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In het menselijk lichaam wonen honderden biljoenen 
bacteriën(1) en talrijke schimmels, protozoaire parasieten, 
virussen en andere microben die samen de MICROBIOTA 
vormen.

De Candida soorten bijvoorbeeld maken deel uit van de 

normale en gezonde microbiota van de mond, van het maag-

darmstelsel en van het genito-urinair stelsel van de vrouw(2).

Wanneer het evenwicht van de microbiota wordt verstoord, 

kan de candida een hele reeks medische aandoeningen op 

gang brengen, waaronder vaginale mycose bij de vrouw, spruw 

of luieruitslag bij de zuigeling of candidiasis van de borst.

De symptomen van een Candida infectie op de tepels variëren 

van mild tot intens(4). De vrouwen hebben last van brandende 

pijn in de tepels, meestal afkomstig van de ontwikkeling van de 

schimmel in de borst(3-5). Soms wordt de pijn heftiger en straalt 

Candidiasis van de borst kan veel hindernissen en aanzienlijke pijn veroorzaken bij moeders die borstvoeding 
geven. Deze ongemakken komen door de abnormale verspreiding van Candida albicans. Het is dan ook 
belangrijk om de aandoening snel aan te kunnen duiden en te behandelen zodat de moeder de  borstvoeding 
kan voortzetten.

Candidiasis van de borst.  
De infectieketen verbreken

vanuit de borst tot aan de schouders en rug. De pijn houdt niet 

bij de voeding op maar treedt langdurig op, vooral ’s nachts.

Gezondheidsprofessionals die contact hebben met 

borstvoedende moeders moeten zeker rekening houden met 

de mogelijkheid tot candidiasis in geval van aanhoudende 

pijn na de eerste week post-partum, ook wanneer de vrouw 

in kwestie goed werd begeleid bij het geven van borstvoeding. 

Echter kan een Candida op de tepel nog na weken of zelfs 

maanden optreden terwijl de borstvoeding probleemlos 

verliep(6).

Candidiasis is bijzonder hardnekkig en verspreidt zich  
gemakkelijk:

•  Niet alleen van moeder naar baby of andere familieleden 

maar ook naar gezondheidsprofessionals of via objecten of 

substanties die pathogenen kunnen dragen en overbrengen, 

de fomieten.

•  Sterilisatie van dergelijke objecten voorkomt de kans op 

infectie.

Een goede hygiëne, een volledige reiniging van de voorwerpen 

die de infectie kunnen overdragen en gelijktijdig een 

doeltreffende behandeling van moeder en kind kunnen  goed 

resultaat opleveren en vooral voorkomen dat de schimmel 

terugkomt.

Wist u dat…

Bijna een derde van de borstvoedende  
vrouwen heeft te maken met candidiasis(5).  
De pijn en lasten zijn vaak zo ingrijpend dat zij ge-
neigd zijn om de borstvoeding af te bouwen,  
mits zij een bijpassende behandeling krijgen.

Inleiding

De aard van de micro-organismen die we het vaakst aantreffen 

in onze microbiota is afhankelijk van de lichaamsdelen waarin 

ze zich ontwikkelen: 

•  De Straalzwammen (of Actinobacteria) bevinden zich 

meestal in de haren, in de neusgaten en op de huid(1).

•  De Firmicutes vormen een stam van bacteriën, met 

merendeels grampositieve soorten, en bevinden zich in 

grote hoeveelheden in de vagina(1). 

•  Malassezia-gisten komen voor bij mensen met roos, op het 

bovenlichaam, op de armen en in de oren(2).

•  De Candidasoorten maken deel uit van de normale en 

gezonde microbiota van de mond, van het maag-darmstelsel 

en van het genito-urinair stelsel van de vrouw(2).

80 % van de vrouwen heeft vaginale klachten waar onder 
ruim 60% wel eens een vaginale schimmelinfectie heeft 
gehad(3). 17% tot 48% van de zuigelingen komt in aanraking 
met spruw(4).

Malassezia-gisten en Candida albicans zijn meestal 

ongevaarlijk; ze kunnen zelfs de groei van schadelijke 

bacteriën belemmeren(2). Echter, wanneer het natuurlijk 

evenwicht van deze goedaardige micro-organismen wordt 

verstoord, kunnen klinische problemen optreden.

Mallassezzia-gisten kunnen huidaandoeningen en 

bloedbaan infecties veroorzaken en kunnen ook betrokken 

worden bij huidkanker.

