga op zoek naar de “vollere” plaatsen, 
dat zijn de klieren die u voelt. (afbeelding 3) 

   

1     2    3 

Wisselvoeden 
Wat is het? 

Om op korte termijn de melkproductie te stimuleren kan wisselvoeden een handig hulpmiddel 
zijn. Door frequente prikkels ter hoogte van de tepel/tepelhof neemt het oxytocine sneller toe en 
zal er een snellere toeschietreflex optreden. Eveneens zal door het wisselvoeden er vaker en 
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sneller een toeschietreflex opgewekt worden, waardoor de melkproductie sneller op gang wordt 
gebracht.  

Wanneer doe je het? 

- Slaperige baby 
- Gefrustreerde baby 
- Onverzadigbare baby 
- Om de toeschietreflex te stimuleren 
- Om de eerste dagen ervoor te zorgen dat een baby meer colostrum 

binnenkrijgt 
- Om een baby te stimuleren om langer actief te drinken aan de borst 
- Om de melkproductie te stimuleren 
- Bij een groeispurt 

Wat doe je? 

Snel wisselen van de borst kan al na 1,2,3,… minuten. Belangrijk hierbij is het drinkgedrag van 
de baby te observeren. Wanneer de baby minder slikt of minder krachtig zuigt, kan de vacuüm 
verbroken worden en gewisseld worden naar de andere borst. (Verbreek de vacuüm op een 
correcte manier: gebruik je pink om in de mondhoek van de baby naar binnen te gaan en zo het 
vacuüm tussen de mond van de baby en de borst van de moeder te verbreken.) 

Wisselen kan meerdere keren per voedingsmoment gebeuren. Zo geef je tijdens 1 
voedingsmoment 4,6 of meerdere ‘borsten’. 

Borstcompressie 
Wat is het? 

Door het borstklierweefsel onder druk te zetten wordt de melkstroom ondersteunt waardoor de 
baby op kortere termijn en met dezelfde zuigkracht meer melk binnenkrijgt. 

Wanneer doe je het? 

- Slaperige baby 
- Gefrustreerde baby 
- Onverzadigbare baby 
- Om de eerste dagen ervoor te zorgen dat een baby meer colostrum 

binnenkrijgt 
- Om een baby te stimuleren om langer actief te drinken aan de borst 
- Om de melkproductie te stimuleren 
- Beter legen van de borst (bvb. Om borstontstekingen te vermijden) 
- Om krampjes te verminderen 
- Bij een groeispurt 

Wat doe je? 

Je plaatst een vlakke hand op de borst zodat je het borstklierweefsel voelt en hier de druk op kan 
uitoefenen. Hou je borst met één hand vast: duim aan de ene zijde, vingers aan de andere en 
breng deze naar elkaar toe. Bij zwaardere borsten kan je ook de vlakke hand gebruiken en druk 
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uitoefenen richting de borstkas. Belangrijk bij beiden is om de hand zo ver mogelijk van het 
tepelhof te plaatsen zodat de aanhap van de baby correct blijft en niet verstoort wordt. Houdt de 
druk continu aan tijdens het zuigen van de baby en laat de druk los wanneer de baby pauzeert. 
Door de verminderde druk tijdens de pauze kan het klierweefsel zich opnieuw vullen. Indien de 
pauze te lang duurt, kan je de baby aansporen om verder te drinken door opnieuw 
borstcompressie toe te passen. De hand kan tijdens een voeding verplaatst worden om zo al het 
klierweefsel te stimuleren. Wanneer de baby niet meer actief reageert op de borstcompressie 
kan van borst gewisseld worden. Borstcompressie mag niet pijnlijk zijn. 

 

Moeilijkheden 
Onverzadigbare baby/inefficiënte voeding 

Wat is het? 

Dit is steeds een secundair probleem, waarbij de voeding goed moet bekeken worden. Vaak 
wordt er niet goed, te weinig of te kort aangelegd. De baby slikt weinig of niet en de moeder 
heeft pijnlijke tepels of (pijnlijk) gestuwde borsten. De borst wordt niet goed gestimuleerd met 
als gevolg een vertraagde toeschietreflex en weinig toename in de melkproductie. Dat alles uit 
zich dan in zeer korte of zeer lange voedingstijden.  

Wat doe je? 

1. Stimuleer huid-op-huidcontact. 
2. Observeer de borstvoeding. Controleer aanleg- en zuigtechniek van de baby, beoordeel 

de melkinname en stuur waar nodig bij. De LATCHES-score is daarbij een goed 
hulpmiddel. (zie bijlage I.2) 

3. Controleer de baby op anatomische, neurologische en andere afwijkingen die een 
efficiënte borstvoeding in de weg kunnen staan. Ga na hoe de bevalling  verlopen is. 
Overleg met mama en kinderarts over een eventuele behandeling zo nodig.  

4. Wisselvoeden en borstcompressie maken de voeding korter en effectiever.  
5. Zorg voor voldoende voedingsmomenten (minimaal 8-12 keer per dag). Frequentie is 

hierbij belangrijker dan de duur van de voeding. 

6. Manueel kolven kan extra ondersteuning bieden om de melkproductie sneller op gang te 
brengen en de baby zo toch voeding aan te bieden. 

7. Beperk extra prikkels voor zowel ouders als baby: beperk bezoek en stimuleer de ouders 
om de baby continu bij hen te houden. 

8. Zorg voor goede thuisbegeleiding. 

Welke zijn de situaties waarin borstvoeding vaak moeilijker verloopt of extra aandacht nodig 
heeft? 

 sectio 
 kunstverlossing 
 epidurale verdoving  
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 belastende factoren bij de baby: hypoglycemie, schommelende temperatuur en/of 
hyperbilirubinemie 

 voorgaande moeizame of niet-gelukte borstvoeding 
 sociaal belaste situatie / psycho-emotionele situatie (tienermoeder, 

fertiliteitsproblemen, jeugdtrauma, relatieproblemen, laag zelfbeeld,…) 
 onvoldoende steun van partner/omgeving 
 scheiding moeder-kind / prematuriteit / dysmaturiteit / reanimatie 
 borstchirurgie / borstkanker in verleden  
 diabetes / pre-eclampsie / ziekte van de moeder 
 roken, drugs, alcohol 
 meerlingen (zie bijlage III.3) 

 
Scheiding van moeder en kind 
Indien het kind van de moeder wordt gescheiden, dient de reden hiervoor duidelijk in het 
dossier vermeld te worden. 

Wanneer moeder en kind zijn gescheiden, wordt aan de moeder middels mondelinge instructies 
en schriftelijke informatie geleerd hoe zij door middel van afkolven de melkproductie op gang 
kan brengen en houden of opvoeren.  Het is belangrijk dat deze moeders zo snel mogelijk na de 
geboorte (uiterlijk binnen de 6 uur) starten met afkolven. Dit wordt bij voorkeur manueel 
gedaan gedurende de eerste 24 à 48 uur. Er wordt hen verteld dat het noodzakelijk is minstens 
acht keer te kolven over 24 uur, waaronder ook zeker ’s nachts. Op die manier bereiken ze vlug 
een goede melkproductie en blijven de risico’s van alternatieve voedingsmethoden uit. Voor 
praktische informatie in verband met afkolven zie bijlage II. 

Daarnaast wordt haar geleerd hoe zij haar kind deze moedermelk kan geven zonder daarbij 
gebruik te maken van flesjes met spenen (zie daarvoor vuistregel 9). 
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Pijnlijke tepels/bloedende kloven 

Hoe werkt het? 
Pijnlijke tepels zijn meestal een secundair probleem en worden onterecht bestempeld als 
normaal tijdens het kraambed. Echter vinden ze hun oorsprong bijna altijd in het niet correct 
aanleggen van de baby.  

Het is belangrijk om moeders te informeren dat iedere vorm van pijn voor, tijdens of na het 
voeden, wijst op de noodzaak om beter te observeren en goed te zoeken naar de oorzaak ervan. 
Dit om verdere beschadiging te vermijden, de verdere borstvoeding niet in het gedrang te 
brengen en stress-situaties te vermijden. 

Wat is normaal? 

 een gevoeligheid of eventjes stekende pijn bij het aanhappen door het uitrekken van 
de melkkanaaltjes, duidelijker aanwezig bij een vrouw die voor de eerste maal 
borstvoeding geeft. Deze gevoeligheid verdwijnt tijdens de voeding en idealiter reeds 
na een 10-tal seconden. 

 voelen dat de baby aan de borst is en zuigt, niet geassocieerd met een onaangenaam 
gevoel 

 een prikkelend gevoel in de borst (en niet in de tepel!) veroorzaakt  door het 
toeschieten van de melk 

Wat vraagt observatie? 

 blijvende startpijn na enkele dagen 
 tepels die na de voeding gevoelig zijn 
 tepels die rood zijn 
 tepels met grote of kleine blaasjes  
 witte tepels, blauwe tepels 
 misvormde of afgeplatte tepels (zowel meteen na, als tussen de voedingen) 
 moeders die bij het vragen naar pijn zeggen “het gaat wel” 
 vraag steeds verder door en gebruik open vragen: “Wat voel je tijdens het voeden?”, 

“doen je tepels pijn na de voeding?”, ‘’wat is de vorm van de tepel na de voeding?’’, … 
 moeders die reeds middelen gebruiken om gevoeligheid te verzachten moeten zeer 

goed opgevolgd worden, daar gaat duidelijk iets niet goed 
 kloofjes en bloedende kloven 

Oorzaken van pijn: 

 niet goed aanleggen of verkeerd drinkgedrag van de baby 
 foutief afkolven (door techniek en/of schildmaat) 
 schimmelinfecties of bacteriële infecties: die zien we zelden in het kraambed (zie 

bijlage III.2 candida albicans/tepelinfecties) 
 secundaire oorzaken van fout aanleggen of verkeerd drinkgedrag door complicaties 

bij moeder of baby door: 

 algemene narcose (om diverse redenen) 
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 (secundaire) sectio 
 epidurale verdoving 
 langdurige arbeid / slechte APGAR-score 
 kunstverlossing 
 aangeboren afwijkingen, ziekte of handicap van de moeder of baby 
 prematuur of dysmatuur geboren baby of zieke zuigeling 
 kort tongriempje 
 pijn bij de baby (om diverse redenen) 
 slaperigheid (om diverse redenen) 
 hyperbilirubinemie 

Wat doe je? 

1. Observeer en bevraag vanaf de eerste voedingen of er pijn en aanverwante symptomen 
zijn. 

2. Neem dit signaal altijd ernstig en doe het niet af als “normaal”. 
3. Begeleid de moeder bij het correct aanleggen van de baby totdat de moeder dit 

zelfstandig kan. 
4. Corrigeer waar nodig: probeer een andere aanleghouding, grotere aanhap te bekomen, 

correctie lippen, verlengd huidcontact, ondersteuning van boven- en onderrug van de 
baby,…  

5. Indien de oorzaak van foutief drinkgedrag (bv. klembeet) dan niet meteen kan 
weggenomen worden, beperk dan de schade door hulp te bieden en zo nodig 
alternatieven in te schakelen, vb. tijdelijk afkolven en bijvoeden volgens de regels. 

6. Bij aanhoudende pijn kun je deze nog extra verzachten door druppels moedermelk uit te 
smeren over de tepel (melkfrictie), borsten bloot te laten of verkoeling (koude washand, 
koude hydrogelpads, …). 

7. Bloedende kloven zijn geen tegenindicatie om aan te leggen, maar dat moet onder strikte 
begeleiding gebeuren, zodat er geen nieuwe schade berokkend wordt en de kloven 
kunnen genezen. Bij correct aanleggen is de pijn meestal onmiddellijk weg en genezen de 
kloven snel. Voor wondheling bij bloedende kloven kan lanoline (in kleine 
hoeveelheden) gebruikt worden. 

Vlakke of ingetrokken tepels 

Vlakke of ingetrokken tepels hoeven niet per se problemen op te leveren bij de borstvoeding. Als 
het de moeder onzeker maakt, is het nodig haar daar eerst van te overtuigen. Ze kunnen echter 
wel een extra belastende factor vormen. Daarom is nauwkeurige observatie en zo nodig hulp van 
in het begin wel aangewezen. Er is ook een groot verschil tussen ingetrokken tepels 
(aanlegstoornis, prevalentie slechts 4%) en vlakke tepels (waar het weefsel rekbaar genoeg is en 
de tepel bij stimulatie meer en meer gevormd wordt).  

Hoe werkt het? 

Bij borstvoeding geven moet de baby vooral goed toehappen en een flink deel van het 
borstweefsel in de mond nemen. Of er een geprononceerde tepel is of niet, maakt dan niet zoveel 
uit. Wat wel iets moeilijker is, is het vasthouden van het weefsel in de mond bij echt ingetrokken 
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tepels, maar daarover kan pas na enkele dagen oefenen geoordeeld worden, want vaak komt de 
tepel na verloop van tijd toch naar buiten of kan de baby er mee omgaan. 

Wat doe je? 

1. Positieve houding, extra observatie. Begin niet anders dan bij andere moeders met het 
eerste aanleggen, geen negatieve commentaar: straal vertrouwen uit en observeer 
dubbel zo goed. Bij vrouwen met soepel borstweefsel lukt het vaak sneller dan bij 
vrouwen met kleine stevige borsten of grote zware borsten. 

2. Snel aanleggen, veelvuldig aanleggen. Gebruik zeker de alertheid van de baby in de 
eerste uren na de geboorte. Moedig de mama aan om veelvuldig te proberen, op tijd te 
beginnen (cfr. reageren op vroege hongersignalen van de baby), niet te gaan dwingen, 
geen krijsende baby aan de borst leggen.  

3. Mama kan haar bezorgdheid omtrent het aanleggen beperken door snel goed manueel te 
leren afkolven en de gekolfde melk te laten oplikken door de baby of met een lepeltje 
(flowspoon) of cupje te geven. Zo krijgt de baby wat hij nodig heeft. Ze kan dit ook doen 
vooraleer ze de baby aanlegt, dit is een goede voorbereiding voor de borsten. 

4. Starten met elektrisch afkolven na 24 uur (zo nodig; vaak is het nodig als 
ondersteuning). Wanneer het niet snel goed lukt, start dan tijdig met de afkolfprocedure 
(zie bijlage) zodat de melkproductie op gang komt en de moeder kan voorzien in de 
voedingsbehoeften van haar kind. Dit zal haar positief stimuleren en de baby hoeft geen 
vervangingsmiddelen te krijgen. Deze melk wordt dan gegeven volgens de regels van het 
BFHI. Door het elektrisch afkolven komt de tepel vaak ook beter naar buiten, wat het 
aanleggen kan bevorderen. Hierbij geldt dat kleine hoeveelheden prima zijn en er vooral 
vaak genoeg moet gekolfd en gevoed worden, ook ’s nachts.  

5. Indien de stuwingsperiode aanbreekt, kan dit het tepelhof en tepel nog vlakker maken 
waardoor aanhappen vaak nog moeilijker wordt. Vermijd steeds elke andere vorm van 
prikkeling in de mond van de baby dan de borst (bv. vingervoeden, spuit, speen, 
tepelhoedjes,…). Hij moet immers leren een zachte borst zonder duidelijke tepel te 
accepteren en éénmaal hij iets anders heeft gevoeld, kan het zijn dat hij de borst weigert. 
Ondersteuning kan geboden worden door middel van Reverse Pressure Softening (zie 
verder). 

6. Een hulpmiddel kan overwogen worden eens de stuwingsperiode voorbij is en de 
melkproductie goed op gang is gekomen. Als de baby dan nog steeds niet goed 
rechtstreeks kan aanhappen, zou een tepelhoedje overwogen kunnen worden. Dit 
gebeurt best na overleg met een lactatiekundige en onder strikte begeleiding.  

- Waarschuw mama voor de gevolgen van langdurig gebruik van een tepelhoedje 
(zuigverwarring, borstontsteking of daling van de melkproductie). 

- Start met (elektrisch) afkolven om de melkproductie te ondersteunen.  
- Regel goede thuisopvolging en een goed afkolftoestel. 
- Positieve bekrachtiging 
- Voor het correct gebruik van een tepelhoedje: zie bijlage XI.6 
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Stuwing / verstopt melkkanaal /mastitis / borstabces 

Stuwing 

Stuwing  is het opzetten van de borsten tussen de tweede en vierde dag na de geboorte van de 
baby. Dit is een fysiologisch verschijnsel te wijten aan: 

- gestuwde bloed- en lymfevaten (bij de ene moeder meer dan bij de andere) 
- het zich massaal vullen van de borsten door een snel toenemende melkproductie, die nog 

niet volledig in evenwicht is met de behoeften van de baby 

Hoe werkt het? 

De melkproductie komt meer op gang rond de tweede, derde of vierde dag en de borsten 
worden voller. Door de baby in de eerste dagen veel tijd en vooral veel contactmomenten aan de 
borst te gunnen, leert de baby snel effectief aan de borst te drinken. Door al deze kleine 
voedingsbeurtjes (minstens acht à twaalf per 24 uur), wordt de prolactineproductie en dus ook 
de melkproductie enorm gestimuleerd en opgedreven. Dit leidt dan na enkele dagen tot een 
grote toename in melkproductie op korte tijd, waardoor de borsten zich massaal vullen en in 
volume toenemen. Het is van het grootste belang dat de baby efficiënt drinkt, zodat de borst 
goed geledigd wordt. Dit is fysisch voelbaar in een meer ontspannen gevoel en minder pijn in de 
borst na de voeding. Dit is ook belangrijk voor de toekomstige melkproductie, want een lege 
borst vormt de aanzet tot nieuwe melkproductie. 

Wordt de borst niet goed geledigd, dan blijft de melk opstapelen in de borst met als gevolg: 

- verminderde melkproductie op lange termijn (zie fysiologie van de melkproductie) 
- strak gespannen huid 
- hard oedemateus tepelhof 
- harde knobbels in de borst 
- vertraagde toeschietreflex / onvoldoende melktransfer 

 
Fysiologische stuwing kan 24 à 36 uur bestaan. Indien deze langer aanhoudt en de klachten 
toenemen krijg je gevaar voor mastitis en onomkeerbare schade aan de melkproductie. Dat uit 
zich in: 

- rode vlekken op de borst 
- zeer pijnlijke borst  
- zeer grote knobbels / tot onder de oksels 
- vertraagde of wegvallende toeschietreflex  

Pijnlijke stuwing is altijd een verstoring in het vraag-aanbodsysteem: bij grondige anamnese 
vind je bijna altijd een factor die verklaart waarom de stuwing zo erg optreedt, gaande van 
laattijdige eerste drinkbeurt, voeding(en) overgeslagen,  te weinig afwisselen van borst, strikt op 
schema voeden, voedingsduur beperken, te lage frequentie, bijvoeding, … Vaak en lang genoeg 
aan de borst drinken, helpt ook pijnlijke stuwing voorkomen. Een slaperige baby behoeft betere 
observatie om de voedingsfrequentie te verhogen.  Snel ingrijpen zal complicaties voorkomen 
evenals het optreden van secundaire problemen als pijnlijke tepels, niet-verzadigde baby… 
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Wat doe je? 

1. Warmte op de borst, zowel voor het aanleggen als tussendoor (zeker bij hardnekkige 
vastzitten van de melk), zorgt voor het verwijden van de melkgangen waardoor de 
melkstroom vlotter op gang kan komen. Bijkomstig geeft het ontspannen gevoel een 
betere vrijgave van oxytocine, wat een goede toeschietreflex  bevordert.  Het meest 
efficiënt is vochtige warmte bv.: natte, warme compressen of een natte warme luier 
eromheen gedrapeerd; ook een warmwaterzak, douche of een kersenpitkussentje zijn 
efficiënt.  

2. RPS (reverse pressure softening) toepassen. Deze techniek zorgt voor een zachter 
tepelhof doordat het oedeem ter hoogte van het tepelhof tijdelijk terug geduwd wordt. 
Hierdoor zal de baby gemakkelijker en verder kunnen aanhappen. Doordat de baby 
verder kan aanhappen neemt de kans op beschadiging van de tepel af. Vochtstuwing bij 
het tepelhof en tepel veroorzaakt een vernauwing van de melkkanalen vooraan in de 
borst. Wanneer de borst zacht is, zal de melk beter stromen. RPS pas je best toe vlak voor 
de voeding. Er zijn twee manieren, zie afbeelding.  

 
 
Techniek 1: korte nagels - Positioneer de gebogen 
vingers rondom de tepel zodat elke vinger de zijkant van 
de tepel raakt – houdt de druk aan voor 1 minuut 
 

 

 

Techniek 2: langere nagels – positioneer de gestrekte  
vingers naast de tepel, op het tepelhof – houdt de druk 
aan voor 30 seconden – maak een kwartslag met de 
vingers en herhaal zodat je het volledige tepel 
versoepeld hebt. 

 

 

Frequent en correct aanleggen is vaak genoeg om fysiologische stuwing onder controle te 
houden. 

3. Wanneer de baby aan het drinken is, observeer dan zorgvuldig het drinkgedrag, 
vergewis je ervan dat het aanleggen correct is, dat de baby slikt, dat de tepel tijdens en 
na de voeding goed aanvoelt, dat de borst zacht en soepel wordt en dat de baby 
verzadigd en tevreden gedrag vertoont na de voeding. 

4. Indien nodig kan manueel afkolven helpen om de borst wat soepeler te maken zodat de 
baby gemotiveerder kan aanhappen. Let wel op om dit niet te vaak te doen om zo 
overproductie te vermijden. 
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5. Indien de baby niet drinkt aan de borst of niet lang genoeg of  niet efficiënt drinkt, zal het 
nodig zijn om af te kolven (zie bijlage II.1). De voorbereiding is dezelfde als voor het 
aanleggen. Als de melkstroom niet snel op gang komt, ga dan niet door met kolven om 
overstimulatie te vermijden. Gebruik terug warmte om het klierweefsel losser te maken. 

6. Andere hulpmiddelen  
- een goed steunende beha zonder beugel 
- na de voeding koude kompressen om de zwelling te verminderen en wat comfort 

te geven 
- niet onnodig gaan wisselvoeden – liever 1 borst goed leegdrinken dan beide 

borsten elke voedingsbeurt stimuleren 
- vochtafdrijvend en/of ontstekingswerend werken: 

 koolbladeren: de bladeren spoelen, kneuzen, de harde nerf verwijderen 
en deze tussen de voedingen op de borst leggen. Leg de kool eventueel in 
de koelkast voor een extra verkoelend effect.  

  Kwark met een hoog vetgehalte op de borsten smeren. Verwijderen 
onder de douche of met warme washand voor de voeding.  

 gember-kompressen: 1cm gember raspen en in ½ liter waterkoken. 
Compres in warme vloeistof dompelen en op de borst leggen. Cave: geen 
gembercompres op gekwetste tepels leggen, dit kan erg pijnlijk zijn. 

- zo nodig kan mama eens een pijnstiller nemen, liefst vlak na een voeding en dan 
steeds paracetamol of ibuprofen (geen aspirine) 

Verstopt melkkanaal 

Het kan gebeuren dat de melk niet goed stroomt in een gedeelte van de borst, dat kan 
bijvoorbeeld door afknelling, fout aanleggen of indrukken van de borst. Je voelt dan een pijnlijke, 
harde plek in de borst, waarbij de huid op de plaats van de verstopping een beetje roos/rood 
kan zijn. Er is meestal geen sprake van koorts. Als je dit niet tijdig opmerkt en behandelt bestaat 
het risico een borstontsteking te krijgen. 

Wat doe je? 

1. Ga zeker door met voeden. 
2. Pas warmte toe voor de voeding, liefst “vochtige” warmte (warme luiers, douche of 

kersenpitkussentje). Warmte geeft een verwijding van de melkkanalen. 
3. Voed op vraag, vaak en lang genoeg: stel geen voeding uit. 
4. Leg zorgvuldig aan. Het kan helpen de kin van de baby in de richting van het verstopt 

melkkanaal te positioneren. 
5. Masseer de pijnlijke plek zacht tot stevig tijdens de voeding om het loskomen te 

bevorderen.  
6. Begin aan de borst waar zich de pijnlijke plek bevindt.  
7. Doe kalm aan en rust. 
8. Voorkom afknellen van melkkanalen door kleding/beha.  
9. Koude kan aangebracht worden tussen de voedingen ter vermindering van pijn. 
10. Alternatieve hulpmiddelen kunnen verder ondersteunend werken: zie stuwing. 
11. Lactatiekundige inschakelen 
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Mastitis 

Borstontsteking of mastitis is een ontsteking van de borst, al dan niet door een (bacteriële) 
infectie. Je voelt een pijnlijke, harde plek in de borst, waarbij de huid algemeen rood kan zijn. 
Gaat vaak gepaard met koorts en een algemene malaise. Te behandelen zoals verstopte 
melkkanaaltjes. De melk is niet schadelijk voor de baby.  

Wat doe je? 

1. Te behandelen zoals een verstopt melkkanaal 
2. Het achterhalen van de oorzaak van de verstopping is belangrijk, niet alleen om die op te 

lossen, maar ook om herhaling in de toekomst te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan niet 
correct aanleggen, tepelkloven, onvoldoende lediging van de borst,… Roep zeker de hulp 
in van een zelfstandige vroedvrouw of lactatiekundige. 

