
een waardevolle accessoire voor de voedende vrouw

De borstkolf,  
 

Auteur:  geschreven door onze lactatiekundigen IBCLC
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Wat zijn de verschillende redenen 
om een borstkolf te gebruiken?  

•  Scheiding van moeder en kind bij prematuriteit of ziekenhuis 

opname) 

•  Verminderde vermogen bij de baby (gespleten lip/Ziekenhui-

sopname, neurologisch probleem, strakke tongriem) 

•  Start bijvoeding door niet efficiente voedingen aan de borst 

(Bijvoeding baby, laag geboortegewicht, icterus, stagnatie 

van het gewicht of te lage gewichtstoename, hartprobleem...) 

•  Pijn bij het voeden/tepelkloven 

•  (Dreigende) borstontsteking/abces 

•  Vlakke of ingetrokken tepels 

•  Ernstige stuwing

•   Eerdere borstoperatie (door implantaat bij vergroting) 

•   Komst van een tweeling (of meerling) (behalve als de baby’s 

zelf efficiënt drinken) 

•   Medische aandoening (bv. endocriene ziekten, mammaire 

hypoplasie...) 

•   Relactatie 

•  Te lage melkproductie (diverse oorzaken) 

•  Trage toeschietreflex (door bv Fluxus postpartum, stress, 

placentaverwijdering...) 

•  Geïnduceerde lactatie (oftewel adoptief borstvoeden) 

• Niet en publiek willen voeden 

•  Als mama een paar uur afwezig moet zijn 

•  Terug naar werk 

•  Bewuste keuze van de moeder 

•  Moedermelk doneren (zie onze brochure hierover: https://

www.lansinoh.fr/professionnels/wp-content/uploads/sites/ 

2/2020/05/Brochure-8p-Lansinoh-Don-de-lait-FR-V6.pdf).  

Niet alle vrouwen die borstvoeding geven, hebben behoefte aan een borstkolf en in vele landen worden gewoon 
de handen gebruikt om melk af te kolven, maar in bepaalde omstandigheden kan een borstkolf waardevol zijn. 
Bovendien vervaagt het weinig aantrekkelijke imago van de kolf bij dankzij de motivatie van moeders om hun 
kind(eren) het beste te geven. 

Hoe kunnen we deze moeders dan zo goed mogelijk begeleiden met hun keuze? En welke tips kunnen  
we geven, ongeacht het type borstkolf, om het gebruik ervan te optimaliseren? 
Om te beantwoorden aan de eisen van de gebruikers op het vlak van comfort, efficiëntie en 
gebruiksvriendelijkheid, heeft Lansinoh in de loop der jaren een heel gamma van borstkolven ontwikkeld  
die u hieronder kunt ontdekken. 

De borstkolf, een waardevolle partner  
voor de voedende vrouw

Wist je dat...  

Waarom kiezen sommige moeders om melk af te 
kolven en het per flesje aan de baby te geven? 

1.  Ongemak bij herhaald lichamelijk contact:  
schaamte, persoonlijke negatieve ervaring zoals  
(seksueel misbruik, mishandeling)  

2.  Extreem pijnlijke tepels (met of zonder zichtbare 
letsels) 

3.  Onzekerheid van de hoeveelheid melk die de 
baby aan de borst drinkt

4.  Niet alles zelf willen doen en de voedingen aan 
anderen kunnen overdragen

5.  Terug naar werk en behoefte aan duidelijke 
inzichten 

Elke vrouw heeft een eigen gevoeligheid en reageert  
anders op een kolfapparaat. De hoeveelheden  
afgekolfde melk kunnen fluctueren gedurende  
de dag en zijn afhankelijk van de gemoedstoestand van 
de moeder op dat moment.

• Professionele borstkolven: zeer sterke motor geschikt 

voor enkel of dubbelzijdig gebruik. Deze apparaten zijn 

alleen verkrijgbaar voor verhuur en worden ingezet om een  

productie op gang te brengen als de baby er zelf niet aan toe is 

of bij scheiding van moeder en kind. 

