
Lanoline
Een waardevol hulpmiddel voor borstvoedende moeders



Waarom lanoline gebruiken ?

Lanoline is een waardevol hulpmiddel voor de moeders 
die problemen ervaren tijdens de borstvoeding. Als 
het aanleggen niet goed gaat of als er sprake is van 
een verkeerde houding, kan er tijdens het voeden pijn, 
irritaties of kloven ontstaan. Het is dan belangrijk om 
de gevoelige plekken zo goed mogelijk te behandelen.

Andere factoren kunnen een rol spelen in de irritatie 
en uitdroging van de tepels, zoals het gebruik van 
zeep, lotions, douchegel of shampoos. Soms heeft de 
baby een beperking zoals een korte tongriem, of een 
beperking in de beweging van zijn kaak of  in de nek. 
Een baby van de borst brengen zonder van tevoren 
het vacuüm te hebben verbroken door de pink in zijn 
mondhoek te plaatsen, kan ook een bron van pijn zijn.

In welke situatie dan ook is het van belang om de oorzaak 
vast te stellen en zo snel mogelijk actie te ondernemen. 
Het belangrijkste is om de pijn te verminderen, 
zodat zowel moeder als kind van de voordelen van 
de borstvoeding op een rustige, aangename manier 
kunnen genieten

Een effectieve bescherming creëren

De beste manier om gevoelige tepels en kloven te 
behandelen is om een vochtige bescherming te creëren 
die de beschadiging zal afremmen en verlichting zal 
geven, waardoor het herstelproces zal versnellen. Deze 
bescherming zal helpen om de natuurlijke vochtigheid 
van de huid te behouden.

De hydratatie kan namelijk niet van buitenaf komen. Het 
is ook belangrijk dat de huid niet te lang vochtig blijft. 
Hoewel moeders wordt aangeraden om eigen melk op 
de tepels te smeren om irritaties te behandelen, is het 
niet bewezen dat dit efficiënt zou werken.

Een studie uit 2010 heeft aangetoond dat het gebruik 
van de lanoline HPA in combinatie met deskundig advies 
een positiever effect zou hebben dan het smeren van 
eigen moedermelk met hetzelfde deskundige advies 
(Abou-Dakn, et al/die Hebamme).

Huidverzorging

De behandelingswijze van pijn en kloven is in de loop 
der jaren vooruitgegaan. Tussen de jaren 70 en 90 
dacht men dat een vochtige huid de oorzaak was van 
de beschadigingen, en dat dus de oplossing zat in het 
droog houden van de tepels. 

Sommige deskundigen adviseerden om een föhn ervoor 
te gebruiken. Een snelle oplossing wellicht, maar door 
de extra spanning op de huid werden de kloven nog 
erger.

Te veel vocht kan immers ook problemen veroorzaken. 
De huid heeft tijd nodig om te herstellen. Wanneer een 
pleister op een wond wordt geplaatst die regelmatig 
in contact komt met water, dagen achter elkaar, wordt 
de huid vochtig en wit. Men noemt dit ‘maceratie’. De 
overtollige hoeveelheid water in de huid kan onmoge-
lijk weg en de huid krijgt hierdoor geen zuurstof meer. 
Wrijven over de huid, zelfs op een zachte manier, kan 
dan schade aanbrengen.

Lanoline biedt een veilige en gunstige omgeving voor 
het herstel van wonden. De huid behoudt op deze 
manier haar natuurlijke vochtigheid en vindt snel haar  
zachtheid en elasticiteit terug, terwijl er geen korstje 
ontstaat (Sharp, Donald A).
Deze constante hydratatie biedt daarbij een directe 
pijnverlichting voor de mama’s met geïrriteerde tepels. 
    
De werking is daarentegen nog niet helemaal duidelijk, 
maar men denkt dat door regelmatig lanoline in te 
smeren de tepels beschermd worden tegen externe 
invloeden, en ook dat de huidsomgeving gezond blijft 
voor de zenuwuitgangen (Mann-Mertz).
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Kiezen voor een ideale moisturizer

Lanoline wordt al meer dan 8000 jaar als 
verzorgingsproduct gebruikt, en het wordt al 2000 jaar 
vermeld in farmaceutische en medische teksten. De 
lanoline wordt in de talgklieren van schapen aangemaakt 
en heeft als doel de              wol te beschermen tegen 
regen en andere weersomstandigheden.

