Borstvoeding
U gaat binnenkort bevallen of u bent kortgeleden bevallen. Wij
willen u hierbij goed begeleiden en u aanmoedigen zich te
verdiepen in het belang van voeding, hechting en de behoeften
van de baby.
In deze folder vindt u informatie over borstvoeding geven tijdens
de eerste periode. Als u na het lezen van deze folder nog vragen
heeft, dan kunt u terecht bij de verpleegkundige of bij StiBoSu
(Tel: 597 530393. Email: bobimerki@gmail.com)
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Waarom borstvoeding?
Borstvoeding is de meest natuurlijke manier om uw baby te voeden. Het lichaam maakt
moedermelk aan en deze voeding is de meest afgestemde voeding voor uw baby.
Borstvoeding geven is heel gewoon en natuurlijk, maar ook iets wat u moet leren. Om de
borstvoeding een zo goed mogelijke kans van slagen te geven is het belangrijk dat uw
partner, en directe omgeving, u steunt.
Moedermelk is een uniek, levend product en bevat onder andere antistoffen die uw baby
beschermen tegen ziekteverwekkers. Deze antistoffen zijn nodig omdat het afweersysteem
van uw baby na de geboorte nog niet volgroeid is. Tijdens de zwangerschap werd uw baby
beschermd tegen infecties en kreeg hij antistoffen via de placenta. Na de geboorte heeft uw
baby borstvoeding nodig om hem te beschermen. Het draagt bij aan het opbouwen van zijn
afweersysteem. Naast antistoffen bevinden er zich veel meer belangrijke voedingsstoffen in
borstvoeding die bijdragen aan een goede groei en ontwikkeling van uw baby. Zo zorgen
bijvoorbeeld groeifactoren en enzymen voor een optimale hersenontwikkeling en voor de
ontwikkeling van de nog onrijpe organen zoals de darmen en longen.
Tijdens de gehele borstvoedingsperiode past de samenstelling van moedermelk zich aan
naar de behoefte van de baby. Uw baby heeft het eerste half jaar geen andere voeding
nodig dan borstvoeding/moedermelk.
Voordelen voor het kind
•
•

•
•
•
•
•
•

Aangepast aan de voedingsbehoefte van de baby op dat moment
Minder kans op infecties van het maagdarmkanaal, luchtwegen, middenoor en
urinewegen. Als deze zich toch voordoen, verlopen ze vaak milder en is er minder
vaak een ziekenhuisopname nodig
Minder kans op allergieën
Het ondersteunt een optimale ontwikkeling van het zenuwstelsel en de hersenen
Het ondersteunt de motoriek van de mond. Hierdoor is er een betere ontwikkeling
van de kaak en draagt het bij aan de taalontwikkeling.
Minder moeite met poepen
Het biedt te vroeg geboren baby’s bescherming tegen ernstige darmontsteking
(necrotiserende enterocolitis)
Minder kans op overgewicht en diabetes mellitus (suikerziekte) later in het leven.

Voordelen voor de moeder
•
•
•
•
•

Versterkt de hechting tussen moeder en baby
De baarmoeder trekt beter samen waardoor er sprake is van minder bloedverlies.
Ook is de baarmoeder sneller terug in de oorspronkelijke omvang
Sneller terug op het oude gewicht
Borstvoeding heeft een gunstige invloed op een aantal bij de moeder al bestaande
ziekten zoals diabetes mellitus (suikerziekte), ziekte van Crohn (darmziekte)
Moedermelk is altijd voorradig, heeft de juiste temperatuur en het is goedkoop
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Hoe werkt borstvoeding?
Tijdens de zwangerschap ontwikkelt het klierweefsel in uw borsten zich onder invloed van
hormonen. Dit gebeurt als voorbereiding op het geven van borstvoeding na de bevalling.
Veel vrouwen merken dit doordat de borsten tijdens de zwangerschap pijnlijk of gespannen
aan kunnen voelen. Ook kan de borstomvang toenemen.
•