• Borstkolven voor thuis of onderweg: handmatig of elek-

trisch, enkel compact of dubbel, voor elke type gebruik. 

 -  Moedermelkcollector van Lansinoh®. Een slimme in-

novatie om geen druppel moedermelk meer te verliezen. 

Handig en flexibel, de collector vangt de melk op tijdens 

het lekken zonder de borsten onnodig te stimuleren. Een 

eenvoudige en efficiente oplossing binnen of buitenshuis.   

     

Handig: door zijn kleine afmetingen en gewicht is deze 
kolf geschikt voor een gebruik thuis of op het werk. 

Efficiënt: zuigkracht to 250mmHg, apert verstelbare 
ritme en zuigkracht voor een persoonlijk gebruik en twee 
controleerbare standen (stimulatiefase en drinkfase). 

Hygiënisch en veilig: gesloten systeem waardoor er 
geen melk in de slangen terechtkomt. 

Gebruiksvriendelijk: intuïtieve gebruiksinterface via 
LCD scherm, makkelijk te reinigen en gekoppeld aan de 
Lansinoh Baby app om alle gegevens snel op te slaan 
voor een duidelijk overzicht. 

De ideale borstkolf kiezen  

Alles hangt af van de intensiteit en de reden dat de moeder  

ervoor kiest om melk af te kolven. 

We kunnen in elk geval een onderscheid maken tussen 
twee grote categorieën borstkolven:

 -  Handkolf van Lansinoh. Licht, compact en makkelijk  

te vervoeren. Geschikt voor vrouwen met een goede  

productie en een makkelijke toeschietreflex. Ideaal voor 

onderweg, om de tepels te stimuleren of voor occasioneel 

gebruik.  

Comfortabel 
Comfortfit borstschild met  
een zachte rand van siliconen  
voor een perfecte vacuum,  
Ergonomische handgreep  
voor een vriendelijk en makkelijk gebruik.

Gebruiksvriendelijk 
Rustig, licht en compact. De opvangfles kan gebruik 
worden om de melk te bewaren of om de baby te 
voeden.  

Doeltreffend 
2-fasentechnologie. 

Een borstkolf kopen of huren?  
Kijk naar je persoonlijke situatie 

Een kolf kopen is een rendabele investering voor de 
vrouw die op lange termijn borstvoeding wil geven 
of voor meerdere kinderen wil gebruiken. Sommige 
zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk de aanschaf van 
een kolfapparaat, kijk dus goed naar je polisvoorwaarden.

Een kolf huren is voor de korte termijn interessant. Let 
op: alleen de motor wordt verhuurd, de opzetstukjes 
moeten worden aangeschaft! Het verhuren van een 
kolfapparaat wordt zelden vergoed.

Borstkolf Smartpump 2.0 vanaf nu te huren  
in Nederland!

Nieuwe huurkolf Smartpump 2.0 
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 -  Elektrische kolven van lansinoh zijn de beste optie voor 

de moeders die regelmatig of intensief kolven. Zij kunnen 

te allen tijde de zuigstanden en de kracht aanpassen; kol-

ven op maat eigenlijk. Om de productie op peil te houden, 

is het belangrijk om de baby zo nauwkeurig mogelijk na te 

botsen; deze twee-fasen-kolven (stimulatie- en drinkfase) 

zorgen voor een optimale stimulans van de borsten. Dat je 

voor de enkelzijdige versie van de Compact of de dubbel-

zijdige versie van de dubbele kolf kiest, ben je verzekerd 

van zeer goede kwaliteit. De kolven werken via stroom of 

op batterijen en zijn ook oplaadbaar voor een optimale 

flexibiliteit.

Comfortabel 
5 niveaus voor een persoonlijk instelbare zuigkracht. 
ComfortFit® borstschild met siliconen randen voor een 
optimale vacuum. 
Inclusief ComfortFit® borstschilden (25 en 30,5 mm).

Efficiënt 
Twee-fasen-kolf: de stimulatiefase en de drinkfase, naar 
behoefte instelbaar. 