Men haalt de lanoline uit de wol nadat de 
schapen zijn geschoren, waarbij de dieren geen 
pijn ervaren. Er is vijftig kilogram wol nodig 
om een à twee kilo lanoline te produceren  

Het is dus een geheel natuurlijk en hernieuwbaar 
product, vrij van synthetische componenten.

Het is een natuurlijk verzachtend middel die de droge 
en ruwe huid verzacht terwijl die gehydrateerd wordt. 
En omdat het de huid niet helemaal afsluit, kunnen 
lucht en vochtigheid doordringen op een rustige manier. 
Lanoline vermindert de natuurlijke verdamping van de 
huid en voorkomt uitdroging
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Vrijwel alle medicamenten die met of zonder recept 
worden afgegeven, de voedingssupplementen, en 
alle algemene gezondheidsproducten die in Amerika 
geproduceerd en verkocht worden moeten allemaal aan 
strenge eisen van de Amerikaanse farmacopee voldoen. 
Wat volgens hun criteria acceptabel is, is vrij breed.

Een voorbeeld; sommige producten die lanoline 
bevatten worden ‘puur’ genoemd, terwijl maar 6% van de 
inhoud uit lanoline bestaat, wat de limiet is bij de USP. 
Daarbij worden ook nog de reinigingsmiddelenresiduen 

toegevoegd waaraan de USP geen grenzen stelt. Met 
andere woorden, ‘puur’ is niet altijd ‘puur’.

Wat is van belang bij deze constatering? Lanoline die 
echt puur is hoeft niet afgespoeld te worden voordat de 
baby aangelegd wordt. Hoeveel moeders zouden deze 
handeling willen vermijden als zij wisten dat de lanoline 
die zij gebruiken zoveel onzuiverheden bevat?

Is lanoline werkelijk zo zuiver als gezegd ?

. . .wat  maakt  de  lanol ine  van Lans inoh  
één van de  betere  voor  de  tepels  .

Extra informatie over de lanoline® 
HPA van Lansinoh

•  De enige lanoline gemaakt van 100 % lanoline HPA 
voor een constante hydratatie,

• BHT-vrij,

•  Bevat maar één ingrediënt, zonder bewaarmiddelen, 
noch additieven, noch water, noch chemische stoffen, 
noch parfum

•  Alle kleurstoffen en onzuiverheden die geurtjes 
veroorzaken zijn zorgvuldig gefilterd,

•  Geraffineerd bij lage temperatuur zonder bleek, in 
tegenstelling tot andere zalfjes/crèmes die lanoline 
bevatten,

•  Bevat geen water waardoor bacteriën zich niet 
kunnen ontwikkelen,

•  Veilig voor personen die allergisch zijn voor andere 
lanoline merken, 

•  Bevat minder dan één miljoenste resten van 
pesticiden,

•  Certificaat van de laatste gevalideerde analyses op 
aanvraag te verkrijgen.

Een zichtbaar en geurloos verschil
De lanoline HPA van Lansinoh is helderder dan andere 
soortgelijke producten, is geheel zuiver en vrij van 
bleekmiddelen en extra ingrediënten. 

Ook de geur is anders. Om precies te zijn, het ruikt 
naar niets. Dat komt door een uniek zuiveringsproces 
dat geen organische stoffen doorlaat in tegenstelling 
tot wat er normaal gebeurt wanneer natuurlijke oliën  
of hars wordt geoxideerd. Lansinoh controleert dit 
proces via een geavanceerde methode, waarbij gassen 
verwijderd worden door chromatografie in combinatie 
met spectrometrie.

Analyses tonen de natuurlijke stabiliteit van de lanoline 
van Lansinoh bij oxidatie aan, wat verklaart waarom 
deze lanoline geurloos is.

Lanoline® HPA van Lansinoh

Sommige producten op basis van lanoline bevatten 
het bewaarmiddel butylhydroxytolueen (BHT), 
een antioxiderend additief dat wordt gebruikt in 
cosmetica, geneesmiddelen, aardolieproducten en 
vliegtuigbrandstof.

De lanoline HPA bevat maar één ingrediënt en is vrij van 
bewaarmiddelen (BHT) noch van resten van detergenten 
uit het scheren van de schapen, grotendeels allergeen.

