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Veel voorkomende  
symptomen bij hyperlactatie   

Bij de moeder:

•  Constante stuwing tot soms ondraaglijke spanning in de 

borsten

•  Het gevoel dat de borsten maar heel weinig ontspannen na 

een voeding of dat ze zich kort daarna direct weer vullen

•  Continu melk lekken 

•  Herhaalde mastitis door onvoldoende drainage van de 

borsten (zie de brochure van Lansinoh over de lacterende 

borstmastitis)

•  Zeer sterke toeschietreflex

•  Pijnlijke tepels tot diepe kloven als gevolg van het bijten en 

onrustig drinken van de baby

•  Schuldgevoel en frustratie ten opzichte van het kindje

Bij de baby:

•  Onrustig drinken aan de borst: de baby raakt gespannen, 

strekt zich uit, trekt zijn hoofd naar achteren en huilt, verslikt 

zich, slikt zeer snel achter elkaar, klakt met de tong, zuigt veel 

lucht naar binnen 

•  Winderigheid, buikpijn, harde boeren, spugen, ontroostbaar 

huilen na de voeding

•  Weigert soms de borst doordat hij de melkstroom van de 

melk niet kan reguleren en niet kan verwerken

•  Dunne en overmatige ontlasting, meestal groen en schui-

mend  door een te grote inname van lactose die niet verteerd 

kan worden in de dunne darm 

•  Snelle en grote gewichtstoename die op den duur kan  

fluctueren als de voedingen niet efficiënt worden

•  Mattige tot slechte aanhap en bijten aan de tepel om de flow 

van de melk te verminderen

Oorzaken van hyperlactatie

Het fenomeen van hyperlactatie is vrij onbekend, we  
weten niet exact waardoor het komt. Echter zijn er drie 
aanknopingspunten die een verklaring kunnen bieden.

1. Hyperprolactinemie:

•  Als gevolg van een tumor: aanwezigheid van een goedaardig 

tumor (prolactinoom) in de hypofyse dat resulteert in een 

hoger prolactinegehalte

•  Als gevolg van medicatie: de inname van bepaalde medica-

menten, vooral middelen tegen misselijkheid (domperidon), 

sommige kalmerende middelen, antidepressiva, bloed-

druk-verlagende medicijnen kunnen een prolactinestijging  

veroorzaken

•  Door fysiologische oorzaken zoals een overmatig gebruik van 

galactogenen, melkproducten of door stress

 

2. Een genetische aanleg of bijzondere  
omstandigheden:

•   Doorvoeden tijdens een volgende zwangerschap

•  Een eerdere ervaring (van een tweeling bijvoorbeeld) 

•  Een “familiekenmerk” (moeder, grootmoeder) van hyper-

lactatie   

3. Een ontregeling van het fysiologische  
mechanisme door:

•  Op vaste tijden te voeden, dus niet op verzoek en niet  

naar behoefte

•  Een onjuist of niet gepast gebruik van een kolfapparaat 

•  Verkeerde interpretatie van de voedingssignalen van  

de baby

Hyperlactatie

Wanneer de moeder geen medische problemen heeft waardoor zij niet voldoende melk kan aanmaken  
voor haar baby, en wanneer zij goed van start is gegaan met efficiënte voedingen in een rustige en stressvrije 
omgeving, zou ze gedurende de eerste drie weken na de bevalling iets meer melk kunnen aanmaken dan  
wat haar kindje werkelijk nodig heeft. Dat is een natuurlijk proces en, zonder  storende factoren van buitenaf, 
zal haar productie geleidelijk toenemen en zich continu aanpassen aan de behoeften van haar baby  
om uiteindelijk volledig in evenwicht te zijn na ongeveer zes weken post partum. De lactatie is dan in volle 
gang en de hoeveelheid geproduceerde melk zal relatief stabiel blijven totdat de baby zes maanden oud is 
(gemiddeld 800 ml per 24 uur).