Andere candidasoorten kunnen vaginale mycose, spruw, 

luieruitslag en candidiasis van tepel en tepelhof veroorzaken.

Candidiasis kan in sommige gevallen een ernstig medisch 

probleem worden. Vaginale mycose tijdens de zwangerschap 

lijkt immers in verband te kunnen worden gebracht met een 

grotere risico op het vroegtijdig breken van de vliezen, op 

vroeg geboorte, aangeboren huidcandidiasis bij de baby en  

risico’s op chorioamnionitis, een infectie van de placenta-

weefsel en van het vruchtwater(7).

Candida albicans kan zich snel verspreiden over verschillende 

delen van het lichaam, tussen moeder en kind en zelfs 

tussen de gezondheidsprofessionals. Candida albicans kan 

ook worden overgedragen via onderdelen die tijdens de 

borstvoeding worden gebruikt:

•  Hotpacks die worden gebruikt om stuwing te verlichten

•  Hulpmiddelen zoals spuitjes, cupjes, lepels en sondes

•  Borstschelp

•  Tepelhoedjes

•  Zoogkompressen

•  Handdoeken

Een goede hygiëne en een grondige reiniging van alle 

accessoires zijn van essentieel belang om de infectieketen te 

verbreken (afbeelding 1).

Candida albicans: een veel voorkomende pathogeen

Er bestaan minstens 17 soorten Candida die ziekten kunnen 

veroorzaken(8), van kleine infecties tot gevaarlijke aandoening 

als systemische candidiasis, dodelijk in 75% van de gevallen.

Toch veroorzaken slechts vijf soorten ervan meer dan 90 

% van de systemische vormen van candidiasis: Candida 

albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida 

tropicalis en Candida krusei(9).

Candida albicans is verantwoordelijk voor 85% tot 95 % van de 

vulvovaginale schimmelinfecties en de meeste gevallen van 

orale en systemische candidiasis(7-10).

Candida albicans is een van de twee soorten Candida (naast 

Candida dubliniensis, die men ook in de vagina aantreft) die 

zich zowel in de vorm van eencellige schimmels (gisten) als 

in de vorm van draden (filamenten of hyfen)(10) ontwikkelen. 

De schimmels verschillen in de manier van voortplanting. 

In de draden worden sporen gevormd die zich in de lucht 

verspreiden. Uit een spore kan een nieuwe schimmel 

ontstaan.

Afbeelding 1 - Besmettingsketen

Pathogeen 
(bv. Candida  

albicans)

Plaats 
(bv. : darmen,  

vagina)

Uitgang 
(bv. : mond,  

rectum, vulva)
Ziekte- 

overdracht 
(direct  

of indirect)

Ingang 
(bv. : huid,  

mond)

Lichaam  
gevoelig voor 

besmetting 
(risicofactoren)

Besmettingsketen
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Wanneer Candida albicans zich aan de oppervlakte van een 

cel hecht, verandert deze in een hyfe die in het omliggende 

weefsel kan doordringen(2).

Hyfen dringen op twee manieren het gezonde weefsel binnen.

In de eerste plaats scheidt de Candida albicans moleculen af, 

die de nieuwe cellen stimuleren om schimmels te ontvangen. 

In de tweede plaats maakt de Candida albicans een enzym 

aan dat de eiwitten verzwakt zodat de hyfen makkelijk de 

weefsels binnen kunnen dringen(2).

Candida albicans kan gestructureerde en functionele 

kolonies vormen, bestaan uit lagen gisten en hyfen die in een 

extracellullaire matrix zijn geïntegreerd.

Die biofilms kunnen zich in het weefsel ontwikkelen en de 

behandeling van een candidiasis moeilijk maken. Bovendien 

kunnen de biofilms zich ook aan de oppervlakte van katheters 

en andere medische onderdelen(2-9) ontwikkelen waardoor 

een grondige reiniging van potentiële fomieten van essentieel 

belang is.

Schimmels houden van een warme en vochtige omgeving(5), 

wat de plekken verklaart waar zij zich regelmatig bevinden: de 

vagina van de vrouw en de mond en billen van de baby.

Candida hoort dus eigenlijk niet op de gezonde huid van de 

tepel en tepelhof(3). Maar moedermelk is rijk aan glucose 

en helpt de candida om te overleven op de huid van de 

borstvoedende vrouw(4).

