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Mastitis van de borst, ook bekend als kraammastitis of borstontsteking, is een vrij ernstig 

ontstekingsverschijnsel van de borst tijdens de lactatieperiode en vereist dringende en 

adequate maatregelen om de vrouw te behandelen om complicaties of vroegtijdig afbouw 

van de borstvoeding te voorkomen. 

Volgens de onderzoeken van Foxman in 2002 en Amir in 2007 ervaren 10 tot 20% van de de 

borstvoedende moeders mastitis tijdens de eerste 6 maanden van de lactatie, en dit meestal 

6 à 8 weken na de bevalling. 

Een goede voorlichting erover is van essentieel belang voor de professionals omdat er helaas 

nog te veel verschillende acties worden ingezet die de vrouwen niet voldoende of adequaat 

helpen bij het ontwikkelen van mastitis.

Wat is een mastitis?
Er zijn verschillende vormen van mastitis. Mastitis is in 

de medische literatuur lang gedefinieerd als een infectie 

van de borstklier door een ziekteverwekker. 

Recentelijk hebben deskundigen mastitis beschouwd als een 

reeks mogelijke medische aandoeningen: chronische stuwing 

(subklinische mastitis), niet-infectieuze ontsteking (stuwing 

in de melkkanalen door verstopping), infectieuze ontsteking 

(acute mastitis) die kan leiden tot abces van de borst als 

de behandeling niet goed is ingezet (Foxman 1994, Inch 

1995, Michie 2003, Amir 2007). Mastitis is meestal eenzijdig 

maar in sommige gevallen zoals bij nosocomiale infectie 

(ziekenhuisinfectie) kan het dubbelzijdig zijn. 

Staphylococcus aureus is verantwoordelijk voor 82% van de 

infectieuze mastitis, gevolg door kiemen als streptokokken, 

anaëroben en enterobacteriaceae.

Symptomen: 
In alle gevallen is er sprake van een ontsteking die 
gekenmerkt wordt door: 

   een rode warme en pijnlijke plek op de borst, voelbare 

schijfjes, striae aan de oppervlakte of een voelbare massa 

(zie foto 1, 2 en 3)

   een ziekgevoel die gepaard gaat met spierpijn, vermoeidheid, 

rillingen, net als bij griep

   heftige pijn vóór, tijdens en na de voeding en bij het aanraken 

van de huid

   zichtbare sliertjes melk uit de tepel of tijdens het kolven. 

Als er sprake is van mastitis kan de baby de borst 

weigeren; de melk zelf wordt niet aangetast maar krijgt 

een zoutachtige smaak door de hoge concentratie aan 

natriumchloride. Als het voor de moeder onplezierig is, 

kan zij kolven en de melk per fles aanbieden.

Stafylokok aureus is een veelvoorkomende en onschuldige micro-organisme als het op de huid of 

op externe slijmvliezen (bv neusgaten) wordt aangetroffen maar kan een ernstig pathogeen worden 

als het een wond koloniseert. Deze micro-organismen hebben ook het vermogen om te muteren om 

multiresistent te worden, met name in ziekenhuizen, en zijn verantwoordelijk voor veel nosocomiale 

infecties bij mensen die door vermoeidheid, stress, infuus of verminderde weerstand kwetsbaar 

zijn. Het is belangrijk op te weten dat 30 tot 50% van de bevolking een gezonde drager van Staphylo-

coccus aureus is. 

Om besmetting te voorkomen, is zorgvuldige hygiëne (handen) van essentieel belang.

Wist je dat?



