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Ter herinnering

Moedermelk is niet alleen de «perfecte voeding», licht 

verteerbaar en met de juiste verhouding van essentiële 

voedingsstoffen, vitaminen, eiwitten, vetten en suikers 

die aangepast zijn aan de behoeften van de pasgeborene; 

Moedermelk draagt ook bij aan de rijping van het 

immuunsysteem dankzij de aanwezigheid van levende cellen, 

groeifactoren, stamcellen, antistoffen en hormonen die in 

synergie werken voor een optimale gezondheid. 

Het is bewonderenswaardig dat de samenstelling van 

Baby‘s die borstvoeding krijgen 

•  Hebben een beter immuunsysteem voor het leven.

•  Zijn minder vaak ziek en hebben een verminderd risico op 

het ontwikkelen van allergieën, astma en eczeem, vooral als 

zij exclusieve borstvoeding krijgen gedurende de eerste zes 

maanden en daarna in combinatie met vaste voedsel.

•  Hebben minder kans op obesitas, diabetes type 1 en 2, hart- 

en vaatziekten tijdens de kindertijd en op volwassen leeftijd.

•  Zijn beschermd tegen wiegendood, vooral als ze uitsluitend 

borstvoeding krijgen 

•  Hebben een verminderde kans op otitis, acute diarree door 

rotavirus, darmontsteking en de ziekte van Crohn.

•  Zijn beschermd tegen luchtweginfecties en lopen minder 

risico op ziekenhuisopname door longontsteking of 

bronchiolitis.

•  Halen betere resultaten bij cognitieve testen.

•  Beschikken over een betere gezichts-mond-en kaak- 

ontwikkeling, waardoor de behoefte aan orthodontie  

beperkt wordt, zeker wanneer zij voor een lange periode 

borstvoeding krijgen. 

•  Ervaren een breed scala aan smaken, afhankelijk van de 

voeding van hun moeder.

Discrepantie tussen  
de kennis over de voordelen  
van borstvoeding en de werkelijke 
borstvoedingspercentages

De meeste moeders weten dat borstvoeding de beste en 

meest geschikte voeding is voor hun baby maar ondervinden 

veel hindernissen in de dagelijkse praktijk,  vooral door de  

kritische directe omgeving.

De borstvoedingscijfers na de geboorte zijn desondanks  

verdubbeld in Frankrijk sinds de jaren 70 en variëren tussen de 

regio’s.

Betrouwbare informatie, ondersteuning van de directe 

omgeving en een goede begeleiding zijn de sleutels voor een 

geslaagde borstvoedingsperiode. 

Volgens het meest recente EPIFANE-onderzoek 

(epidemiologie van de voeding en voedingstoestand van 

kinderen tijdens het eerste levensjaar in Frankrijk) uitgebracht 

in 2014 en de studie ELFE (Franse longitudinale studie 

van de kindertijd gepubliceerd in 2015), starten ongeveer 

70% van de Franse vrouwen met borstvoeding en duurt de 

borstvoedingsperiode gemiddeld 17 weken.

Op de leeftijd van 3 maanden krijgt slechts 10% van de 

baby’s nog exclusieve borstvoeding, de andere 90% krijgt 

borstvoeding in combinatie met kunstvoeding. Met 6 maanden 

krijgt ongeveer 20% van de baby’s nog steeds borstvoeding, 

met 1 jaar nog maar 5%.

De borstvoedingsperiode is korter bij vrouwen onder de 30 

jaar, bij alleenstaande vrouwen, bij laaggeschoolde vrouwen of 

bij degenen die na minder dan 10 weken na de bevalling weer 

met werken zijn begonnen. De lactatieperiode is echter langer 

bij moeders met hoge functies, in geval van ouderschapsverlof 

en bij moeders die een voorlichtingscursus heb-

ben gevolgd.

Moeders die borstvoeding geven

•  Hebben een verminderd risico op borstkanker, eierstokkanker 

en baarmoederhalskanker.

•   Hebben minder kans op diabetes type 2 en osteoporose op 

oudere leeftijd.

•  De kans op postnatale depressie is kleiner aangezien borst- 

voeding voor de aanmaak van oxytocine (het 

“gelukshormoon“) en prolactine zorgt. Deze hormonen 

helpen om te ontspannen en stress te verminderen.