Echter produceren veel vrouwen al op dag 10-15 post partum meer melk dan nodig is en blijven dit vervolgens 
doen. Dit is soms een lastige situatie voor deze moeders die continu druk in de borsten ervaren. Het aanleggen 
wordt moeizaam waardoor het voeden ongemakkelijk wordt en de stress en onzekerheid gepaard toenemen.  
Wij praten in dat geval over hyperlactatie en als de moeder geen ondersteuning krijgt, is de kans groot dat zij, 
door de aanhoudende lasten of vanwege de frustratie van het onrustig voeden, vroegtijdig zal stoppen met 
de borstvoeding.

In tegenstelling tot de vele onderzoeken  rondom een lage productie is er weinig bekend over hyperlactatie, 
een reëel probleem voor veel vrouwen.



Hyperlactatie    Pagina4 2020 Hyperlactatie    Pagina52020

Diagnose stellen 

•  Verkeerde drinktechniek door bijvoorbeeld een te korte 

tongriem, door micrognathia of retrognathia (afwijkende  

onderkaak) of door stridor (vernauwde luchtweg)

•  Verkeerde voedingshouding waardoor de baby onrustig 

wordt, de borsten slecht gedraineerd worden en er pijn  

ontstaat

•  Een sterke toeschietreflex betekent niet altijd dat er sprake 

is van hyperlactatie; de situatie en vermogen van moeder en 

kind moeten als eerste goed bekeken worden.  

Mogelijke oplossingen 

Het is belangrijk om als eerste het vermogen van de baby 
nauwkeurig in te schatten en de drinktechniek eventueel 
aan te passen voordat er strenge maatregelen genomen 
worden om de melkproductie af te laten nemen. Als de 
baby niet optimaal kan drinken, kan een goede tot grote 
productie een balans maken en ervoor zorgen dat hij  
voldoende melk tot zijn beschikking heeft.  

•  «Blokvoeden» betekent dezelfde borst een aantal keren (en 

aantal uren) achter elkaar aanbieden zodat de andere borst 

op een rustiger tempo gaat werken. 

Het is belangrijk om de borst die niet aangeboden wordt goed 

te blijven controleren op soepelheid; massage, kort met de 

hand kolven of de melkcollector van Lansinoh kunnen erbij 

helpen. Het kan een paar dagen duren voordat de pro ductie 

zich stabiliseert maar de resultaten van blokvoeden zijn  

onlangs duidelijk bewezen.

•  Kruiden: er is nooit echt onderzoek gedaan naar de werking 

ervan maar het is inmiddels  bekend dat munt en peter selie 

een remmende werking hebben op de melkproductie. En 

over salie zei Thomas W. Hale in 2017 in zijn «Medications and 

mothers’milk» dat het met mate gebruikt moet worden door 

de mogelijke schadelijke effecten op de baby. 

•  Gebruik van de Therapearl® van Lansinoh; warm/koude gel 

kompressen om stuwing te verlichten. Koolbladeren op de 

borst schijnen eveneens een natuurlijke, verkoelende en 

ontstekingsremmende werking te hebben.

•  Homeopathische middelen: vraag ervoor advies bij een 

deskundige om de productie af te laten nemen zonder deze 

te storen.

•  Gebruik van de pil: vraag ervoor advies aan je verloskundige.

•  Een vetarm dieet met behoud van verse groenten, fruit,  

granen (met uitzondering van galactogenen zoals aman-

delen, sesamzaad en andere oliehoudende zaden, malt, 

linzen  en  kruidenthee op basis van venkel, fenegriek, komijn 

en anijs).

•  Aangepaste  voedingshoudingen:

 -  de moeder leunt achterover en de baby ligt op haar buik 

(gebruik maken van de zwaartekracht)

 -  de baby in een recht zittende houding voor de borst, op het 

been van de moeder 

 -  de zijligging

•  Tijdelijk gebruik maken van een tepelhoedje om de directe 

stimulans en de kracht van de toeschietreflex te verminde-

ren. Vraag ervoor advies bij een lactatiekundige. 