Op basis van hun klinische ervaring voegen de 
lactatiekundigen de volgende risicofactoren toe: 

   profylactische toediening van antibiotica tijdens de bevalling 

heeft invloed op de microbiote en vermindert de weerstand 

van de vrouw

   vroegtijdige scheiding van moeder en kind en geen of te 

weinig begeleiding bij stuwing 

   gebrek aan hygiëne (handen, tepels of onderdelen zoals  

tepelhoedjes, borstschelpen, kolven)

   verkeerde tepelcrème

   verkeerd gebruik van het kolfapparaat

   een genetische predispositie op mastitis door een verzwakte 

microbiota

   bloedarmoede

   slechte voedingspatroon

   roken

   een immuundeficiëntie, met name IgA-deficiëntie 

   afwijkingen in de borststructuur (chirurgie, beschadigde 

borstklier of melkkanalen, trauma).

Risicofactoren
Verschillende studies (Riordan 1990, Fetherston 
1998, Foxman 2002) zijn het eens over de volgende 
risicofactoren: 

   vermoeidheid, gebrek aan slaap en stress die de weerstand 

verminderen

   stuwing of inflammatie die ontstekingen bevorderen

   verstopte melkkanalen (te strakke kleding,buik of zijligging 

tijdens het slapen, strakke draagdoek…)

   moeilijkheden bij het aanleggen, slecht drinkgedrag van de 

baby waardoor de borst niet goed gedraineerd wordt

   tepelkloven die een ingang vormen voor bacteriële superin-

fectie (zie foto 4)

   neus- en keelholte-infectie bij de moeder, de baby of één van 

de familieleden

   wijziging in de voedingsschema (bewust of onbewust)

   mastitis in anamnese.

BELANGRIJK: Een borstvoedende vrouw met pijnlijke 

borsten moet serieus worden genomen door de medische 

omgeving, zelfs als ze geen koorts heeft, omdat een 

vertraagde behandeling van mastitis ernstige gevolgen 

kan hebben, zoals de ontwikkeling tot abces, wat meestal 

een traumatische ervaring is. Deskundige begeleiding 

en ondersteuning moeten meteen ingezet worden bij 

problemen met de borstvoeding en acute pijn.
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4



Hyperlactatie
Sommige vrouwen produceren veel meer melk dan wat 

hun baby nodig heeft. Het stabiliseren van de productie 

kan enige tijd duren waardoor zij extra gevoelig worden voor 

mastitis. En goede drainage van de borsten vermindert het 

risico op inflammatie maar kan verstoord worden als de 

productie te hoog is (Amir 2000). Vogel (1999) concludeert 

ook dat mastitis het resultaat kan zijn voor een overvloedige 

productie.

Tepelkloven
Wanneer de moeder die borstvoeding geeft letsels aan de 

tepels vertoont,¬ kunnen nosocomiale micro-organismen 

de borst binnendringen waardoor de melkkanalen en de 

borstklier geïnfecteerd raken. De vrouw wordt vervolgens 

kwetsbaarder tijdens de stuwingsfase, een fase waarin de 

productie op gang komt en de druk op de borsten groter 

wordt waardoor er kans is op inflammatie.

BELANGRIJK: Moeders moeten al direct na de geboorte 

deskundige begeleiding bij borstvoeding krijgen om 

problemen zoals kloven en pijn te voorkomen. Als er 

letsels ontstaan, kunnen de tepels eerst gespoeld 

worden alvorens een herstellende crème aan te brengen 

(bijv. Lanoline Lansinoh®). Dagelijks wassen met milde 

antibacteriële zeep kan ook helpen om de wonden 

schoon te houden. Deze maatregelen worden alleen 

aanbevolen tijdens de herstelperiode van de tepels.