3. Rust, warmte, massage en vaak voeden is de eerste stap naar genezing. 
4. Niet onnodig gaan wisselvoeden – liever 1 borst goed leegdrinken dan beide borsten elke 

voedingsbeurt stimuleren 
5. Vochtafdrijvend en/of ontstekingswerend werken: 

i. koolbladeren: de bladeren spoelen, kneuzen, de harde nerf verwijderen 
en deze tussen de voedingen op de borst leggen. Leg de kool eventueel in 
de koelkast voor een extra verkoelend effect.  

ii.  Kwark met een hoog vetgehalte op de borsten smeren. Verwijderen 
onder de douche of met warme washand voor de voeding.  

iii. gember-kompressen: 1cm gember raspen en in ½ liter waterkoken. 
Compres in warme vloeistof dompelen en op de borst leggen. Cave: geen 
gembercompres op gekwetste tepels leggen, dit kan erg pijnlijk zijn. 

6. Bij pijn en/of koorts kan een pijnstiller/ontstekingsremmer genomen worden. 
Paracetamol (max. 4 x 1g/24 uur) of Ibuprofen (max. 3 x 600mg/24 uur).  

7. Het gebruik van antibiotica is zeker niet de eerste keuze, tenzij er duidelijk bacteriën 
(meestal Staphylococcus Aureus) in het spel zijn. Er is namelijk een verschil tussen een 
steriele (door stase) en infectieuze (bacteriële) borstontsteking.  

8. Als er tussen de 24 en 48 uur met intensief toepassen van de maatregelen, verbetering is, 
ga hier dan mee door. Het kan 2 tot 7 dagen duren voor alle symptomen verdwenen zijn.  

9. Als er tussen de 24 en 48 uur, ondanks intensief toepassen van de extra maatregelen, 
geen verbetering is, overleg met een arts met kennis ter zake voor opstart antibiotica. 
(Penicilline en amoxicilline zijn vaak niet werkzaam tegen de bacterie die vaak een 
mastitis veroorzaakt.) 

10. Het stoppen van de borstvoeding is niet nodig. De stuwing die volgt op het plots stoppen, 
maakt de borstontsteking zelfs pijnlijker en ernstiger.  

11. De moedermelk aan de kant  van de borstontsteking kan anders smaken voor de baby 
(vaak zouter). 

Borstabces 

Het mogelijk gevolg van een onbehandelde of niet goed behandelde borstontsteking is een 
borstabces, een ingekapselde ontsteking waarin zich etter bevindt. Een abces kan ook zonder 
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voorafgaande borstontsteking voorkomen. Een bacteriële infectie kan aan de basis liggen van 
een borstabces.  

Wat doe je? 

1. Overleg met een gynaecoloog voor diagnose en de verdere behandeling (bvb. Starten met 
antibiotica, onder echoscopie leegmaken van de abcesholte, operatief verwijderen van 
het abces,…) 

2. Te behandelen en nabehandelen als een borstontsteking. 
3. Verder borstvoeding geven is aan te raden om zo geen nieuwe borstontsteking te 

veroorzaken. 

 

Borstweigeren 

Wat is het? 

Dit is vaak een secundair probleem, waarvan de oorzaken uiteenlopend zijn: 
- te weinig of geen huid-op-huidcontact 
- te lang wachten met (eerste) aanleggen 
- epidurale verdoving 
- moeilijke geboorte: zeer snelle of zeer langdurige uitdrijving, navelomstrengeling 
- kunstverlossing met vacuüm of forceps, vis-a-tergo 
- pijn (hoofdje, nek, schouder, sleutelbeen, stuit) 
- aangeboren afwijking (kort tongriempje, schisis, syndroom van Down) 
- verkeerd aanleggen 
- teveel manipulatie van de baby 
- vlakke of ingetrokken tepels 
- randprematuriteit:  35 tot 38 weken 

 

Volgens afspraak blijft de pasgeborene in ononderbroken huidcontact met de moeder na de 
geboorte en/of in het direct postpartum. Heel dikwijls maakt hij al zoekbewegingen en 
smakgeluidjes. De meeste baby’s vinden dan ook gemakkelijk de tepel en happen goed toe. Soms 
wil het toch niet lukken: de baby hapt misschien wel, maar drinkt niet en laat de tepel uit zijn 
mondje glippen. Soms toont een baby totaal geen interesse en draait zijn hoofdje weg. Sommige 
baby’s lijken helemaal niet te weten wat ze met die borst moeten doen. We nemen dan meestal 
aan dat hij nog wat moet bekomen van de geboorte en zeggen aan de mama dat we later nog 
eens proberen. Soms wordt hij boos als hij nog maar in een houding ligt om te drinken of wordt 
hij boos bij contact met de borst en huilt hij hevig.  

Wat doe je? 

Hoe meer tijd tussen geboorte en eerste aanleggen, hoe groter de kans op problemen bij het 
aanleggen. 

Moeders en baby’s waarbij de eerste voedingen niet goed lukten, hebben extra hulp en aandacht 
nodig. Voor beiden is borstvoeding geven een vaardigheid die moet worden aangeleerd. Een 
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vroedvrouw die uitlegt wat er gebeurt en dit met een duidelijk en eenduidig beleid motiveert, 
helpt moeder en kind goed op weg. 

1. Interesse stimuleren door het huid-op-huidcontact te  stimuleren: 
2. Zie praktische informatie in verband met huid-op-huidcontact( pagina 25). Laat mama 

bellen  bij vroege hongersignalen van de baby. 
3. Oorzaken achterhalen en proberen op te lossen 

- pijn bij de baby: kleine hoeveelheid moedermelk manueel afkolven en laten 
oplikken of geven met lepeltje (flowspoon) of cupje (moedermelk werkt 
pijnstillend). 

- Bij het vermoeden van ernstige pijn (bvb. na een kunstverlossing) kan het geven 
van paracetamol per os overwogen worden. 

- bij verkeerd drinkgedrag (om diverse redenen) steeds begeleiden in het goed 
aanleggen van de baby. 

- gouden regel: dwing baby nooit, zodat hij niet overstuur raakt, want dit vraagt 
extra energie, liever veel korte pogingen en gebruik maken van manueel kolven 
om reeds veel kleine beetjes moedermelk aan te bieden. 

4. Eventueel 24u na de geboorte starten met elektrisch kolven na goede basisinfo. 
5. Goed briefen en éénduidig advies geven na overleg met lactatiekundige. 

Ankyloglossia of korte tongriem 

Wat is het? 

Een tongriem is het weefsel dat de tong met de bodem van de mond verbindt. Een normale tong 
van een baby is rond en komt uit de mond. Tot  10%  van de baby’s wordt geboren met een 
verkorte tongriem. Een korte tongriem veroorzaakt soms problemen bij het drinken door een 
beperkte mobiliteit van de tong.  

Gevolgen voor het kind: 

- moeilijk vacuüm behouden aan de borst 
- onrustig drinken 
- borstweigeren 
- weinig efficiënt  drinken 
- gewichtsafname 
- trage gewichtstoename 
- op latere leeftijd: problemen met articuleren, tandvleeshygiëne, ijsjes likken, 

tandontwikkeling, enz… 

Gevolgen voor de moeder:  

- tepelpijn die blijvend is ondanks correct aanleggen  
- lage melkproductie 
- pijnlijke stuwing 
- mastitis 
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Symptomen: 

- Hartvormige tong bij de baby (vaak beter zichtbaar bij huilen) 
- Baby kan de tong moeilijk voorbij de tandboog brengen 
- Baby drinkt met klakkend geluid 
- Baby laat frequent los 
- Baby weigert de borst 
- Baby is onrustig aan de borst 
- Gekwetste tepels: typisch hiervoor is een streep dwars over de tepel 
- Onverzadigde baby door inefficiënte voedingen. 

Wat doe je? 

Een nauwkeurige observatie van de borstvoeding is noodzakelijk. De LATCHES-score kan hierbij 
helpen. (zie bijlage I.2)  

Kijk in de mond van de baby bij het vermoeden van een te korte tongriem. Wees alert voor: 
insertie van de tongriem dichtbij de tongpunt, vervorming van de tong tot V-vorm bij optillen en 
tot hartvorm bij uitsteken. Hierbij is niet enkel het aspect, maar vooral het effect van de 
tongriem op de tongfunctie en –mobiliteit van belang. 

Bij het vermoeden van een te korte tongriem, overleg je met de kinderarts in verband met een 
behandelplan: eerder afwachten of frenulotomie. Informeer de ouders dat zelfs bij een 
afwachtend beleid verdere opvolging noodzakelijk is.  

6. VUISTREGEL ZES 

“Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te 
dragen dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding 
krijgen, tenzij op medische indicatie.” 

DOELSTELLING 

Het beschermen van alle voordelen die het krijgen van exclusieve moedermelk biedt aan een 
zuigeling voor zijn lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling.  

Het is onze professionele verantwoordelijkheid dat ouders volledig ingelicht zijn over de vele 
voordelen van exclusieve borstvoeding. Toch blijft  de vrije keuze van de moeder steeds te 
respecteren. 

UITVOERING 

Bijvoeding 
De gezonde zuigeling krijgt bij voorkeur uitsluitend moedermelk gedurende ongeveer zes 
maanden. Op onze materniteit krijgt een pasgeborene dus geen andere voeding tenzij op strikt 
medische indicatie.  

Ter verduidelijking (voor de registratie van de borstvoedingscijfers): 



______________________________________________________________________________________ 

Protocol Borstvoeding – GZA Ziekenhuizen - Campus Sint-Vincentius 

45 

 Borstvoeding: moedermelk rechtstreeks van de borst gedronken 
 Bijvoeding: het aanvullen van de borstvoeding, éénmalig of systematisch met andere 

zaken dan moedermelk (zoals kunstvoeding, water, thee, suikerwater, melk van een 
andere moeder) 

 Afgekolfde moedermelk op een alternatieve wijze aan de baby gegeven, volgens de regels 
van het BFHI, wordt niet geregistreerd als bijvoeding, daar de moeder volledig voorziet 
in de behoeften van haar kind. 

 Afgekolfde moedermelk in een flesje, is flesvoeding met moedermelk. Dit kan wel 
geregistreerd worden als volledige borstvoeding, omdat de moeder volledig voorziet in 
de behoeften van haar kind. Belangrijk is steeds voor ogen te houden dat het op gang 
houden van de melkproductie met kolven en toediening via fles op termijn moeilijk is en 
vaak leidt tot vroegtijdig stoppen met de borstvoeding. Deze informatie moet met ouders 
duidelijk besproken worden wanneer zij snel kiezen om op deze wijze moedermelk te 
geven. Zij zien er vaak voordelen in, terwijl het in de praktijk belastend en tijdrovend is. 
Ouders kunnen dit heel moeilijk inschatten op langere termijn. 

 Flesvoeding is een toedieningswijze. 
 Kunstvoeding benoemt welke voeding de baby krijgt. 
 Medicatie wordt niet beschouwd als bijvoeding. 

 
 
Verantwoorde medische redenen om bij te voeden 
 

Er zijn weinig medische redenen om bij te voeden. De kinderartsen en vroedvrouwen verbinden 
zich ertoe steeds de juiste informatie bij te houden en recente ontwikkelingen te volgen en zo 
nodig het beleid bij te sturen. Voor het evalueren van individuele situaties is er een dagelijks 
overlegmoment tussen vroedvrouwen en kinderartsen of assistenten. Het gebruik van de 
babybladen speelt een belangrijke rol in de opvolging van de baby, daarbij verhoogt het de 
betrokkenheid van de moeder. De vroedvrouw zal binnen haar shift de moeder en haar baby 
opvolgen, tot ze er zeker van is dat de voeding goed verloopt en dat de moeder zichzelf kan 
behelpen. Ze zal dit doen door de nodige informatie te geven, actieve observatie en het aanleren 
van de nodige vaardigheden om een adequate melkproductie en goed drinkgedrag van de baby 
te waarborgen. 

De basis is een snelle en goede start om groot gewichtsverlies te vermijden en vertraagde 
melkproductie te voorkomen.  

Indien er bijgevoed wordt, moet er duidelijk in het patiëntendossier genoteerd worden om 
welke reden, wat, wanneer en op welke wijze er bijgevoed wordt. De voorkeur van bijvoeding 
gaat uit naar (afgekolfde) moedermelk.  

Op onze materniteit zijn echte medische indicaties minder en minder aanwezig. Degene die we 
het meest aantreffen zijn hypoglycemie, temperatuur en hyperbilirubinemie. Af en toe hebben 
we een pasgeborene met extreem gewichtsverlies. Met de kinderartsen hebben wij hier 
afspraken rond gemaakt en deze omgezet in werkbare procedures en stappenplannen (zie 
procedurekaft materniteit). We gaan ervan uit dat er actief inspanningen worden geleverd om 
die situaties te voorkomen door een goed borstvoedingsbeleid en voldoende observatie en 
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ondersteuning. We kunnen dan ook stellen dat er enkel bijgevoed wordt indien er, ondanks het 
opvoeren van de voedingsfrequentie en het bijsturen van het aanleggen, onvoldoende melk 
aanwezig is. Dan wordt er eerst afgekolfd (volgens procedure) en zo nodig wordt er 
kunstvoeding bijgegeven. 

In bijlage V vindt u het document van de WHO dat de acceptabele medische redenen definieert. 
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Welke bijvoeding wordt er gegeven? 
 De eerste keuze is afgekolfde moedermelk op fysiologische manier: begin dus met heel 

kleine hoeveelheden (5 à 10 ml) tot baby tevreden is. Indien hij om medische redenen 
meer nodig heeft, geef dan om het uur een kleine hoeveelheid, eerder dan 1 x 30 of 40 
ml, omdat je de baby voor uren aan het verteren houdt en zijn natuurlijke 
voedingsbehoefte onderdrukt, waardoor de ineffectieve borstvoeding nog versterkt 
wordt. Zo wordt de fysiologische maagcapaciteit van de baby gerespecteerd. 

 De tweede keuze volgens de WGO is donormelk van een andere moeder. Dat is bij ons 
structureel niet aanwezig in onze instelling en wordt dus niet aangeboden. Het gebeurt 
enkel op spontane vraag en aanbod van moeders en dan op hun eigen 
verantwoordelijkheid: pasteuriseren wordt bij ons niet toegepast, omdat er geen 
wetenschappelijke evidentie bestaat voor de noodzaak ervan. 

 De derde keuze is kunstvoeding. Die is veilig en goed bruikbaar binnen onze  situatie: 
begin net zoals bij moedermelk met heel kleine hoeveelheden om korte verzadiging na te 
streven en het efficiënter borstvoeden niet te belemmeren.  Opmerking: volgens de 
richtlijnen van de VVK (familiale antecedenten van koemelk- en eiwitallergie) is het niet 
strikt noodzakelijk om hypo-allergene voeding te geven, tenzij bij bewezen risico op 
allergie. Toch opteren wij om hypo-allergene voeding te gebruiken als bijvoeding vanuit 
een andere invalshoek, nl. de snellere maaglediging waardoor baby’s vlugger terug 
willen drinken, wat de borstvoeding ten goede komt. 

 Bij inadequate melkproductie of acute voedingsnood om medische reden of extreem 
gewichtsverlies (>10%): baby heeft extra voeding nodig, dus worden er enkel calorieën 
toegediend en geen watersupplementen zoals thee, glucosewater en water. Die zijn 
nefast op alle vlak: ze zijn niet laxerend, nemen de eetlust weg en de interesse voor 
borstvoeding, brengen niet de noodzakelijke calorieën aan en belasten de nieren door 
het vele vocht. 

Kunstvoeding 
Visie 
Aan moeders die borstvoeding (gaan) geven, en aan hun gezinsleden, worden op geen enkele 
wijze gratis monsters kunstvoeding, noch informatie over kunstvoeding, noch flessen, noch 
fopspenen aangeboden of meegegeven. Informatie over het juiste gebruik van kunstvoeding, 
over het onderhoud van flessen en spenen aan cliënten die uitdrukkelijk te kennen hebben 
gegeven hun kind geen borstvoeding te willen geven, wordt niet verstrekt in aanwezigheid van 
cliënten die voor borstvoeding hebben gekozen. 

N.B. : 
Het niet door de moeder uiten van de expliciete wens om kunstvoeding te geven, wordt door de 
hulpverlener geïnterpreteerd als de vanzelfsprekende keuze voor borstvoeding,  vermits 
borstvoeding geldt als meest voor de hand liggende zuigelingenvoeding. 

Wanneer de moeder kiest voor kunstvoeding of kunstvoeding moet geven 
Soms is borstvoeding om één of andere reden niet mogelijk of niet meer mogelijk, soms kiest een 
moeder doelbewust voor fles- of kunstvoeding. Wij gaan ervan uit dat alle mogelijke 
inspanningen geleverd zijn vanuit onze zorg voor de zwangeren om hen te informeren over het 
belang van borstvoeding en de risico’s van kunstvoeding, waardoor zij geholpen worden om een 
verantwoorde keuze te maken vanuit hun persoonlijke situatie. Op het ogenblik dat de moeder 
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bevalt en bij ons komt te verblijven, kunnen wij alsnog een twijfelende moeder aanmoedigen om 
borstvoeding te geven. Bij een definitieve beslissing van de ouders is het onze taak om hen 
daarin ten volle te respecteren en hen te begeleiden om dit op een wijze te doen die tegemoet 
komt aan alle noden van de baby.  

Indien men kunstvoeding ter vervanging van moedermelk wenst te gebruiken op een veilige 
manier, dient deze aan de AFASS- normen te beantwoorden (= acceptable, feasible, affordable, 
sustainable and safe = aanvaardbaar, haalbaar, betaalbaar, duurzaam en veilig), waardoor de 
risico’s op fout gebruik toch beperkt worden; deze zijn namelijk reëel. Een juiste wijze van 
bereiden is zeer belangrijk zodat alle voedingsbestanddelen en calorieën in de juiste 
hoeveelheid en verhouding in het lichaam terecht komen en opgenomen kunnen worden (vb. 
overbelasting van de nieren door teveel eiwitten bij het toevoegen van extra maatjes 
poedermelk, praktijk die nog regelmatig voorkomt). 

We raden ouders aan steeds het advies te vragen van de verantwoordelijke hulpverlener 
vooraleer over te stappen of te starten met kunstvoeding (hetzij de kinderarts of de 
vroedvrouw).  

Borstvoeding is de norm 
Indien we ervan uitgaan dat borstvoeding de norm is, moeten we er ook op toezien dat baby’s 
die op een andere wijze gevoed worden, in al hun behoeften erkend worden. Borstvoeding is de 
meest natuurlijke manier om in de voedingsbehoeften van een kind te voorzien, maar dekt een 
veel grotere lading. Uit literatuur blijkt de enorme invloed op vele domeinen van het menselijk 
leven, zoals de basis voor menselijke relatievorming (buik-tegen-buik liggen, oogcontact…) en de 
basis leggen voor een goed eetgedrag en voedingspatroon (baby geeft aan wanneer hij wil eten 
en stopt wanneer hij voldoende heeft…) 

Dus geven wij de volgende aanbevelingen aan moeders: 

 De maag van een baby is klein bij de geboorte, start dus ook met heel vaak kleine beetjes 
kunstvoeding. Leg uit dat dit in de komende dagen zal evolueren naar een ander patroon, 
eens de baby grotere hoeveelheden kan verwerken. Laat baby’s echt geen honger hebben 
en wachten op de volgende voeding, deze baby’s leren dat ze steeds moeten huilen om 
aandacht. 

 Respecteer het tempo en de motoriek van de baby. Geef hem de tijd om zelf zijn mondje 
te openen en het speentje te aanvaarden. Dwing vooral niet het speentje in de mond van 
de baby. Je onderdrukt er zijn zelfredzaamheid mee, die hij nog vaak zal nodig hebben in 
het leven om zich te beschermen. Er is ook vaak een reden voor als hij zijn mondje niet 
opent. 

 Leg je baby ook buik tegen buik en zorg dat er zeker oogcontact is, zodat tijdens het 
voeden de hechting tussen moeder en kind kan groeien en hij in zijn ontwikkeling als 
mens een start kan maken in het ‘in relatie zijn’ met iemand. 

 Zorg ervoor dat de voeding niet te snel afgelopen is. Eventueel moet het speentje 
aangepast worden, zodat de baby voldoende kan zuigen (of bij te trage voeding iets beter 
kan drinken). 
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 Bij flesgevoede kinderen die grote zuigbehoefte manifesteren, is het geven van een 
fopspeentje een optie. Zuigen is heel belangrijk voor de emotionele ontwikkeling van een 
kind en dit voor vele jaren. 

 Leg uit aan moeders waarom het belangrijk is dat zij zelf vooral instaan voor de voeding 
van hun kindje en ook het huidcontact niet uitsluiten. 

Waarom deze aandacht: 

 Moeders die kiezen voor kunstvoeding zijn uiteraard ook goede moeders die van hun 
kinderen houden.  

 Vaak zijn ze zich er echter niet van bewust dat ze veel middelen uitsluiten die de natuur 
voorzien heeft om op vanzelfsprekende wijze heel veel noden van de baby te lenigen en 
een intense band met hun kind te ontwikkelen, zonder extra moeite. 

 Moeders die doelbewust kiezen voor flesvoeding, hebben vaak een verlangen naar een 
mathematische structuur of controle en het gevaar bestaat dat belangrijke aspecten van 
baby’s ontwikkeling een beetje in de kou blijven staan. 

Stoppen met borstvoeding / kiezen voor kunstvoeding 
Wanneer moeders stoppen met het geven van borstvoeding of reeds voor de geboorte beslisten 
om flesvoeding te geven, moeten we ervoor zorgen dat het stoppen van de melkproductie zo 
veilig en aangenaam mogelijk verloopt. 

Vroeger werd aan al deze moeders medicatie gegeven om de melkproductie niet op gang te laten 
komen of af te remmen. Deze producten zijn niet altijd zonder bijwerkingen voor de moeder en 
zijn bovendien vaak onomkeerbaar, zodat relactatie een probleem is indien de moeder zich 
bedenkt, of het geven van borstvoeding zich alsnog opdringt (zoals bijvoorbeeld bij een kindje 
dat voedings- of verteringsproblemen heeft). 

Medicatie is enkel echt zinvol bij moeders die niet starten met borstvoeding, omdat dan het 
hormonale systeem nog quasi volledig kan afgeremd worden. Hiervoor wordt cabergoline 
(Dostinex*) gebruikt. Dit gebeurt in de vorm van 2 tabletjes na de geboorte. Moeders die de 
melkproductie willen laten wegebben zonder medicatie, krijgen zeker die mogelijkheid en 
worden dan geholpen om hun borsten te verzorgen. Zij worden aangemoedigd om een 
steunende beha te dragen, bij stuwing warmte te gebruiken en eventuele melk te gebruiken voor 
hun baby. 

Bij een borstvoeding in volle opbouw, is het toedienen van medicatie niet meer efficiënt omdat 
de productie gestart is en het hormonale systeem al voldoende geprikkeld is. We moedigen 
moeders aan niet abrupt te stoppen, omdat de kans op hevige stuwing dan groot is en zij risico 
lopen op een borstontsteking. We moedigen moeders ook aan om eventueel nog wat af te kolven 
of de baby nog eens aan te leggen, zodat de melkproductie geleidelijk kan afnemen.  

Verder kunnen zij gebruik maken van alle natuurlijke middeltjes die stuwing kunnen 
verzachten. Zij worden geïnformeerd over het feit dat na de eerste week deze klachten meestal 
verdwenen zijn. Veel moeders opteren in deze situatie dan ook voor het niet-medicamenteus 
stoppen van de borstvoeding.  
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Nota: Bij moeders van overleden kindjes en HIV-positieve moeders wordt uiteraard steeds 
medicatie aangeboden om de melkproductie in te dijken. 

Praktische richtlijnen voor het bereiden van kunstvoeding 
Voor uitgebreide informatie hieromtrent verwijzen wij naar de brochure Flesvoeding van Kind 
en Gezin.  

Logistiek 
Kunstvoeding wordt door het ziekenhuis op reguliere wijze aangekocht en gefinancierd. 

De bewaring van deze voeding en verdeling ervan op de moeder- en kind afdelingen, valt in het 
ziekenhuis onder toezicht van de diëtisten. Zij hanteren de Haccp-normen met betrekking tot 
alles wat voeding aangaat binnen een ziekenhuis. 

Op dit ogenblik wordt de standaardkunstvoeding in kant-en-klare verpakking gebruikt en 
bewaard op de moeder-kinddienst zelf. Alle dieet- of speciale voedingen worden klaargemaakt 
in de melkkeuken waar de regels van steriliteit gelden. De melk wordt toegediend in flesjes voor 
eenmalig gebruik. Aan moeders wordt gevraagd geen voeding klaar te maken op de kamer waar 
zij verblijven. 

Het aanleren van de bereiding van een voeding gebeurt individueel via een demonstratie aan 
alle moeders die dit nodig hebben. Dit zijn de moeders van zuigelingen die uitsluitend met 
kunstvoeding worden gevoed of zij die hun baby op strikt medische indicatie dienen bij te 
voeden, en waar ondanks alle normale procedures onvoldoende moedermelk voorhanden is. 
Daarvoor hebben wij op de materniteit een mandje met al het nodige materiaal om een voeding 
te bereiden, daarbij hoort ook een schriftelijke procedure (zie bijlage). Met dit mandje gaan we 
naar de moeder toe en laten haar ook demonstreren of ze begrepen heeft hoe het moet. 
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7. Vuistregel zeven 

“Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te 
dragen dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op de kamer 
kunnen blijven (‘rooming-in’).” 

DOELSTELLING 

Het garanderen van optimale omstandigheden voor: 

 het goed op gang brengen en houden van voldoende melkproductie 
 het leggen van een basis voor een goede moeder-kind hechting 
 de moeder om de signalen van haar baby snel op te pikken en er op te reageren. 

Deze doelstelling geldt ook voor baby’s die kunstvoeding krijgen.  Dit beleid is ook op hen van 
toepassing. 