Vraag en aanbod

Om de melkproductie goed op gang te brengen is het belangrijk dat u uw baby regelmatig
aanlegt. Als de baby aan de borst drinkt, gaat er een sein naar uw hersenen om de
hormonen prolactine en oxytocine aan te maken. Het is daarom belangrijk dat u voedt op
vraag en niet volgens een schema. Dus: hoe vaker de baby de borst drinkt, hoe meer melk er
wordt aangemaakt. Omdat de maag van de baby nog klein en niet heel rekbaar is, zal uw
baby vaak kleine beetjes willen drinken. 8 tot 12 voedingen per 24 uur is heel normaal. De
melkaanmaak is het grootst direct na een voeding. Als de borsten erg vol zijn, bijvoorbeeld
als de baby enkele uren niet heeft gedronken, wordt er minder melk aangemaakt.
•

De toeschietreflex

Oxytocine zorgt ervoor dat de spiercellen rond de melkklieren samentrekken. Hierdoor
wordt de melk via de melkkanalen naar voren gestuwd. Dit vrijkomen van de melk wordt
‘toeschietreflex’ genoemd. Sommige vrouwen voelen hierbij een stekend of prikkelend
gevoel in de borst, anderen voelen niets. Soms ziet u op dat moment dat de borsten gaan
lekken. Als de melkproductie op gang is kan het zelfs voorkomen dat de melk met straaltjes
uit de borsten komt. Dezelfde oxytocine zorgt ervoor dat de baarmoeder zich samentrekt.
Dit veroorzaakt in het begin soms naweeën op het moment dat de baby aan de borst drinkt.
Het toeschieten van de melk kunt u stimuleren door de borsten voor het voeden te
masseren, de baby dicht bij u te nemen en door te voeden. Ook een rustige, ontspannen
omgeving met aangename temperatuur is van positieve invloed.
Eventuele pijn van hechtingen of naweeën kan het toeschieten van de melk bemoeilijken.
Pijnstillers kunnen deze pijn verlichten. Het gebruik van een enkele paracetamol bij het
geven van borstvoeding is niet schadelijk voor uw baby.

3

Beginnen met borstvoeding
Na de geboorte en de eerste weken na de bevalling stimuleren we zoveel mogelijk
ongestoord huid op huidcontact tussen moeder en baby. Zie hiervoor de folder huid-ophuidcontact.
Na de geboorte van uw baby komt de borstvoeding op gang. Vaak aanleggen of kolven is
belangrijk voor het goed op gang brengen en houden van de borstvoeding, omdat veel vraag
het aanbod stimuleert.
Direct na de geboorte heeft uw baby zeer sterke zoek-, hap-, zuig- en slikreflexen. Het is
daarom goed uw baby na de geboorte (als de situatie van moeder en baby dit toelaat)
direct, het liefst binnen 1 uur, aan te leggen. Het colostrum, de allereerste voeding is al
aanwezig in de borst en voorziet uw baby in zijn eerste levensbehoefte. Deze melk is
eiwitrijk, vetarm en daardoor licht verteerbaar. Colostrum is zeer rijk aan antistoffen die uw
baby beschermen tegen ziekten. Colostrum wordt ook wel de eerste vaccinatie genoemd.
Bovendien werkt colostrum laxerend, zodat uw baby de eerste ontlasting (meconium)
gemakkelijk kwijtraakt.
Aanleggen
Aanleggen van uw baby doet u in een voor u en uw baby prettige houding. Het aanleggen
kan even gevoelig zijn, maar mag geen pijn doen. Goed aanleggen kan problemen
voorkomen! De verpleegkundige zal u, als het gewenst is, helpen zodat u rustig en
ontspannen in een gemakkelijke houding uw baby kunt aanleggen.
Tips om goed aan te leggen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat u prettig zit of ligt met voldoende steun van kussens
Neem uw baby dicht tegen u aan; baby’s buik tegen uw buik
Het lichaam en hoofd van uw baby zijn in één lijn. Zo kan hij de borst in zijn mond
nemen zonder zijn hoofd te draaien of buigen, wat het slikken bemoeilijkt
Om de borst goed te kunnen pakken moet uw baby op de juiste hoogte liggen, met
zijn neusje bij de tepel. Hij moet zijn hoofd iets op kunnen richten om zelf te zoeken
Ondersteun eventueel uw borst met een open hand onder de borst en uw duim er
bovenop.
Zorg ervoor dat u de borst niet afknelt met uw vingers, daarmee kunt u de
melkstroom belemmeren
Streel met de tepel de bovenlip van uw baby om de hapreflex uit te lokken, waarbij
hij zijn mondje verder opendoet
Leg uw baby aan als hij zijn mondje wijd open heeft en zo de tepel en tepelhof kan
omsluiten.
Breng uw baby naar de borst, niet de borst naar uw baby. Geef geen druk op het
achterhoofd van uw baby. Omdat de voedingsreflexen doorlopen tot op het
achterhoofd zal uw baby juist het hoofd naar achteren duwen wanneer hij daar druk
voelt
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•