Behandeling bij beginnende 
borstontsteking: 

   optimale bedrust met minimale spanning. Vooral doorgaan 

met voeden! 

   warmte en massage regelmatig toepassen op de gevoelige 

plek

   zorgen voor een goede drainage van de borsten, om de 

twee à drie uur

   gebruik van pijnstilling (paracetamol) of sterkere medicatie 

zoals NSAID’s (ibuprofen, diclofenac of naproxen) in overleg 

met de huisarts 

   veel drinken in combinatie met een gezonde voeding rijk  

aan micronutriënten met name vitamine C, B en E, om het 

immuunsysteem te ondersteunen

   een recente studie (Arroyo Martin Maldonado 2010: Behan-

deling van infectieuze mastitis tijdens de lactatieperiode, 

Antibiotica versus orale toediening van lactobacillen uit 

moedermelk) heeft het belang van probiotica (Lactoba-

cillus salivarius, gasseri en fermentum) aangetoond bij het 

oplossen van mastitis op korte en lange termijn.

Bij mastitis bevat moedermelk extra 

ontstekingsremmende componenten die het  

kindje beschermen tegen bacteriële infectie.  

De baby kan dus doorgaan met drinken aan de borst, 

ook in geval van een antibioticakuur. In dit geval 

wordt ook voor de baby probiotica aanbevolen om 

de darmflora die door de antibioticagebruik van  

de moeder wordt gewijzigd, te versterken. 

Wist je dat?

Principe van de werking van probiotica: De goede 

bacteriën van probiotica koloniseren de borstklier om 

vervolgens de pathogenen die verantwoordelijk zijn 

voor de mastitis te bestrijden.

BELANGRIJK: indien geen verbetering van de klinische 

toestand na 24 uur of verergering van de symptomen 

binnen 8 tot 12 uur  ANTIBIOTICA gedurende 7 tot 10 

dagen en eventuele foto laten maken om abcesvorming 

uit te sluiten. 

Nauwkeurige ondersteuning van de vrouw en advies 

voorzetten: RUST, WARMTE en DRAINAGE.



Complicaties: borstabces   
Een mastitis die niet goed behandeld of verwaarloosd 

wordt, kan zich tot abces ontwikkelen, oftewel een holte in 

de borstweefsel die gevuld is met pus. De symptomen van 

een abces zijn flinke pijn, zwelling en roodheid. Sommige 

abcessen ontwikkelen zich dichtbij het tepelhof, redelijk aan 

de oppervlakte en rijpen als puisten van verschillende grootte, 

anderen gaan vanzelf weer open.

De gevallen van abcessen verschillen van onderzoek tot 

onderzoek en van land tot land. In de Verenigde Staten 

bijvoorbeeld bereikt de incidentie tot abces de 11% volgens 

Foxman (2002), terwijl in Zweden, waar de meeste moeders 

exclusieve borstvoeding geven en nauwkeurig begeleid 

worden, de incidentie slechts van 0,1% is (Kvist onderzoek uit 

2005 over mastitisgevallen tussen 1987 en 2000). Volgens het 

Zwitserse medische tijdschrift (2014, 10 p 925) « is het risico 

op het ontwikkelen van een abces bij¬ mastitis 5 tot 10%» (zie 

foto 5).

Na een borstontsteking kan de 

productie van de aangetaste borst 

tijdelijk minder worden. Het is alsof 

de borst zich beschermt door een 

natuurlijke rust in te lassen.

Wist je dat?

Foto 5 - Patiënt 6 weken PP met een 
abces van een diameter van 8 cm, 
succesvol behandeld via drainage en 
vervolgens door medicatie (Pyostacine 
500mg: 2 cp 3x per dag gedurende in 
totaal 3 weken). Direct na de behandeling 
kan de borstvoeding doorgaan, dit is 
zeker aan te bevelen.



BELANGRIJK: 

•  De belangrijkste oorzaak van abces is een te snelle 

afbouw van de borstvoeding tijdens een borstontsteking 

gecombineerd met tepelkloven.

•  Om de diagnosis hiervan te bevestigen is het aan te 

bevelen een echo te laten uitvoeren in een centrum 

voor medische beeldvorming die vertrouwd is met deze 

pathologie.