•  Zijn doorgaans sneller op hun oorspronkelijk gewicht terug 

omdat borstvoeding meer calorieën en energie verbruikt.

•  Besparen tijd: het is niet nodig om voeding te kopen,  poeder 

te meten en te mengen met water of flesjes op te warmen 

midden in de nacht. Moedermelk is altijd beschikbaar, in de 

juiste hoeveelheid en op de juiste temperatuur!

•  Besparen geld: zelfs een borstkolf en toebehoren kopen is 

een stuk goedkoper dan kunstvoeding kopen voor maanden. 

Bovendien wordt vaak de huur of aanschaf van een kolf 

gedeeltelijk vergoed door de verzekering.

We merken dat hoe exclusiever en langer de borstvoeding duurt, hoe meer voordelen deze oplevert:

moedermelk zich aanpast aan de behoeften van de baby op 

basis van zijn leeftijd, gezondheidstoestand en leefomgeving.

Het beschermt hem tegen schadelijke ziektekiemen waarmee 

hij in contact zou kunnen komen en sterkt zijn darmflora aan.

Het intiem contact tussen moeder en kind tijdens 

borstvoeding draagt bij aan een sterke hechting en een 

optimale psychologische ontwikkeling van de baby.

Laten we vooral de voordelen voor   borstvoedende 
moeders niet vergeten, zowel op medisch, emotioneel als 
financieel vlak: de borst is goed voor de baby en de baby is 
goed voor de borst.

Wist je dat? 

Een baby die borstvoeding krijgt, zijn moeder herkent 
aan haar geur.

Borstvoeding
Meest voorkomende problemen en oplossingen 

Moedermelk is niet alleen door de natuur bedacht om de pasgeborene te voeden, het is wetenschappelijk 
bewezen dat het hem de beste start biedt (zie onder andere publicaties, de resultaten van de meta-analyse 
gepubliceerd in The Lancet in januari 2016).

Moedermelk is een complexe en levendige vloei-stof, een vernieuwbare en beschikbare bron van 
ongeëvenaarde kwaliteit, uniek en steeds aangepast aan de leeftijd en behoeften van de baby. Geen enkele 
kunstmatige bereiding kan zulke gunstige effecten op de gezondheid van de moeder en haar baby evenaren als 
moedermelk zelf.

De borstvoedingspercentages in Frankrijk blijven toenemen maar ze liggen nog te ver af van de aanbevelingen 
van het NVGP (Nationaal Voedings-en Gezondheidsplan) en de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) die 
pleiten voor uitsluitend borstvoeding tijdens de eerste zes levensmaanden en vervolgens in combinatie met 
vaste voedsel gedurende twee jaar.

Zoals Professor Turck het benadrukt in zijn rapport van juni 2010, getiteld «Actieplan Borstvoeding»:

« Om borstvoeding te kunnen stimuleren en te kunnen ondersteunen, is het essentieel om de primaire 
opleiding en bijscholing van gezondheidswerkers te verbeteren: huisartsen, gynaecologen, verloskundigen, 
kinderartsen, kraamverzorgenden, jgz medewerkers, verpleegkundigen,  diëtisten, apothekers, 
maatschappelijke werkers».

Het is precies waarin Lansinoh zich onderscheidt, het verspreiden van informatie over borstvoeding die 
gebaseerd is op wetenschappelijke onderzoeken en recente studies.
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Meest voorkomende problemen... 
en oplossingen

De grootste angst van jonge moeders is om de baby niet aan 

te kunnen leggen, pijn te lijden of niet voldoende productie te 

hebben. Het zijn begrijpelijke zorgen, vooral voor degenen die 

voor het eerst borstvoeding gaan geven.

Preventief handelen door de juiste borst-voeding en belangri-

jkste aspecten van borstvoeding te kennen vóór de geboorte 

van de baby zou een algemene regel moeten worden. Daa-

rom is het belangrijk om zwangere vrouwen te adviseren om 

een cursus te volgen bij een lactatiekundige. Na de geboorte 

kan een consult nuttig zijn om de persoonlijke situatie te bes-

preken. 

Ook is borstvoeding een natuurlijk proces, het vraagt vaak om 

handigheid en gebeurt niet altijd zo instinctief als bij dieren. 

Het wordt ook cultureel en individueel bepaald.