•

•

Druk niet met uw vinger op de borst om de neus vrij te houden. Door de druk van uw
vingers kunt u melkklieren dicht drukken waardoor ze zich niet goed kunnen ledigen.
Om de neus vrij te maken trekt u de billen van uw baby naar u toe, zodat zijn hoofd
iets achterover kantelt
Het eerste aanzuigen kan gevoelig zijn, maar als de melk is toegeschoten hoort
borstvoeding geven geen pijn te doen. Als het pijn blijft doen, niet dapper door
blijven voeden, maar uw baby van de borst halen (duw uw pink voorzichtig in de
mondhoek om het vacuüm te verbreken) en leg opnieuw zorgvuldig aan
Het is bij een pasgeboren baby soms nodig een paar keer opnieuw aan te leggen,
voordat het goed gaat. Uw baby moet het immers nog leren.
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Voedingshoudingen
Er zijn verschillende voedingshoudingen waarin u uw baby borstvoeding kunt geven.
Hieronder leggen we deze houdingen uit. Kies voor uzelf de houding uit die voor u en uw
baby het prettigst voelt.
Liggend op de zij Ga zo ontspannen mogelijk op uw zij
liggen. Trek het hoofdkussen stevig onder uw hoofd en
over uw schouder. Benen iets opgetrokken, eventueel
legt u ook nog een kussen in uw rug en tussen uw benen.
Leg uw baby op de zij, dicht tegen u aan, met zijn neus bij de tepel. Maakt uw baby zoek- en
hapbewegingen, dan brengt u hem met uw andere hand zachtjes naar uw borst toe. Met
een opgerolde handdoek of een dekentje in zijn rug blijft hij goed op zijn zij liggen. Als het
aanleggen niet gemakkelijk gaat heeft liggend voeden niet de voorkeur.
Zittend voeden met de baby onder de arm Hierbij gaat u
ontspannen, maar wel goed rechtop zitten. Bij voorkeur in een stoel
met armleuning, eventueel met voetensteun. Een kussen op schoot
of half op de leuning geeft uw arm ondersteuning. Uw baby ligt met
zijn buik tegen uw buik. Leg uw baby in uw arm naast u en
ondersteun zijn hoofd met uw hand, de benen wijzen naar uw rug.
Deze houding kan prettig zijn na een keizersnede, bij pijnlijke tepels
of stuwing, maar ook wanneer uw baby meer ondersteuning nodig heeft. Prettig na
keizersnede en bij te vroeg geboren baby’s.

Half liggend/biologisch voeden U zit achterover geleund
ondersteund door kussens. Leg uw baby verticaal op u met zijn
hoofd tussen uw borsten. Help uw baby richting de borst die hij
gaat drinken. Biedt de tepel bij zijn neus aan en laat de baby
zelf aanhappen. Ondersteun uw baby door uw hand onder zijn
billen te houden. Het lichaam steunt op uw arm. Bij heftig toeschieten van de melk en te
grote melkproductie kan de voeding bij een achteroverleunende houding rustiger verlopen.
Voor meer informatie en afbeeldingen van de verschillende voedingshoudingen raden we u
aan om op www.borstvoeding.com te kijken of met StiBoSu contact op te nemen.

6

Tips voor het geven van borstvoeding
Een goede start is van groot belang. Door uw baby vaak aan te leggen komt de borstvoeding
goed op gang. De eerste dagen minimaal 8, maar bij voorkeur 10 tot 12 keer. De eerste
dagen meldt een baby zich niet altijd duidelijk als hij gevoed wil worden. Let daarom ook
goed op de eerste voedingssignalen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Draaien van het hoofd van links naar rechts en zoeken met het mondje
Maken van smakgeluiden
Zuigbeweging maken met de lipjes
Opengaan van het mondje zodra de lippen worden aangeraakt
Sabbelen op vingers of vuistje
Meer bewegen van armen en benen
Om zich heen kijken en/of geluidjes maken

