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Begin zo snel mogelijk na de bevalling met het stimuleren 

van de borsten. De studie heeft aangetoond dat wanneer 

de moeder het colostrum in het eerste uur na de bevalling  

handmatig begint te kolven en dit de dagen erna regelmatig 

blijft doen (meer dan 5 keer binnen 24 uur), dit in combinatie 

met een kolf op stimulatiefase (8 tot 10 keer binnen 24 uur), 

haar productie duidelijk op de vierde dag ziet toenemen. 

Techniek  “met de hand kolven”: vorm met de hand de  

letter C en plaats deze op ongeveer 3 cm afstand van de tepel 

(ongeveer langs de randen van de tepelhof). Geef wat druk 

naar de binnenkant van de borst (naar de ribben toe) totdat 

de melkklieren voelbaar zijn. Druk de borst zachtjes samen 

In sommige situaties moeten moeders kolven, met de hand en/of met behulp van een 

handmatig of elektrisch kolfapparaat.

Dr. Jane Morton, directeur van het Breastfeeding Medicine Program at Stanford University,  

heeft een onderzoek gedaan over de positieve effecten van kolven met de hand in combi-

natie met een dubbele elektrische kolf met als doel het verhogen van de melkproductie bij 

moeders van een prematuur kindje. Haar team heeft een strategie uitgewerkt waardoor  

de borsten optimaal gedraineerd worden; deze techniek kan immers door alle kolvende  

moeders toegepast worden.

Details van de methode van Jane Morton  
Bij een vroeggeboorte of als de baby niet zelf aan  
de borst kan drinken 

en verplaats de vingers weer naar voren. Laat de druk los en 

herhaal de beweging. Elke moeder zal er haar eigen ritme in 

vinden. Het is belangrijk dat zij de techniek vóór de geboorte 

heeft geoefend zodat zij het zelfstandig kan doen wanneer 

dat nodig is. Door zelf melk uit de borst te krijgen, zal haar 

zelfvertrouwen groeien.

Het beste is om veel huid op huid  toe te passen zodat 

oxytocine vrij komt en de toeschietreflex goed gestimuleerd 

wordt. Mochten moeder en kind van elkaar gescheiden zijn, 

kan de moeder op een rustige plaats gaan zitten en aan  

fijne beelden en situaties denken bijvoorbeeld. Een prettige  

omgeving is heel belangrijk voor de ontspanning.

Ze kan ook aan babykleertjes ruiken, naar foto’s kijken,  

warme kruidenthee drinken en vooral ontspannen, warmte 

op de borsten aanbrengen en deze zachtjes masseren. 



Massage van de borsten is heel belangrijk en zou  

een standaard onderdeel van de voorbereiding op de 

bevalling moeten worden zodat de moeder bewust wordt 

van de veranderingen die haar borsten meemaken. Dit reeds 

aanleren kan goed van pas komen na de geboorte om de 

productie goed te stimuleren.

Als het tepelhof opgezwollen is door extra toegediende vocht 

tijdens de bevalling, is het belangrijk om het weer soepel te 

krijgen voordat de borstkolf ingezet wordt: geef druk met 

de vingers aan beide kanten van de tepel (een minuut lang 

ongeveer) zodat er meer ruimte ontstaat.

Masseer vervolgens de borsten met beide handen. Maak 

oppervlakkige cirkelvormige bewegingen gevolgd door 

zachte cirkelvormige drukbewegingen met de handpalm. Om 

de toeschietreflex te stimuleren kunt je ook zachtjes met de 

vingertoppen of met de vingerkootjes  over de borst tikken en 

zacht in de tepel knijpen.

Kolven mag vooral niet pijnlijk zijn. Daarom moet de 

maat van de schelp goed op de tepel afgestemd zijn (niet te 

smal en ook niet te breed) waardoor de tepel er makkelijk in 

kan bewegen.

De zuigkracht van de kolf moet in het begin zacht en vooral 

snel en ritmisch zijn om de toeschietreflex op te wekken  

(stimulatiefase). Vervolgens moet de zuigkracht verhoogd 

worden en op een langzamer ritme kolven (drinkfase). 

