
Brochure geschreven door Céline Moly, lactatiekundige IBCLC, voor Lansinoh Nederland

een prachtige uitdaging met jezelf!

Weer aan het werk en  
borstvoeding blijven geven:  



Weer aan het werk en borstvoeding blijven geven: een prachtige uitdaging met jezelf!    Pagina2 2021 Weer aan het werk en borstvoeding blijven geven: een prachtige uitdaging met jezelf!    Pagina32021

Laten we eerst kijken  
wat de wet zegt als het om  
zwangerschapsverlof gaat 

•    Een vrouw heeft recht op minimaal 16 weken zwanger-

schaps- en bevallingsverlof. Het verlof gaat in tussen 6 weken 

en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. De vrouw 

bepaalt binnen deze periode zelf op welke dag zij het ver-

lof laat ingaan. Na de bevalling heeft zij recht op minimaal 

10 weken bevallingsverlof.

  Als zij bevalt voordat het zwangerschapsverlof ingaat, dan 

duurt de zwangerschaps- en bevallingsverlof ook 16 weken.

•    Als het om een tweeling of een meerling gaat, heeft de 

zwangere recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en 

bevallingsverlof. Tot dan duurde het totale verlof minimaal 

16 weken. De zwangere bepaalt zelf de eerste dag van haar 

zwangerschapsverlof tussen de 10 en 8 weken voor de dag 

na de uitgerekende datum. Deze periode heet de flexibili-

seringsperiode. Na de bevalling heeft zij recht op minimaal 

10 weken bevallingsverlof. Kiest zij ervoor om in de flexibilise-

ringsperiode nog door te werken? Dan worden de dagen die 

zij doorwerkt op bij het bevallingsverlof.   

•    Bevalt de vrouw eerder dan de uitgerekende datum, dan 

duurt haar zwangerschapsverlof korter. Zij kan de gemiste 

dagen van de zwangerschapsverlof dan optellen bij het  

bevallingsverlof. 

De World Health Organisation (WHO) raadt moeders  

wereldwijd aan om hun kinderen de eerste zes maanden van 

hun leven exclusieve borstvoeding te geven en daarna andere 

voeding te introduceren terwijl de borstvoeding wordt voort-

gezet tot een leeftijd van twee jaar of ouder. 

Dat wetende is het belangrijk om de wet daar op aan te laten 

sluiten. 

voedingsbron en een goede bescherming. Ermee kan de 

peuter de tijd nemen om naar vaste voeding toe te groeien. 

Want zolang hij aan de borst drinkt, blijft de samenstelling 

van de melk zich aan zijn behoeften aanpassen.

•    Daarnaast is het wetenschappelijk aangetoond dat kinderen 

die lang borstvoeding krijgen minder kans hebben op aan-

doeningen als atopisch eczeem, allergie en acute midde-

noorontsteking, allerlei infecties en ontstekingen, waaronder 

diarree, hersenvlies- en blindedarmontsteking en luchtweg- 

en urineweginfecties, wiegendood, auto-immuunziekten en 

jeugddiabetes.

•    De gezondheidsvoordelen zijn er niet alleen voor het kindje 

maar ook voor de moeder; door langdurig borstvoeding te 

geven, wordt haar metabolisme aangesterkt en wordt de ri-

sico op ziekten zoals botkanker, hartklachten, osteoporose, 

diabetes of depressie aanzienlijk kleiner.

•    Emotioneel gezien, biedt borstvoeding aandacht en  

geborgenheid, een veilige haven voor het kindje dat zich 

ontwikkelt en de wereld verkent. Een rustmoment aan de 

borst biedt meer dan alleen voeding, het geeft troost en  

positieve aandacht.

•    Het heeft een positief effect op het werkgedrag van de moe-

der; studies hebben aangetoond dat vrouwen die borstvoe-

ding blijven geven, beter presteren en minder ziek zijn dan 

vrouwen die gestopt zijn. Zij zijn in het algemeen minder 

moe en daardoor scherper in hun prestaties; een baby die s 

nachts borstvoeding krijgt, valt sneller en dieper in slaap dan 

een baby die de fles krijgt.