Wacht niet tot uw baby huilt. Huilen is een (te) laat hongersignaal.
Beide borsten Het beste is om uw baby aan beide borsten te laten drinken. De
melkproductie komt hierdoor sneller op gang en u heeft minder last van stuwing. Laat hem
zo lang als hij wil aan de eerste borst drinken en daarna zolang als hij wil aan de tweede
borst. De volgende voeding begint u met de borst waaruit de baby het laatst heeft
gedronken. Het is niet nodig tijdschema’s aan te houden, de baby laat zelf los als hij genoeg
heeft. Gewoonlijk heeft een baby binnen een half uur voldoende gedronken. Blijft de baby
erg lang zuigen dan is hij waarschijnlijk niet goed aangelegd.
Voeden op verzoek Zodra de borstvoeding goed op gang is gekomen, kunt u gaan voeden
op verzoek. Na ongeveer 2 weken drinkt uw baby geleidelijk minder lang, maar niet altijd
minder vaak. Minimaal voedt u 6 keer per 24 uur. Zolang uw baby minder dan 5 kilogram
weegt, wordt geadviseerd maar 1 keer per 24 uur een pauze tussen de voedingen te hebben
van maximaal 6 uur.
Geeft u alleen borstvoeding, dan is nachtvoeding normaal en zelfs goed voor de
instandhouding van de borstvoeding. Voedt u helemaal op verzoek, dan krijgt uw baby na
een tijdje een voorspelbaar dagritme. Gewoonlijk willen baby ’s ‘s morgens minder
voedingen en later op de dag juist meer. Vanaf ongeveer drie maanden zijn baby’s in staat in
3 tot 5 minuten één borst leeg te drinken.
Limiet Het is belangrijk dat u geen limiet stelt aan het voeden. De baby mag zo vaak en zo
lang drinken als hij wil. Bij borstvoeding geldt wel een minimum aantal voedingen, maar
géén maximum.
Rust Neem vooral alle rust voor het voeden. Als de baby om voeding vraagt, laat hem dan
niet te lang wachten. Stel (zo mogelijk) andere handelingen even uit.
Slaperige baby De meeste baby’s zijn de eerste dagen een beetje slaperig. Zorg er in ieder
geval voor dat uw baby een minimum van 8 voedingen per 24 uur krijgt. Na een paar dagen
zal uw baby vaker wakker zijn en enthousiaster gaan drinken. Sommige baby’s blijven echter
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overdag maar om de 4 of 5 uur om een voeding vragen. Dit is te weinig voor een
pasgeboren baby. Maak uw baby wakker zodat hij voldoende voedingen krijgt. Een goed
moment om uw baby te wekken en aan te leggen is tijdens de actieve slaapperiode. Deze is
te herkennen aan:
•
•

Bewegen van armpjes en beentjes
Het maken van geluidjes

Een slaperige baby kunt u wekken door te verschonen en bloot, huid op huid, tegen uw
borst te leggen. Ook als hij nog slaperig is, zal hij meestal wel gaan drinken als u met uw
tepel over de lippen strijkt. Een beetje moedermelk op de lipjes druppelen kan zijn interesse
wekken. Hiervoor kunt u met de hand een enkele druppel moedermelk uit de borst
masseren.

Hoe weet ik dat mijn baby genoeg krijgt?
Regelmatige controle op het consultatiebureau/RGD is belangrijk. U kunt zelf naar de
volgende dingen kijken:
•
•
•
•
•

•
•

Uw baby drinkt de eerste weken minstens 8 keer per 24 uur
U hoort en/of ziet uw baby slikken tijdens het drinken
U laat uw baby uit de eerste borst drinken zolang hij wil en daarna biedt u de tweede
borst aan
De borsten voelen na de voeding soepeler aan dan voor de voeding
Alle baby’s vallen de eerste dagen af, dit mag niet meer dan 10% van het
geboortegewicht zijn. Na de eerste week hoort uw baby niet meer af te vallen. Bij
frequent voeden op verzoek is uw baby rond de twee weken weer op het
geboortegewicht
De eerste maanden komt uw baby gemiddeld tussen de 100 en 200 gram per week
aan
Uw baby is alert en tevreden