UITVOERING 

Moeder en kind verblijven vanaf de geboorte dag en nacht samen op dezelfde kamer en, indien 
de moeder dit wenst, bij elkaar in bed.  Alleen op strikt medische indicatie wordt de zuigeling ’s 
nachts van de kamer gehaald. vb. Mama die moet slapen o.w.v. kans op psychose. 

De kraamvrouw heeft een zo groot mogelijk aandeel in de dagelijkse verzorging van haar kind. 
Recente bijscholing hieromtrent leidde tot de volgende procedureveranderingen (zie bijlage): 

 het reduceren van hoeveelheid babybadjes / gebruik van producten 
 het goed observeren van stressindicatoren bij baby’s en onze routinehandelingen daarop 

afstemmen 
 het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken zoals bloednames e.d. uitstellen tot na de 

voeding, tot de baby echt verzadigd is of prikken tijdens de borstvoeding: borstvoeding 
is pijnstillend (zie bijlage ) 

 het inventariseren van alle situaties die voor baby’s een extra belasting vormen en onze 
handelingen daaraan aanpassen 

Veilig samen slapen 
 Houding van de baby: op de rug, en tijdens de voeding op de zij, niet onder dekbed of 

kussens. 
 Houding van de moeder: zij ligt meestal met haar gezicht naar baby toe, de onderste arm 

boven het hoofdje van de baby, de knieën opgetrokken onder de voetjes van de baby 
zodat hij niet naar onder kan schuiven. 

 De baby is veilig bij moeder in bed: 
 met de zijrails omhoog of 
 tussen moeder en de muur of 
 tussen moeder en haar partner 

tenzij: 
 de baby niet gezond en alert is. 
 de moeder of haar partner ziek of overmatig vermoeid zijn. 
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 de moeder of haar partner roken,  alcohol, medicijnen of drugs gebruiken. 
 De baby kan ook slapen in een wiegje/ co-sleeper dat vlakbij het bed van de moeder 

staat. 
 Aan moeders wordt geleerd welke andere signalen dan huilen een zuigeling kan geven, 

wat die kunnen betekenen en hoe zij erop kunnen reageren. 

De mobiele kraamvrouw 
De gezonde mobiele kraamvrouw (en haar partner of familie) krijgt binnen 24 uur postpartum 
instructie over de dagelijkse verzorging (wassen/baden, verschonen, aankleden, temperaturen, 
urine en ontlasting op babyblad, eventueel één keer per 24 uur wegen) van haar kind. Zo leert ze 
op zichzelf te vertrouwen om met haar baby om te gaan en deze te verzorgen.  

Het is belangrijk dat ouders niet afhankelijk worden van de zorgverleners en daarbij hun eigen 
gevoel en instinctief handelen verliezen. 

De immobiele kraamvrouw 
Bij de immobiele kraamvrouw  (bijv. na sectio) wordt individueel bepaald tot hoeveel verzorging 
zij zelf in staat is. Zij wordt gestimuleerd om tot een zo groot mogelijke zelfredzaamheid te 
komen. Samen met haar wordt naar oplossingen gezocht (vb. luiers en babyverzorgingsartikelen 
in/op het nachtkasje, extra kussens, voet- en bedsteunen, wiegje op een andere plaats enz.) om 
dat mogelijk te maken. In geen geval wordt uitgegaan van de onmogelijkheid van de 
kraamvrouw om borstvoeding te geven of zelf enige bijdrage aan de verzorging van de baby te 
leveren. 

Scheiding van moeder en kind 
Scheiding van moeder en kind vanwege medische handelingen wordt tot het minimum beperkt 
en is slechts bij hoge uitzondering, op strikt medische indicatie, een reden voor het staken of 
onderbreken van de borstvoeding. Wanneer moeder en kind zijn gescheiden, wordt aan de 
moeder middels mondelinge instructie en schriftelijke informatie geleerd hoe zij door middel 
van afkolven de melkproductie op gang kan brengen en houden of opvoeren. Daarnaast wordt 
haar geleerd hoe zij haar kind die moedermelk kan geven zonder daarbij gebruik te maken van 
flesjes met spenen. De kraamvrouw wordt aangemoedigd om steeds aanwezig te zijn bij haar 
baby op de neonatale afdeling. Eten en zich verzorgen kan ze op haar kamer doen; bezoek wordt 
secundair. Zij kan bij haar kindje blijven slapen met haar bed, tenzij de situatie op de afdeling dat 
niet toelaat. Enkel op die manier kan zij haar kindje voldoende aanraken en voeden op een zo 
fysiologisch mogelijke manier. 

We beschikken sinds december 2020 over 2 KOALA-kamers op onze neonatologie-afdeling. 
Ouders kunnen zo 24/24 7/7 bij hun baby blijven gedurende het hele verblijf van hun baby op 
neonatologie. Een baby kan naar een KOALA-kamer verhuizen na toestemming van de 
kinderarts en indien de ouders voldoende zelfstandig voor hun baby kunnen zorgen.  

Ook bieden we op onze neonatologie 2 draagsystemen aan om zo het dragen van een premature 
baby te stimuleren bij ouders.  

In het verpleegdossier van de moeder wordt de reden van de scheiding duidelijk vermeld. 
Afhankelijk van de gezondheidstoestand van de baby zal de kinderarts de duur van de scheiding 
proberen in te schatten. 
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Routineprocedures 
Een bloedname bij de baby (bvb. PKU test) terwijl hij aan de borst drinkt bij zijn mama is een 
standaardpraktijk op onze diensten. (zie ook bijlage X: pijnstilling bij baby’s).  

Wanneer een baby van de kamer moet o.w.v. een onderzoek of een bloedname of een andere 
handeling, vraag dan steeds aan de ouders om mee te gaan of laat hen zelf hun kindje brengen. 
Neem het niet mee zonder hen de kans te geven om te reageren of iets te vragen. Het blijft hun 
kind en zij hebben het recht om mee te beslissen wat er wanneer met hun kind gebeurt, tenzij er 
een uitzonderlijke urgentiesituatie is. 
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8. VUISTREGEL ACHT 

“Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te 
dragen dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.” 

DOELSTELLING 

Het beschikbaar maken van alle voor de baby benodigde moedermelk op het moment dat de 
baby die nodig heeft. 

UITVOERING 

‘Op vraag voeden’ betekent dat er bij het geven van borstvoeding geen restricties zijn in 
frequentie noch duur van de voedingen. Vanaf de eerste voeding krijgt de zuigeling zo vaak 
borstvoeding als hij nodig heeft en duurt elke voeding tot de zuigeling aangeeft genoeg te 
hebben. 

Daarbij moet altijd uitgegaan worden van een gezonde pasgeborene en de zekerheid dat moeder 
de signalen van de baby goed herkent. Dat betekent dat ze weet wanneer de baby correct drinkt, 
wanneer er voldoende melktransfer is en wanneer de baby voldaan is. Het is belangrijk dat de 
hulpverlener zich daar steeds van vergewist. 

Wat zijn de signalen van de baby om aan te geven dat hij wil drinken? 
Vroege hongersignalen: wakker worden, oogjes gaan af en toe open, hoofdje draait, met tong 
spelen, handjes en voeten bewegen. 

Latere hongersignalen: likken, happen, smakkende geluidjes, zuigen op de hand of arm, 
piepende geluidjes, zoek- en hapbewegingen maken, rooting-reflex, gebalde vuistjes, onrustig 
zijn. 

Late hongersignalen: hevig zoeken op de vuistjes, huilen, rood worden. 

Deze gaan van vroege tot laattijdige tekenen van honger of willen drinken. Het is belangrijk dat 
moeders leren om snel te reageren op de vroege signalen: dat beperkt stresssituaties en 
vergemakkelijkt het aanleggen.  

Wat zijn de tekenen van een goede borstvoeding(sbeurt)? 
 een baby die zelf de borst neemt en spontaan ritmisch begint te drinken 
 een baby die hoorbaar slikt 
 een borst en een tepel die er voor, tijdens en na de voeding goed uitzien en goed 

aanvoelen 
 borsten die na de voeding minder vol voelen (kan vanaf dag 2) 
 een baby die tevreden en ontspannen in slaap valt na de voeding en geen signalen meer 

geeft die wijzen op willen drinken 

 Urine en stoelgang nemen de eerste dagen gradueel toe 
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Deze punten worden door de hulpverlener beoordeeld met behulp van de Latches-score.(zie 
bijlage) 

Duur en frequentie 
Als rekening wordt gehouden met de tekenen van een goede borstvoeding, kunnen we stellen 
dat een baby aan één borst gemiddeld 10 tot 25 minuten drinkt. Hoe hij drinkt is belangrijker 
dan hoelang hij drinkt en de verschillen tussen baby’s individueel zijn even groot als bij 
volwassenen. Sommige drinken vaak kleine beetjes, anderen nemen snel wat grotere voedingen 
en wat minder. Net zoals wij drinken ze ook wel eens tussendoor.  

Het is zeker in de beginfase belangrijk dat beide borsten worden aangeboden tijdens één 
voedingsbeurt, in de praktijk zit daar vaak een pauze tussen van 10 tot 15 minuten. Sommige 
baby’s drinken altijd slechts één kant, maar dan moet de moeder gewezen worden op het kort 
houden van de pauzes tussen de voedingen, zodat er voldoende gestimuleerd wordt. De 
belangrijkste leidraad blijft wat de baby laat zien en dat beide borsten vaak worden gebruikt. 

Het heel vaak aan de borst gaan is een oefening waardoor ze net leren drinken; Een baby die nog 
niet goed aanhapt, om welke reden dan ook, moet juist dat eerst leren vooraleer hij efficiënt kan 
drinken. Dat kan enkel wanneer hij altijd in de buurt van de borst is en er geen grote maneuvers 
nodig zijn om hem aan te leggen. 

Het aantal voedingen per 24 uur wordt in principe aan de zuigeling en aan zijn moeder 
overgelaten. De eerste zeven à tien dagen na de bevalling is acht tot twaalf voedingen of zelfs 
meer per 24 uur normaal en noodzakelijk om een voldoende productie te bekomen en te 
onderhouden. Gemiddeld meldt een gezonde zuigeling zich met intervallen van twee à drie uur 
van het begin van een voeding tot het begin van de volgende voeding of vaker.  

In de praktijk gaat de baby vaak gedurende enkele uren kort na elkaar aan de borst en dan gaat 
hij een langere periode slapen (soms 2 tot 4 uur). Dat heet ‘clusteren’ en is de eerste dagen en 
weken een heel normaal patroon. Observeer het gedijen van de baby en zijn gedrag aan de borst. 

Een voedingsbeurt kan ook een kort tussendoortje zijn. De frequentie van aanlegmomenten is 
belangrijker voor de melkproductie dan de duur ervan. Bij een voortdurend patroon van erg 
korte (< 5 min. totaal) of erg lange voedingen, is observatie nodig om te zien of het drinken 
efficiënt is en er voldoende melktransfer is.  Dit met name wanneer de moeder pijn aangeeft 
en/of de baby niet gedijt. 

Wanneer de zuigeling na 48 uur niet op een gemiddelde van minimaal 8 voedingen komt per 24 
uur assisteren we een voeding en stellen een Latches-score op. We wegen de baby één keer per 
24 uur in dezelfde omstandigheden, rond dezelfde tijd. Op basis van onze observaties, geven we 
extra aandacht en sturen zo nodig bij. 

Ook nachtvoedingen blijven de eerste maanden belangrijk o.w.v. een hogere prolactinespiegel, 
waardoor de melkproductie beter op peil blijft. 

Wanneer baby’s niet frequent om de borst vragen, zullen we de moeder aanmoedigen om meer 
huidcontact te hebben van waaruit de baby meer signalen geeft om te gaan drinken. 
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Heel veel slapen is vaak een signaal van stille ondervoeding. Wegen voor en na de voeding is 
absoluut te vermijden: de gewichtstoename zegt niets over de opname van calorieën (wat er de 
volgende dag van overblijft). Het is misleidende informatie aan de moeder in positieve en 
negatieve zin. Het uitgangspunt is vaak een reeds twijfelachtige borstvoeding en het resultaat is 
dan ook vaak onbevredigend. Bij groot gewichtsverlies en actieve observatie en begeleiding, 
verdient het de voorkeur om het gewicht van de baby een tweede maal te evalueren binnen 24 
uur, los van de voeding. Op die manier kan de begeleiding bijgestuurd worden en hoeft er niet 
nodeloos bijgevoed te worden. Dit is een uitzonderingsmaatregel 

Wanneer groei geen aanleiding tot ongerustheid geeft en de moeder geen pijnklachten in de 
borsten aangeeft (één of meer van de volgende: gestuwd, gezwollen, rood, warm, pijnlijk, harde 
schijven, koorts of pijnlijke tepels), dan is geen ingrijpen in het voedingsritme nodig, tenzij er 
minder dan acht keer per 24 uur borstvoeding wordt gegeven de eerste 14 dagen of minder dan 
zes keer per 24 uur de volgende 14 weken. Leer moeders ook de signalen van een dalende 
melkproductie door te weinig stimulatie herkennen (‘s nachts moeilijker slapen en vaker willen 
drinken, kort drinken-slapen en vlug weer willen drinken...) en van een groeispurt. 

Onvoldoende groei 
Hieronder wordt verstaan: 

 >10% gewichtsverlies postpartum 
 en/of afvallen langer dan zeven tot tien dagen postpartum 
 en/of niet terug op geboortegewicht drie weken postpartum 
 en/of in de eerste drie maanden minder dan 100 gram per week bijkomen (structureel, 

niet indien er 1 of 2 weken minder groei is) 

Bij vermoeden van of evident niet gedijen: het aantal Latches-scores verhogen tot drie maal na 
elkaar een betere score genoteerd kan worden. Indien dat geen resultaat geeft, worden 
kraamvrouw en zuigeling intensiever geobserveerd en begeleid: 

 Bevorder huidcontact en geef voldoende informatie! 
 Kraamvrouw observeren op tekenen van toeschietreflex (tinteling, schietend of trekkend 

gevoel in de borst, lekken aan de andere borst, uteruscontractie, warmtegevoel, dorst, 
wat meer vaginaal bloedverlies). 

 Wek sneller een toeschietreflex op door de frequentie van aanleggen te verhogen en te 
wisselvoeden. 

 Kraamvrouw observeren op tekenen van melkproductie (vullen van de borsten tussen 
de voedingen, lekken tussen de voedingen). 

 Observeer de baby (Latches-score). 
 Leer de moeder hoe ze de borst goed kan ondersteunen of actief borstcompressie kan 

geven (zie bijlage IX) 
 Verbeter ineffectieve aanleg- en/of zuigtechniek. 
 Behandel eventueel gevonden ziekte, afwijking of trauma (geboortetrauma na 

kunstverlossing, moulage, kort tongriempje…) 
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9. VUISTREGEL NEGEN 

“Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te 
dragen dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen, geen speen of 
fopspeen wordt gegeven.” 

DOELSTELLING 

Het bieden van optimale omstandigheden voor het verwerven en behouden van een adequate 
aanleg- en zuigtechniek en het garanderen van een voldoende opname van moedermelk, samen 
met het voldoende stimuleren van de borst om een voldoende melkproductie te bereiken en te 
onderhouden. Baby’s die borstvoeding krijgen worden om die reden niet bijgevoed met een 
zuigfles. De risico’s van het  gebruik van een zuigfles, speen of fopspeen worden besproken met 
alle moeders die hierover vragen hebben, het personeel zal dit zelf nooit voorstellen. 

UITVOERING 

In onze materniteit wordt aan borstgevoede zuigelingen geen zuigfles of fopspeen aangeboden. 

 Eventueel noodzakelijke bijvoeding wordt toegediend met behulp van een lepeltje en 
wanneer voldoende melk voorhanden is, met een bekertje (softcup). In sommige 
situaties is een borstvoedingshulpset aangewezen. Een spuitje en vingervoeding worden 
best vermeden. 

 Ter voldoening van de zuigbehoefte heeft de zuigeling onbeperkt toegang tot de borst. 
 Vanuit de zorg wordt er nooit aangeraden een fles te gebruiken, ook al zal de moeder dat 

thuis vermoedelijk wel doen. Actief de juiste informatie blijven geven, is heel belangrijk! 
 Tepelhoedjes worden alleen gebruikt na overleg met en onder intensieve begeleiding 

door een lactatiekundige. 

Hoe wordt er bijgevoed? 
 Er wordt niet bijgevoed met de fles om de bekende redenen. 
 Colostrum kan gemakkelijk manueel afgekolfd worden en opgelikt door de baby of in een 

lepeltje opgevangen worden en toegediend met het lepeltje. (Enkele druppels tot enkele 
ml’s zijn waardevol en voldoende, mits vaak genoeg gegeven op basis van de noden van 
het kind. Bijvoorbeeld hypoglycemie: dan kleine hoeveelheid om het uur tot probleem 
opgelost is of hoeveelheid nodig om baby tevreden te stellen) 

 Cupfeeding is volgens literatuur nog steeds de meest aangewezen manier om bij te 
voeden in de eerste levensweek. Het is belangrijk dit duidelijk aan ouders te vermelden: 
het is geen oplossing op lange termijn. Ook bij premature baby’s waarvan de moeder nog 
op de afdeling verblijft, is dit de meest aangewezen manier om bij te voeden en moet dit 
gerespecteerd worden. Baby’s kunnen in die periode aan de borst liggen om aan hun 
zuigbehoefte te voldoen. Indien de baby een kleine hoeveelheid kreeg met de cup, moet 
hij goed geobserveerd worden, zodat een lange pauze wordt vermeden. Door de extra 
toevoer van calorieën, wordt hij immers vaak snel terug wakker, is hij alerter en kan kort 
daarop drinken aan de borst. Die kans mag zeker niet gemist worden. Maak dat goed 
duidelijk aan de moeder.  
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 Vingervoeding is te vermijden tenzij in uitzonderlijke situaties en heeft vaak dezelfde 
nadelige effecten als flesvoeding of spenen o.w.v. foute techniek en een hard of vreemd 
voorwerp in de mond of omdat ouders en baby’s gemakkelijk in dit patroon blijven 
hangen. 

 Een borstvoedingshulpset is ideaal bij een baby die wel aan de borst wil maar nog niet 
krachtig zuigt of onvoldoende melk uit de borst krijgt en om de borstvoeding aan de 
gang te krijgen bij bijvoorbeeld prematuren, kindjes met Downsyndroom… 

Risico’s van het gebruik van flesjes, spenen en fopspenen 
 Zuigverwarring vormt een reëel risico daar flesvoeding een heel andere drinktechniek 

vergt van de baby dan borstvoeding. Hij gebruikt zijn tong om de melkstroom te doseren 
en duwt tegen de speen. Wanneer hij dit aan de borst doet, ontstaan gemakkelijk 
tepelkloven met alle gekende gevolgen. Een stijve silicone knop recht op het gevoelig 
zuigcentrum overprikkelt bovendien deze plaats al gauw, waardoor de kans bestaat dat 
baby nadien niet meer goed weet wat hij met dat warme, zachte weefsel van de borst 
moet doen (om deze reden ook vingervoeding en tepelhoedjes vermijden!). 

 Door het gebruik van een fopspeen worden kansen gemist om de baby aan te leggen, 
waardoor het voldoen van zijn zuigbehoefte aan de borst ontzegd wordt. Door het 
gebruik van een fopspeen worden ook voedingen uitgesteld, waardoor de baby tekort 
krijgt aan voeding (hij heeft die vele kleine beetjes nodig) en er wordt te weinig 
gestimuleerd. Dat resulteert vaak in een verminderde melkproductie op lange termijn 
waardoor er risico is op vroegtijdig stoppen met de borstvoeding. Jammer voor mama, 
die dit resultaat niet kon voorzien, jammer voor baby, die het moeilijker krijgt dan nodig 
is. 
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10. VUISTREGEL TIEN 

“Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te 
dragen dat er borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen) 
gevormd kunnen worden en dat vrouwen naar die groepen verwezen 
kunnen worden.” 

DOELSTELLING 

Het garanderen van doorgaande begeleiding van de borstvoedende moeder en haar kind. D.w.z. 
het zo goed mogelijk gedocumenteerd overdragen van de cliënte en haar kind aan de volgende 
zorgverlener of het met een zo groot mogelijke graad van zelfredzaamheid overdragen van de 
zorg aan de cliënte zelf. 

UITVOERING: BEËINDIGING VAN DE ZORG 

Bij het afronden van de zorg in de materniteit, wordt actief en gedetailleerd informatie gegeven 
aan de moeders over alle mogelijkheden om thuis verder steun of echte zorg en begeleiding te 
krijgen. Dit gaat van doorverwijzing naar ondersteuningsgroepen voor moeders tot het 
doorverwijzen naar de zelfstandige vroedvrouw of lactatiekundige, huisarts, Kind en Gezin, 
gynaecoloog en kinderarts. Vaak heeft de kraamvrouw reeds zelf opvolging geregeld. Zo niet 
wordt er door de vroedvrouw van de materniteit een thuisopvolging georganiseerd. Deze 
mondelinge informatie ondersteunt de uitleg in de borstvoedingsbrochure. 

Borstvoedingsbegeleidingsgroepen 
Aangezien er door onze instelling geen eigen borstvoedingsbegeleidingsgroepen georganiseerd 
worden, bezorgen we moeders pre- en postnataal informatie over organisaties die ouders 
positief ondersteunen in het geven van borstvoeding.  

Borstvoedingsverenigingen : 
 

 VBBB :  03/2817313 
                           www.vbbb.be 

 info@vbbb.be 
 LLL (La Leche League) :   

 015 55 79 43 
 www.lalecheleague.be 
              info@lalecheleague.be  

 VZW Borstvoeding : www.borstvoeding.be 
e-mail : info@borstvoedingvzw.be 

 BVL: www.bvl-borstvoeding.be 
 Mammacafés: www.mammacafé.be                            
 Internet: www.bevalleninantwerpen.be 
 De Kraamvogel (Expertisecentrum kraamzorg Antwerpen): 
                                    Volksstraat 5 
                                     2000 Antwerpen 
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                                     www.kraamvogel.be 
 Kind en gezin: www.kindengezin.be 
 www.birthmatters.be 
 www.vroedvrouwen.be  

 
Zelfstandige vroedvrouw of lactatiekundige (IBCLC) 
Na een poliklinische bevalling 

De kraamvrouw krijgt het ingevuld moederboekje (met verslag van baring) mee en er wordt een 
transferfiche gemaakt voor de vroedvrouw die de zorg zal overnemen met belangrijke 
bevindingen rond voeding of andere aandachtspunten. Bij moeilijke situaties of bijzonderheden 
wordt de thuiswerkende vroedvrouw altijd telefonisch verwittigd hieromtrent. 

De kraamvrouw zelf krijgt alle schriftelijke informatie over de keuze voor borstvoeding, over 
borstvoeding geven in de praktijk en over de borstvoedingsbegeleidingsgroepen. Indien die 
informatie nog niet tijdens de prenatale zorgverlening of tijdens de opname werd verstrekt, 
wordt ze meegegeven bij het verlaten van de instelling. 

Na een bevalling en verblijf in het ziekenhuis 

Eerst en vooral wordt nog meegegeven hoe borstvoeding loopt in de eerstkomende weken, 
zodat de moeder goed weet waaraan ze zich thuis kan verwachten. 

Voor eventuele, nog niet opgeloste problemen met borstvoeding wordt een behandelplan 
opgesteld in samenspraak met het koppel, arts en zelfstandige vroedvrouw. Dit houdt ook 
afspraken in voor eventuele opvolging door de kinderarts. Waar nodig wordt de hulp van een 
lactatiekundige ingeschakeld. 

Sinds de verkorte ligduur een feit is, wordt elke moeder reeds prenataal aangemoedigd om een 
vroedvrouw te zoeken die haar na de bevalling of na het verlaten van het ziekenhuis thuis kan 
opvolgen of begeleiden. Gespecialiseerde hulp door een lactatiekundige is ook zeker mogelijk. 

Wij verwijzen naar een eigen aanbod van vroedvrouwen in de thuiszorg, indien de moeder geen 
eerdere contacten had met vroedvrouwen.  

Opvolging door de kinderarts, de huisarts of Kind en Gezin 

Alle gegevens omtrent de voeding van de zuigeling en het verloop van de borstvoeding, alsmede 
de intenties van de moeder aangaande de duur van de lactatieperiode dienen zorgvuldig voor 
overdracht in het moederboekje te worden bijgehouden.  Moeders worden gestimuleerd om 
door te gaan met uitsluitend borstvoeding tot zes maanden en naast vaste voeding tot in de loop 
van het tweede of het derde levensjaar. 

De vroedvrouw thuis vergewist er zich bij het afsluiten van de zorg ook van dat de moeder haar 
kindje verder laat opvolgen door de kinderarts, de huisarts of Kind en Gezin. Verwijzing naar de 
moedergroepen wordt best ook nog eens gedaan. Deze vervullen hun rol vaak pas wanneer de 
moeder niet meer afhankelijk is van professionele hulp en haar draai een beetje vond met de 
baby. 
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II. HET MOEDERVRIENDELIJK BELEID 

DOELSTELLING 

Het ziekenhuisbeleid moedigt werknemers aan op een respectvolle wijze om te gaan met de 
noden van de moeders tijdens arbeid en bevalling. Indien dit niet kan o.w.v. medische contra-
indicaties, wordt de moeder hierover duidelijk geïnformeerd. 

UITVOERING 

1. Vrouwen worden aangemoedigd om zelf te kiezen wie hen vergezelt, zodat er continu 
lichamelijke en emotionele steun is tijdens arbeid en bevalling, als zij dat wensen. 