Ondanks dat het aangetoond is dat een dubbele 
elektrische kolf efficiënter is voor het stimuleren van 

de melkproductie, vinden sommige moeders het fijner om 

enkelzijdig te kolven, ook al duurt een kolfsessie twee keer 

zo lang. Door extra compressie te geven halverwege de 

kolfsessie, kunnen andere toeschietreflexen makkelijker op 

gang komen. Wanneer de melkstroom afneemt of stopt, is het 

beter om de kolf uit te zetten en verder te gaan met manueel 

kolven (en de borsten af te wisselen) om de toeschietreflex 

weer te activeren. Elk druppeltje telt! Reken ongeveer op 
15 minuten per kolfsessie.

Juiste maat

Tepel

De tepel zit in het midden  
en kan vrij bewegen

Tepelhof



Moeders die de eerste 3 dagen 

minimaal 6 keer per dag met de hand 

hebben gekolfd in combinatie met een 

kolfapparaat, massages en compressie 

(blauwe lijn) bereiken gemiddeld 50% 

meer melkproductie gedurende de 

hele lactatieperiode dan moeders die 

uitsluitend een kolfapparaat gebruikt 

hebben (groene lijn). 

Deze moeders zullen merken dat 

hun melkproductie na 3 weken 

langzaamaan stagneert en soms zelfs 

stopt. Moeders die elektrisch kolven 

in combinatie met manueel  maar die 

heel weinig colostrum hadden na de 

geboorte, zitten qua melkproductie 

tussen deze twee groepen in (rode lijn).

  Eerste 24 uur: 2 tot 10 ml per keer

  24 tot 48 uur na de geboorte: 5 tot 15 ml per keer 

  48 tot 96 uur na de geboorte:30 tot 60 ml per keer

  Melkproductie volledig op gang: tussen 750 en 1000 ml per 24 uur per baby

Doel van de Jane Morton techniek:  500 tot 750 ml per 24 uur per baby 
tussen de 10 de en 15de dag

In het begin adviseren wij moeders 8 tot 10 keer per 24 uur te kolven, met niet 

langer dan 5 uur tussen twee sessies, waarbij ‘s nachts ook gekolfd wordt.  

Vervolgens zullen de frequentie en  duur aangepast worden aan de behoeften 

van de baby.

Wij adviseren ook de moeders om de gekolfde hoeveelheden te noteren zodat 

zij de vooruitgangen duidelijk kunnen zien.

Gemiddelde hoeveelheden  
afgekolfde melk

Analyse van de resultaten (zie grafiek)

Bron: Jane Morton, www.newborns.stanford.edu/maximizingmilkproduction

Hogere melkproductie door de combinatie van massages, elektrische kolf en kolven 
met de hand.

Manueel kolven  
+ kolfapparaat  
=> kolfapparaat + handen

Kolfapparaat + handen 
(compressie)

Uitsluitend kolfapparaat
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Kolven met de hand 
Het masseren van de tepelhof (afbeelding 1 en 2) kan toegepast worden  
om gestuwde borsten te verlichten. Je kunt ook je borsten masseren voordat  
je met de hand gaat kolven (afbeeldingen 3 en 4).

Na een paar keer oefenen, ontwikkelen vrouwen een 
eigen techniek die bij hun eigen gevoel past en op de 
reactie van hun borsten afgestemd wordt.

Wanneer het doel van de dagelijkse hoeveelheid 
melk bereikt is, kunnen bepaalde stappen ingekort 
of zelfs overgeslagen worden zonder dat het van 
invloed is op de melkproductie.

Bron: http://med.stanford.edu/newborns/professional
-education/breastfeeding/maximizing-milk-production.html

1.  Maak de borsten van tevoren goed warm.

2.  Masseer de borsten en de tepels om de toeschietreflex  
op te wekken.

3. Zet de dubbele elektrische kolf aan.

4.  Masseer de harde plekjes op de borsten  tijdens het kolven 
(je kan een kolf BH dragen die de schilden ondersteunt 
zodat jij je handen vrij hebt).

5.  Zet de kolf uit zodra de stroom afneemt en masseer de 
borsten opnieuw.

6.  Ga weer verder met kolven maar dan enkelzijdig of met de 
hand.

7.  Wissel meerdere keren van borst totdat je het gevoel hebt 
dat je borsten “leeg” zijn.

 

Samenvatting van de verschillende stappen  
bij een combinatie van manueel  
en elektrisch kolven

Massage van de tepelhof: 
met drie of vier vingers 
cirkelvormige bewe-
gingen maken van de 
buitenkant van de borst 
naar de tepelhof toe.