Plassen Pasgeboren baby’s hebben de eerste dag één natte luier, de tweede dag twee tot
drie natte luiers, de derde dag vier tot vijf natte luiers. Zo opklimmend tot hij elke voeding
een flinke natte luier heeft
Poepen De ontlasting (meconium) is de eerste dagen zwart-groen van kleur. Het colostrum
(de moedermelk van de eerste dagen), zorgt ervoor dat het meconium snel wordt
afgevoerd. Daarna volgt een zachte soms dunne ontlasting die in een aantal dagen van een
groene naar gele kleur veranderd. In de eerste weken heeft de baby 5 tot 6 keer per dag
ontlasting. Na een maand is ook één keer per week ontlasting normaal, zolang de baby daar
geen last van heeft. Borstvoeding is licht verteerbaar. Bijna alle voedingsstoffen worden
door het lichaam opgenomen.
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Oh-oh! Pas op! Regeldagen!
Het kan gebeuren dat uw baby ineens niet meer tevreden is na een voeding. U merkt dat uw
baby steeds vaker om een voeding vraagt. De baby heeft op bepaalde momenten meer melk
nodig, omdat hij een groeispurt heeft, actiever is en langer wakker blijft. Dit gebeurt vaak
rond de leeftijd van:
-

10 tot 14 dagen
Rond 6 weken
Rond 3 maanden

Maar kunnen ook rond andere tijden voorkomen
Door vaker te voeden en twee borsten per keer aan te bieden wordt er automatisch meer
melk aangemaakt, afgestemd op de grotere behoefte van de baby. Binnen enkele dagen
heeft u weer voldoende melk om uw baby tevreden te stellen. Ook wanneer u veel melk
heeft, kan uw baby regeldagen hebben. Soms hebben de regeldagen alleen met de
groeispurt te maken.
Onnodige twijfel Het kan gebeuren dat u zich af en toe onzeker voelt. Praat erover met uw
partner, kraamzorg of verpleegkundige. Samen kunnen we kijken waarmee we u kunnen
helpen. Het betekent niet dat u onvoldoende borstmelk aanmaakt, als:
•
•
•
•

Het gespannen gevoel in de borsten van de eerste dagen weg is. Uw borsten hebben
zich gewoon aangepast aan de vraag van uw baby
De melk er anders uitziet. Rijpe moedermelk ziet er wateriger uit dan colostrum,
maar is perfect van kwaliteit
De zuigbehoefte van uw baby groter is dan u verwacht had. Laat het gerust langer
aan de borst drinken
Uw baby vaker wil drinken in de loop van de dag. Veel baby’s hebben in de eerste
maanden een onrustige periode aan het einde van de dag. De baby is moe van de
dag, heeft veel prikkels te verwerken en probeert tot rust te komen. Dat kan hij nog
niet alleen. Hij wil het liefst bij u zijn en het lijkt alsof hij de hele avond wil drinken,
oftewel clusteren. Vaak kleine beetjes drinken en tussendoor kleine slaapjes doen in
uw veilige armen. Met de kleine beetjes calorierijke, vette melk legt uw baby een
bodempje voor de nacht.
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Tips voor de borstvoedende moeder
Borstvoedende vrouwen hebben een hogere energiebehoefte. Gezond en gevarieerd eten
en drinken tijdens het geven van borstvoeding is belangrijk. Als u begint met borstvoeding
geven is het een goede gewoonte om een extra glas vocht te drinken bij elke voeding. Later
kunt u gewoon naar behoefte gaan drinken. Bij voorkeur minimaal 2 liter per 24 uur.
U kunt beter niet:
-

-

Een streng vermageringsdieet volgen. Meestal verdwijnen de extra kilo’s van de
zwangerschap vanzelf, wanneer het borstvoeding geven de vetreserves aanspreekt
Alcohol drinken. Matig alcohol drinken als je borstvoeding geeft, heeft zover bekend
geen nadelig effect op je baby. Mocht je willen vermijden dat je baby alcohol binnen
krijgt, dan kun je vlak na het voeden één glas drinken. Na twee à drie uur is
de alcohol dan weer volledig uit je bloed en je melk verdwenen
Te veel cafeïne gebruiken. Dit maakt baby’s prikkelbaar. Cafeïne zit in koffie, maar
ook in thee, chocolade en cola
Roken. Nicotine schaadt de gezondheid van moeder en kind en verhoogt bovendien
de kans op wiegendood
Verdovende middelen gebruiken
Medicijnen gebruiken zonder overleg met de arts of verloskundige. Een enkele
paracetamol mag u wel zonder overleg innemen.