Tijdens de individuele consultatie van de vroedvrouw wordt hierover gesproken. De grens ligt 
op twee personen die de moeder mogen bijstaan bij de arbeid en de bevalling, o.w.v. de 
leefbaarheid van het verloskwartier. De moeder kiest haar begeleiders zelf: echtgenoot, tolk, 
doula, een goede vriendin, moeder, zus, schoonzus, zelfstandige vroedvrouw. 

2. Vrouwen mogen drinken en een licht verteerbare maaltijd nemen tijdens de arbeid, als 
zij dat wensen. 

Een lichte maaltijd kan steeds voorzien worden of aangeboden, zolang er geen medische tegen-
indicaties zijn zoals een proefarbeid of epidurale verdoving. 

3. Vrouwen worden aangemoedigd om niet-medische pijnbestrijding te overwegen, 
waarbij de persoonlijke voorkeur van de vrouw gerespecteerd wordt. 

Niet-medische pijnverdoving wordt besproken op de individuele consultatie van de 
vroedvrouw: 

 Een bad: in alle zes arbeidsverloskamers staat een bad dat gebruikt kan worden om te 
relaxen tijdens de arbeid en/of om in te bevallen. 

 Zitbal en hangkoord: er zijn zitballen voorzien in verschillende groottes en in iedere 
arbeidsverloskamer kan men een hangkoord bevestigen (ééntje boven het bad en ééntje 
in het midden van de kamer zodat koord en zitbal samen kunnen gebruikt worden). 

 Er zijn zitzakken voorhanden die gebruikt worden als de moeder op handen en knieën 
gaat zitten op de mat of op het bed. 

 Er is op iedere arbeidsverloskamer een comfortabele zetel voorzien die in verschillende 
standen kan gebruikt worden. 

 Er is op iedere arbeidsverloskamer een radio en bluetooth-speler voorzien: op de 
prenatale consultatie wordt aangemoedigd eigen muziek mee te brengen. 

 In elke arbeidsverloskamer zijn spots die gedimd kunnen worden. 
 Alle arbeidsverloskamers zijn huiselijk ingericht: al het medisch materiaal zit in kasten 

of achter een gordijn. 

4. Vrouwen worden aangemoedigd om rond te wandelen en in beweging te blijven tijdens 
de arbeid en zelf aan te geven in welke houding zij wensen te bevallen. 
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 Gynaecologen vragen bij opname een CTG te doen dat 30 minuten duurt, daarna neemt 
de moeder de houding aan die ze zelf wenst en wordt ze aangemoedigd om van houding 
te wisselen als dat nodig is. Bal, bad en hangkoord zijn ter beschikking. Alles kan zolang 
er geen complicaties zijn, harttonen worden geregeld gecontroleerd met een doptone of 
een draadloos CTG-toestel. 

 Indien er geen complicaties of tegenindicaties zijn, kan de bevalling plaatsvinden in het 
bad, in het bed (steeds met voetsteunen, geen beugels), in zijligging of op handen en 
knieën, op de baarkruk of rechtstaand. 

 Zolang de medische toestand het toelaat, geeft de moeder zelf aan waar en op welke 
manier ze wenst te bevallen. 

 Heeft de moeder een epidurale verdoving, dan kan ze meestal nog op handen en knieën 
bevallen, als eventueel alternatief voor de gynaecologische houding. 

5. Het routinematig toepassen van invasieve technieken zoals het breken van de vliezen, 
een episiotomie, het induceren en stimuleren van de arbeid, een kunstverlossing of een 
keizersnede wordt vermeden. 

 Er is een sterk team van vroedvrouwen die allemaal dezelfde visie delen: “Natuur als het 
kan, techniek als het moet.”. Moeders worden dan ook zoveel mogelijk op die manier 
begeleid, gynaecologen worden door de vroedvrouwen aangemoedigd om hierin mee te 
gaan. 

 We werken samen met acht gynaecologen. Zij geven aan moeders de kans om de arbeid 
door te maken op de manier die zij wensen en om te bevallen in de houding die ze 
verkiezen. De artsen hebben een groot vertrouwen in hun team van vroedvrouwen en ze 
geven dit team veel vrijheid in het begeleiden van een barende vrouw. 

 Er is een team van anesthesisten die de epidurale verdoving zo doseren dat moeders nog 
kunnen  bewegen met hun benen en zelfs op handen en knieën kunnen zitten. Zij zijn ook 
’s nachts oproepbaar om verdoving te geven op het moment dat de moeder het vraagt, zij 
dringen geen verdoving op omdat ze willen gaan slapen. 

 Er is tweewekelijks overleg tussen gynaecologen en (adjunct-)hoofdvroedvrouw. Tijdens 
dit overleg worden de bevallen moeders van de voorbije week besproken, worden 
ongenoegens uitgesproken en worden procedures aangepast. 

 Er is een jaarlijks overleg met de gynaecologen waarin de SPE-cijfers van het voorbije 
jaar besproken worden en gesitueerd in de visie “Natuur als het kan, techniek als het 
moet.”. Er worden evoluties besproken en actieplannen opgesteld. 

 Er bestaat sinds meer dan tien jaar een ‘inductiekaft’ op het verloskwartier: inducties 
moeten ten minste 24 uur op voorhand opgegeven worden, met een duidelijke 
vermelding van de reden en de zwangerschapsduur en met een maximum van drie per 
dag, geplande sectio’s inbegrepen. Artsen vullen die kaft niet zelf in, daardoor blijft het 
aantal inducties beperkt. 

 Uit de SPE-cijfers van 2020 blijkt dat we, in vergelijking met de rest van Vlaanderen, 
weinig inducties hebben. De inducties o.w.v. opportuniteit blijven beperkt en zijn eerder 
zeldzaam  hier kunnen we verwijzen naar de cijfers van 2020: op 1589 bevallingen 
hadden we 17,9% inducties, 51,6% epidurale verdoving (sectio’s inbegrepen), 4,3% 
episiotomieën, 17,4% sectio’s. Weinig inducties leidt dus wel tot minder epidurales en 
minder kunstverlossingen. 
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Dat alles maakt dat we een moeder de mogelijkheid kunnen bieden om op een natuurlijke 
manier te bevallen. Dit op de manier die ze zelf wenst, mits er geen tegenindicatie is. We zijn ons 
bewust van het feit dat we nog beter kunnen, dit blijft een streefdoel, ieder jaar opnieuw! 

Moeders worden ingelicht over alle “mother-friendly items” tijdens de verschillende GVO-
sessies. 
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BIJLAGE I: HULPMIDDELEN VOOR OBSERVATIE 

I.1 HET BASISGESPREK: HOE STARTEN WE EEN GOEDE BEGELEIDING? 

VISIE EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN. 

I. DOEL 
Wanneer we starten met een begeleiding, is het noodzakelijk dat de moeder en de begeleider 
hetzelfde doel voor ogen hebben, zodat het voor beiden duidelijk is waarheen we gaan. Zo niet, 
wordt er veel kostbare tijd en energie verspild, met vaak enorme frustraties tot gevolg voor 
beide partijen. 

Het is dus belangrijk dat we bij de start in een duidelijke verstandhouding staan met de moeder. 
We zullen de belangrijke informatie naast de minder belangrijke moeten zetten en deze duidelijk 
met de moeder bekijken, zonder een eigen interpretatie te geven aan wat wij denken dat de 
moeder ons zou kunnen vertellen. 

Wat betekent dat praktisch? 

We weten heel veel zaken niet wat de moeder betreft: we kennen haar nog niet lang en het is 
zelfs voor ervaren coaches moeilijk om op korte tijd een persoon te doorgronden. 

We vangen veel signalen op, die onze beoordeling van de situatie in alle mogelijke richtingen 
sturen, vaak in tegenstrijdige richtingen. 

We leren de moeder ook kennen op een heel intiem, heel nieuw en onstabiel moment, zeker ook 
heel ingrijpend moment in haar leven. Wij moeten daar dus zorgzaam mee omspringen. 
Een investering in een goede start van de begeleiding, maakt moeders zelfredzamer en zekerder 
en moet de duur van de begeleiding de volgende dagen verkorten. 

II. UITGANGSPUNT 
We hebben één heel belangrijk uitgangspunt wanneer we een moeder begeleiden: die moeder 
heeft besloten om borstvoeding te geven.  
Wat ook de motivatie hiervoor is, ze heeft besloten om haar baby borstvoeding te geven. Als zij 
niet geheel overtuigd is, is onze verantwoordelijkheid nog groter om ze te beschermen. 

DEZE INFORMATIE MOET ONZE BELANGRIJKSTE LEIDRAAD ZIJN. 

Wat betekent dat? 

Aangezien onze bagage en kennis professioneel groter zijn dan die van de bevallen moeder, is 
het onze verantwoordelijkheid in eerste instantie, om die beslissing te beschermen. 

Een grote valkuil voor begeleiders is dat we gaan beoordelen hoé gemotiveerd iemand wel is om 
borstvoeding te geven, en dat we onze begeleiding daaraan gaan afmeten. 

Als babyvriendelijke ziekenhuis, dus als promotors van borstvoeding, moeten we moeders 
professioneel inlichten en begeleiden, wetende dat zij allemaal borstvoeding kunnen geven en 
dat het belangrijk is voor hun baby en voor henzelf. Dat moet ons uitgangspunt zijn. 
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MAAR dat wil niet zeggen dat de “andere” informatie onbelangrijk is: wij moeten bepaalde 
signalen zien, herkennen en soms opsporen wat er speelt in een bepaalde situatie van een 
bepaalde moeder. 

Soms kan men belastende factoren gemakkelijk duiden: een zware bevalling, een keizersnede, 
epidurale verdoving, een niet-gerealiseerde verwachting rond bevallen, vroeggeboorte, een 
zieke baby,… 

Soms zijn het veel complexere zaken zoals een laag zelfbeeld, borstchirurgie, allerhande 
trauma’s uit het verleden, relationele problemen, faalangst, moeilijke sociale situatie, gebrek aan 
rolmodel of steun uit de directe omgeving,… Deze zullen vaak heel verwarrende en 
tegenstrijdige signalen veroorzaken. We moeten dus goed observeren en luisteren zonder te 
betrokken te zijn en ons niet laten verleiden tot een snelle conclusie door een emotionele reactie 
die haar verhaal bij ons teweegbrengt. Ons antwoord is dan een reactie op een signaal van de 
moeder op dat moment, terwijl het een verborgen roep om andere hulp of erkenning kan zijn. 

Het is goed om te beseffen dat de hulpverlener en de moeder vanuit een ander perspectief de 
dingen beleven en handelen. Concreet wil dat zeggen dat een moeder kan denken dat de 
borstvoeding niet goed verloopt, terwijl de begeleider niet snapt waar ze een probleem over 
maakt. Soms lijkt een moeder hardnekkig haar eigen zin te willen doen, terwijl ze dit doet omdat 
ze weinig vertrouwen heeft in de situatie, deze met eigen middelen wil controleren omdat ze 
denkt dat dit de beste garantie biedt voor het slagen van de borstvoeding. Het zal dan belangrijk 
zijn om haar vertrouwen te winnen, zodat ze zich kan laten ondersteunen en kan leren hoe het 
gemakkelijker of beter kan. 

Het is goed te beseffen dat wij de achterliggende factoren, die de situatie van een moeder 
bepalen, niet kunnen wegnemen, veranderen of oplossen in de paar dagen dat ze onder onze 
hoede is. Ze maken deel uit van haar situatie en er zal rekening mee moeten gehouden worden. 
Wij moeten ze niet meer of minder belang geven dan ze hebben. 

Wanneer wij een moeder begeleiden, is het belangrijk om te verduidelijken wat we zeggen en 
vragen of ze het begrepen heeft? Vb. Het is normaal dat je baby gewicht verliest, is een statement 
waar een ongeruste moeder niks aan heeft. Zij moet horen: het is vandaag de tweede dag na de 
geboorte en je kindje heeft wat gewicht verloren, zit nog lang niet aan een grens die wij 
hanteren, plast goed en drinkt elke 2 uur, je hoort hem slikken en hij is meestal toch een tijdje 
tevreden, dus doet je baby wat hij deze dagen moet doen. OF Je kindje is gewicht verloren, wat 
op de tweede dag zeker nog normaal is. Ik hoor echter zeggen dat hij almaar aan de borst wil, dat 
hij vandaag nog geen stoelgang had en je het aanleggen toch wat pijnlijk vindt. Dit wijst erop dat 
de baby nog niet altijd efficiënt drinkt en dat is eigenlijk toch wel belangrijk voor jullie allebei. 
Voor jou, want wanneer hij de borst beter neemt, zal je minder pijnlijke tepels hebben, wat veel 
aangenamer is en tegelijk zal de baby meer melk uit de borst kunnen halen, waardoor hij 
eventjes tevreden zal zijn en jij ook wat rust hebt enz… 

Onze visie als babyvriendelijk ziekenhuis zou eigenlijk onze steun moeten zijn en niet een last 
waar we moeten aan voldoen. Borstvoeding begeleiden moet ontspannen worden, want vooral 
dat reflecteert zich ten goede op de moeders. 
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III. BASISGESPREK 
A. VOOR, TIJDENS EN NA DE GEBOORTE 

 daar houden we ons aan het beleid dat we reeds geruime tijd voeren: liefst krijgen 
moeders al in de zwangerschap of nog eerder informatie, aanmoediging of simpelweg 
evidente steun in hun beslissing om hun baby borstvoeding te geven; dit als meest 
logische gevolg van zwangerschap en geboorte. 

 voor de geboorte: wanneer een arbeid volledig natuurlijk verloopt, zal er op dat moment 
weinig opening zijn voor communicatie rond huidcontact na de geboorte en 
borstvoeding maar we proberen een minimum te doen; waarschijnlijk kan de natuur 
daar goed haar werk doen en zal de baby spontaan en vlot aan de borst gaan en de 
moeder zal geneigd zijn dat spontaan te laten gebeuren; wanneer een arbeid moeizaam 
verloopt, langdurig is, is er meestal wel gelegenheid om een beetje met de moeder te 
praten en te duiden hoe het na de geboorte gaat; het is belangrijk over huidcontact te 
spreken, zeker met het oog op kunstverlossingen en sectio’s; je kunt woordelijk aan een 
moeder zeggen en herhalen hoe kalmerend en helend het voor een baby is om na een 
moeilijke geboorte onbeperkt te genieten van de warmte en de nabijheid van de moeder, 
dat ze daarmee de baby een vlottere start helpt maken. 

 tijdens de geboorte: bij het helpen bevallen en aanmoedigen van de moeder kun je ook 
praten over de baby die er bijna is, die zijn moeder zal zoeken na de geboorte en haar 
nodig zal hebben, dat de warmte van haar lichaam zijn belangrijkste warmtebron en 
troost is en dat zo de voeding het best op gang komt. 

 na de geboorte: dan blijven we die eerste momenten echt beschermen alsook de 
intimiteit van het eerste contact, zoals we dat reeds langer doen. Als vroedvrouw volg je 
wat er gebeurt, zoveel mogelijk handen af en help je daar waar nodig is. Het eerste 
aanleggen (binnen het huidcontact na de geboorte), is niet het ogenblik voor uitgebreide 
mondelinge informatie. Daar bevestig je vooral wat je eerst deed: aanmoedigen om de 
baby dicht bij zich te houden en hem de kans te geven goed aan de borst te gaan. 

Nota: bij een moeilijke geboorte is het verlengen van het huidcontact prioritair. We spreken dan 
echt over ononderbroken contact, tenzij medisch ingrijpen anders vereist. Als een baby heel 
prikkelbaar is of pijn heeft, is het erg belangrijk dat uit te spreken naar de ouders op een rustige 
manier (vb. pijn aan het hoofd na kunstverlossing, desoriëntatie na een keizersnede door niet 
meteen bij de moeder te zijn…)., maar daar meteen het belangrijkste bij te zeggen, nl. dat zij de 
helende factor zijn. Ouders zijn heel gevoelig aan het feit dat hun baby onbedaarlijk huilt en 
voelen zich vaak schuldig om 2 redenen: omwille van de bevalling die niet goed verliep, ze 
hebben daar het gevoel dat ze tekortschoten; omwille van het feit dat ze hun baby nog niet goed 
begrijpen en dus ook nog niet goed kunnen troosten. Het is wetenschappelijk bewezen dat de 
meeste pijn maar na 12 tot 24 of 48 uur volledig tot uiting komt, waardoor stemmen opgaan om 
niet meteen na de geboorte pijnstilling toe te dienen aan een pasgeborene, maar hem de kans te 
laten zich te uiten zoals elke baby en eerst het huidcontact zijn werk te laten doen. Zo worden 
ook niet meteen de eerste reflexen onderdrukt, die zo nodig zijn om hem goed te laten drinken. 
Bovendien geeft het ook een ander signaal aan de ouders: ze leren eerst hun baby te troosten, en 
pas in tweede instantie zo nodig medicatie te geven. 

 wij kunnen hen dus iets heel belangrijks leren: dat zij degene zijn die hun baby door deze 
moeilijke start kunnen loodsen met het beste middel dat er is in de komende dagen: de 
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continue nabijheid van zijn ouders, toch vooral ook mama en zij zal zien dat haar baby 
rustiger wordt en dat geeft zelfvertrouwen. We moeten hen vertellen dat dit 2 tot 3 
dagen kan duren, maar dat zij de troostende factor zijn. We moeten hen vertellen dat het 
oké is dat een baby huilt in de veiligheid van zijn ouders armen, hij moet ook zijn verhaal 
kwijt. Pijnbestrijding is soms nodig, maar zou ondergeschikt moeten zijn aan huid-op-
huidcontact, en enkel gegeven moeten worden als een baby te prikkelbaar is en niet 
rustig wordt bij de moeder na 20 of 30 minuten. 

 het is goed wat extra aandacht te geven aan die moeders die het allemaal weinig lijkt te 
interesseren of niet goed (lijken te) begrijpen waar het allemaal over gaat, wetende dat 
de ultieme beslissing toch bij hen ligt. Het is een uitdaging om toch nog te investeren, 
wanneer je voelt dat de moeder minder gemotiveerd lijkt. 

Als alles normaal en vlot verloopt, laten we dat eerste uur na de geboorte alles met rust. 

Moeders stellen soms al heel gerichte vragen; het is goed om te zeggen dat ze eigenlijk al heel 
wat kunnen en dat we later op de materniteit tijd zullen nemen om wat uitgebreidere informatie 
te geven. Dit zal dan ons basisgesprek omvatten, waarin de moeder een aantal zaken kan 
vertellen, de vroedvrouw een aantal vragen kan stellen en vooral een aantal zaken kan duiden en 
uitleggen naar de komende dagen toe. 

B. OP DE MATERNITEIT 

 binnen de eerste 6 uur na de geboorte, wordt een bevallen moeder gecheckt op een 
aantal punten: plassen, bloedverlies, toestand van de baarmoeder, is de epidurale 
verdoving uitgewerkt, enz.  

 op dat moment kunnen we een gesprek voeren met de moeder, dat ons helpt om 
opgesomde doelen te realiseren. Indien de baby aan de borst kan of zou moeten, kunnen 
we daarbij helpen. Indien de baby op dat moment niet aan de borst moet, kunnen we ook 
gebruik maken van dat ogenblik om met haar de baby te verzorgen, al is dat heel miniem 
op het bed de pamper checken en het naveltje leren verzorgen; het feit dat de moeder 
haar baby zelf aanraakt en er lijfelijk mee bezig is, geeft zelfvertrouwen, versterkt de 
band en helpt de natuurlijke angst en schroom voor het kwetsbare en onbekende te 
overbruggen; net de moeders die angstig en onzeker zijn, hebben dit nodig en we zien 
nog teveel moeders die te lang de zorg voor hun baby overlaten aan anderen. 

IV. PRAKTIJK - HOE BEGINNEN WE ERAAN? 
A. STAP NAAR DE MOEDER 

 feliciteer, leg uit dat je een aantal parameters komt controleren en dat je van de 
gelegenheid gebruik wil maken om het even te hebben over hoe de zorg voor de baby en 
vooral de voeding, zal verlopen vandaag en de komende dagen; dit gebeurt best binnen 
de 6 uur na de bevalling 

 als de moeder op dat ogenblik met een kamer vol bezoek zit of om éen of andere reden 
niet beschikbaar is, zijn 2 dingen belangrijk: ten eerste dat je de belangrijkste zaken toch 
te weten komt (vb. reeds geplast, baby reeds gedronken,…); ten tweede maak je op dat 
ogenblik een concrete afspraak met de moeder over wanneer jullie er de tijd voor zullen 
nemen; het is belangrijk en die afspraak moet gerespecteerd worden 
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 het is de bedoeling dat dit genoteerd wordt in het verpleegdossier, zodat elke collega 
weet dat er informatie is gegeven en een aantal items met de moeder besproken zijn 

 bevestig de moeder zeker in haar voornemen om borstvoeding te geven en pols naar wat 
ze weet en verwacht; haar spontane reactie hierop geeft vaak reeds een aanwijzing van 
wat ze weet of verwacht of niet weet… 

NOTA: Dit geldt ook voor moeders die kunstvoeding geven; ook zij hebben nood aan het 
praten over de zorg en voeding voor hun baby, hun verwachtingen… Informatie over 
bereiding, gebruik en toediening van kunstvoeding volgt later nog uitgebreider 
documentatie. 

B. VERZAMEL INFORMATIE 

 je moet een aantal zaken te weten komen over de arbeid, bevalling en eerste tijd na de 
geboorte, vraag dus woordelijk naar het verloop van de bevalling. Je kan veel uit het 
dossier halen, maar het is belangrijk dat je het van de moeder zelf hoort (vb. een moeder 
kan bevallen zijn onder epidurale met een ventouse en vinden dat ze zeer vlot bevallen 
is; een moeder kan zeggen dat de geboorte zeer heftig was, terwijl ze gaaf perineum 
heeft, maar geen epidurale had,…) 

 sla vooral informatie op voordat je reageert met een advies 
 als er reeds kinderen zijn, vraag dan naar het verloop van die borstvoeding 
 belangrijk is ook of er medicatie gebruikt werd tijdens de arbeid: oxytocine, infuus, 

epidurale  
 vraag duidelijk naar het verloop van het eerste uur (de eerste uren) na de geboorte: hoe 

was de baby, wat deed hij, hoelang was er ononderbroken huidcontact, ging hij aan de 
borst, was hij aan het zoeken, heeft hij al gedronken of enkel liggen zoeken, snuffelen, 
heeft hij veel gehuild enz. 

C. VERSTREK BASISINFORMATIE 

 rond het eerste aanleggen (in de eerste 24 uur) 
 rond het op gang brengen van de melkproductie 
 rond het aantal voedingen 
 rond de signalen van een baby 
 rond de verwachtingen naar de eerste dagen 
 rond de noden van een pasgeboren baby en de taak van de ouders, de mama die eerste 

dagen 
 rond de rol van de vroedvrouw(zo nodig van de lactatiekundige) in die eerste dagen 

Inhoud en resultaat van het gesprek moeten kort genoteerd en geparafeerd worden in het 
verpleegdossier. 