Gebruiksvriendelijk 
Makkelijk in elkaar te zetten, te gebruiken en te reinigen.
Werkt op stroom of batterijen. 

Hygiënisch 
Gesloten systeem dat ervoor zorgt dat er geen melk in  
de slangen terecht komt.

Elektrische borstkolf COMPACT® 

Comfortabel 
8 niveaus voor het instellen van de gewenste zuigkracht. 
3 standen voor het aanpassen van de zuigritme. 
Inclusief 2 ComfortFit® borstschilden (25 en 30,5 mm). 

Efficiënt 
Twee-fasen-kolf: de stimulatiefase en de drinkfase, naar 
behoefte instelbaar.

Gebruiksvriendelijk 
Enkelzijdig of dubbelzijdig te gebruiken.
Makkelijk in elkaar te zetten, te gebruiken en te reinigen.
Grote duidelijke display.  

Hygiënisch 
Gesloten systeem dat ervoor zorgt dat er geen melk in de 
slangen terecht komt.

Lansinoh® 2-in-1 elektrische borstkolf 

Voor vrouwen die binnen de Kortste tijd, de afgifte willen  

handelen, is een dubbele kolf een uitkomst. Korte sessies 

met optimale effectiviteit! Daarbij is het aangetoond dat  

dubbelzijdig kolven het afgifte van prolactine (het hormoon 

dat verantwoordelijk mis voor de melkproductie) positief 

beïnvloedt. 

Juiste maat

Tepel

De tepel zit in het midden 
en kan vrij bewegen

Tepelhof

Let op de juiste maat  

Kolven mag niet pijnlijk zijn. Let daarom eerst op dat je de goede 
borstschild gebruikt; deze mag niet te groot zijn maar ook niet te 
klein zodat de tepel vrij kan bewegen.

Belangrijke punten van aandacht 
bij de inzet van een borstkolf:    

•  Was van tevoren je handen zorgvuldig en reinig alle onderde-

len nauwkeurig. 

•  Combineer massage van de borsten en kolven voor een 

nog Beter resultaat, zoals Jane Morton het beschrijft in haar  

studie over prematuren (lees ons artikel over «kolven» via...). 

1
Massage tepelhof:  
cirkelvormige bewegingen 
met drie of vier vingers op 
de tepelhof, van buiten 
naar binnen toe.

4
Voel de klierweefsel 
onder de huid. Breng dan 
je vingers weer naar elkaar 
en verplaats ze richting de 
tepel om de melk af te kol-
ven. Verplaats vervolgens 
je hand en herhaal de 
beweging.

2
Masseer verder met platte 
handen, van achteren naar 
voren richting de tepel. 
Herhaal de beweging over 
de hele borst.

De techniek met de hand kolven 

Pas eerst massage van de tepelhof toe (afbeelding 1 en 2) om de borstklier soepel te krijgen en kolf daarna met de hand 

(afbeelding 3 en 4). 

3
Maak een C met je hand 
en plaats je vingers aan de 
buitenkant van de tepelhof. 
Druk zacht in een  
horizontale beweging naar 
de borstkast toe. 
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Referenties 
Weblinks 
https://med.stanford.edu/newborns/professional-education/ 
breastfeeding/maximizing-milk-production.html 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23039397/ Simultaneous breast 
expression in breastfeeding women is more efficacious than 
sequential breast expression 

Professionele verhuurders van elektrische borstkolven in 
Frankrijk: Grandir Nature, Suckle, Tire-lait Express, Almafil 

•  Hierbij een paar tips om de afgifte van oxytocine (het  

hormoon dat verantwoordelijk is voor de toeschietreflex)  

optimaal te stimuleren:

 -  Warmte: gebruik warme kompressen of Theraperearls 

3-in-1 vóór en tijdens het kolven.

 -  Massages van de borsten: Wek eerst de borstklier op 

door kleine trommelende bewegingen te maken met de 

vingertoppen. Masseer vervolgens de hele borsten met 

beide handen; maak cirkelvormige bewegingen zodat de 

melkklieren actief worden. Als er spanning op de tepelhof 

is, kolf dan eerst kort met de hand om de druk eraf te halen. 