Elke moeder beleeft de borstvoeding op een eigen manier, 

beïnvloed door haar ontwikkeling,  haar lichaam, haar psycho-

logische toestand, de ondersteuning die zij krijgt maar ook het 

vermogen van haar baby. 

Borstvoedingshouding 
en aanleggen

Terwijl borstvoeding geen pijn zou mogen doen, komt het 

vaak voor dat er een zekere vorm van gevoeligheid of pijn 

optreedt bij het aanleggen van de baby aan de borst. Om deze 

ongemakken te voorkomen is het belangrijk om de principes 

van efficiënt en pijnloos aanleggen te kennen en te begrijpen.

Het is dus van primair belang dat de professionals moeders 

goed begeleiden tijdens de opstartperiode aangezien pijn veel 

stress veroorzaakt en vaak leidt tot vroegtijdig stoppen van de 

borstvoeding wanneer er geen aangepaste oplossing wordt 

gevonden. 

Tijdens het voeden:
•   De baby heeft de mond wijd open en de lippen zijn naar 

buiten gekruld.

•  De baby zuigt langzaam en duidelijk met tussenpozen.

•  We zien of horen de baby slikken.

•  De wangen van de baby blijven bollig en hollen niet uit.

•  Het ritme van het zuigen-slikken-ademhalen is gecoör-

dineerd.

•  De moeder heeft geen pijn.

NB: Als de baby de neiging heeft om aan de borst in slaap te 

vallen, kan de moeder haar borst wat compressie geven (een 

zachte bewegende druk op de borstklier) om de melkstroom 

te stimuleren zodat de baby doorgaat met drinken. Het is een 

waardevolle hulp in geval van gewichtsverlies of een te laag 

gewicht. Deze techniek noemen we borstcompressie.

De beste aanlegtechniek is de asymetrische
Om voor een goede aanlegtechniek te zorgen, houdt de  

moeder haar baby tegen zich met de tepel ter hoogte van zijn 

neusje, al dan niet de borst goed gesteund, zodat haar tepel 

de bovenlip van de baby raakt. De baby, die gestimuleerd 

wordt, draait zijn hoofd iets naar achteren en   legt zijn kin 

op de borst en opent tegelijkertijd zijn mondje wijd. Het is  

precies op dit moment dat de moeder snel haar baby naar 

zich toe zal brengen, waarbij de kin en de goed gedraaide  

onderlip eerst de borst raken.

Aan het einde van de voeding:
• De baby laat de borst zelf los, lijkt verzadigd en tevreden.

• De borst voelt soepel aan.

•  De tepel komt rond en roze uit de mond van de baby, niet 

vervormd of samengedrukt.

Meest voorkomende situaties:

•  De korte pijn van het aanhappen aan het begin van de 

voeding; deze verdwijnt na een paar seconden en wordt 

vaak minder in de loop van de eerste week. Het is niet  

verontrustend, eerder normaal, en er is geen sprake van 

beschadiging van het borstweefsel. 

•  De pijn die gedurende de hele voeding aanwezig blijft en 

soms ook tussen de voedingen aanhoudt.

Deze pijn is 

•  Meestal mechanisch van aard en een gevolg van de 

abnormale wrijving tussen de tepel en de tong, het tandvlees 

en de gehemelte van de baby.Er zijn verschillende oorzaken: 

geen goede aanlegtechniek, ongepaste houding van de baby, 

verkeerde zuigbeweging, anatomische bijzonderheden van 

de mondholte en/of de tepel.

•  Als de pijn tussen de voedingen door aanhoudt, is er vaak 

sprake van een bacteriële of schimmelinfectie..

Verschillende borstvoedingshoudingen

•  Is de houding aangepast aan de persoonlijke situatie van 

de moeder (keizersnede, overgewicht, episiotomie of rup-

tuur...)?  Hierbij de verschillende houdingen:

Belangrijke observaties:

• Zit of ligt de moeder comfortabel? 

• Heeft de moeder buik op buik contact met de baby? 

• Ligt het hoofdje van de baby licht achterover? 

•  Drukt de kin van de baby goed tegen de borst?

• Wordt de neus van de baby goed vrijgehouden? 

•  Ziet de positie van de baby er comfortabel en ondersteund 

uit?

liggende houding(op de zij) rugbyhouding  
(of bakerhouding)

madonnahouding

biological nurturing  

doorgeschoven rugbyhouding

•  Het gebruik van gezuiverde lanoline verzorgt de tepel na en 

kan de eventuele gevoeligheid verlichten.