V. VERWOORDING VAN INFORMATIE 
A. OVER HET EERSTE AANLEGGEN 

 het is belangrijk dat je de baby neemt, bij de borst legt, maar de tijd geeft om te willen 
drinken; het zoeken en snuffelen en likken kan gemakkelijk enkele minuten duren en is 
een belangrijke stap die niet moet overgeslagen worden; het aanhappen zelf komt dan 
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spontaan; leg de baby niet te snel aan, wacht tot hij een grote mond heeft en duw vooral 
niet de borst in zijn mondje 

 leg nooit een hard huilende baby aan de borst, kalmeer hem eerst; je snijdt een baby 
letterlijk de adem af wanneer je hem dwingt. Hij kan dan even niet goed ademen en 
slikken coördineren en dat is heel bedreigend 

 de baby moet de eerste 24 uur zoveel mogelijk bij de ouders liggen zodat er heel veel 
kansen zijn om aan de borst te proberen drinken. Dit heeft eigenlijk niet zozeer met eten 
te maken als wel met het op gang brengen van de melkproductie en het is oefenen voor 
moeder en baby 

 maak de moeder van in het begin attent op wat ze voelt bij het aanleggen. Er zijn 
verschillende mogelijke sensaties nl. het tintelen of prikkend gevoel dat gepaard gaat 
met het uitrekken van de melkkanaaltjes, dat moeders soms even ’au’ doet roepen, maar 
dat snel wegebt en de voeding niet onaangenaam maakt of het pijnlijke gevoel tijdens en 
na de voeding wat gepaard gaat met continue pijn en/of al duidelijke fysieke letsels 
nalaat. Zeg niet te snel dat iets ‘normaal’ is. Wanneer je iets benoemt als normaal, 
omschrijf het dan ook duidelijk, zodat je zeker bent dat het om ‘normale’ pijn gaat; bij 
deze laatste vorm heeft de pijn vermoedelijk te maken met onvoldoende goed aanleggen 
en daar moet aan gewerkt worden 

 vertel dat er een verband is tussen correct aanleggen, wat aangenaam voelt en een 
tevreden baby; vertel dat er een verband is tussen aanleggen met continue pijn en een 
kind dat steeds wil drinken of juist omgekeerd, een zeer slaperige baby… 

B. OVER HET OP GANG BRENGEN VAN DE MELKPRODUCTIE 

 hoe werkt het: de melkproductie start wanneer de placentahormonen wegvallen en hoe 
goed ze op gang komt, wordt bepaald door de hormonenproductie in de eerste week, 
met name de prolactineproductie; deze productie wordt bepaald door het aantal keren 
dat de borst geprikkeld wordt, niet door de duur dat ze geprikkeld wordt (het is dus 
belangrijker om ieder uur of iedere 2 uur enkele minuten aan te leggen, te kolven of te 
prikkelen, dan iedere 3 uur een half uur); het is dus efficiënter dat een baby 12 keer 
eventjes drinkt dan dat hij 6 keer 30 minuten drinkt; bij deze laatste zal er, zeker bij een 
primipara, na verloop van tijd een onvoldoende melkproductie zijn 

 aan een meerbarende moeder kan je altijd vertellen dat zij sneller melk zal aanmaken, 
door reeds aanwezige prolactinereceptoren ten gevolge van een vorige borstvoeding; 
wanneer zij van in het begin zeer frequent aanlegt of die prikkel geeft, zal zij een snellere 
en grotere melkproductie hebben na enkele dagen dan iemand die dat niet doet; haar 
prolactinespiegel zal hoger zijn en blijven; maar wat nog meer is, haar melkproductie zal 
ook de komende weken en maanden groter zijn, daar zij meer prolactinereceptoren 
aanmaakt; ook nachtvoedingen zijn zeer belangrijk voor de prolactinespiegel; in de nacht 
produceert een vrouw namelijk meer prolactine 

 pas na 4 tot 10 dagen, wanneer de grotere hoeveelheid melk er is, gaat het systeem over 
naar een systeem van vraag en aanbod, wat wil zeggen dat er bijgemaakt wordt wat eruit 
gehaald wordt 

 heel vaak wisselen van borst is belangrijk voor een goede opbouw van de productie; het 
mag verschillende keren in één voeding, naargelang het drinkgedrag van de baby 
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C. OVER DE TOESCHIETREFLEX 

 er zit bij elke moeder (voldoende)melk in de borst, maar deze moet eruit komen; dat 
gebeurt door het samentrekken van de melkkanaaltjes onder invloed van de 
toeschietreflex; deze wordt gestuurd door het hormoon oxytocine  

 oxytocine is een hormoon dat erg onder invloed staat van uitwendige factoren (positieve 
en negatieve); daardoor kan de toeschietreflex de eerste dagen lang op zich laten 
wachten, soms 5 tot 10 minuten, maar soms ook 20 tot 30 minuten; die situatie moet 
soms gedeblokkeerd worden door eens eventjes ieder half uur aan te leggen zodat er een 
continue prikkel is, waardoor de melkstroom goed op gang komt (NOTA: probeer deze 
situatie voor te zijn of probeer te vermijden dat iemand zo de nacht ingaat, omdat ze te 
weinig aanlegde overdag; het is erg vermoeiend wanneer je deze cyclus midden in de 
nacht moet beleven) 

 het is ook om die reden dat moeders vaak niets afkolven manueel of elektrisch de eerste 
malen; maar hoe vaker de prikkel en hoe korter op elkaar, hoe sneller er resultaat komt; 
bij aanleggen zie je dan een baby die gauw opgeeft, niet slikt of onrustig is aan de borst 

 aangezien de sleutel tot succes een frequente prikkel is, is het dus goed om een aantal 
uur na elkaar om het uur of sneller te prikkelen, dus aan te leggen, manueel of elektrisch 
te kolven voor enkele minuten en er zal gegarandeerd succes zijn; dit hoeft niet 
geforceerd een hele dag zo te zijn, maar het doorbreekt vaak een niet-goed-gestarte 
situatie; eens er resultaat is, kun je een meer normaal ritme aanhouden; dit is zeer 
belangrijk ook voor moeders van prematuurtjes, die nog te vaak te weinig colostrum als 
belangrijkste of enige voeding krijgen 
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D. OVER HET AANTAL VOEDINGEN 

 ons uitgangspunt is vuistregel 8, die zegt onbeperkt te voeden op vraag; onbeperkt in 
lengte en in duur 

 wanneer moeders vragen hoe vaak en hoelang ze hun baby moeten voeden, is je 
antwoord eigenlijk “zo vaak mogelijk” en specifieer; als je weet hoe borstvoeding op 
gang komt, zou een pasgeboren kind in 24 uur zeker 8 à 12 keren aan de borst moeten 
gaan (de eerste 24 uur met een beetje andere benadering); dat lijkt enorm veel, maar dat 
hoeven niet allemaal lange voedingen te zijn, maar het zijn vooral kleine drinkbeurten 
die ervoor zorgen dat er snel meer melk is en die ervoor zorgen dat de toeschietreflex 
beter werkt; want als er niks lijkt te komen, is dat geen teken dat er niks wordt 
geproduceerd! 

 wanneer er dan meer melk komt en de baby drinkt reeds wat geroutineerder (zijn 
techniek), haalt hij in 1 voeding ook meer uit de borst en zal hij wat langer tevreden zijn; 
zo komt er een spontane regelmaat in de voedingen, die doorgaans de eerste weken 
tussen de 6 en 9 voedingen per 24 uur bedraagt 

 zeg dat baby’s ook doen wat volwassenen doen: een aantal grote maaltijden op een dag 
en tussendoor wat drinken, een vieruurtje, een extra dessertje…zeg dat wij vaak van 
baby’s gedragspatronen verwachten, die geen enkele volwassene kan opbrengen; 
wanneer wij dorst hebben, willen we drinken, wanneer we eenzaam zijn, willen we 
gehoord worden…; dit maakt het voor ouders logischer en helpt hen hun kinderen beter 
te begrijpen 

E. OVER DE SIGNALEN DIE EEN BABY GEEFT  

 we weten dat baby’s signalen geven al snel na de geboorte; een belangrijk gegeven is dat 
de vraag naar geborgenheid en troost en honger heel erg samengaan; voor een 
pasgeborene zijn het allemaal primaire behoeften, die hij maar stilaan leert uitstellen 
naarmate hij ouder wordt en verzekerd raakt van de continue zorg van zijn naasten; zelfs 
al na enkele weken kan een kleintje dat zich veilig voelt, al eens 5 minuten wachten om 
opgepakt te worden; hij weet ondertussen dat al dat mama er altijd is; hij begint dan ook 
beter te zien en heeft andere middelen om te communiceren zoals een glimlach… 

 dus moeten pasgeborenen voortdurend onder de aandacht van mama zijn, zodat ze geen 
signalen mist, waarbij de baby aan de borst moet gaan; deze signalen zijn ons welbekend 
en kunnen we illustreren en beschrijven; ze komen snel, maar zijn ook snel weg wanneer 
er geen aandacht aan besteed wordt en dat is dan een gemiste kans 

 wanneer moeders heel intensief met hun kindje bezig zijn, is 1 gemist moment niet zo 
erg, er zijn er nog genoeg, maar we moeten ze onder de aandacht van de moeders blijven 
brengen 

 blijf zeggen aan de moeder dat ze een stukje in de hand heeft hoe snel haar 
melkproductie op gang komt en hoe snel haar baby goed kan drinken; dit is zeker extra 
belangrijk bij baby’s die een moeilijke start kennen; blijf zeggen aan de moeder dat het 
heel frequent manueel kolven ervoor zorgt dat als de baby zal drinken aan de borst, hij 
ook al heel wat meer melk zal binnenkrijgen en dat deze al veel gemakkelijker zal 
toeschieten 

 als je vermoedt dat een moeder zal moeten kolven (vb. omdat een ventouse-baby niet 
krachtig drinkt de eerste dagen), zal ze sneller meer melk maken als ze gedurende 



______________________________________________________________________________________ 

Protocol Borstvoeding – GZA Ziekenhuizen - Campus Sint-Vincentius 

72 

enkele uren eens om het uur enkele minuten kolft; om de 3 uur is dan echt veel te 
weinig; als een moeder kleine beetjes afkolft, 5 of 10 cc, dan is dat voldoende voor een 
baby als hij dat maar vaak genoeg krijgt; ook hier is om de 3 uur dan echt te weinig 

 zeg aan de moeder dat de inspanningen die ze levert ervoor zorgen dat ze haar baby 
goed kan voeden, maar dat de intensiteit afneemt eens de baby bijkomt in gewicht en 
dus beter drinkt; het blijft niet moeilijk, het komt bijna altijd goed, als zij het eventjes kan 
opbrengen; hoe vroeger ze de inspanning levert, hoe minder groot ze zal zijn (zoals bij de 
belastingen: hoe meer je vooraf betaalt, des te kleiner je bijdrage) 

 bevestig ook altijd dat de inspanning die ze levert groot is, groter dan wanneer alles 
vanzelf gaat, maar dat de beloning volgt; dag 3 is immers altijd een moeilijke dag: de 
opgestapelde vermoeidheid, het onbeperkte bezoek, de nieuwe verantwoordelijkheid 
24u op 24, soms de zorgen of ongerustheid… 

F. OVER DE ROL VAN DE VROEDVROUW/LACTATIEKUNDIGE 

 zeg expliciet dat wij er zijn om haar door de eerste dagen te loodsen en met haar goed te 
observeren wat er gebeurt; dat dat onze verantwoordelijkheid is en ook kunnen 
uitleggen wat er gebeurt 

 zeg expliciet dat een aantal zaken altijd van toepassing zijn (vb. signalen van een baby, 
toeschietreflex, hoe breng je goede melkproductie op gang etc.); dat andere of extra hulp 
kan wijzigen in de eerste dagen naargelang het gedrag van de baby, zeker bij moeilijke 
bevallingen 

 zeg dat wij investeren in borstvoeding omdat het zo belangrijk is, maar dat wij vragen en 
bedenkingen van moeders au sérieux nemen alsook hun uiteindelijke keuzes 
respecteren; wij willen alleen van onze kant alles gedaan hebben dat professioneel 
vereist is, opdat de zorg voor de baby en de borstvoeding goed zou verlopen. 
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I.2 DE LATCHES-SCORE 

LATCHES SCORE 1 2 3 

L (latch)  

Aanleggen 

(te) slaperig, weigerachtig, 
met tegenzin, niet gelukt 

herhaalde pogingen, houdt 
tepel in de mond, zuigt met 
aanmoediging 

neemt de borst, tong omlaag, 
lipjes naar buiten gekruld, 
ritmisch zuigen/doordrinken 

A (audible swallowing)  

Hoorbaar slikken 

geen enkele malen mits stimulatie spontaan, intermittent/frequent 
zuigen, >24u=>10 min. drinken 

T (type of nipple)  Tepel            
vorm 

na zuigen 

- ingetrokken (cave: juiste 
diagnose, 4 %) 

- plat, afgeplat, wit 

- vlak  

- vervormd of blauw 

- gevormd/na stimulatie naar 
buiten 

- rond en normale kleur 

C (comfort) Welbevinden          
borst 

 

tepel 

 

algemeen gevoel tijdens 
voeding 

- harde stuwing, 
kasseistenen, zeer grote 
harde knobbels(>1 cm 
breed) 

- kloven, bloeden, korstjes, 
grote blazen, blauwe 
plekken 

- zeer pijnlijk, 
ongemakkelijk, 
onaangenaam, spanning 
en gekrulde tenen 

- beginnende stuwing, zware 
borsten, knobbels(<1 cm 
breed) 

- rode tepels, blinkende huid, 
kleine blaasjes 

- continu zeurend gevoel 
tijdens voeding, licht pijnlijk, 
onaangenaam, startpijn 

- borsten voelen afwisselend 
gevuld en zacht aan/lichte 
stuwing  

- tepel intact 

- geen pijn, aangenaam gevoel 
tijdens voeding, lichtjes gevoelig 

H (hold/position)                        
hulp 

 

houding 

- volledige hulp, 
hulpverlener installeert 
moeder/legt baby aan,  

- blijft baby hele voeding 
aan borst houden 

- hulp installeren: aangeven 
kussens, voetbankje, 
aanpassen houding 

- hulp start aanleggen 

- geen hulp, mondelinge hulp, 
moeder kan zich goed installeren 
en baby zelf aanleggen 

E (elimination) 
Uitscheiding    urine 

stoelgang 

 

- droge pamper, 
donkergekleurde urine 

- een, veegjes/dikke droge 
propjes, dag 0-3: <1 
pamper/24u, > dag 3 nog 
zwarte meconium 

- vochtige pamper, 
lichtgekleurde urine 

- weinig stoelgang (<1/4 
pamper, rug en billetjes 
proper),  

- dag 0-3: zwarte kleverige 
meconium,  

- dag 3-5 overgangsstoelgang 
of donkergroene meconium, >1 
pamper/24u 

- natte pamper, heldere urine 

- stoelgang regelmatig (>1/4 
pamper, rug en billetjes 
besmeurd),  

- dag 1-3 donkergroene rekbare 
meconium 

- dag 3-5 (licht)bruin/geel/lopend, 
>dag 5 geel/lopend, meerdere 
pampers/24u 

S (saturation)  

Tevredenheid/Verzadiging 

huilen/onrustig, zoeken na 
voeding, niet langer dan 10 
min. actief drinken, dag 5 nog 
lange voedingen (45 à 
60min.) 

wakker rondkijken, zoeken na 
voeding, stimulatie nodig om 
wakker/geïnteresseerd te blijven, 
verminderd slikken 

wakker om te eten, drinkt 
ontspannen en valt aan de borst 
in slaap, minstens 10-15 min. 
actief drinken en frequent slikken 

Pas op: suf, slaperig, niet goed drinken volgens andere 
criteria maar niet huilen, zoeken of onrustig =  score 0 
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INTERPRETATIE VAN DE SCORES 
 
17 - 21 : Goede score, 1 maal per shift scoren 
 
13 - 17 : Extra aandacht nodig, overleg lactatiekundige, elke voeding scoren tot 3 x na elkaar 
betere score 
 
< 13: ALARM: onmiddellijk melden aan pediater en beleid bepalen, in overleg met 
lactatiedeskundige 
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I.3 HET BABYBLAD  
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I.4 EEN STAPPENPLAN- BORSTVOEDINGSBEGELEIDING  

Dit is een hulpmiddel om vlug te overlopen of de borstvoeding normaal verloopt. Zo 
vermijden we het optreden van medische indicaties enerzijds, beperken we de gevolgen 
ervan anderzijds en helpen we ze goed te behandelen zo nodig. 

Stappenplan Borstvoeding I/ Normale bevalling/ Normaal verloop 

 

MAMA & BABY 
 

 

ZORGVERLENER 

 

arbeid 

| 

bevalling 

| 

ononderbroken huidcontact 

| 

overgaand in spontane voeding 

| 

goede voeding(en) binnen 12 uur 

| 

frequent goed aanleggen 8-12/d. 

| 

gewichtsafname < 8% 

matige stuwing 

| 

toename gewicht na 2 of 3 dagen en goede output 
van stoelgang en urine 

 

Latches-score > 16 

 

 

 

 

 

observatie – informatie 

goed aanleggen 

houding mama-baby 

- 1 lijn 

- recht voor 

- neusje 

- eigen tempo 

- grote hap 

- dichtbij genoeg 

signalen baby 

- frequentie – duur 

- stoelgang – urine 

- melkexpressie 

observatie – informatie  

urine – stoelgang  transfer melk 
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herhaling bovengenoemde 

borstvoeding thuis   groeispurt 

hoe weet je : genoeg? 

waar verdere opvolging? 

handmatig kolven 

stuwing event. behandelen 

 

SCHITTEREND! 
 

 

alle info mee naar huis 

brochure 

flyer BV-organisatie 

                  info 
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Stappenplan Borstvoeding II/ Aandachtssituaties (bij sectio, kunstverlossing, epidurale 
verdoving, inductie, stimulatie, medicatie) 

 

MAMA & BABY 
 

 

Zorgverlener 

 

arbeid 

| 

bevalling 

| 

ononderbroken huidcontact 

verlengen (4u) 

| 

eerste voeding goed 

| 

binnen 12u drinkt niet meer 

| 

begint goed te drinken 

| 

verder stappenplan normale opvolging 
borstvoeding 

 

Latches-score > 16 

 

 

observatie – informatie/extra verwerking 

extra frequentie – bilirubine 

 

 

 

 

 

     huidcontact herstellen 

 frequent aanbieden – niet dwingen 

     melkexpressie    oplikken 

                                vinger 

                                lepeltje – spuitje 

     meconium?? 

 latches-score > 16 = ok 

      

     INFO – CHECK 2-3 u 

                              AANBIEDEN 
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Stappenplan Borstvoeding III: extra aandacht/ indien geen normale evolutie 

 

MOEDER & BABY 
 

 

ZORGVERLENER 

 

arbeid 

| 

bevalling 

| 

ononderbroken huidcontact verlengd 

| 

geen goede voeding 

| 

24u drinkt niet aan de borst 

| 

drinkt niet 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

drinkt niet 

+ verder gewichtsverlies + 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

veel huidcontact – melkexpressie 

frequent – meconium? event. glycerinesuppo 

 

veel huidcontact  enz. start afkolfprogramma om 
productie te stimuleren/ frequentie voedingen 
opdrijven/ latches-score elke voeding tot betere 
score 

afgek. melk met bekertje – dikw. – kleine hoev. 

 

 

drinkt 

schema I (dan latches-score zeker > 16) 

extra observatie 

 

ga verder + afgek. melk + kleine hoeveelh. 
kunstvoeding zo nodig 

regel opvolging thuis 
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CONCLUSIE:  

 GOED BEGIN VERGEMAKKELIJKT BORSTVOEDING! 
 ARBEID – BEVALLING – HUIDCONTACT – 1e VOEDING 
 GEEFT VERTROUWEN – GEVOEL VAN COMPETENTIE 
 OUDERS HEBBEN NOOD AAN MOTIVATIE 

ONZE ROL:  

 VERTROUWEN GEVEN – HULP 
 OBSERVEREN – NOTEREN 
 INFO GEVEN 
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BIJLAGE II  

AFKOLVEN  - BEWAREN -  ONTDOOIEN  - OPWARMEN  - TRANSPORT   EN   

TOEDIENEN  VAN   MOEDERMELK 
 

1. Kolven 

In een aantal gevallen is het nodig om de melk met de hand- en/of elektrisch af te kolven. Het is 
belangrijk dat elke moeder die borstvoeding geeft, deze techniek kent en weet hoe ze deze moet 
toepassen. In deze bundel overlopen we de richtlijnen en aandachtspunten voor het afkolven 
van moedermelk. 

Waarom afkolven? 

 Aanleggen en drinken is moeilijk. 
 (Rand)prematuur, dysmatuur, moeilijke start, afwijkingen en/of infectie 
 Opbouwen melkproductie. 
 Terug aan het werk of andere: voeding voorzien tijdens je afwezigheid. 

Hygiëne: 
 Was goed je handen voor je start met kolven  
 Normale lichaamshygiëne is voldoende; borsten niet extra wassen bij kolven. 
 Kolfschilden na het kolven spoelen met koud water om de melkvetresten te 

verwijderen, daarna  afwassen met zeep en naspoelen met heet water (thuis: 1x/dag 
steriliseren tot de leeftijd van 6 maanden)  Hoe schoner het kolfmateriaal, hoe 
langer de gekolfde melk houdbaar is. 

Wanneer en hoe vaak afkolven? 
 Als de baby na de geboorte niet aan de borst kan drinken: binnen het eerste uur 

starten met manueel kolven. Het kolven met de hand geeft de beste stimulatie 
gedurende de eerste 24 - 48 uur postpartum. Doe het regelmatig: om het uur of om 
de 2 uur 

 Na 24uur wordt er gestart met elektrisch kolven om de 2 à 3 uur (8-12x/dag) 
 Nachtvoeding en ’s nachts kolven is belangrijk; ’s nachts liefst geen pauze langer dan 

6 uur (’s nachts is het prolactine gehalte hoger) 
 Het is effectiever om vaker te kolven dan de duur van het afkolven te verlengen 
 Zorg goed voor jezelf, aanvaard hulp, eet gezond en drink veel. 
 Laat je ondersteunen door de vroedvrouw of lactatiekundige zowel op de dienst als 

thuis 
 

Voorbereiding en het stimuleren voor het manueel of elektrisch kolven  

 gewassen handen 
 zorg voor een rustige, warme omgeving, geen bezoek om negatieve stress of onrust te 

vermijden waardoor de toeschietreflex kan blokkeren 
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 comfortabele houding en alles bij de hand: afhankelijk van het tijdstip en de hoeveelheid 
melk gebruiken we een lepeltje of een cupje  

 toeschietreflex oproepen is zeer individueel en belangrijk voor het bevorderen van de 
melktoevoer 

o massage* en warmte voor en eventueel tijdens het kolven: eventueel 
kersenpitkussen 

o na of tijdens het huidcontact 
o bij scheiding van moeder en kind: eventueel foto’s of kleding van de baby bij je 

nemen, (kolven in de buurt van je baby verdient de voorkeur) 
o Massage van de volledige borst met 2 handen* 
o Massage van de tepelhof  

 Als de toeschietreflex op zich laat wachten kan je ‘wissel-kolven’; dit is zoals ‘wissel-
voeden’; je gaat heel snel van de ene borst naar de andere, waardoor je een veel 
snellere toeschietreflex bekomt; dat kun je ook met de hand doen: enkele minuten 
links, dan enkele minuten rechts en zo verder. 

 Afkolven duurt even lang als voeden! Neem je tijd! 
 De eerste kolfbeurt weinig succes, stop dan en probeer na 30 à 60 minuten nog eens 

terug  

*Masseren van de borsten: 

Bij sommigen werkt het goed als er oppervlakkig wordt gemasseerd. Bij anderen werkt een 
stevige massage beter. In totaal duurt het masseren twee tot vijf minuten. 

Techniek: 

 Beweeg de vingers met een draaiende beweging op één plek. Verplaats na een paar 
seconden de vingers naar een andere plek. Masseer zo de hele borst.  Begin bij de aanzet 
en werk naar de tepelhof toe.  

 Streel met de handen over de borst, van de aanzet tot aan de tepel. Begin steeds op een 
andere plek zodat u de hele borst rondom masseert  

 Rol de borsten zacht tussen uw twee handen en ga op zoek naar de “vollere” plaatsen, 
dat zijn de klieren die u voelt.  

  

Afkolven met de hand of manueel afkolven: 
!!! Een eenvoudige en natuurlijke vaardigheid ; belangrijk voor elke mama! 
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- Snel opwekken van de toeschietreflex  
- Colostrum/moedermelk aan baby kunnen geven  
- Stimuleren van de melkproductie als de baby niet of niet efficiënt aan de borst drinkt 
- Goede voorbereiding op elektrisch kolven  

Techniek: 

 Masseer zacht de borsten ter voorbereiding 
 Duim, wijs- en middelvinger achter tepelhof plaatsen en voelen waar het klierweefsel zit 
 Duim en vingers zachtjes richting borstkas duwen 
 Daarna vingers naar voor rollen richting de tepel (vingers blijven wél op dezelfde plaats 

staan) 
 Start met snelle, korte bewegingen en indien de melk (vlotter) komt, langere bewegingen 
 Bij het afnemen of uitblijven van de melkstroom verplaats je de vingers en herhaal je 

voorgaande stappen 
 Wissel frequent tussen linker- en rechterborst zodat alle klieren aan bod komen 

 

  

 

Elektrisch kolven 

Het afkolven altijd beginnen met een snel ritme en een niet te hoge zuigsterkte. Dit lijkt op de 
snelle zuigbeweging  die de baby maakt als ze starten met drinken. Als de toeschietreflex er is, 
wordt er  overgeschakeld naar een hogere zuigsterkte en een trager ritme. Om de maximale 
zuigsterkte te vinden zal eerst de vacuümstand steeds iets hoger gezet moeten worden tot het 
punt dat het onaangenaam wordt. Dan is het een kwestie van de vacuümstand net iets lager 
zetten. Dit is de stand met optimaal vacuüm waarbij de borsten het beste geledigd worden. 

De eerste dagen na de geboorte kan het zijn dat er niets of slechts enkele druppels melk gekolfd 
kunnen worden. Dit is normaal omdat in deze fase het afkolven vooral dient voor de stimulatie 
van de borst. Als de melkproductie meer op gang is gekomen komt de melk eerst in druppeltjes 
en na het toeschieten in straaltjes uit de tepel.  
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Welk maat borstschild?  
Het correct afmeten van de borstschilden is zeer belangrijk. De tepel moet precies in de tunnel 
van de trechter passen, zonder te klemmen. Pijn tijdens het kolven, zelfs met een lage zuigkracht, 
is een teken dat het schild niet de correcte maat heeft. Als de tunnel te groot is: dan verdwijnt er 
teveel van het tepelhof in de tunnel, kan de tepel tegen de wand schuren en wordt er geen goed 
vacuüm opgebouwd. Als de tunnel te klein is: geeft dat beschadiging van de tepel, worden de 
melkkanaaltjes afgeklemd en wordt de borst niet goed geledigd.  

!!! Let op: tijdens het kolven zwelt de tepel enigszins op. Het is de bedoeling dat er zich nog wat 
vrije ruimte rond de tepel bevind. Het is NIET de bedoeling dat een groot deel tepelhof in de 
tunnel verdwijnt. 

Waar let je op: 

 Beweegt de tepel vrij in de tunnel van het borstschild? 
 Glijdt een groot deel van het tepelhof in de tunnel? 
 Heeft de tepel dezelfde vorm als voor het kolven? 
 Voelt de borst goed geleegd aan? 

De kolftoestellen op dienst 

 

Eerste dagen na de bevalling (borsten stimuleren) 

- Centreer het kolfschild en houd het vast tijdens het afkolven zonder druk uit te oefenen 
op de borst. 

- Leun iets voorover zodat de melk in de flesjes kan lopen.. 
- Zet het kolftoestel aan waarbij de stimulatiefase gestart wordt (oranjescherm/3 

druppels). Stel de zuigsterkte (vacuüm) in, let hierbij op dat kolven geen pijn mag doen. 
Zet de zuigfrequentie (cyclus) op de hoogste stand. 

- Na 2 minuten schakelt het toestel automatisch over naar de afkolffase. Nu moet de 
zuigsterkte terug verhoogd worden en de zuigfrequentie mag laag blijven. 