Zuigverwarring De eerste weken kan een baby met borstvoeding beter geen fopspeen of
fles aangeboden krijgen. De melkstroom aan een fles is niet hetzelfde als aan de borst. De
kans bestaat dat de baby daardoor een verkeerde zuigtechniek aanleert. De tong speelt bij
het zuigen aan een speen een andere rol dan bij het drinken aan de borst. Door het gebruik
van een fopspeen kan het zijn dat u voedingssignalen mist en uw baby hierdoor
onvoldoende melk drinkt. Vraag en aanbod worden verstoord.
Er zijn uitzonderingen (medische situaties) waarbij we in het ziekenhuis wel de fles of
fopspeen aanbieden. Bij de fles kan het bijvoorbeeld om de te vroeg geboren baby gaan die
tijdelijk naast borstvoeding ook moedermelk per fles aangeboden krijgt. Het aanbieden van
de fles gebeurt op een borstvoedingsvriendelijke manier. De fopspeen kan bij zieke of te
vroeg geboren baby’s ingezet worden als troost bij afwezigheid van de ouders.
Vitamine K Extra vitamines In het eerste uur na de geboorte wordt aan alle baby’s eenmalig
vitamine K gegeven. Vanaf dag 8 krijgt uw baby dagelijks vitamine K tot een leeftijd van 3
maanden. Dit geldt voor alle baby’s die gevoed worden met borstvoeding/moedermelk.
Zolang uw baby bijvoeding met kunstvoeding krijgt en dit minder is dan 500 ml per dag
heeft hij ook vitamine K nodig. De kinderarts schrijft dit voor zolang uw baby in het
ziekenhuis verblijft. Thuis is vitamine K zonder recept verkrijgbaar.
Vitamine D krijgt elke baby dagelijks vanaf dag 8 na de geboorte tot 4 jaar (zonder
toevoeging vitamine A), ongeacht of uw baby borstvoeding of kunstvoeding krijgt. Ook dit is
zonder recept verkrijgbaar.
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Verzorging van de borsten
Voor de verzorging van uw borsten hoeft u geen speciale maatregelen te treffen. U kunt uw
borsten gewoon wassen met water zonder zeep. Het gebruik van zeep wordt afgeraden, dit
verstoort de natuurlijke weerstand van de huid. Het is belangrijk dat u een goed
ondersteunende, niet knellende (voedings)beha draagt. Komt er tussen de voedingen door
melk uit de borsten, gebruik dan (katoenen) zoogkompressen. Verschoon deze regelmatig.
Stuwing Rond de derde dag na de bevalling kunnen uw borsten plotseling vol, hard en
gespannen zijn. De melkproductie is nu op gang gekomen. Deze stuwing kan pijnlijk zijn,
maar verdwijnt weer binnen enkele dagen. Leg uw baby vaak aan en laat de borst goed
leegdrinken. Tussen de voedingen door kunnen koude kompressen verlichting geven.
Gebruik voor het voeden een warm kompres om de doorstroming van de melk te
bevorderen. Een goed ondersteunende, niet knellende beha dragen kan prettig zijn.
Een gestuwde borst kan het moeilijk maken voor uw baby om goed aan te happen. U kunt
dan voor aanleggen met de hand of kolf wat melk uit de borst kolven zodat de tepel(hof)
soepeler aanvoelt en aanhappen makkelijker gaat.
Bij aanhoudende melkstuwing kan het verlichting geven om de borsten één keer ‘leeg’ te
kolven met een borstkolf. Bij vrouwen die bekend zijn met een hoge melkproductie kan het
nodig zijn om dit vaker te herhalen.
Tepels Bij gevoelige en intacte tepels kunt u na de voeding een druppel moedermelk op de
tepel smeren en even laten drogen. Een druppel moedermelk op een kapotte tepel wordt
afgeraden vanwege risico op het ontstaan van een candida infectie.
De eerste dagen kunnen sommige moeders last hebben van gevoelige en/of pijnlijke tepels.
Pijn en/of beschadiging van de huid ontstaat wanneer op de verkeerde plaats druk wordt
uitgeoefend, meestal door verkeerd aanleggen. Het kan ook komen door een gevoelige huid
of huidirritatie door crèmes, zoogkompressen of wasmiddelen. Een verkeerde drinktechniek
van uw baby kan ook een oorzaak zijn.
Probeer eens in andere houdingen te voeden. Begin met de minst pijnlijke kant. Laat uw
baby de tepel goed in de mond nemen. Leg niet minder vaak aan, het is beter om vaker en
korter aan te leggen. Uw baby is dan minder hongerig en zal wat rustiger aan de borst
drinken. Na de voeding kunt u de tepels dun insmeren met zuivere lanoline.
Belangrijk is dat de oorzaak van het ontstaan van pijnlijke tepels of tepelkloven wordt
aangepakt. Vraag advies van StiBoSu in om u hierbij te helpen.
Verstopt melkkanaal Controleer uw borsten dagelijks op harde, pijnlijke of rode plekken.
Deze kunnen wijzen op een verstopt melkkanaal. Bij de volgende voeding geeft u de pijnlijke
borst eerst, zodat deze borst goed leeg wordt gedronken. U kunt voeden in een houding
waarbij de kin van uw baby naar de pijnlijke plek wijst. Warmte toepassen en mee masseren
in de richting van de tepel, zowel vóór als tijdens de voeding, bevorderen het doorstromen
van de melk. Een verstopt melkkanaal kan leiden tot een borstontsteking. Door alert te zijn
en tijdig te handelen kunt u dit herkennen en voorkomen.
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Borstontsteking Heeft u één of meerdere harde, pijnlijke of rode plekken die niet
verdwijnen of zelfs verergeren en heeft u daarnaast ook nog hoge koorts, een grieperig en
rillerig gevoel, hoofdpijn en/of spierpijn? Dan heeft u waarschijnlijk een borstontsteking.
Behandel de borstontsteking met warmte, massage, rust en vaak voeden. Neem contact op
met de huisarts als de klachten na 24 uur niet verminderen.