Een nieuwe manier van aanleggen: ingaan op de 
natuurlijke reflexen van de pasgeborene
Waarnemingen van Suzanne Colson  in 2008 hebben 

aangetoond dat de baby zich het meest comfortabel voelt in 

de volgende situatie:

•   De baby ligt tegen de moeder aan, die iets achterover leunt, 

schouders en rug ontspannen, zoals in een ligstoel.

•  De baby rust op haar, verticaal, schuin of dwars.

•  De baby is in een fase van lichte aa of is wakker aan het worden.

Deze voedingshouding heet «Biological Nurturing» of 

“instinctief voeden“.

De baby zal vervolgens zijn natuurlijke reflexen gebruiken om 

de tepel te zoeken en te pakken terwijl hij het lichaam van zijn 

moeder gebruikt als ondersteuning. Het aanleggen aan de 

borst zal dan optimaal verlopen zonder dat de moeder iets 

hoeft te doen om haar baby te ondersteunen of te begeleiden.

De beste behandeling voor pijnlijke tepels en kloven is het 

aanmaken van een hydratatiebarrière die de schade vertraagt, 

verlichting biedt en het natuurlijke genezingsproces versnelt. 

Deze barrière zal helpen om de reeds in de huid aanwezige 

vochtigheid vast te houden.

HPA lanoline, die de functie van deze barrière vervult, zorgt 

voor een gezonde omgeving dat bevorderlijk is voor de 

genezing van wonden. De huid behoudt op deze manier haar 

natuurlijke hydratatie en vindt  haar zachtheid en soepelheid 

terug door te genezen zonder korstvorming (Sharp, Donald 

A). Deze vorm van constante hydratatie door de lanoline HPA 

helpt de pijn onmiddellijk te verlichten zodat moeders met 

geïrriteerde en gevoelige tepels door kunnen voeden.

Hoewel het mechanisme niet helemaal duidelijk is, denkt men 

dat een frequente toepassing van dit soort hydratatiebarrière 

een positief effect heeft op de bescherming van tepels tegen 

externe stimuli en tegelijkertijd een gezonde huid biedt aan de 

blootgestelde zenuwuiteinden (Mann-Mertz).

Geïrriteerde of pijnlijke tepel Bloeden en bloedblaren Kloven
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Ernstige stuwing 

Oorzaken

Volle borsten (lichte stuwing) zijn normaal rond de derde dag 

na de bevalling. In de overgangsfase worden de borsten voller 

doordat de productie op gang komt. Ernstige stuwing is echter 

een pathologische situatie waarbij de moeder een scherpe 

pijn voelt en het kind moeite heeft om de tepel te pakken. 

In geval van oedeem (zwelling) kan er zelfs melk worden 

vastgehouden, dat wil zeggen dat de melk niet stroomt.

Behandelong

Het leeg drinken of leeg kolven van de borsten is de enige 

betrouwbare manier om stuwing te behandelen en verdere 

complicaties te vermijden. Het is belangrijk om te weten 

dat er dan geen risico is op «overmatige stimulatie» van de 

melkproductie MAAR dat de kans bestaat dat het fenomeen  

verergert wanneer het gebeurt ZONDER in eerste instantie de 

borst te hebben gemasseerd en versoepeld.

 •  Het soepel maken van het tepelhof gebeurt door middel 

van tegendruk (A.P.I) om deze zone elastischer te maken, 

het aanleggen te vergemakkelijken of de kolf te kunnen ge-

bruiken. Deze tegendruk wordt uitgevoerd door het weg-

duwen van het oedeem in het diepe gedeelte van de borst.

Vóór een voeding of kolfsessie:

Eerst warmte op de borsten aanbrengen gedurende enkele 

minuten (onder de douche, met een kompres of via het ther-

misch Therapearl-kussen).

 •  Borstmassage en manueel afkolven is een zachte manier om 

de borst weer soepel te krijgen.  

 •  Koudetherapie aanbrengen gedurende 10-20 minuten na of 

tussen de voedingen helpt om oedeem te verminderen en 

biedt comfort aan de mama.

NB: Of aanbrengen van groene of bevroren koolbladeren, die 

in de beha geplaatst worden tot ze slap worden of tot aan de 

volgende borstvoeding.