Eén op de drie vrouwen komt in aanraking met een candida 

infectie tijdens de eerste acht weken van de lactatieperiode(12). 

Bovendien kunnen infectie van de borstklier (mastitis) en 

maceratie de ontwikkeling van candidiasis bevorderen(3).

Prevalentie van candidiasis  
van de borst

Conventionele microbiologische culturen kunnen de 

prevalentie van candida onderschatten(12).

Moedermelk bevat lactoferrine (een ontstekingsremmend 

eiwit), die een rol speelt in het immuunsysteem. Lactoferrine 

belemmert de groei van Candida albicans in vitro, 

waardoor de aanwezigheid van gist in moedermelk tijdens 

cytobacteriologische analyse(13) moeilijk te detecteren valt.

De CASTLE-studie volgde 360 vrouwen 8 weken lang na de 

geboorte van hun eerste kind.

Een PCR (polymerase-kettingreactie) van de tepels wezen 

op de aanwezigheid van Candida albicans bij 33 % van de 

vrouwen, terwijl het gedacht werd dat slechts 3 % van de 

vrouwen door Candida gekoloniseerd waren(12).

De CASTLE-studie legde een statistisch significant verband 

(54 %) tussen de acute pijn met branderig gevoel in de tepel 

die niet toe te wijzen was aan een bacteriële infectie en de 

aanwezigheid van Candida albicans tussen de tweede en de 

achtste week post-partum, de aanwezigheid van Candida 

albicans in de vagina van de onderzochte vrouwen en in de 

mond of op de billen van de baby’s. De studie toonde aan 

dat de Candida het risico op scherpe en brandende pijn voor 

87 % verhoogde. Daarbij werd het aangetoond dat tepels met  

kloven twee keer zo gevoelig waren voor Candida ontwikkeling.

Het is dus belangrijk dat gezondheidsprofessionals 
een uitgebreide evaluatie van de situatie uitvoeren bij 
borstvoedende vrouwen die last hebben van pijn of 
ongemakken: 

•  Klinisch onderzoek van de borsten en van de tepels (kleur, 

toestand van de huid, eventuele letsels).

•  Observatie bij het aanleggen.

•  Meekijken van  een volledige voeding

•  Observatie van de mond van het kind (spruw, tong, tongriem 

en lipband, motoriek) - evaluatie van het zuiggedrag.

•  Observatie van de babybillen (mycose).

•  Medische voorgeschiedenis of huidige medische condi-

ties: antibiotherapie, corticoïden, immuunsuppressiva, 

diabetes, terugkerende vaginale mycose, aanwezigheid van 

streptokok B in de vagina.

Na afloop van de evaluatie zal een begeleiding worden opge-

steld en aangeboden om de lactatie in de beste condities en 

zonder pijn voort te kunnen zetten.

Tekenen en symptomen van candi-
diasis van de borst

Deze verschillen van moeder tot moeder(4), toch hebben de 

meeste vrouwen last van gevoelige tepels en aanhoudende 

pijn: niet alleen bij het aanleggen maar ook tijdens het drinken 

en tussen de voedingen door.

Dit is waarschijnlijk te wijten aan de ontsteking van de 

melkkanalen(3-5).

Een borst met een Candida infectie kan er lichtroze uitzien 

met striae vanaf de tepel(4-12). Op een donkere huid(4-6) kunnen 

de tepel en tepelhof felroze, rood of zelf paars worden. De 

huid kan er ook glanzend en schilferig uitzien, met soms 

pigmentvlekken of witte puntjes en schilfers(6). De inflammatie 

is meestal duidelijk zichtbaar maar niet altijd.

Het is van primair belang 

Dat professionals met zekerheid de diagnose van Candida 

infectie kunnen vastleggen voordat zij een anti schimmel 

infectie behandeling inzetten. Andere aandoeningen kunnen 

soms vergelijkbare symptomen tonen.

1. Huidaandoeningen: eczeem, psoriasis (mogelijk ook op 

andere lichaamsdelen genesteld met meestal antecedenten 

van de pathologie(13)) of allergie (op zoogcompressen, 

hydrogel pads, tepelzalf, wasmiddel…).

2. Syndroom van Raynaud of vasospasme van de tepel, 
die een scherpe pijn (als een brandwond), een stekende 

pijn of een witte verkleuring van de tepel veroorzaakt. Koud 

versterkt de pijn en kan zelfs een cyanose veroorzaken, terwijl 

warmte de pijn helpt verminderen, net als Nifédipine(12), wat 

niet het geval is bij candidiasis.