Borstvoeding in bijzondere situaties
Meerlingen In de beginperiode kunt u het
beste uw baby’s één voor één voeden, om
het aanleggen te leren en de borstvoeding op
gang te brengen. Daarna kunnen twee baby’s
tegelijk worden aangelegd. Laat per voeding
de baby’s wisselen van borst. Als de voeding
goed op gang is gekomen, kunt u bij een
tweeling ook de kinderen per dag laten
wisselen van borst. Dat wil zeggen dat één
baby de hele dag aan de linkerborst drinkt en
de andere baby de hele dag uit de rechterborst drinkt. De dag erna wisselt u de baby’s om.
Verschillende voedingshoudingen zijn mogelijk.
Te vroeg geboren/premature baby Juist voor een te vroeg geboren/premature baby is
borstvoeding van groot belang. De samenstelling van de borstvoeding is op het onrijpe
systeem van de baby afgestemd. Deze moedermelk bevat een groot aantal, voor de
premature baby, belangrijke beschermende stoffen (onder andere antistoffen,
groeihormonen en enzymen) tegen infecties en voor de ontwikkeling van hersenen en
darmweefsel.
Na een keizersnede Het is prettig als u binnen een uur na de operatie de eerste voeding
kunt geven, zodat de borstvoeding zo snel mogelijk op gang komt. Afhankelijk van de
omstandigheden kan de baby na de operatie bij moeder aan de borst. Ondanks een goede
pijnbestrijding kan het moeilijk zijn een fijne houding te vinden. Na een keizersnede kan het
op gang komen van de melkproductie langer duren.
Syndroom van Down Een baby met het syndroom van Down drinkt vaak minder krachtig.
De verpleegkundige en lactatiekundige kunnen u leren goed aan te leggen. Het is van belang
deze baby op tijd te voeden en wakker te houden tijdens de voeding. Hij vraagt namelijk
meestal niet uit zichzelf om voeding en valt eerder in slaap tijdens het voeden. Vraag hulp
van een lactatiekundige of neem contact op met StiBoSu.
Schisis Ook als uw baby een lipspleet of lipkaakspleet heeft, is het mogelijk om borstvoeding
te geven. Het zachte borstweefsel vult de lip(kaak)spleet op waardoor er een vacuüm
gemaakt kan worden. Het is verstandig om na elke borst uw baby te laten boeren in verband
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met het aanzuigen van lucht. Uw baby kan stoppen met drinken als een boer dwarszit. Laat
hem niet duimen. Tijdens het duimen zuigt de baby namelijk ook lucht aan.
Heeft uw baby ook een spleet in het gehemelte dan wordt het voeden aan de borst
moeilijker. Als drinken aan de borst niet gaat kunt u natuurlijk moedermelk afkolven en
middels een fles de moedermelk aan de baby geven.
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Stappenplan
Stap 1 Huid op huid contact: Probeer dagelijks te kangoeroeën (bloot huid op huid contact).
Praat zachtjes met uw baby. Uw baby herkent uw stem en geur en voelt zich veilig dicht bij
u. Geniet van deze momenten.
Stap 2 Mond en neus tegen tepel: Bij het kangoeroeën kunt u het mondje en neusje van de
baby ter hoogte van de tepel leggen. Uw baby zal de moedermelk ruiken en nieuwsgierig
worden.
Stap 3 Wat melk laten proeven: Als u voorzichtig wat melk met uw hand uit uw borst duwt,
zal uw baby dit ruiken en misschien voorzichtig proeven. Dit is een grote en belangrijke stap!
Stap 4 Ruiken en likken: Uw baby laat steeds vaker zien dat hij wil gaan drinken. Eerst zal hij
voorzichtig likken, later zal hij zijn mondje openen. Uw baby vindt het heerlijk om
druppeltjes moedermelk te proeven.
Stap 5 Zoekreflexen stimuleren: In deze fase gaat uw baby ‘aanhappen’. Uw baby oefent;
hapt en laat weer los. Leg uw baby bij de tepel en streel met de tepel over zijn bovenlipje.
Uw baby zal zijn mondje wijd openen om uw tepel aan te happen en in zijn mondje te
nemen.