•  De diagnose van een abces wordt gesteld op basis 

van de symptomen, de medische geschiedenis van 

de patiënt en een lichamelijke onderzoek. Als de 

behandeling via antibiotica onvoldoende is geweest, is 

abcesdrainage nodig. De arts prikt de holte aan zodat 

de pus kan weglopen. Vervolgens is een goede hygiëne 

erg belangrijk. Niet roken en een gezond gewicht 

behouden zijn ook van primair belang ter preventie van 

subaerolaire abcessen in de borst. (zie foto’s 6, 7, 8, 9).

•  Tijdens de behandeling en daarna wordt het doorzetten 

van de borstvoeding aanbevolen. Als het abces peri-

areolair is,kan het aanleggen of het gebruik van een 

kolfschelp moeilijk en pijnlijk zijn. In dit geval heeft met 

de hand kolven de voorkeur. 

•  Als het doorprikken van het abces moeilijk of onmogelijk 

is, zal een chirurg een radiale incisie maken die zo 

ver mogelijk verwijderd is van het tepelhof om de 

melkkanalen niet te beschadigen. Hij zal het abces 

draineren en volledig reinigen en de wond openlaten, 

met genezing van binnenuit. Afhankelijk van de diepte 

van het abces wordt dan een drain geplaats. Tijdens 

de interne genezingsfase kan er melk uit de wond 

stromen; een natuurlijk proces aangezien moedermelk 

antibacteriële componenten bevat die het herstel 

van de wond zullen bevorderen. Om de genezing te 

versnellen is het bovendien belangrijk om geen verband 

op de wond aan te brengen, de weefsel moet « ademen » 

om te kunnen genezen (zie foto’s 10, 11, 12 en 13).

•  Het voortzetten van de borstvoeding is afhankelijk van 

de snelheid van de behandeling van het abces, de plek 

op de borst en de emotionele toestand van de moeder.

Foto’s 6, 7, 8 et 9 - Foto’s van dezelfde patiënt met 2 maanden 
PP, met succes behandeld na een abces met een diameter van  
8 cm door middel van een enkele punctie en aspiratie gevolgd door 
antibioticakuur (Pyostacine 500 mg: 2 cp 3x per dag gedurende  
12 dagen). Gedeeltelijk gebruik van een manuele borstkolf en 
aanleggen aan beide borsten tijdens de behandeling.

Foto’s 10, 11, 12 et 13 - Foto’s van dezelfde patiënt behandeld 
met drainage aan beide borsten op 6 weken PP. Pijnstillers en 
ontstekingsremmers maar geen antibiotica. Lange genezingsperiode. 
Kolven en afbouw van de borstvoeding gedurende 3 weken en 
vervolgens geleidelijke hervatting van de exclusieve borstvoeding.



Afwijkende situatie
Als de patiënt terugkerende mastitis ontwikkelt die niet 

op antibiotica reageert of een afwijkend beeld geeft,moet 

er gezocht worden naar een infectie door zeldzamere 

pathogenen. In bepaalde gevallen kan een biopsie noodzakelijk 

zijn om borstkanker uit te sluiten. Hierbij wordt een stukje 

van het aangedane weefsel weggenomen om onder de 

microscoop te bekijken.  

Conclusie
Een goede en duidelijke voorlichting over de oorzaken en 
symptomen van een beginnende borstontsteking is van 
primair belang voor borstvoedende moeders. Alert zijn en 
een deskundige inschakelen kan veel problemen en nare 
ontwikkelingen voorkomen. 

Preventie is essentieel:  

   een comfortabele voedingshouding en een goede 
aanlegtechniek aan de borst om pijn en kloven te vermijden 

   goede drainage van de borsten met voldoende  
voedingsmomenten om verstoppingen te voorkomen 

   goede hygiëne (handen en tepels) om bacteriële besmetting 
te voorkomen 

   dagelijkse borstmassage 

   een gezonde voeding die een goede microbiota bevordert 
en een sterker immuunsysteem garandeert 

   rust en emotionele steun om stress te helpen verminderen.
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