3. Bacteriële infectie door stafylokokken of 
streptokokken: vaak aanwezigheid van ontstoken letsel, 

teken van borstontsteking, wel of niet in combinatie met 

koorts (mastitis)

4. Verkeerde zuigtechniek bij de pasgeborene: 
mechanische pijn met vervorming van de tepel tijdens de 

voeding

5. Verstopte melkkanaal. Pijnlijke rode harde plek op de 

borst, soms in combinatie met een melkblaar op de tepel 

(hierbij is vaak slechts één tepel aangetast, in tegenstelling tot 

candidiasis)(13)

6. Ontsteking van een klier van Montgomery

7. Neuralgia intercostalis

Wist u dat… 

De pijn is meestal gedurende de hele  
voeding aanwezig, wordt erger tegen het einde  
van de voeding en nog erger na de voeding.   

Afbeelding 2 - Candida albicans

Vasospasme Ontsteking van  
een klier van  
Montgomery

Hieronder een samenvatting van de verschillende  
soorten pijn veroorzaakt door candidiasis van de borst:

Bij de moeder
•  Brandend gevoel, 
•  Gekriebel, jeuk (naalden),  overgevoeligheid, 
•  Stekende pijn in de borst en soms tot in de rug of in de 

richting van de oksel, 
•  Aanhoudende stekende pijn,
•  Verergering van de pijn door warmte en beperkte 

verlichting door koud.

Bij de baby
•  de binnenkant van de wangen,  

op de tong, op het tandvlees. 
•  Parelmoer kleur speeksel, 
•  Onrust tijdens en tussen de voedingen door,
•  Soms klakkend geluid van de tong tijdens het drinken,
•  Luieruitslag, winderigheid.

Bron:  
«Les Petites  

Astuces De Maman»

Candidiasis Candidiasis met 
diepere scheuren 

Mastitis met 
superinfectie van 

de tepel (bacteriële 
infectie)

Supergeïnfecteerde 
tepel (bacteriële 

infectie)

Gedeeltelijke 
erosie van de tepel 
zonder secundaire 

infectie

Volledige erosie 
van de tepel met 

begin van  
superinfectie

Mastitis zonder 
beschadigde 

tepels

Melkbol
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Factoren die candida kunnen  
veroorzaken

1. Aanwezigheid van een andere candida: bij de moeder 

(vaginale mycose), bij de baby (spruw, luieruitslag door 

mycose) of bij een ander gezinslid (mycose van de nagels, de 

voeten, de mond …).

Bv.: een moeder met vaginale mycose  kan haar baby 
tijdens de bevalling besmetten. De baby zal het vervolgens 
weer teruggeven aan zijn moeder tijdens het voeden aan 
de borst,  vandaar het belang van informatie en preventie 
tijdens de zwangerschap(14).

NB: de aanwezigheid van streptokok B bij de vrouw wordt in 

55 % van de gevallen in verband gebracht met een vaginale 

Candida(15).

2. Aantasting van de huid door overdreven hygiëne, die 

de microbiota verstoort, of integendeel door gebrek aan 

hygiëne, dat kan bijdragen tot vestiging van pathogenen. 

Infecties kunnen het lichaam binnendringen via huidletsels 

of kloven; de maceratie door occlusie van de wonden kan de 

verspreiding van Candida-kolonies beïnvloeden.

3. Antibioticabehandeling tijdens de perinatale periode: 
candidiasis komt vaak voor na een keizersnede, na een 

vacuüm extractie of na een borstontsteking(3). Bij vrouwen die 

een langdurige of herhaalde antibioticabehandeling hebben 

gehad, gaat de weerstand van de microbiota achteruit, 

waardoor ze gevoeliger worden voor candidiasis

4. Corticoïdebehandelingen of behandelingen met 
immuunsuppressiva die de microbiota aantasten

5. Hormonale anticonceptie

6. Diabetes, obesitas

7. katheter (nosocomiale infectie)

8. Slechte reiniging van hulpmiddelen fopspeen, speen, 

kolfschelpen, fles, hydrogel pads, zoogcompressen…

Behandeling

Als er binnen 72 uur na het begin van de behandeling 

verbetering optreedt, betekent dat dat de klinische diagnose 

van candidiasis goed was. In elk geval moet dan zowel de 

moeder als het kind worden behandeld - zelfs als een van de 

twee geen symptomen toont. De behandeling duurt ongeveer 

drie weken: één week behandeling met medicatie en nog twee 

weken (of meer indien nodig) verlengen met een natuurlijke  

behandeling.