•    Borstmassage om de circulatie te stimuleren en verstopte 

melkkanalen te voorkomen

•    Gebruik van HPA® Lanoline om pijnlijke tepels te verlichten 

en indien nodig de zoogkompressen van Lansinoh.

•  In geval van extreme hyperlactatie: de borsten leeg kolven 

(resetten) en vervolgens blokvoeden, dit onder begeleiding 

van een deskundige om verergering te voorkomen en een 

adequate productie te bereiken. 

•  Vervolgens voeden op verzoek en de borsten regelmatig 

controleren op soepelheid. 

• Prolactine is een hormoon 
dat aangemaakt wordt in de 
voorkwab van de hypofyse en 
dat verantwoordelijk is voor de 

aanmaak van melk. De afgifte ervan varieert 
volgens een bepaald biologisch 24-uursritme: ‘s 
nachts en ‘s morgens vroeg is de afgifte van 
prolactine hoger dan overdag.

• Oxytocine is het “Gelukshormoon” en speelt 
een belangrijke rol bij liefde, hechting tussen 
moeder en kind maar ook tijdens de weeën van 
de bevalling. Oxytocine is verantwoordelijk voor 
de toeschietreflex tijdens de voedingen aan de 
borst.  Het werkt pulserend en is zeer gevoelig 
voor de emotionele toestand van de moeder.

• Laten we één van de belangrijkste 
kenmerken van de lactatie benoemen: hoe 
vaker en hoe beter de borsten geleegd worden, 
hoe meer melk ze produceren. Het prolactine-
gehalte is op z’n laagst wanneer de borsten vol 
zijn. En hoe meer de borsten gestimuleerd en 
geleegd worden, hoe meer prolactine-receptoren 
ontstaan waardoor de melkproductie toeneemt.

• In normale omstandigheden is de 
melkaanmaak afhankelijk van een autocriene 
factor: de F.I.L (Feedback Inhibition of Lactation), 
een hormoon dat door het klierweefsel 
aangemaakt wordt en  de melkproductie 
reguleert wanneer de borsten vol zijn. In geval van 
hyperlactatie wordt deze fysiologische regulering 
als het ware verstoord.
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Borstschelpen kunnen door de constante druk  

op het klierweefsel een overproductie stimuleren  

en verergeren, in tegenstelling tot het nieuwe product 

van Lansinoh, de melkcollector.

Hiermee wordt de melk die uit de borsten loopt  

opgevangen zonder dat de borst gestimuleerd wordt: 

een eenvoudige en efficiënte oplossing bij lekken  

of bij stuwing.

Wist u dat?

Belangrijk 

Moedermelk is waardevol; het is niet alleen de perfecte 
aangepaste voeding voor je baby maar ook een substantie 
die het leven van te vroeg geboren of zieke kindjes kan 
redden.  Daarom is het belangrijk om de vrouwen met een 
grote productie te stimuleren om hun melk te doneren.  
De melk hoeft niet weggegooid te worden maar kan  
opgevangen worden onder bepaalde eenvoudige  
hygiënemaatregelen. 

Informeer bij de moedermelkbank en vraag naar  
de mogelijkheden om moedermelk te schenken.  
Een fantastisch initiatief met ontelbare positieve gevolgen. 

Samenvatting

Met een goede begeleiding en ondersteuning zou elke moeder  
borstvoeding kunnen geven; overproductie is weliswaar voor 
veel lactatiekundigen een uitdaging, maar er zijn oplossingen 
voor!

Er moet nog veel onderzoek naar gedaan worden om het  
beter te begrijpen. Een ding is zeker: overproductie en het 
schenken van moedermelk kunnen uiteindelijk een positief 
effect hebben op de toekomst van te vroeg geboren en zieke 
baby’s.    

Gemakkelijk te 
gebruiken en te reinigen

De melkcollector 
is voorzien van een 

nekkoord om ervoor 
te zorgen dat de 

opgevangen melk niet 
omgegooid kan worden

De zuignap aan de 
onderkant zorgt voor  

stabiliteit



Verzorgen Kolven

Bewaren Voeden

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

#zozacht