- Masseer je borst tijdens het afkolven. 
- Kolf afwisselend de rechter- en linkerborst gedurende 5 minuten. Tijdens het wisselen 

schakel je het toestel uit en zet het terug aan als je het kolfschild terug correct hebt 
geplaatst. Zo kolf je rechts 5 minuten, links 5 minuten, rechts 5 minuten en dan terug 
links 5 minuten. (Dus in totaal 20 minuten kolven) 

- Eventueel kan er nog manueel nagekolfd worden  
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Vanaf de (tweede –) derde dag na de bevalling  

(borsten leegmaken bij goede melkproductie) 

 Start met dubbelzijdig kolven. 1 flesje kan onder de onderarm geklemd worden zodat 
met de andere hand het kolftoestel bediend kan worden. 

 Zet het kolftoestel aan waarbij de stimulatiefase gestart wordt (oranjescherm/3 
druppels). Stel de zuigsterkte (vacuüm) in, let hierbij op dat kolven geen pijn mag doen. 
Zet de zuigfrequentie (cyclus) op de hoogste stand. 

 Na 2 minuten schakelt het toestel automatisch over naar de afkolffase Nu moet de 
zuigsterkte terug verhoogd worden en de zuigfrequentie mag laag blijven. 

 Het is belangrijk te kolven tot er bijna geen melk meer uit de borst komt: de straaltjes 
worden weer druppeltjes. Eventueel kan dan de kolf weer op de stimulatiefase gezet 
worden (stel je zuigsterkte terug in + zuigfrequentie volledig omhoog) om een nieuwe 
toeschietreflex op te wekken. Tijdens eenzelfde kolfbeurt kan de melk vaker toeschieten. 
Zet na het toeschieten van de melk de zuigfrequentie terug trager. Lukt dit niet, stop dan 
met kolven en probeer later weer opnieuw. 

 Als één kant sneller “stopt” met melk geven haal het kolfschild dan van de borst en 
masseer dan de borst waar je nog aan het kolven bent. Als ook daar de melkstroom 
afneemt, stop dan met kolven aan die kant en ga nog even terug kolven aan de borst 
waar je eerst gestopt was. Masseer ook daar goed mee tot ook die borst goed “leeg” is 
gemaakt. 

Terug aan het werk/voorraad opslaan 

 Moedermelk verzamelen voor 1 of 2 voedingen kan door na elke borstvoeding te 
kolven of je kolft 1 borst af terwijl de baby drinkt aan de andere kant. Daarna kun je 
toch nog aanleggen. Een borst is nooit volledig leeg. 

 Voor je terug aan het werk gaat, kan je best al een voorraadje aanleggen; dan is de 
druk minder groot en is het niet erg als het kolven eens minder lukt; dagelijks op 
dezelfde tijd kolven kan helpen; regelmatig kolven voorkomt opstapeling van melk. 

 Geef je baby op vrije dagen, ’s nachts en in het weekend gewoon borstvoeding naar 
behoefte; zo blijft de productie goed op peil. 

 Wil je meer weten over voeden en buitenshuis werken, contacteer Vereniging 
Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding, La Leche League Vlaanderen of vzw 
Borstvoeding (051/77.18.03). 

2. BEWAREN VAN MOEDERMELK 
 Verse moedermelk is altijd het beste omdat er dan weinig voedingsstoffen verloren 

gaan door koeling, ontdooien of verwarmen.  
 Flesjes of potjes met harde wand zoals plastic of glas hebben de voorkeur. Ze moeten 

luchtdicht kunnen worden afgesloten + steeds  goed gereinigd materiaal gebruiken! 
 Plastic zakjes, ontworpen voor de bewaring van moedermelk, zijn goed voor korte 

bewaring (max. 72u). Diepvrieszakjes voor ijsblokjes zijn niet aangewezen voor 
moedermelk; de kwaliteit van het materiaal is niet gegarandeerd veilig. 

 Doe steeds een etiket op de flesjes of potjes met vermelding van datum en uur van 
afkolven.  
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 Bij gebruik van de koelkast zet u de melk best niet in de deur omwille van de 
temperatuurschommelingen 

 Bij gebruik van de diepvriezer flesjes of potjes niet helemaal tot aan de rand vullen 
en best in kleine hoeveelheden (50-80ml) invriezen. Zo is er ruimte voor het 
uitzetten van de melk, gaat het ontdooien sneller en gaat er minder melk verloren. 

 Bewaartijden: 

 Temperatuur  Tijd 

Colostrum Kamertemperatuur (19° - 
22°C) 

Koelkast (≤ 5°C) 

12 uur 

8 dagen 

Verse moedermelk Kamertemperatuur (19° - 
22°C) 

Temperatuur > 20°C 

Koelkast (≤ 5°C) 

24 uur 

8 uur 

8 dagen 

Moedermelk  Diepvriezer (constant -18°C) 

Diepvriezer (> -
18°C/vriesvak) 

12 maanden 

2 weken 

Ontdooide moedermelk Ontdooien in de koelkast Max. 48u  
(noteer op het flesje wanneer 
u het uit de vriezer nam) 

Versterkte moedermelk Koelkast (≤ 5°C) 24 uur 

3. ONTDOOIEN VAN MOEDERMELK 
 Neem steeds de oudste melk eerst uit de diepvriezer 
 Moedermelk wordt best traag ontdooid, dus in de koelkast! 
 Snel invriezen en ontdooien vermindert de kwaliteit van de bescherming van de 

vetcellen. 
 Snel ontdooien doe je best onder lauw stromend water of au bain-marie of in de 

flessenverwarmer. 
 Bij ontdooide moedermelk zijn de vetten en het waterige deel van de melk 

gescheiden en de vetten drijven bovenaan. Om de melk terug te mengen, zwenk je de 
fles (draaien, niet schudden). 

 Bij hard schudden, worden de lange eiwitketens verbroken. Dan daalt de 
beschermende werking van moedermelk. 

 Ontdooide moedermelk heeft een andere geur en andere smaak dan verse 
moedermelk. 
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4. OPWARMEN VAN MOEDERMELK 

 Verse moedermelk wordt best niet opgewarmd maar op kamertemperatuur gegeven.  
(!!! Nooit warmer dan 35°C!!!) 

 In volgorde van voorkeur warm je op: 
o Flessenverwarmer 
o Lauw-stromend water 
o Au bain-marie 
o Kamertemperatuur 

 Aandachtspunten: 
o Oudste melk eerst (tenzij er verse moedermelk is) 
o Zwenk het flesje of potje om het vet terug in de melk te krijgen en om de hitte te 

verdelen.  
o Ga zeker niet opnieuw bevriezen na ontdooien! 
o Melk die overblijft, kan niet terug gebruikt worden. 

5. TRANSPORT  
 Houd de moedermelk op een constante temperatuur, zowel in bevroren als in 

gekoelde toestand. 
 Houd de transporttijd zo kort mogelijk. 
 Gekoelde melk wordt best de dag zelf naar het ziekenhuis gebracht in een koelbox. 

Daar wordt ze gebruikt of ingevroren. 
 Als de melk niet op de dag zelf naar het ziekenhuis kan, wordt ze best snel 

ingevroren en zo naar het ziekenhuis gebracht met een koelbox. Haal de melk pas 
uit de koelkast of diepvriezer op het moment van vertrek. 

6. VOEDEN MET AFGEKOLFDE MOEDERMELK 
 Voor een premature of zieke baby: 

o Kolf alles af wat je kan; een grote reserve is geen overbodige luxe. Vaak kolf je 
de eerste weken grote hoeveelheden af; beperk dit niet. Je zult het nog hard 
nodig hebben. Er komt vaak een periode van ‘kolfmoeheid’ en dan is het goed om 
op deze reserves te kunnen terugvallen. 

o Zodra het kan, kan je de baby bij je borst leggen. Ook al drinkt hij nog niet veel, 
hij oefent wel goed. 

o Leg de baby lang en vaak op je blote huid (kangoeroeën). Hij zal veel sneller 
interesse tonen in de borst; dit is goed voor zijn algemene toestand en zeer 
bevorderlijk voor de melkproductie. 

o Wanneer de baby nog niet voldoende van de borst kan drinken, kan hij de eerste 
dagen worden bijgevoed met een cupje of lepeltje.  
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BIJLAGE III: BIJZONDERE SITUATIES 

III.1 BORSTVOEDING EN AANGEBOREN AFWIJKINGEN 

Wanneer een kindje geboren wordt met een ziekte, aangeboren afwijking of handicap, ziet de 
‘skyline’ er plots heel anders uit. Een droom aan diggelen en een toekomst met grote 
uitdagingen. Heel veel uitdagingen afhankelijk van de aard van de afwijking. Het 
allerbelangrijkste op dit eerste moment is dat de ouders, zoals alle ouders, ‘verliefd worden’ op 
hun kindje, ermee connecteren, een sterke intense band opbouwen. Deze zal de hoeksteen 
blijven voor alle fases die nog komen. 
We hebben op de materniteit een netwerk voor ouders van kindjes met allerhande problemen 
(couveusekindjes, kindjes met het syndroom van Down, kindjes met schisis,…). Er is voldoende 
materiaal om zich te informeren over allerhande problemen. 

We geloven dat borstvoeding geven een enorme hulp betekent bij het ontwikkelen van de band 
moeder-kind. Dus zeker in deze situaties willen we alles doen om borstvoeding aan te moedigen 
en te begeleiden. Vaak zullen deze kindjes medische interventies nodig hebben en vaak in 
ziekenhuizen vertoeven. Dan is de moedermelk onontbeerlijk voor een goede bescherming van 
de gezondheid en goed herstel. We includeren hierbij specifiek de zorg naar kindjes met een 
mondafwijking. Vaak wordt daar immers nog verteld dat het ‘moeilijk’ is om borstvoeding te 
geven. 

EEN BABY MET SCHISIS 

 boodschap : als borstvoeding ook maar enigszins kan, is het de allerbeste keuze: 
o immunologisch 
o biospecifiek 
o infectiebeschermend 
o minder verteringsproblematiek 
o minder allergieproblematiek 
al die voordelen zijn eens zo belangrijk voor een baby met schisis 

 denk ook aan: 
o lysozyme 

 alleen in moedermelk aanwezig 
 kan werken als helende balsem bij latere operatie 

o oorontstekingen 
 frequent bij schisiskinderen 
 BV geeft minder druk op middenoor  
 vloeistof die toch in oor zou belanden: lichaamseigen dus minder 

belastend 
o spierontwikkeling 

 bij borstvoeding betere ontwikkeling van de spieren van gezicht, mond, 
tong! 

o tepel kan vervormd worden, want zacht en indrukbaar ; kan de schisis afsluiten 
o minder kans op “verdrink”-gevoel bij de baby 
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 kortom : de moeite waard om deze moeder en dit kind je volle aandacht te geven 
 het is ideaal als de ouders ook prenataal al zijn voorbereid 

Praktische invulling 

De afspraken met de ouders: 

 baby wordt niet weggehaald bij de moeder na de geboorte, tenzij moeilijkheden zich 
voordoen (ademhaling-hartslag) 

 ononderbroken huidcontact met mama en goede observatie wanneer baby begint te 
zoeken 

 samen met mama een goede houding zoeken, en haar helpen de baby aan te leggen 
(niet forceren) 

 al naargelang de grootte en de plaats van de schisis zal de baby zich goed kunnen 
positioneren 

 observatie en verslag graag, want die eerste voeding is zéér belangrijk – ook voor de 
perceptie van mama en papa 

 geef positieve feedback als het ook maar enigszins lukt (likken, zoeken, happen: 
allemaal uitstekend); hier ook expressie van colostrum en oplikken 

 ononderbroken contact : warmte – hechting – stimuleren van melkproductie hier 
nog belangrijker dan anders 

 is de schisis zeer groot en is de algemene verwachting dat baby voorlopig niet 
efficiënt genoeg gaat kunnen drinken om de productie goed op te starten en te 
onderhouden, start dan snel met manueel & elektrisch kolven 

 moedig mama aan om haar baby zeer goed te observeren en zeer frequent aan te 
leggen 

 afgekolfde melk met cupje 
 beklaag mama niet; denk niet in haar plaats, maar ondersteun haar positief, ze geeft 

haar baby het allerbeste – dat is tijdelijk een dagtaak – zij verdient het dus extra 
gemotiveerd en gesteund te worden! 

 overtuig je van een goede opvolging bij het naar huis gaan: vroedvrouw of 
lactatiekundige 

 zijn er goede afspraken gemaakt met de artsen? 
 telefoons en adressen lactatiekundige verenigingen  
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III.2 CANDIDA ALBICANS / TEPELINFECTIES 

Candidiasis of schimmelinfecties kunnen op vele plaatsen optreden, ook op de tepels of in de 
mond van de baby. Ze zijn vrij onschuldig bij gezonde personen, maar zorgen voor heel wat 
ongemak en vervelende klachten. Pijnlijke tepels en moeilijk drinkgedrag van de baby zijn daar 
een gevolg van. We zien ze niet vaak de eerste dagen na de geboorte, eerder na enkele weken of 
maanden. 

Uitlokkende factoren:  

 verlaagde weerstand (tekorten, stress, vermoeidheid) 
 antibioticagebruik 
 diabetes 
 hormoonveranderingen (ook  pilgebruik) 
 voeding met veel suiker en geraffineerd zetmeel  
 besmetting door een andere persoon (vb. wisselwerking tussen moeder en baby, 

speentjes van een ouder kindje…) of vanuit een andere plaats in het lichaam 

De moeder beschrijft de pijn dan als brandend, jeukend, stekend, schrijnend en ze houdt aan na 
de voeding. De pijn is niet goed af te bakenen maar gaat over de hele tepel/tepelhof. Aanraking is 
pijnlijk of irriterend. Uitwendig zijn er vaak geen bijzonderheden zichtbaar. Soms witte puntjes, 
droge en schilferige huid, glanzende huid, gezwollen huid, kleine blaartjes of een witte 
substantie in de huidplooien van de tepel. 

Preventie op verschillende niveaus:  

 vermijden van tepelproblemen (kloven, beschadigingen) door correct (leren) aanleggen. 
Steeds hetzelfde verhaal vertellen: baby bepaalt wanneer hij aanhapt; leer mama zien 
wanneer mondje wijd open is; blijf niet proberen als het niet meteen lukt, geef 
huidcontact en probeer later opnieuw; let op goede houding, geef mama het vertrouwen 
en blijf bij haar tot baby goed drinkt; laat mama natte kompressen vervangen zodat de 
huid niet verweekt; een druppel melk laten opdrogen aan de lucht (lucht bevordert het 
genezingsproces van pijnlijke tepels); soms is een vette zalf nuttig bij zeer droge huid; bij 
een echte kloof is het vaak korstvorming te voorkomen, zodat het korstje er niet bij elke 
voeding wordt afgezogen (pijnlijk en ook een beetje griezelig voor mama); een neutrale 
zalf die niet te erg ruikt en geen samentrekkende en uitdrogende middelen bevat, kan 
hier helpen (bijv. gezuiverde lanoline) 

 goede hygiëne van handen (wassen bij voeding en verschonen); goede hygiëne van 
oudere kindjes en speentjes,…                                                                                                        

Let op voor overdiagnosticeren van schimmel of spruw; onnodige behandeling kan andere 
problemen uitlokken en vergroot risico op resistentie. Differentiaaldiagnose met andere 
huidproblemen (verweekte huid door natte borstkompressen, eczeem, herpes, psoriasis); 
vaatkramp, melkblaar of zwangerschap. Bij twijfel kan een staal genomen worden van beide 
tepels. 
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Eerste tekenen bij de baby zijn onrustig drinken, zichtbare spruwverschijnselen (goede 
diagnose! Wit beslag is vaak geen spruw, maar melk), rode poep, pijnlijk bij verschonen of droog 
en schilferig. 
Tekenen bij de moeder: parelmoer glans over de tepel, plots pijnlijke tepels na een periode van 
pijnvrij aanleggen, jeuk ter hoogte van de borst/tepel, pijn die sterker wordt naarmate de 
voeding langer duurt & aanhoudt na de voeding, steken doorheen de borst 
Bij positieve diagnose is behandeling van moeder én baby aangewezen. 

Aanpak :  

 algemene weerstand verbeteren met gezonde voeding, slaap en ontspanning, tekorten 
aanvullen met voedingsstoffen; 

 bodem voor candida verminderen door beperking suiker, beperking geraffineerde 
koolhydraten (wit meel, zetmeel, liever volkoren producten), beperking gistproducten 
(brood, alcohol, zuurkool, bouillonblokjes), beperking schimmelhoudende producten, 
vermijden zoete melkproducten; 

 knoflook eten, lactobacillen innemen, voedingssupplementen (vitamine B van een 
andere bron dan voedingsgist, zink, vitamine C en E) ; 

Behandeling:  

 huismiddeltjes (uitwendig): azijnoplossing, zonlicht, kokosolie,  
 lokale behandeling uitwendig: miconazolnitraat (crème voor mama, gel voor baby); 

nystatine; clotrimazolcrème;  
o na 3 dagen moet behandeling resultaat hebben, anders moet er overgegaan 

worden op andere behandeling  
o bij verbetering van klachten behandeling voortzetten tot 5 à 7 dagen na 

verdwijnen van de klachten 
o indien verschillende uitwendige behandelmethoden geen verbetering opleveren 

moet er systemisch behandeld worden (oraal) 
 orale behandeling: flucanazole minstens 1 week (start 200-400mg, dan 1 à 2x/dag 

100mg);  verder borstvoeding geven  

 afgekolfde moedermelk dient verhit te worden tot 60°C 

 hou ook rekening met herbesmetting door (fop)speen, afkolfset, gekolfde moedermelk, 
andere personen (bvb. vader),…  

In het alleruiterste geval kan de moeder geneigd zijn niet te voeden uit schrik voor de pijn.  Ze 
stelt de voeding dan vaak uit en vergroot daardoor het probleem.  Ze heeft dan veel 
ondersteuning nodig en zal misschien eens moeten afkolven om de vicieuze cirkel te doorbreken 
(met de hand of met de machine: lage druk, zeker in het begin). 

Hopelijk komt het allemaal niet zo ver dankzij een goed beleid: 

 ononderbroken huidcontact 
 spontaan goed aanhappen 
 ontspannen sfeer 
 houding moeder en kind verzorgen (ook andere houdingen proberen) 
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 goed aanhappen / vaak voeden 
 licht en lucht ná de voeding – geen melkfrictie  
 zeep en dergelijke vermijden 
 warmte, hulp, vertrouwen 
 pas in 2e instantie eventueel zalf en dergelijke 

III.3. TWEELINGEN 

Moeders die een meerling baren zijn fysiologisch evengoed in staat om hun kinderen volledig 
aan de borst te voeden. De melkproductie past zich aan deze situatie aan.  
Aan deze moeders wordt dezelfde basisinformatie gegeven. De snelle opbouw van de 
melkproductie zal het gevolg zijn van veel huidcontact en aanleggen van de kindjes op vraag en 
op een correcte manier. 
We zullen deze moeders extra ondersteunen en helpen in kleine taken, daar voeden een dubbele 
taak is. 

Stappenplan 

 snel aanleggen van beide kinderen na de geboorte; snel manueel leren afkolven om 
meteen een sterke impuls te geven aan de melkproductie; 

 het ritme van beide kinderen respecteren binnen de normen van goed voeden op 
verzoek; vaak hebben 2-lingen niet hetzelfde ritme, is hun geboorte ietwat anders 
verlopen; hebben ze niet steeds dezelfde grootte en manier van drinken; 

 leg kinderen in de eerste dagen zo vaak mogelijk apart aan, zodat de mama goed kan 
leren aanleggen en de kindjes optimaal kunnen leren drinken; 

 wanneer een baby niet efficiënt drinkt, start dan snel met afkolven, manueel of 
elektrisch, zodat de melkproductie volgt en het geven van kunstvoeding kan vermeden 
worden; 

 laat tussendoortjes toe; dat maakt het gemakkelijker om de kindjes snel te troosten en 
rustig te maken; bovendien zorgt het voor voldoende knuffelmomenten; deze zijn 
immers minder voor de hand liggend wanneer je 2 kinderen moet voeden; 

 wanneer de kindjes goed beginnen drinken, kan je mama verschillende manieren 
aanleren om de baby’s samen aan de borst te leggen; dit vraagt wat handigheid en 
sommige moeders doen het in de eerste tijd liever niet; 

 zorg voor kraamzorg en een goede opvolging door de vroedvrouw;  het eerste jaar is 
voeden en knuffelen met een tweeling een fulltime job. 
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III.4. BORSTVOEDING EN MEDICATIE 

Er zijn 3 uitgangspunten wat betreft medicatie en moedermelk, namelijk : 
 de meeste medicijnen gaan over in de moedermelk, maar meestal slechts in kleine 

hoeveelheden 
 er zijn maar weinig medicijnen echt gecontra-indiceerd voor voedende moeders 
 wat kan in de zwangerschap is daarom niet persé toegelaten tijdens de borstvoeding of 

vice versa 

Een gouden regel is dat voedende moeders nooit medicatie innemen zonder professioneel 
gezondheidsadvies. Ook moet er steeds een afweging worden gemaakt of de moeder dit medicijn 
echt nodig heeft en zo ja, dat er steeds gezocht wordt naar medicatie die ingenomen kan worden 
tijdens de borstvoedingsperiode. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan medicatie niet 
gecombineerd worden met borstvoeding (zie medische indicaties voor supplementatie) en moet 
deze tijdelijk onderbroken worden. Elke gezondheidswerker dient doordrongen te zijn van het 
risico van het geven van kunstvoeding voor de gezondheid van de baby en de gevolgen van het 
onderbreken van borstvoeding op lange termijn (het vroegtijdig stoppen met voeden etc.). 

Vaak wordt er uit onwetendheid geadviseerd om geen borstvoeding te geven Er bestaat echter 
meer evidentie over de mogelijkheid om bepaalde medicatie toch toe te laten tijdens de 
borstvoedingsperiode, eventueel met striktere opvolging van de baby.  
Vb. bij epilepsie kan behandeling met Tegretol gecombineerd worden met borstvoeding, zodat 
deze baby kan genieten van de gezondheidsvoordelen en bescherming tegen ziektes door de 
borstvoeding. 

Wat betreft medicatie en borstvoeding, baseren artsen zich meer en meer op het werk van 
Thomas Hale. We maken gebruik van online up-to-date tools (bvb. cybele – KU Leuven, lactmed, 
e-lactancia) 

III.5. MILIEUVERONTREINIGENDE STOFFEN 

Onderzoek uitgevoerd door Unit Milieurisico & Gezondheid, Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek (VITO) heeft uitgewezen dat : 

 er veel meer verontreinigende stoffen opgeslagen zijn in het vruchtwater en door de 
placenta gaan, dan dat er via de moedermelk bij het kind terecht komen 

 veel van deze stoffen zich ook bevinden in kunstvoeding 
 dat het dus nog steeds veel beter is om borstvoeding te geven zodat de baby kan 

genieten van de gezondheidsvoordelen en bescherming tegen ziektes 
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BIJLAGE IV: PROCEDURE DEMONSTRATIE VAN DE BEREIDING VAN 

KUNSTVOEDING 

I. DEMONSTRATIEMANDJE 

Om moeders die flesvoeding geven individueel GVO te kunnen geven, werd een mandje 
samengesteld met demonstratiemateriaal. Het mandje bevat een fles mineraalwater, een doos 
melkpoeder (met vervallen melkpoeder) en een flesje met afsluitdopje en speen. Daarnaast is er 
een brochure ‘flesvoeding’ van Kind & Gezin in te vinden en een boekje met foto’s die de GVO aan 
anderstaligen kunnen ondersteunen. Zo kan aan elke moeder die kunstvoeding geeft, uitgelegd 
en getoond worden hoe ze die moet bereiden. Nadien kan de moeder zelf een flesje bereiden, 
zodat gecheckt kan worden of ze alles begrepen heeft. 

II. PROCEDURE BEREIDING KUNSTVOEDING 

Deze procedure is gebaseerd op de raadgevingen uit de brochure Flesvoeding van Kind en Gezin. 

1. Bereidingswijze 

 Ga hygiënisch te werk: was vooraf je handen! 
 Giet de nodige hoeveelheid water in een propere zuigfles. Ouders kunnen zelf kiezen of 

ze graag het water opwarmen (tot ongeveer 37°C) of liever op kamertemperatuur geven 
aan hun baby. Dit laatste kan iets meer krampen veroorzaken bij de baby, maar kan ook 
praktische voordelen hebben voor de ouders indien dit goed gaat. 

 Voeg het juiste aantal maatschepjes melkpoeder toe: 1 maatschepje per 30 ml water. 
Gebruik enkel het bij de doos ingesloten maatschepje. Haal het maatschepje door het 
poeder. Strijk het maatschepje af met de rug van een proper mes of met het daarvoor 
voorziene lipje in de doos. Voeg nooit een extra schepje toe, want dan wordt de voeding 
te geconcentreerd en kan de baby verteringsmoeilijkheden krijgen. Als je te weinig 
poeder toevoegt, wordt de melk waterachtig en zal de baby niet voldoende 
voedingsstoffen binnenkrijgen. 

 Draai de ring met het dekseltje op de fles (liefst zonder de speen). 
 Schud de fles zachtjes tot al het poeder opgelost is. 
 Zet de speen op de zuigfles. Een fles waarvan het water op voorhand opgewarmd werd, 

geef je nu aan de baby. Een fles die bereid werd met water op kamertemperatuur kan nu 
opgewarmd worden tot 37°C à 40°C zo gewenst. Opwarmen kan au bain-marie, in een 
elektrische flessenverwarmer of in de microgolfoven. Bij opwarming in de microgolfoven 
de fles niet afsluiten! 