Met de hand kolven: 
plaats de hand in een C 
vorm langs de tepelhof, 
duim aan één kant en  
de vingers aan de andere 
kant. Druk zacht de borst 
in, horizontaal, naar de 
ribben toe.

Met platte handen 
langzaam wrijven van de 
buitenkant van de borst 
naar de tepelhof toe, tot 
aan de tepel. Herhaal de 
beweging over de gehele 
borstomtrek.

Breng de vingers rustig  
bij elkaar zodat er  
compressie ontstaat  
en de melk naar de tepel 
toe stroomt.
Herhaal de beweging 
totdat er geen melk meer 
komt, draai vervolgens  
je hand zodat je vingers 
andere melkklieren  
kunnen bereiken.
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  Scheiding van moeder en kind (vroeggeboorte, ziekenhuis-

opname).

  Stress bij de baby die de borst weigert door interventies.

  Baby met zuigproblemen (schisis, neurologische problemen, 

korte tongriem of strakke lipband…)..

  Niet efficiënt drinken aan de borst waardoor bijvoeding 

nodig is (misselijke baby, snel moe, laag geboortegewicht, 

geelzucht, moeilijke geboorte, weinig gewichtstoename…).

  Vlakke of ingetrokken tepels: kolven kan de tepel stimuleren 

en naar buiten trekken zodat het aanleggen  makkelijker 

wordt.

  Tepelkloven en pijn bij het drinken; kolven kan  rust bieden en 

de tepels helpen herstellen.

  Bij stuwing, (beginnende) borstontsteking, abces.

  Extra stimulans vanwege eerdere borstoperatie (vergroting 

of reductie), bij een tweeling, bij bijzondere medische 

omstan digheden of bij het gebruik van tepelhoedjes.

  Keuze van de moeder om exclusief te kolven en per fles te 

voeden.

  Terug aan het werk of tijdelijke scheiding van moeder en kind.

  Relactatie of geïnduceerde lactatie (opwekken van borst-

voeding door middel van hormonen).

  Melk doneren aan moedermelkbank voor te vroeg geboren 

of zieke baby’s.

Indicaties voor een elektrische kolf



Herinnering van de Nederlandse  
normen over het bewaren van moedermelk

Het is belangrijk dat de melk op een hygiënische 

manier opgevangen en behandeld wordt: handen 

wassen en dagelijks reinigen van de kolfapparaat, 

opvangbakjes en losse onderdelen

  Vers afgekolfde melk: 

4 uur op kamertemperatuur (16-25°),

 48 uur in de koelkast (4°) 

 4 maanden in de vriezer (-18°). 

Aanbevelingen:

  Ontdooide melk binnen 24 uur  gebruiken

  Ontdooide en opgewarmde melk binnen één uur  

gebruiken

Contra-indicaties:

  Indien de gewenste hoeveelheid melk op 

verschillende momenten afgekolfd werd, vermijd 

dan het mengen van warme melk met gekoelde of 

ingevroren melk. Het is beter om de vers afgekolfde 

melk af te laten koelen en dan aan de voorraad toe 

te voegen zodat de moleculen van de melk niet uit 

evenwicht gebracht worden.

Tips:

  Moedermelk kan gemakkelijk in een koeltas met 

koelelementen getransporteerd worden. Één 

voorwaarde: de koelketen niet doorbreken.

  Vervolgens kan het opgewarmd worden onder 

de lauwe kraan of in een pan met warm water 

(au bain-marie). Gebruik liever geen magnetron 

omdat vloeistoffen niet gelijkmatig verhit worden 

en  “hotspots” in de melk kunnen ontstaan. Daarbij 

verlaagt het de anti-infectieuze  eigenschappen van 

de moedermelk aanzienlijk.

  Moedermelk kan het beste in glazen of plastic 

bakjes (BPA en BPS vrij) of in diepvrieszakjes 

bewaard worden. Let op: de melk kan beter 

niet in diepvrieszakjes getransporteerd worden 

vanwege de kans op scheuren en besmetting van 

ziektekiemen).

NB: Volg voor de premature baby’s het advies  

van de afdeling neonatologie.

Informatiebronnen

1/www.lalecheleague.be

2/Association française de consultants en lactation  
www.consultants-lactation.org

3/Belgische Vereniging van Lactatiekundigen  
www.bvl-borstvoeding.be

Voor aanvullende informatie, mail naar:  
pro@lansinoh.fr



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

Verzorgen Afkolven

Bewaren Voeden

#zozacht