•    Moedermelk is de ‘groenste’ babyvoeding die er is. In tegens-

telling tot flesvoeding zit het niet in verpakkingen van plastic 

en karton, het hoeft niet vervoerd te worden, er zijn geen 

flessen en spenen voor nodig en het hoeft niet opgewarmd 

te worden. Heel milieuvriendelijk dus.

Belangrijke aandachtspunten:
•    Waar moet je rekening mee houden:

 -  Eigen wensen: zo lang mogelijk exclusieve borstvoeding 

geven of gedeeltelijk afbouwen, wel of niet gebruik maken 

van een borstkolf, wel of niet kunstvoeding introduceren 

de keuze van het gezin staat centraal.

 -  Werkomstandigheden: reisafstanden, locatie, werktij-

den, eventuele reizen naar het buitenland, voorzieningen 

(aparte afgesloten ruimte, stroom, koelkast, privacy)… 

 -  Leeftijd van de baby: jonger dan 6 maanden (uitsluitend 

moedermelk) of ouder dan 6 maanden (in combinatie 

met vaste voedsel), voedingspatroon, slaapritme…

 -  Opvang van de baby: thuis, bij opa en oma, gastouder, 

kinderopvang…

•    Ondersteuning van een lactatiekundige; bespreek samen 

je eigen situatie en wensen, zij zal je naderhand advies en 

begeleiding bieden om je zo goed mogelijk door het proces 

heen te krijgen. Maak het liefst een afspraak drie à vier weken 

voordat je weer aan het gaat om alles rustig door te nemen.

•    Bedenk van tevoren wat je prettig zou vinden:

 -  Thuis op verzoek voeden en flesjes afgekolfde melk op de 

opvang aanbieden

 -  S ochtends en s avonds de borst aanbieden en de rest van 

de tijd flesjes afgekolfde melk geven

 -  Voor de baby ouder dan 6 maanden: thuis voeden op 

verzoek en vaste voedsel aanbieden op de opvang (geen 

flesje aanbieden).

Gebruik van een kolfapparaat:

•    Wat heb je nodig:

 -  een geschikte borstkolf, afgestemd op jouw productie 
en behoeften.

 -  een moedermelk collector.

Wat zegt de wet wat betreft  
borstvoeding en werk?
•    De werkgever is verplicht een werknemer, gedurende de 

eerste 9 maanden na de bevalling, de gelegenheid te geven 

om het werk te kunnen onderbreken voor het geven van 

borstvoeding of om moedermelk af te kolven. De werkge-

ver stelt, waar nodig, een geschikte af te sluiten ruimte ter 

beschikking.

•    De onderbrekingen mogen zo vaak en zo lang als nodig is 

plaatsvinden, maar in totaal tot een kwart van de werktijd. 

•    De werknemer heeft het recht om het werk af te wisselen 

met extra pauzes, die samen tenminste 15 minuten en ten 

hoogste 1/8 deel van de voor haar geldende werktijd in beslag 

nemen. Deze pauzes gelden als werktijd.

•    Tenslotte is de werkgever verplicht het werk zo in te richten 

dat rekening wordt gehouden met specifieke omstandighe-

den van vrouwen die borstvoeding geven.

Wat zijn de voordelen  
van blijven voeden?
•    Wanneer de baby ouder wordt, verandert de samenstelling 

van moedermelk dusdanig dat er meer afweerstoffen in  

komen die de peuter beschermen tegen allerlei bacteriën 

die hij binnen krijgt als hij op ontdekkingstocht gaat.

•    Naast een unieke immuniteit, biedt moedermelk bijzondere 

vetten die de verdere ontwikkeling van de hersenen stimu-

leren. Studies hebben aangetoond dat hoe langer een kind 

borstvoeding krijgt, hoe groter de kans is op een hoog IQ en 

vaardigheden.

•    Als een kindje vaste voeding slecht verdraagt vanwege over-

gevoeligheid of een allergie, is moedermelk een geweldige 

Weer aan het werk en borstvoeding blijven geven: 
een prachtige uitdaging met jezelf!