Dit alles maakt van de lanoline HPA het meest geschikte 
en veilige product voor de tepels dat op de markt 
verkrijgbaar is. Het hoeft dus niet worden weggehaald 
voordat de baby drinkt.

Vrij van smaak, bedacht voor baby’s
De smaak van het product is een belangrijke factor bij 
borstvoeding omdat baby’s in contact kunnen komen 
met lanolineresten tijdens het drinken. De meeste 
tepelcrèmes hebben een smaakje die moeilijk te 
verwijderen is en dus de baby kan verstoren.

Wij denken dat het goed is dat borstvoedingsspecialisten 
het product eerst zelf proeven voordat zij het aan een 
moeder aanbevelen om na te gaan of het inderdaad 
smaakloos is zodat de baby geen afweer van de borst 
krijgt.

Het is niet wat ze toevoegen … Het is wat wij weghalen…
- Antioxidanten

- Conserveermiddelen

- Parfum

- Alcohol 

- Beta-glucanen 

- Aloë vera

-  Zachte amandelolie

- Perubalsem

- Cetostearylalcohol

- Dexpanthenolum

- Vaseline

-  Mengsel van 
emulgerende wassen

- Zonnebloemolie

- Vitamine E

- BHT & BHA

- Bleekmiddel

- Reinigingsmiddelenresiduen

- Pesticiden

- Alcohol vrij van lanoline

- Vrije vetzuren

- Peroxiden

- Producten uit primaire oxidatie

- Peroxiden & Hydro peroxiden

- Producten uit secundaire oxidatie

- Aldehyden en ketonen

USP
(mod) 

Lanoline

Concurrerende 
producten 

(meerdere  
ingrediënten)

Lanoline® HPA 

(1 ingrediënt)



De effectiviteit van het 
smeren optimaliseren
Om een gezonde, vochtige omgeving te creëren, is het be-
langrijk om de moeders te adviseren een kleine hoeveelheid 
crème na elke voeding op de tepels te smeren zodat de tepels 
goed bedekt zijn en dus snel herstellen. 

De ideale hydratatie kan niet plaatsvinden als de tepels 
in de open lucht drogen of niet goed ingesmeerd zijn. 
Het is van belang om te benadrukken dat mede door een 
consequente handeling na elke voeding de huid haar 
zachtheid zal behouden.

Hoe Lanoline van 
Lansinoh te gebruiken?
Wij adviseren de moeders om de tepels eerst zacht te 
deppen met een schone tissue en niet in de open lucht 
te laten drogen. Vervolgens moeten de handen worden 
gewassen, en daarna wordt een druppel crème even 
tussen de vingers opgewarmd om dat vervolgens op de 
tepel en tepelhof te smeren. Soms kan zelfs een beetje 
crème in het midden van de zoogkompres gesmeerd 
worden.

Omdat de lanoline HPA van Lansinoh puur is, is het vóór 
het aanleggen niet nodig om het weg te vegen. Het kan het 
beste op kamertemperatuur bewaard worden; hoe warmer 
het is, hoe zachter de crème wordt.
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Hypoallergeen van nature
Er zijn maar heel weinig mensen die allergisch zijn voor 
lanoline. Deze reactie komt voornamelijk door een allergeen 
aanwezig in het alcoholvrije gedeelte van lanoline. Lanoline 
HPA Lansinoh is zodanig gepurifieerd dat het risico op een 
allergische reactie vrijwel nihil is, want het bestaat immers 
voor minder dan 1,5% uit vrije alcohol en voor 0,05% uit 
reinigingsmiddelen.

Met zo’n minimale hoeveelheid aan onzuiverheden is het 
voor de artsen van de Clark studie duidelijk dat er geen 
verband is tussen allergieën en lanoline.
De naam ‘Lansinoh’ is een combinatie van woorden en 
symbolen die staan voor ‘lanoline zonder alcohol’; ‘LAN’ 
staat voor lanoline, ‘SIN’ betekent ‘zonder’ in het Latijn en 
‘OH’ staat in de chemie voor alcohol.  

Feitenonderzoek en andere artikels
Gedocumenteerde bronnen
De verklaringen over de therapeutische waarde van HPA-lanoline van Lansinoh zijn gecontroleerd.

Voor meer informatie en/of om meer uitgaven van dit document 
 te ontvangen, stuur een mail naar pro@lansinoh.fr
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