 Schud de fles nog even en voel op de binnenkant van je pols of de melk niet te warm is. 
 Sluit de doos na ieder gebruik en bewaar op een droge en koele plaats. 
 Maak de melkvoeding altijd klaar net voor het gebruik, anders kunnen bacteriën zich in 

de melk ontwikkelen. Houdt de melk ook niet gedurende langere tijd warm en warm 
afgekoelde melk niet terug op. 

 Voor de hoeveelheid melk en het aantal voedingen: zie tabel Kind & Gezin of overleg met 
arts. 

2. Reinigen  
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 Gooi melkrestjes onmiddellijk na de voeding weg en spoel de fles en de speen meteen uit 
met water. 

 Reinig de flessen en spenen grondig met warm water en afwasmiddel. Je kan daartoe een 
speciale flessenborstel en spenenborstel gebruiken. Flesjes kunnen ook in de 
vaatwasser. 

 Steriliseren dient niet standaard te gebeuren. Indien gewenst kan dit op drie manieren: 
in kokend water (flessen 10 minuten, speentjes 3 minuten), in een sterilisator (elektrisch 
of in de microgolfoven) of met sterilisatietabletten die je bij de apotheker kan kopen. Bij 
het gebruik van een sterilisator of sterilisatietabletten volg je de bijgevoegde richtlijnen.  

 Laat flessen (omgekeerd), spenen en schroefdoppen uitlekken op een propere 
keukendoek. 

 Bewaar lege flessen en spenen droog en afgedekt op een koele plaats, bijvoorbeeld in de 
koelkast. 

3. Melkpoeder en water 

De kinderarts bepaalt in overleg met de moeder en de vroedvrouw met welke 
eersteleeftijdsmelk er gestart wordt. Overleg altijd eerst met de arts voor je van voeding 
verandert. De meest gangbare merken gewone eersteleeftijdsmelk zijn verkrijgbaar in de 
supermarkt en in de drogisterij. Bepaalde merken en dieetvoedingen zijn enkel verkrijgbaar 
bij de apotheker.  

Voor de bereiding van de flesvoeding gaat de voorkeur uit naar niet-bruisend natuurlijk 
mineraal-arm flessenwater. Gebruik water dat de vermelding ‘geschikt voor de bereiding 
van zuigelingenvoeding’ draagt. De geopende fles altijd goed afsluiten, in de koelkast 
bewaren en binnen de drie dagen opgebruiken. 

Ook leidingwater mag gebruikt worden, maar geniet niet de voorkeur. Er moet immers 
rekening gehouden worden met een aantal voorwaarden. Tot de leeftijd van vier maanden is 
het aan te raden om de norm van hoogstens 10 mg nitraat per liter water te hanteren, en dat 
kan in bepaalde streken een probleem zijn. Informatie kan je verkrijgen bij de 
watermaatschappij. Laat het water eerst even stromen alvorens het op te vangen en gebruik 
alleen koud water rechtstreeks uit de kraan.  

(Geen warm water, het water hoeft niet gekookt te worden en geen waterfilters gebruiken. 
Leidingwater  Dit laatste kan een te hoog zoutgehalte opleveren in het water wat gevaarlijk 
is voor de nieren van de baby.) 

4. Flesje geven  

 Geef de melkvoeding altijd met veel liefde en aandacht. 
 Leg de baby in je arm & draai hem lichtjes op zijn zij. Probeer oogcontact met hem te 

houden. Probeer afwisselend links en rechts te voeden. 
 Schroef de dop met de speen niet te hard aan. Wanneer je de fles omkeert, moet de melk 

uit de speen druppelen (1 à 2 druppels per seconde). De dop is goed aangeschroefd 
wanneer je luchtbelletjes in de fles ziet komen telkens als de baby op de speen zuigt. 
Wanneer de speen plat gezogen wordt, schroef de dop dan wat losser.  
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 Hou de fles zodanig vast dat de speen met melk gevuld is als ze in de mond van de baby 
komt. Zorg dat de speen altijd goed vol blijft bij het drinken, anders krijgt de baby te veel 
lucht binnen. 

 Prikkel de mond van de baby met de zuigspeen zodat hij er zelf naar hapt. 
 Laat de baby ook rustpauzes nemen tijdens het drinken. De speen kan in de mond 

gehouden worden, maar weggekanteld zodat er geen melk in de mond van de baby drupt 
tijdens zo’n rustmoment. 

 Sommige spenen hebben verschillende standen om het ‘debiet’ (snelheid waarmee een 
bepaalde hoeveelheid melk passeert) te regelen: stand 1 voor een klein debiet, stand 2 
voor een middelmatig debiet en stand 3 voor een groot debiet. Richt het cijfertje van de 
aangepaste stand naar de bovenlip van de baby. Andere merken bieden spenen aan 
zonder regelbare openingen, maar dan heb je vaak de keuze uit verschillende spenen 
met verschillend debiet (speen 1, speen 2, speen 3). 

 Meestal komt er na een flesvoeding een boertje. Leg een doekje of slabbetje op je 
schouder en til de baby op, net boven je schouder uit. Soms komt er een beetje melk mee, 
maar dat is normaal. Wanneer de baby rustig heeft gedronken en je hem de tijd hebt 
gegeven om te boeren, hoef je niet ongerust te zijn als hij niet boert. 

 Bereidingswijze 
o Zie brochure 

 Nazorg: Na de maaltijd is het best het flesje, de sluitring en het speentje onmiddellijk 
zorgvuldig te wassen, te spoelen en te laten drogen. Restjes melk worden best meteen 
weggedaan. Flesjes moeten klaargemaakt worden per voedingsbeurt en niet op 
voorhand voor een hele dag. Dat doet de kans op de ontwikkeling van dodelijke 
bacteriën dalen. 

 Welke voeding wordt er gegeven? 
o De pediater bepaalt in overleg met moeder en vroedvrouw welke soort voeding 

er gegeven wordt. Hiervoor baseert hij zich op de richtlijnen van de VVK 
(Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde). 

 Het merk voeding dat gebruikt wordt is tot op heden gebaseerd op willekeur. Men 
beoogt daar in de toekomst een rechte lijn in te trekken. De merken die gebruikt worden 
voldoen aan de criteria voor zuigelingenvoeding, opgelegd door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
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BIJLAGE V: ACCEPTABELE MEDISCHE INDICATIES VOOR 

SUPPLEMENTATIE AAN BORSTGEVOEDE ZUIGELINGEN 

 (Vertaling van het document Acceptable medical reasons for use of breastfeeding substitutes 
van de WGO/UNICEF, departement voeding voor de gezondheid en de ontwikkeling, versie die 
voorlopig geactualiseerd werd in juni 2008. De volledige tekst in het Engels met de referenties 
en de lijst van experten die meegewerkt hebben aan de actualisering van deze tekst kan 
aangevraagd worden bij de coördinatrices BFHI, de cursief gedrukte tekst zijn verduidelijkingen 
aangebracht door de kinderartsen van het FBVC.) 

INTRODUCTIE 

Bijna alle moeders kunnen succesvol borstvoeding geven door hiermee vroeg te starten, binnen 
de eerste levensuren. Het nastreven van uitsluitend borstvoeding de eerste zes levensmaanden 
en nadien de borstvoeding verderzetten met complementaire vaste voeding tot de leeftijd van 
twee jaar, biedt verschillende voordelen. 

De voordelige effecten van moedermelk op de gezondheid van moeder en baby worden op 
verschillende vlakken teruggevonden. Nochtans, in enkele uitzonderlijke 
gezondheidsomstandigheden bij de moeder of de baby kan een tijdelijke of volledige contra-
indicatie bestaan waarbij men voor de zesde levensmaand een gerechtvaardigd 
voedingssupplement zal moeten gebruiken. 

In de tekst hieronder vindt u een opsomming van deze uitzonderlijke situaties. Tevens vindt u 
een omschrijving van enkele maternele aandoeningen waarbij borstvoeding toch mogelijk is al is 
de aandoening ernstig. 

Iedere keer dat men borstvoeding wenst te onderbreken, zal men een grondige overweging 
dienen te maken wat betreft de risico’s van het (vroegtijdig) stoppen met de borstvoeding 
enerzijds en de aandoening zoals verder beschreven anderzijds. 

I. GEZONDHEIDSPROBLEMEN BIJ DE BABY 

De zuigeling mag geen moedermelk krijgen noch andere standaard-
zuigelingenvoeding. Deze zuigelingen moeten ten allen tijde gevoed worden 
met een speciale voeding. 

 Zuigelingen met uiterst zeldzame metabole aandoeningen zoals galactosemie die enkel 
gevoed mogen worden met galactosevrije producten. 

 Zuigelingen met phenylketonurie mogen moedermelk krijgen indien deze gecombineerd 
wordt met phenylalanine en verrijkt met tyrosine onder nauwkeurige medische 
bewaking. 

 Zuigelingen met de ziekte “maple syrup disease” moeten gevoed worden met een 
speciale voeding. 
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Zuigelingen waarbij moedermelk de eerste keuze blijft maar die nood hebben 
aan voedingsondersteuning bij de moedermelk gedurende een bepaalde 
periode. 

 zuigelingen met een extreem laag geboortegewicht (minder dan 1500 gram) 
 extreme prematuren (geboren voor 32 weken zwangerschap) 
 Zuigelingen met een verhoogd risico op hypoglycemie ten gevolge van een metabole 

aandoening of een dringende nood aan glucose, prematuren, dysmaturen (IUGR), zij die 
acute foetale nood hebben gehad, zieke zuigelingen en zuigelingen van een diabetische 
moeder: enkel en alleen in deze omstandigheden waarbij een optimale borstvoeding of 
met een supplement moedermelk niet aan deze glycemienood kan worden voldaan! 

 Zuigelingen jonger dan 6 maanden die ondanks frequent en correct aanleggen en waarbij 
een ziekte werd uitgesloten, de groeicurve toch niet gehaald wordt (bewezen door een 
afgevlakte of afgebogen groeicurve). 

II. MATERNELE AANDOENINGEN 

Moeders die lijden aan één van volgende aandoeningen en opgevolgd worden volgens de 
aanbevolen evidence-based richtlijnen. 

De moeders waar een totaal verbod om borstvoeding te geven wordt opgelegd 
 HIV-infectie: indien vervangingsvoeding aanvaardbaar, haalbaar, verkrijgbaar, 

betaalbaar en veilig is (AFASS: acceptable, feasible, affordable, sustainable and safe). 
 HTLV-1 Human T-cell leukaemia virus: indien vervangingsvoeding AFASS is. 
 cytotoxische chemotherapie 

De moeders waar er tijdelijk dient gestopt te worden met borstvoeding 
 Gebruik van radio-actief jood (J-131): tot 2 maanden na de inname van deze substantie 

zal men de borstvoeding onderbreken (het is wenselijk om alternatieve medicatie te 
gebruiken om de inname van J-131 te vermijden). 

 Inname van geneesmiddelen door de moeder die slaperigheid, respiratoire depressie of 
andere bijwerkingen bij het kind kunnen veroorzaken, zoals sommige 
psychotherapeutische sedativa, anti-epileptica, opiumderivaten en hun combinaties. Het 
is wenselijk om alternatieve medicatie te gebruiken indien deze beschikbaar is: de keuze 
van een ander gewaarborgd medicijn met de uitleg aan de moeder wat het beste 
ogenblik is voor de inname ervan in combinatie met het voedingsmoment en dit onder 
bewaking van eventuele neveneffecten bij het kind dat de moedermelk verder krijgt. 

 Uitzonderlijke maternele inname van alcohol in hoge hoeveelheden, cocaïne, 
amfetamines: adviseer de moeder om de melk te kolven en weg te gieten afhankelijk van 
de tijd en de opgenomen dosis, indien nodig zal men kunstvoeding toedienen aan de 
baby. Het meermaals gebruik van bovengenoemde middelen vraagt om een individuele 
evaluatie van de risico’s van borstvoeding en het inschatten van de mogelijkheid tot het 
verzorgen van de baby algemeen. 

 Herpes simplex virus type 1(HSV-1): vrouwen met actieve herpes letsels op hun borsten 
moeten zich onthouden van borstvoeding geven tot de letsels verdwenen zijn. Indien er 
een letsel aanwezig is op de borst, kan enkel en alleen in deze omstandigheden 
borstvoeding gegeven worden als de letsels niet gelokaliseerd zijn in de zone van tepel 
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en tepelhof en er contact zou kunnen zijn met de mond, op alle aanwezige letsels wordt 
een pleister bevestigd. 

 Moeders die verder borstvoeding kunnen geven maar waar men weet dat de 
gezondheidstoestand voor problemen kan zorgen 

 Hepatitis B: de zuigeling zal een eerste dosis van het vaccin tegen hepatitis B krijgen 
binnen de eerste 48 levensuren, actueel in België krijgen deze zuigelingen het vaccin 
samen met het specifiek anti-hepatitis-B immunoglobuline toegediend. 

 Hepatitis C 
 HIV: uitsluitend indien er geen veilige vervangingsvoeding voorhanden is (AFASS). 
 Mastitis: indien de borstvoeding zeer pijnlijk is, kan men kolven om verergering te 

voorkomen; deze melk is bruikbaar. 
 Varicella: borstvoeding aan de zuigeling wordt enkel afgeraden indien een besmetting 

heeft enkele dagen voor en na de bevalling. Vanaf het ogenblik dat de besmetting voorbij 
is, kan ze borstvoeding geven. 

 Heroïne en andere opiaten, benzodiazepines, alcohol en cannabis: algemeen genomen 
wordt borstvoeding aangemoedigd indien de moeder herhaaldelijk deze producten 
gebruikt of er afhankelijk van is geworden op voorwaarde dat er voorzichtigheid en 
strikte begeleiding is voorzien, de potentiële risico’s van het gebruik van deze producten 
door de moeder gekend zijn en zij de capaciteiten heeft om haar kind te verzorgen. 

TOEPASSING VAN DEZE CRITERIA BINNEN ONZE INSTELLING 

In de neonatale zorg kunnen zich enkele omstandigheden voordoen, die het nodig maken, in 
individuele gevallen voedsel of vocht ter vervanging van of als aanvulling op moedermelk aan 
pasgeborenen toe te dienen. 

Aangenomen wordt dat ernstig zieke kinderen, kinderen die geopereerd moeten worden en 
kinderen die prematuur of dysmatuur zijn verzorgd worden op een neonatale afdeling. Hun 
voeding wordt individueel bepaald met hun specifieke voedingsbehoeften en ontwikkeling als 
uitgangspunt. Moedermelk wordt echter, wanneer enigszins mogelijk, aanbevolen.  
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Gebaseerd op de wereldwijde criteria voor babyvriendelijke kraamzorg van de WGO 
beschouwen wij binnen onze materniteit als acceptabele medische redenen om bij te voeden 
(zie uitgebreid in bijlage VI):  

1. Moedermelk is eerste keuze maar tijdelijke ondersteuning van de 
borstvoeding is nodig: 

 Prematuren; op onze neonatologie blijven enkel baby’s ouder dan 32 weken 
zwangerschap die geen intensieve zorgen nodig hebben 

 Persisterende hypoglycemie ( indicaties voor controle zie procedure in bijlage VII) die 
niet door optimale borstvoeding of moedermelksupplement verholpen werd 

 acuut vochtverlies: vb. bij vroege fototherapie, wanneer er onvoldoende melk is ondanks 
opvoeren van de voedingsfrequentie of bij koorts als gevolg van onvoldoende voeding 

2.  Maternele contra-indicaties: 
 HIV/ Aids 
 cytotoxische chemotherapie 
 gebruik van anti-thyroïden behalve propylthiouracil 
 tijdelijke onderbreking bij radio-actieve middelen  
 Bij bepaalde medicatie, sommige situaties van extreem alcoholisme en intraveneus 

druggebruik of levensbedreigende ziekte van de moeder, kan borstvoeding ontraden 
worden (zie verder bijlage VI). 

Zijn individueel te beoordelen en van nabij op te volgen maar toch niet ontraden om 
borstvoeding te geven: 

 Hepatitis B/Hepatitis C 
 mastitis 
 TBC 
 varicella (enkele dagen onderbreken indien kort voor of na de bevalling) 
 Heroïne / opiaten, benzodiazepines, alcohol- en cannabisgebruik vragen een zeer strikte 

opvolging, ook op het vlak van de capaciteiten van de moeder en de hechting met het 
kind. 

Uiteraard is borstvoeding niet mogelijk bij een overleden moeder, een moeder wiens 
bewustzijnsniveau verlaagd is of afwezig, een moeder die niet bij haar kind kan zijn wegens 
een zware depressie, shock of levensbedreigende aandoening waardoor zij ook niet in staat 
is om af te kolven. 

3.  Contra-indicaties bij de baby: 
 galactosemie of lactasedeficiëntie 
 maple syrup disease 
 phenylketonurie: soms borstvoeding mogelijk in combinatie met supplementen 
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BIJLAGE VI: PROCEDURES VOOR DE VERZORGING VAN DE BABY 

I. DOEL 

Met deze zorg moeten we tegemoetkomen aan de noden van de baby: hygiëne en liefdevolle zorg 
en goede observatie, anderzijds moeten we de moeder de kans geven dit met hulp te leren doen. 

II. AFSPRAAK 

Conform ons babyvriendelijk beleid en in overeenstemming met kennis die evidence based is, 
zullen we als standaardpraktijk geen baby’s baden binnen de eerste 24 uur na hun geboorte. Ook 
de dag erna zal het badje enkel gegeven worden indien de borstvoeding goed verloopt. 

Deze afspraak wordt best ook reeds met de mama gemaakt bij de eerste zorgen, bij de eerste 
hulp bij borstvoeding of het eerste verschonen van de luier. Dan is er ook mogelijkheid om rustig 
uit te leggen waarom we dit verkiezen en horen we ook wat de moeder hierover vindt. 

In principe willen we ouders aangeven dat het dagelijks baden op deze leeftijd niet nodig is en 
zelfs niet aangewezen om allerlei redenen. Het nog moeilijk op peil houden van temperatuur in 
de eerste weken speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook hebben pasgeboren baby’s een heel 
gevoelige huid die nog echt dient als communicatiepoort. We zien dan ook vaak vlekken of 
droogheid of andere irritaties verschijnen na het eerste contact met water en andere producten. 
Het vraagt ook veel energie van de baby om met de temperatuurschommelingen (uitkleden, in 
warm water, weer uit bad) om te gaan. Verder is er nog het aspect stress en onnodige 
manipulaties, zoals besproken in de bijscholing. 

Als info naar de ouders toe kunnen we hanteren dat 1 à 2 badjes per week voldoende zijn en dat 
het voor de rest blijft bij een eenvoudige verzorging. Dit stellen ook de pediaters in hun boekje. 
Het is ook goed dat we vertellen om minimaal gebruik te maken van zeepproducten en deze te 
reserveren voor een eenmalig badje of echt te reinigen wat vuil is. Het is belangrijk dat ouders 
dat van ons te horen krijgen. 

III. PRAKTISCH 

 Of we nu baden of niet, een aantal punten blijven toch bij elke verzorging hetzelfde. 
 kijken of de kamertemperatuur aangepast is vooraleer je begint met een verzorging; 

desnoods verwarm je eerst de kamer of doe je de verzorging met de mama onder een 
verwarmingslamp 

 als het mogelijk is, betrek de mama dan zoveel mogelijk: ze kan het water laten lopen en 
haar kind zelf reeds uitkleden 

 de temperatuur van de baby wordt dagelijks genomen. Leer dit meteen de moeder zelf 
doen, want thuis moet ze dat ook kunnen en zo kan ze zelf de temperatuur volgen bij 
eventuele onbehandelde positieve GBS of andere. Neem de temperatuur steeds voor het 
baden. 

 de temperatuur van het badwater moet 37 à 38°C zijn. Leer de moeder om dit goed te 
checken. 

 de baby wordt gewogen zonder kleertjes 
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 BABY NIET VOLLEDIG INZEPEN VOORALEER HIJ IN BAD GAAT. Eventueel maak je eerst 
een gezichtje proper met water en was je de haren & het stuitje. Volledig inzepen is 
overbodig, duurt te lang naar afkoeling toe, baby’s vinden die manipulatie niet 
aangenaam en naar huidverzorging toe is dit overbodig. We kunnen de baby meteen in 
een oliebadje doen en hem zachtjes baden en eventueel wat reinigen met een washandje 
of met de blote hand . 

 leer de moeders een veiligheidshouding waar bij de baby gefixeerd wordt met een hand 
of vinger onder zijn oksel en leer moeders ook de baby goed in het water te houden 
zodat hij niet afkoelt 

 laat het baden niet langer duren dan enkele minuten in de eerste weken 
 goed afdrogen is belangrijk en leer moeders hun baby goed aan te kleden. In normale 

omstandigheden moet het kindje steeds 2 laagjes aanhebben. 
 de navel blijft mooi droog boven de pamper en moet niet verzorgd worden. Sinds 2020 

werken we met navelringen in plaats van navelklemmen. Zo droogt de navel sneller uit & 
is er ook geen risico op indrukken in de huid van de klem. Deze navelring dient niet 
verwijderd te worden.  

 Op onze neonatologie is het geven van een bakerbadje een standaardpraktijk. 

IV. AANDACHTSPUNTEN 

Zoals afgesproken in de bijscholing, zullen we na de eerste 24 uur goed bekijken welke baby’s 
wel of niet in aanmerking komen voor een echt badje. Dat zal elke vroedvrouw zelf beoordelen 
voor de baby’s van de kamers waarvoor zij verantwoordelijk is en dat ook communiceren naar 
degenen die haar helpen of deze verzorging overnemen: de zorgkundigen, de collega’s 
vroedvrouwen of andere… 

De vele redenen om het echte baden nog wat uit te stellen zijn evidence-based in verschillende 
opzichten. We rekenen er dan ook op dat deze factoren echt gerespecteerd worden bij die 
beslissing en dat we niet uitgaan van bijkomstige argumenten. 

Hieronder volgt een lijstje wat kan helpen bij het maken van een goede beslissing.  

Sommige baby’s: 

 hebben moeite om hun temperatuur op peil te houden: 
o baby’s < 3kg 
o small for date baby’s 
o baby’s < 37 weken 
o elke baby die voor, tijdens of na de geboorte zijn reserves moest aanspreken: 

langdurige arbeid, slechte harttonen, slechte apgar, opname op couveuse, niet 
onmiddellijk drinken na de geboorte, pijn, baby’s die fototherapie krijgen,… 

 zijn gevoelig aan prikkels, gemakkelijk overprikkeld of hebben pijn bij manipulaties: 
o baby’s na traumatische geboorte 
o baby’s na sectio, zeker de secundaire sectio… 

 investeren in belangrijke behoeften en kunnen alle extra prikkels en manipulaties 
missen: 
o baby’s die nog niet goed drinken aan de borst 
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o baby’s die fototherapie krijgen 
 
Soms is er een combinatie van factoren wat het nog belangrijker maakt om zorgen te beperken. 
Afhankelijk van de situatie kan dan afgesproken worden wanneer een baby eraan toe is om in 
bad te gaan. 

Vb. Voor een kleine baby die goed drinkt, zo gauw hij geen gewicht meer verliest 
Vb. Een baby met fototherapie zeker niet baden zolang deze niet is afgelopen.  
Vb. Een baby met trauma of pijn en slecht drinken laat je best zoveel mogelijk in zijn veilige 
cocon en veel skin-to-skin; wacht met baden tot hij meer ontspannen is en zich beter in zijn vel 
voelt; doe een snelle kleine verzorging 

Verder kunnen we zeker rekening houden met de vraag van de ouders, behalve wanneer dat in 
strijd is met de noden van de baby en dan moeten we dat goed uitleggen. 

V. HUILEN VAN DE BABY 

Een baby huilt niet zomaar, zonder reden.  Het is de enige manier waarop hij kan zeggen dat er 
iets scheelt. Maar voor je het antwoord kent, verloopt er wel enige tijd waarop je je baby moet 
leren kennen en zijn signalen moet leren begrijpen.  

Sommige baby’s zijn in het begin heel onrustig, zowel borst- als flessenkindjes.  Met 
borstvoeding geef je in ieder geval precies de voeding die helemaal op maat van de noden van 
jouw baby is gemaakt. 

De voeding hoeft overigens niet de enige reden van onrust te zijn. Andere redenen zijn ook nog: 

 te koud of te warm? 
 een boertje dwars? 
 wat moeite met de ontlasting? 
 propere luier nodig? 
 rode billetjes? 
 verveling? 
 behoefte aan lichaamscontact? 
 pijn? 
 koorts? 

Als je baby erg veel huilt, laat hem dan nakijken door de kinderarts.  Dikwijls blijkt je baby 
helemaal in orde en heeft hij ‘gewoon’ last van krampjes, of heeft hij een huiluurtje op een min of 
meer vast moment.  Dikwijls zie je een patroon in het huilen: ’s morgens goed slapen, tegen de 
avond vaker drinken en huilen, dikwijls de laatste uren van de dag erg onrustig.  De baby lijkt 
buikpijn te hebben, trekt zijn beentjes in, strekt ze weer en voelt zich zichtbaar ellendig.  Dat is 
voor het hele gezin erg vermoeiend.  Die kan dan ook elke steun gebruiken.  Meestal worden 
dergelijke baby’s rond 3 maand heel wat rustiger. 
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Wat kan je doen ? 

 Probeer de verantwoordelijkheid te delen met je partner. Zorg zo af en toe ook voor een 
rustig moment voor jezelf, daarna kan je veel meer aan. 

 Veel huid-op-huidcontact. Zowel de warmte, de geborgenheid als de druk op rug & buik 
zal door je baby aangenaam bevonden worden. Een draagdoek kan hierbij ook gebruikt 
worden.  