Stap 6 Wakker en alert, voor het eerst drinken: Uw baby zal op een goed moment
aanhappen en niet meer loslaten. Uw baby zal dan ook voor het eerst gaan zuigen. De
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zuigreflex wordt geprikkeld als uw baby iets tegen het gehemelte voelt, dat is dus als uw
baby de tepel ver genoeg in het mondje heeft.
Stap 7 Vasthouden van de tepel en tepelhof, zuigen en slikken: Nu is het zover. Uw baby
drinkt aan de borst. Uw baby houdt in deze fase de tepel en tepelhof goed vast en zuigt.
Bovendien ziet en hoort u uw baby slikken! De eerste keren zullen het een paar slokjes zijn
maar het is beslist een goed begin!
Stap 8 Borstvoeding geven, wegen en minderen van sondevoeding: Zodra uw baby echt uit
uw borst drinkt, is het verstandig om uw baby voor en na de voeding te wegen. Het verschil
op de weegschaal is het aantal milliliters dat uw baby heeft gedronken. U zult zien dat uw
baby steeds meer uit uw borst gaat drinken en minder sondevoeding nodig heeft.
Stap 9 Borstvoeding deels op aanvraag: In deze fase bent u al thuis of bijna thuis. Uw baby
mag vaak bij u drinken, maar het lukt nog niet helemaal om alles zelf uit de borst te drinken.
U voedt uw baby bij met een fles in zijligging.
Stap 10 Volledig borstvoeding: Dag en nacht samen met uw baby. Vaak borstvoeding geven
aan uw baby leidt tot volledig drinken uit de borst!
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Tot Slot
Als u met het geven van borstvoeding begint is het vaak moeilijk voor te stellen hoe lang u
ermee door zult gaan: een paar maanden, een half jaar of tot u en uw baby niet meer
willen? Ook na introductie van vast voedsel blijven de gezondheidseffecten van
moedermelk aanwezig.
Hoe langer u borstvoeding geeft, hoe meer uw baby beschermd is tegen bepaalde ziekten.
Als u op een gegeven moment wilt stoppen met het geven van borstvoeding, doe het dan zo
geleidelijk mogelijk, het liefst door niet meer dan 1 voeding per week te minderen.
Afbouwen kost meestal een paar weken, afhankelijk van de leeftijd van uw baby en het
aantal voedingen die hij krijgt.
Wat te doen bij problemen? Mochten zich problemen voordoen op het gebied van
borstvoeding, dan kunt u advies vragen aan uw verloskundige of gynaecoloog, de
verpleegkundige of StiBoSu.
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