 •  Na het aanleggen of kolven, koude doeken op de borsten 

leggen zodat de melkkliertjes zich afsluiten en het oedeem 

verminderd wordt. 

 •  Gebruik van ontstekingsremmende geneesmiddelen  

(bv: paracetamol of ibuprofen) om de pijn te verlichten.

 •  Mogelijk gebruik van bepaalde homeopathische oplossingen.

Mastitis (borstontsteking)

Oorzaken

•  Ontstekingsverschijnselen door verstopt melkkanaal of 

gevolg van ernstige stuwing.

•  Bacteriële infectie van de borst die vaak gepaard gaat met 

pijn en beschadiging van de weefsel waardoor bacteriën de 

vrije loop krijgen.

•  Er onstaat een harde, gezwollen, warme, pijnlijke en rode 

zone (in de vorm van een ruwe plek of striemen op de borst).

•  Beschadigingen aan de tepel (kloofjes, blaren of overmatig 

geïnfecteerde kloven).

Symptomen

•  Meestal koorts, spierpijn, grote vermoeidheid, koude rillin-

gen, constante pijn.

Acties

Drie sleutelwoorden: rust, warmte en leeg laten drinken/

kolven

•  Gaan slapen met de baby naast zich, blijven drinken voor een 

goede hydratatie.

•  Vóór de voeding, warmte aanbrengen op de borst door 

gebruik van thermokussen (Thera-pearls) of warme doeken..

•  De baby zo veel mogelijk aan de aangetaste borst laten 

drinken en indien nodig nakolven om ervoor te zorgen dat de 

borst helemaal leeg is. 

•  Pijnstilling gebruiken (bv: paracetamol of ibuprofen).

•  Als er na 24 uur geen verbetering is of als er tussen 8 en 12 

uur na het begin van de behandeling verergering van de 

symptomen optreedt, dient men een arts te raadplegen die 

eventueel antibiotica zal voorschrijven in combinatie met de 

voortzetting van de bovenvermelde maatregelen.

NB: De moedermelk wordt niet besmet en blijft al- 

tijd goed voor de baby, zelfs in het geval van infectieuze 

mastitis en het nemen van geneesmiddelen.

LET OP: Als mastitis niet tijdig of onvoldoende wordt 

behandeld, kan de situatie verergeren in een abces. Deze 

zal worden behandeld door punctie onder echografie 

of incisie onder narcose in combinatie met drainage en 

antibioticatherapie.

Verhoging van de melkproductie tijdens de 1ste maand van de baby.

Wist je dat? 

Bijna ¾ van de borstvoedende moeders produceert 
meer melk in de rechterborst dan in de linkerborst;  
dit is echter niet gekoppeld aan het feit dat ze rechts-  
of linkshandig zijn.

Onderzoeken laten zien dat het toedienen van vloeistoffen 

tijdens de bevalling het risico op ernstige stuwing vergroot, 

vooral op het tepelhof, wat het aanleggen kan belemmeren.

De preventie van stuwing is gebaseerd op een nabije aanwezig- 

heid van moeder en kind (het liefst huid op huid), effectieve 

en voldoende aantal voedingen vanaf de eerste levensuren en 

begeleiding van de moeder zodat zij de hongersignalen van de 

baby goed kan herkennen.

Documentatiebronnen
1/Verenigingen van moeders die borstvoeding geven: vraag 
informatie aan COFAM (Coordination Française pour l’Allaite-
ment Maternel)  www.coordination-allaitement.org www.coordi-
nation-allaitement.org
Leche League France (www.lllfrance.org)

2/Franse vereniging van lactatiekundigen
www.consultants-lactation.org

3/Vereniging van lactariums van Frankrijk
Lactariums zijn melkbanken en adviescentra voor melkdonatie en 
borstvoeding. 
www.association-des-lactariums-de-france.fr

4 / Borstvoeding en geneesmiddelen
te raadplegen website www.lecrat.fr

5/ Referentiedocumenten
https://amis-des-bebes.fr/

6 / Praktijkvideo’s
https://globalhealthmedia.org/
https://www.stanford.edu



Nieuw en  
biologisch!

Ontdek  
de biologische 
tepelzalf

100% natuurlijk formule: maakt tepels 
soepel, voorkomt striemen en verzacht 
de droge en gespannen huid bij 
zwangere vrouwe