  Zet de kolf aan en laat hem draaien zolang de melk stroomt 

(ongeveer 8/10 min). Haal de kolf van de borsten af, pas 

opnieuw massage toe en zet de kolf weer aan. Zo krijg je 

een optimaal drainage van de borsten.

 -  Creëer comfort, rust en ontspanning door: 
    Reuk: ruik aan een kledingstuk van je baby 

    Gehoor: luister naar je baby’s geluiden of zet een zacht 

muziek op 

    Smaak: Neem er een lekker drankje bij of je favoriete snack 

    Zicht: kijk naar foto’s van je baby of naar mooie inspire-

rende beelden 

    Gevoel: raak zachte stoffen of materiaal aan 

•  Je kan een speciale kolf Bh aanschaffen zodat je handen vrij 

zijn tijdens het kolven.

•  Clusterkolven (Power pumping) wordt ingezet bij een lage 

productie en heeft als doel het gedrag van de baby te imite-

ren zodat de stimulans optimaal wordt. Er zijn verschillende 

technieken van clusterkolven. Hierbij één daarvan; de sessie 

duurt 1 uur , kies daarom een moment van de dag waar je ge-

noeg rust om je heen hebt. Verwarm eerst je borsten voor. 

Kolf vervolgens 10 minuten, rust 10 minuten, kolf 10 minuten, 

rust 10 minuten, kolf weer 10 minuten. 

  De afwisseling van kolf en rust zorgen ervoor dat de toeschie-

treflex een paar keer achter elkaar wordt opgewekt waardoor 

de aanmaak van melk versnelt.

Verse afgekolfde moedermelk  
op kamertemperatuur ...........................................................  4uur

In de koelkast op 4C (niet in de deur) .........................  48uur

In de diepvries op - 18C ............................................  4maanden

Ontdooide moedermelk in de koelkast ...................... 24uur

Ontdooide moedermelk  
op kamertemperatuur ................................................. max. 4uur

Ontdooide en opgewarmde  
moedermelk .................................................... Direct gebruiken 

Richtlijnen voor het bewaren  
van moedermelk

Wist je dat… 

Moedermelk bewaren  

Lansinoh heeft in zijn assortiment speciale moeder-
melk zakjes voorzien van etiket voor datum, volume en 
naam van de baby. 
Vries verschillende hoeveelheden in om verspilling te 
voorkomen.
Leg absorberend papier tussen de zakjes om te  
voorkomen dat zij aan elkaar gaan plakken..

 Moedermelk ontdooien  

Leg het moedermelk zakje in de koelkast om het lang-
zaam te laten ontdooien (reken 12 à 15 uur voor 120ml 
melk) of zet het in een kom met lauw water (reken dan 
15 à 20 minuten voor 120ml melk). 

Moedermelk opwarmen  

Verwarm de melk nooit in de magnetron maar rustig  
au bain-Marie (reken ong 10 minuten voor 120ml melk) 
of in een flessenverwarmer op zachte stand.

Moedermelk bewaren  
en opwarmen    

•  De kleur van moedermelk varieert van doorzichtig tot blauw, 

groen, wit, grijs tot zelfs roze. Het zegt niets over de voe-

dingswaarde, het zijn de voedingsstoffen die naar buiten  

komen.

•  Afgekolfde moedermelk, en zeker ontdooide moedermelk, 

kan wat vreemd, zepig of ranzig ruiken en smaken. Dit is  

normaal en betekent niet dat het bedorven is. 

•  Vlokjes in de melk zijn meestal vetvlokjes. Door de fles 

na het opwarmen rustig te roeren, lossen deze weer op. 

Nooit schudden om de componenten zo intact mogelijk te  

behouden.



Verzorgen Kolven

Bewaren Voeden

Ontdek al onze producten en adviezen op www.lansinoh.nl en op lansinoh.be

#zozacht