 Schrijf eens op hoe baby’s dag verloopt. Als je na enige tijd een patroon ziet, kan dat je 
helpen om de situatie te hanteren. 

 Hou je baby veel tegen je aan, in een draagdoek of over je schouder, of op zijn buikje over 
je onderarm. 

 Zorg ervoor dat het lichaampje niet te veel wordt gestrekt.  Houd de baby in een ‘ronde’ 
houding tijdens de voeding, de armpjes in een dunne doek gewikkeld, zodat hij niet te erg 
ligt te spartelen, en leg de baby daarna rustig met doek en al in een ronde houding in zijn 
bedje, eventueel met een steuntje in de rug. 

 Beweging vinden veel baby’s ook zalig: rustig op en neer lopen, zachtjes neuriën.  In de 
kinderwagen of de auto: ook aanraders ! 

 Een kledingstuk van mama in de buurt, muziek of een ander ritmisch geluid, rustig 
pratende mensen op de achtergrond, maar geen onverwachte harde geluiden. 

 Hikken en boeren zie je vaak bij onrustige baby’tjes . Veel huilen doet hen ook nog meer 
lucht binnen krijgen.  Laat je baby dan ook zoveel mogelijk rechtop zitten tijdens en na de 
voeding, en wacht rustig de boertjes af. 

 Je zal je baby willen troosten door hem te voeden.  Dat is logisch want borstvoeding is ook 
pijnstillend. Als je productie echt goed op gang is, kan je ook overwegen één borst per 
voeding te geven, en de volgende voeding pas na ongeveer 3 uur aan de andere borst.  De 
tussendoortjes om te troosten geef je dan aan de eerste kant. 

 Buikje gespannen?  Windjes dwars?  Ga zitten met opgetrokken knieën en neem je baby 
op schoot met de beentjes naar jou toe.  Laat hem rustige fietsbewegingen maken, maar 
strek de beentjes niet helemaal, of houd de baby tegen je aan en breng de beentjes 
gespreid omhoog, zodat de sluitspier zich ontspant. 

 Neem ruim de tijd voor een bepaalde aanpak. Probeer niet elke 5 minuten iets anders, 
zodat je baby niet overprikkeld geraakt. 

 De baby zal veel aandacht en geduld vragen. Tracht een tussenweg te vinden tussen wat 
je baby wil en je andere verantwoordelijkheden en eigen wensen. 
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BIJLAGE VII: PIJNSTILLING BIJ BABY’S 

In de dagen na de geboorte kunnen baby’s pijn hebben ten gevolge van allerlei factoren. Daar 
moeten we oplossingen voor bieden. 

De meest voorkomende oorzaken van pijn bij de baby zijn: 

 traumatische geboorte met kneuzingen en bloedingen als gevolg 
 medische interventies die ongemak en pijn kunnen doen, zoals de hielprik, intraveneuze 

bloedprik, enz. 

Na een traumatische geboorte kan de baby pijn hebben aan het hoofd door een kneuzing aan 
de buitenkant, zeker na een kunstverlossing of een zware langdurige uitdrijving.  

Onderzoek toont aan dat langdurig huidcontact pijnstillend is én rustgevend. Dat zou aan ouders 
goed moeten worden uitgelegd en ze worden best, zeker in de eerste uren na de geboorte. 
Hevige, onstilbare of acute pijn kan mede weggenomen worden door het geven 
paracetamolsiroop. 

Het is zo dat, zoals bij veel trauma’s, de pijn pas na verloop van tijd echt tot uiting komt en dus 
op het ogenblik van de geboorte niet het hevigst is. Veel baby’s huilen enkele minuten tot 20 
minuten na de geboorte (cfr. Geboortepijn) en komen door het ononderbroken huidcontact tot 
rust. Dit geldt ook voor baby’s na een traumatische geboorte. Wanneer preventief paracetamol 
wordt gegeven, vallen soms ook de eerste sterke zoek- en zuigreflex weg, die de baby net zo 
nodig heeft. 

Pijn is vaak te herkennen aan het extreem prikkelbaar reageren op normale manipulaties; aan 
het onbedaarlijk huilen en niet tot rust komen bij huidcontact of troosten. Op die momenten is 
paracetamol zeker een aangewezen hulpmiddel om de pijn weg te nemen en dat is vaak vele 
uren na de geboorte, soms tot 48 uur nadien. 

Moedermelk werkt pijnstillend. In combinatie met het zuigen aan de borst is de pijnstillende 
werking nog groter. Het is dus aangewezen om baby’s net voor of tijdens interventies 
borstvoeding te geven. Men ziet een gedrag met duidelijk minder uitingen van pijn bij deze 
baby’s. Hielprikken en bloedtesten moeten dus eigenlijk steeds gebeuren na of (liever nog) 
tijdens de borstvoeding. 

Het prikken aan de borst wordt steeds meer en meer een standaardpraktijk op onze materniteit. 
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BIJLAGE VIII: ALTERNATIEVE VOEDINGSMETHODEN 

XI.1  LEPELTJE 

Wanneer een baby na de geboorte niet meteen aan de borst wil, zal er allereerst moedermelk 
manueel worden afgekolfd en opgevangen in een lepeltje om het zo aan de baby toe te dienen en 
dit wordt soms tot 48 uur na de geboorte gedaan, tot de hoeveelheden groter worden en gebruik 
kan worden gemaakt van een bekertje.   

XI.2  CUPFEEDING: DRINKEN UIT EEN BEKERTJE 

Als de baby niet wil of kan drinken aan de borst, kan men afgekolfde moedermelk of 
kunstvoeding geven met een cupje. 

Baby’s likken de melk op zoals een poesje uit een schoteltje likt.  Het voordeel hierbij is dat de 
baby leert om zijn tong genoeg uit te steken. Premature baby’s ouder dan 34 weken, zijn meestal 
bijzonder bedreven in deze techniek, eens ze het gewend zijn. 

Bij gezonde baby’s op de materniteit blijft dit de eerste keuze om bij te voeden. Het is bedoeld als 
overgangsmaatregel en biedt de beste garantie op het terugkeren naar de borst. Deze informatie 
moet duidelijk aan ouders gegeven worden zodat zij dit begrijpen. Cupfeeding blijft voor veel 
ouders immers een vreemde manier om een kindje te voeden en ze zijn bezorgd over het feit dat 
de baby weinig zuigt. Het moet echter duidelijk zijn voor hen dat als de baby echt zuigbehoefte 
manifesteert, hij de kans moet krijgen om deze te bevredigen aan de borst, ook als is het geen 
volwaardige voeding, maar slechts een oefenmoment. 

Techniek : 

 Kleine hoeveelheid melk in cupje. 
 Houd de baby goed rechtop in je arm. Zo geef je meer geborgenheid tijdens het voeden. 

Vermijd de baby in een ‘open’ houding  voor je te leggen zodat tekens van stress (bvb. 
openvallen met de armen, schrikken,…) opgevangen kunnen worden. 

 Cupje in mondhoeken zetten, niveau van de melk tot vlak aan de mond. 
 Niet gieten! 
 Baby in staat stellen om melk op te likken. Het cupje dient dus onder de tong te komen. 

Hierdoor kan de tong in het cupje komen en kan de melk opgelikt worden. 
 Grotere baby’s drinken de melk met kleine teugjes; een actieve drinkbeweging: ook 

goed! 
 Laat het bekertje in de mondhoeken staan: baby beslist zelf tot actief drinken. 
 Vermijd het schrapen van melk over de mond & kin bij de baby. Dit geeft een negatieve 

prikkel.  
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XI.3  VINGERVOEDEN 

Na het opzoeken van de oorzaken en het rekening houden met goede aanlegtechniek, kan het 
toch gebeuren dat een baby niet wil drinken aan de borst en dat cupfeeding moeilijk is. Dan kan 
de afgekolfde moedermelk ook gegeven worden via vingervoeding.  

Als algemene regel op onze materniteit geldt dat er enkel cupfeeding wordt gegeven tijdens het 
verblijf. Zo is het geven van juiste informatie makkelijker hanteerbaar door de verschillende 
zorgverleners. 

Echter kan vingervoeden op strikte indicatie en na overleg met de lactatiekundigen toch 
toegepast worden. Er moet wel steeds een goede melkproductie zijn (dus goed 
afkolfprogramma) en in principe nooit de eerste dagen gestart worden. Ouders blijven vaak wat 
hangen in deze techniek en verkiezen deze boven cupfeeding omdat er minder geknoeid wordt. 
Het is belangrijk hen goed te duiden waarom cupfeeding zo mogelijk de voorkeur verdient. 
Vingervoeden is invasief en dus liever als laatste redmiddel te gebruiken. 

Procedure 

 probeer eerst de baby uit te kleden en huid-op-huid contact met de moeder te herstellen; 
geef hen samen ruim de tijd; leg de baby nog steeds bij elke voedingsbeurt bij de borst; 
een kort ‘borstmoment’ is altijd prioritair 

 na herhaald geduldig proberen (niet in de nek grijpen!) starten met interventie  

Techniek 

 afgekolfde melk op kamertemperatuur (zo vers mogelijk) 
 in spuit 20ml of kleiner als er nog maar weinig melk is 
 daarop soepele dunne sonde (bvb. venflon of maagsonde) aanbrengen 
 vinger in mondje brengen (mama laten doen): baby zelf laten aanhappen – nagel op tong 

– vinger ver genoeg – tot tegen harde verhemelte – rand zacht verhemelte – niet zo diep 
tot baby kokhalst (baby zuigt dikwijls zelf vinger op juiste plaats) 

 uiteinde van sonde mee in mondhoek plaatsen – beetje zijwaarts 
 baby enkele ogenblikken ‘leeg’ laten zuigen– dan pas bij juiste zuigbeweging (golvende 

tong onder vinger) beetje melk zachtjes inspuiten zo nodig 
 inspuiten enkele zo nodig. Vaak maken baby’s zelf een vacuum en zal de melk zelf 

aangezogen worden uit de spuit. Indien inspuiten toch nodig is: alleen als baby effectief 
zuigt – pauzes respecteren 

 partner laten helpen – zo kunnen de ouders al gauw alles zelf doen 
 nog eens proberen aan de borst  
 opvolging zeker organiseren ! 

Vingervoeden en tongtraining zijn eigenlijk nauw met elkaar verweven. Bedenk dat 
tongtraining evenzeer intensief is en gebruik het enkel op strikte indicatie met de bedoeling 
baby te leren zijn tong naar beneden te doen bij het aanhappen. Doe dit nooit in de eerste dagen 
na de geboorte o.w.v. gekende redenen (introduceren van andere zaken in de mond dan de 
borst, wetende dat de mond van een baby dient om te exploreren en een bijzonder gevoelig 
orgaan is). 
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Dus :   

 Mama neemt haar baby op schoot op een rustig moment. 
 Mama strijkt met haar vinger zachtjes over bovenlip van de baby (cfr. begin 

borstvoeding: met tepel zachtjes onderlip aanraken). 
 Mondje van baby moet wijd opengaan (reflex aanleren) en baby hapt naar mama’s 

vinger. 
 Mama laat haar vinger met nagel naar beneden door baby ‘aanhappen’ (ongeveer 3cm).  

Op dat moment kan je haar wijzen op het feit dat de baby de vinger echt diep in de mond 
‘haalt’: zo gebeurt ook met de tepel.  Vandaar in het begin soms even gevoelig bij het 
starten van een voeding.  Maar de top van de tepel voorbij harde gehemelte, zodat de 
tepel niet gekwetst wordt door wrijving. 

 Laat mama nu voelen wat baby met zijn tongetje doet.  Als het goed is, voelt ze een 
golfbeweging in de lengte onder haar vinger door.  De tong zuigt zich vast rond de vinger, 
en de bovenkaak houdt de vinger op zijn plaats. 

 Doet baby goed de golfbeweging, dan draait mama rustig haar vinger in het mondje, 
nagel bovenaan. 

 Nu zegt ze tegen haar baby : “Tongetje naar beneden, mondje ver open.” En haalt ze haar 
vinger licht naar beneden duwend samen met de tong naar buiten. 

 Baby ‘verstaat’ niet echt wat ze zegt, maar begrijpt bij herhaling van deze oefening al snel 
wat mama van hem wil. 

 Vervolgens zegt mama bij het begin van het aanleggen exact hetzelfde op dezelfde toon.  
Na wat oefenen gaat het toehappen snel gemakkelijker 

 Mama doet ook voor wat ze bedoelt : mondje wijd open “aah – aah”. 
 Niet forceren, het omgekeerd effect wordt dan bereikt. 

XI.4  BORSTVOEDINGSHULPSET 

Wanneer de baby er niet in slaagt om melk rechtstreeks uit de borst te drinken om wat voor 
reden dan ook, maar hij wel een gezonde zoek- en zuigreflex heeft die hem in staat stelt de borst 
te nemen en te drinken, kan een borstvoedingshulpset helpen om de link tussen drinken aan de 
borst en melk binnenkrijgen te versterken. Het voordeel is dat de baby ondertussen de borst 
stimuleert en de productie op gang helpt en houdt. Daarnaast kan hij ook aan zijn zuigbehoefte 
voldoen. 

Ook hier geldt als algemene regel op onze materniteit dat er enkel cupfeeding wordt gegeven 
tijdens het verblijf. Zo is het geven van juiste informatie makkelijker hanteerbaar door de 
verschillende zorgverleners. 

Later kan dit wel overwogen worden eens de melkproductie goed op gang is gekomen. 

Principe  

Er bestaat industrieel voorgemaakt materiaal (the lactation aid-set) maar het kan ook 
geïmproviseerd worden. 

Er wordt een katheter op de borst aangebracht met het uiteinde ter hoogte van de tepel. 
Wanneer de baby aanhapt, bevindt het uiteinde van de katheter zich in de mond van de baby. 
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Deze katheter is verbonden met een recipiënt met melk, vb. een spuitje met moedermelk. 
Wanneer de baby begint te zuigen (en enkel wanneer hij zuigt), kan er een beetje melk 
toegediend worden, zodat het lijkt alsof deze uit de borst komt.  

Deze techniek kan nuttig zijn bij premature kindjes om te leren drinken aan de borst en zo ook 
meer tijd aan de borst door te brengen tijdens de voeding.  
Het zou een manier kunnen zijn om re-lactatie op gang te brengen of om borstvoeding te 
induceren bij een adoptiemoeder of andere moeder die niet zelf zwanger is geweest. 

XI.5  MAAGSONDE 

Deze manier van voeden gebeurt op de neonatologie zolang een baby niet in staat is om over 24 
uur voldoende moedermelk te drinken aan de borst of op een alternatieve wijze. Het is te 
verkiezen baby’s wat langer sondevoeding te geven als ze snel moe zijn dan kost wat het kost 
een fles te geven na de borstvoeding (cfr. Early Feeding Skills) 

XI.6 TEPELHOED 

Wanneer te gebruiken 

In zeldzame gevallen kan een tepelhoed een alternatief hulpmiddel zijn om de borstvoeding te 
ondersteunen. Dit moet gezien worden als een tussenoplossing. 

Enkele redenen die kunnen voorkomen: 

- Baby wil/kan niet aanhappen omwille van vlakke/ingetrokken tepels. (Let op: in de 
meeste gevallen is een tepelhoed hier niet aangewezen!) 

- Prematuur/dysmatuur 
- Baby’s met een lage tonus (vb. Syndroom van Down) 
- Hoog of open gehemelte 
- Achteruit wijkende kin 

Bij pijnlijke tepels is een tepelhoed niet aangewezen. De oorzaak van het probleem wordt niet 
weggenomen door het gebruik van een tepelhoedje, maar verergert het probleem juist. Het 
gebruik van een tepelhoed staat de genezing van de tepel in de weg.  

Correct gebruik 

Overleg steeds met een lactatiekundige of het gebruik van een tepelhoed is aangewezen. 

Gebruik steeds een zo groot mogelijke maat om het openen van de mond van de baby te 
stimuleren. Ook bij kleinere tepels is dit belangrijk zodat er voldoende tepelhof mee kan worden 
‘aangezogen’. 

Het is belangrijk dat de melkproductie reeds goed op gang is alvorens een tepelhoed te gaan 
gebruiken. (Dus de eerste dagen/week is dit nog niet van toepassing.) 

De plaatsing van de tepelhoed: 



______________________________________________________________________________________ 

Protocol Borstvoeding – GZA Ziekenhuizen - Campus Sint-Vincentius 

112 

- Druppel manueel wat moedermelk in de tepelhoed, zowel aan de binnen- als aan de 
buitenkant. 

- Vouw de buitenkanten van een tepelhoedje helemaal naar buiten (dus binnenstebuiten). 
- Zet het tepelhoedje op de tepel en laat de zijkanten op de borst komen. De tepel zit in het 

midden van de uitsparing.  
- Eventueel kan een vinger geplaatst worden op de top van de tepelhoed waarbij de 

gaatjes worden dichtgehouden. Bij het loslaten ervan wordt de tepel licht aangezogen in 
de tepelhoed. 

 

Hygiëne 

De tepelhoed wordt na gebruik telkens schoongemaakt in stromend, lauw water. Er kan 
eventueel gebruik gemaakt worden van afwasmiddel. Laat de tepelhoed goed drogen. Eventueel 
steriliseren.  

Nazorg 

Wat is de initiële reden voor het gebruik van de tepelhoed? Indien dit niet aangepakt wordt, zal 
ook de melkproductie minder gestimuleerd worden.  

Er wordt standaard elektrisch gekolfd bij het gebruik van een tepelhoed aangezien er minder 
natuurlijke stimulatie is van de borstvoedingshormonen. Er is geen rechtstreeks contact  van de 
baby’s mond met de borst waarbij extra stimulatie van de melkproductie is aangewezen. 

Lactatiekundige is een must voor verdere opvolging/afbouw 

Potentiële risico’s 

- Verminderde melkproductie op lange termijn 
- Pijnlijke tepels door alsnog fout zuigen 
- Infectiegevaar (vb. bij tepelkloven) 
- Zuiggewenning aan harder materiaal waardoor afbouw moeilijk kan zijn 
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BIJLAGE IX: VOEDING VAN DE MOEDER 

1. Tijdens de zwangerschap en in de kraamperiode wordt er heel wat energie gevraagd van het 
lichaam van de vrouw. Een gezonde, gevarieerde en evenwichtige voeding voor de moeder is 
in die periode zeker van groot belang. 

Voeding is voor een deel cultureel bepaald.  Maar de basiselementen voor een gezonde voeding 
zijn voor elk mens hetzelfde. Iedereen moet de noodzakelijke eiwitten, vetten, koolhydraten, 
vitamines en mineralen opnemen. De bronnen van deze basiselementen kunnen in de 
verschillende bevolkingsgroepen anders zijn en beantwoorden dan ook specifiek aan de noden 
en gevoeligheden van die specifieke groep. 

2. De voedingsdriehoek 

De voedingsdriehoek is het Vlaams voorlichtingsmodel over voeding voor de algemene 
bevolking, ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven. 

De driehoek is opgebouwd als een omgekeerde piramide met verschillende gekleurde zones. De 
kleuren weerspiegelen het effect van de producten in die zone op de gezondheid. De 
donkergroene zone bovenaan is het belangrijkste. De rode bol staat buiten de driehoek en daar 
eet men best zo weinig mogelijk van.  

 

De zones zijn (van boven naar onder):  

 Blauw: Water staat helemaal bovenaan. Water is cruciaal voor de vochtbalans van ons 
lichaam. Daarom krijgt het voorrang boven alles. 
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 Donkergroen: dit zijn voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong, met een gunstig effect 
op de gezondheid: groenten, fruit, volle granen en aardappelen, maar ook peulvruchten, 
noten en zaden, plantaardige oliën (en andere vetstoffen rijk aan onverzadigde vetzuren). 

 Lichtgroen: dit zijn voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong met een gunstig, neutraal of 
onvoldoende bewezen effect op de gezondheid: vis, yoghurt, melk, kaas, gevogelte en eieren. 

 Oranje: Dit zijn voedingsmiddelen van dierlijke of plantaardige oorsprong die mogelijk een 
ongunstig effect hebben op de gezondheid: rood vlees, boter, kokos- en palmolie (vetstoffen 
rijk aan verzadigde vetzuren). Deze producten bevatten wel nog enkele nuttige 
voedingsstoffen, bv. ijzer in rood vlees, vetoplosbare vitaminen in boter. 

 Rood: dit is de restgroep. Deze categorie staat los van de driehoek. Dit zijn sterk of 
ultrabewerkte producten waaraan heel wat suiker, vet en/of zout is toegevoegd, en waarvan 
het ongunstige gezondheidseffect werd aangetoond. Ze kunnen van dierlijke of plantaardige 
oorsprong zijn: bereide vleeswaren, frisdrank, alcohol, snoep, gebak, snacks, fastfood, … Ze 
zijn overbodig in een gezond voedingspatroon. We eten ze best niet te vaak en niet te veel. 

De voedingsdriehoek is de opvolger van de 'actieve voedingsdriehoek', en werd gelanceerd in 
september 2017.  

 

3. Invloed van voeding van de moeder op de moedermelk. 
a. Alles wat de moeder inneemt, komt via de moedermelk bij het kind terecht, in meer of 

mindere mate. 
b. Daarom kan moedermelk verschillen in consistentie, smaak en geur; zij brengt bij het 

kind een variatie van gewaarwordingen. Dit is eigenlijk een groot voordeel van 
borstvoeding: de basis voor een normaal eet- en smaakpatroon wordt hier gelegd door 
inprenting (nog geen bewust geheugen). 

c. De samenstelling van de moedermelk is niet rechtstreeks beïnvloedbaar door de voeding 
van de moeder wat betreft eiwitten. Het is dus niet zo belangrijk waar ze haar eiwitten 
haalt (vb. vleeseters tegenover vegetariërs). De concentratie van vetten in de 
moedermelk is wel onderhevig aan wat de moeder inneemt. Een grote toevoer van 
dierlijk vet is niet gezond, deze bevat immers veel verzadigde vetzuren en dus veel 
afvalstoffen. Het gebruik van plantaardige vetten is aanbevolen. 

d. Bepaalde voedingsstoffen geven aan de melk een bepaalde geur of smaak (vb. asperges, 
look,…). Van andere voedingsmiddelen wordt vermoed dat ze de darmen van de baby 
extra zouden stimuleren of belasten (vb. koolsoorten, ajuin, chocolade,…). 

4. Wat moeten we de moeders aanbevelen? 
 Het feit dat bepaalde voedingsstoffen een invloed hebben op geur, smaak of darmpjes 

van de baby, is geen tegenindicatie voor het gebruik van deze voedingsmiddelen.  
 Baby’s zijn vaak ook gevoelig aan de levensmiddelen die de moeder liever vermijdt, 

omdat zij ze niet goed verdraagt; dus is er geen probleem. 
 Wat de moeder inneemt komt, afhankelijk van de snelheid van haar eigen vertering en 

metabolisme, snel in de moedermelk terecht, vaak 1 of 2 voedingen later. Als een baby 
gevoelig reageert op een voedingsbestanddeel bij de moeder, zal ze dat snel opmerken 
en kan ze dit TIJDELIJK weglaten. 
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 Het is niet gemakkelijk om uit te maken waarom een baby huilt. Schrijf dit niet te snel toe 
aan de voeding van de moeder. Een beperking opleggen qua voeding kan zelfs gevaarlijk 
zijn voor een moeder. Zij kan daardoor in een eenzijdig voedingspatroon terechtkomen 
en dat is niet de bedoeling. 

 Wat voor de ene baby belastend kan zijn, is dit daarom niet voor de andere; het is dus 
verkeerd om algemene beperkingen op te leggen aan een grote groep vrouwen. 

 Wanneer moeders dit mechanisme goed begrijpen, kunnen ze zelf experimenteren en 
inspelen op hun eigen behoeften en die van het kind. 

5. ROKEN, ALCOHOL en DRUGS zijn te vermijden of absoluut te beperken. Medicatie mag enkel 
gebruikt worden op doktersadvies en moet zo nodig aangepast worden zodat de borstvoeding 
niet onderbroken hoeft te worden.  

6. Let ook op het gebruik van producten met veel kleurstoffen en bewaarmiddelen erin. 

7. Cafeïne en theïne kunnen baby’s onrustig maken en veel huilen veroorzaken: te gebruiken 
met mate. 

8. Toevoer van calcium is belangrijk. Deze kan uit melk, kaas of melkproducten gehaald worden 
of uit andere voedselbronnen. Koolsoorten, spinazie, sojaproducten, eieren, broccoli,… zijn rijk 
aan calcium. 

Nota: 

Uit studies blijkt dat 10 tot 15 % van de kinderen een gevoeligheid voor koemelkeiwitten zou 
vertonen. Dit wordt na VERLOOP VAN TIJD (enkele weken of maanden na de geboorte) duidelijk 
door veel en ontroostbaar huilen, slechte gewichtstoename,… 

Het is tegenaangewezen om moeders preventief op een dieet te zetten zonder koemelkeiwitten 
vanaf de geboorte of reeds tijdens de zwangerschap! Dit zal enkel in vooraf besproken, 
uitzonderlijke situaties nodig zijn. We moeten dus zeer voorzichtig zijn in het uitspreken van 
bepaalde vermoedens naar de ouders toe. 

9. Het voorkomen van fysiologische reflux en darmkrampjes de eerste dagen na de geboorte, 
is iets wat we allemaal moeten herkennen en goed kunnen duiden naar de ouders toe. Dit om te 
voorkomen dat we zaken die normaal zijn als pathologisch gaan beschouwen en te vervallen in 
onnodige behandelingen.  Veel rechtop houden en huidcontact is ook hier de eerste handeling. 
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