Effectief handelen om terugkeer te voorkomen:  
5 belangrijke interventies

1. Hygiëne: Handen wassen vóór elke voeding of handeling, 

na elke toiletbezoek of na het verschonen van de babyTepels 

na elke voeding zacht reinigen met bijvoorbeeld een oplossing 

van water en soda (een glas water met een theelepel 

poeder) Zoogcompressen bij elke voeding vervangen en 

tepels regelmatig laten luchtenLinnengoed en ondergoed 

bij voorkeur op 60 graden wassen Kolfonderdelen na elke 

gebruik uitkoken Handdoek na elke gebruik vervangen om 

verspreiding te voorkomen.

2. Plaatselijk aanbrengen van een antischimmelcrème: 
het beste is om producten voor moeder en kind in te zetten 

die elkaar aanvullen. Er wordt ook aangeraden om een 

product voor te schrijven dat niet hoeft te worden afgespoeld 

voordat het kindje aangelegd wordt.

Bv.: Nystatine-suspensie voor de baby en miconazol- gel 
voor de moeder in combinatie met eerder benoemd advies 
rondom hygiëne. Soms is het nodig om de intensiteit van 
de behandeling te verhogen (bij extreem warm weer 
bijvoorbeeld of als kindje vaker gaat drinken) aangezien 
Candida albicans zich heel snel kan verspreiden. Producten 
als  ciclopiroxolamine, econazole of ketoconazole 
hoeven slechts twee keer per dag op de tepels te worden 
aangebracht en dienen afgespoeld te worden voordat de 
baby aangelegd wordt. 

Het is belangrijk om te melden dat de pijn bij de eerste keer 

aanbrengen van de antischimmelcrème erger kan worden. 

Dat is te wijten aan de ontbinding van de Candida, die een 

toxine vrijgeeft en vervolgens afsterft.

3. Voeding: verminder het gebruik van geraffineerde suiker, 

wit brood, pasta, witte rijst, gist en zuivelproducten, allemaal 

voedsel voor de schimmel. Kies liever voor groenten en voer 

knoflook aan de gerechten toe, een natuurlijke antisepticum.

Wist u dat…

Als u vermoedt dat er sprake is van  
candidiasis, mag u de gezuiverde lanoline van 
Lansinoh op de tepel en tepelhof gebruiken. Onze 
lanoline HPA stopt de maceratie, verlicht de pijn en 
helpt de tepels herstellen.  
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voeden en hen de mogelijkheid geven om zich te vestigen, 

waardoor ze moeilijk verwijderd kunnen worden.

Een beter inzicht in de epidemiologie van de infecties door 

Candida albicans zou ons kunnen helpen om het fenomeen 

uit de weg te krijgen. 

4. Voedingssupplementen: probiotica met Acidophilus om 

de darmflora te helpen herstellen en het immuunsysteem 

te versterken.Vitamine B6 in combinatie met magnesium, 

Vitamine C, Zink (45 mg/dag), grapefruitpittenextract in water 

opgelost (10 druppels 3 x per dag).

5. Medicijnen behandeling voor de moeder (fluconazole) 

indien geen verbetering na 3-4 dagen plaatselijke behandeling 

en uitsluiting van andere diagnose. Dosering: 200 tot 400 mg 

per dag tijdens de eerste kuur en vervolgens 100 tot 200 mg 

per dag gedurende 5 dagen.

Conclusie en preventie

Rekening houdend met de snelheid waarmee Candida zich 

verspreidt en het feit dat de schimmel hardnekkig is, is het 

belangrijk om de contaminatieketen te doorbreken door 

eenvoudige hygiënische maatregelen voor alle gezinsleden 

en de gezondheidsprofessionals die in contact komen met 

moeder en kind (grondig wassen van de handen, linnengoed 

en materiaal die gebruikt wordt).

Candidiasis van de borst komt steeds vaker voor. Er wordt 

regelmatig antibiotica voorgeschreven waardoor de 

microbiota van de vrouw verzwakt. Daarbij bevat de moderne 

keuken heel veel suikers, die de kolonies van candida albicans 
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