Borstvoeding geven is een bijzonder proces dat ontstaat al in de eerste weken van de zwangerschap als 
de borsten een signaal krijgen en enige veranderingen meemaken. Het proces zet zich gedurende de 
zwangerschap door, zonder dat je iets aan hoeft te merken, om uiteindelijk helemaal klaar te zijn als de baby 
geboren wordt. Het is bijzonder om te bedenken dat maar een minimaal percentage vrouwen niet kan voeden 
en dus dat (bijna) elke moeder in staat is om de allerbeste voeding voor haar kindje te maken: moedermelk!

Zolang de moeder thuis is, is er volop vrijheid en gelegenheid om de baby op verzoek te voeden en de productie 
op peil te houden maar als zij weer aan het werk moet, is er sprake van een echte uitdaging. De meeste 
moeders weten wat de wet inhoudt en waar zij recht op hebben maar een groot aantal vrouwen voelt zich 
enigszins opgelaten bij het gebruiken van de tijd die hen gegeven wordt.

Moedermelk collectorHandkolf

Compact Elektrische kolf

Smartpump  
dubbelzijdige kolf

Dubbele, elektrische  
2-in-1 kolf
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 -  Lanoline HPA, onmisbaar om de tepels te verzorgen en te 
beschermen. 

•   Tips en tricks om je kolfsessie te optimaliseren:

 -  Zorg dat jij ontspannend zit, zet een muziekje aan, pak 
wat te drinken en te eten bij de hand en ervaar het als een  
moment kado jou en je kindje.

 -  Verwarm en masseer je borsten van tevoren zodat de 
bloedtoevoer en drainage van de klierweefsel optimaal 
gestimuleerd worden. 

 -  Werk hygiënisch: handen wassen, reiniging van de kolfon-
derdelen na elk gebruik.

 -  Merk je dat je productie afneemt, kolf een keer extra thuis 
om een boost te geven aan de melksynthese.

 -  Een koeltas zodat je te allen tijde moedermelk veilig en 
beschermd kan vervoeren.

 -  Moedermelkzakjes om 
de melk veilig te bewar-
en.

 -  Makkelijke praktische 
kleding en een kolf-bh

 -  Zoogkompressen (we-
gwerp of wasbaar) om 
lekkage te voorkomen

 -  Thera-pearls voor warme en koude therapie (voor-
waarde: in bezit zijn van een magnetron) of om de 
toeschietreflex te stimuleren.

 -  Foto’s, een knuffel of een kledingstuk van de baby om goed 
te kunnen ontspannen de kolfsessie.

Wegwerp  
zoogkompressen
Ultra-absorberend,  
en beschermend  
voor de tepels.

Wasbare  
zoogkompressen
Maximale absorptie  
en ultra-zacht.

Thera Pearl 3-in-1:  
de ultieme borsttherapie 
warm/koud
Om diverse problemen te 
voorkomen ( zoals ernstige 
stuwing, verstopte melk-
kanaal of melkklier) en om de 
toeschietreflex te stimuleren.

Zie blauwe kader 

De fles introduceren…

Als de moeder de keuze heeft gemaakt om volledig bij de baby 

te blijven gedurende de eerste zes à acht maanden na de 

geboorte, is het introduceren van de fles niet per se nodig. De 

moeder kan blijven voeden op verzoek en wordt de productie 

op deze manier optimaal op peil gehouden. Na zes maanden 

wordt er langzaamaan vaste voedsel geïntroduceerd en kan de 

baby stapsgewijs uit een bekertje gaan oefenen. Deze stap in 

de ontwikkeling van het kindje kan heel goed gepaard gaan met 

het voortzetten van de borstvoeding. 

Daarentegen, als de moeder na haar zwangerschapsverlof 

weer aan het werk gaat, zal er beslissingen genomen moeten 

worden rondom de voeding van de baby, oftewel de manier 

van voeden. Één van de vereisten is natuurlijk het introduceren 

van de fles. Maar wanneer ermee beginnen? Met welke fles? 

Wordt het kindje daardoor niet van de borst afgeleid? Wordt 

zijn drinktechniek niet in de waar gebracht?...

Waar let je dan op om ervoor te zorgen dat borst en fles op de 

beste manier gecombineerd worden? 

•   Wanneer beginnen? 

Als de baby vanaf de geboorte aan de borst drinkt, is het 

verstandig om een aantal weken te wachten totdat de 

productie op peil is en de vraag en aanbod goed op elkaar 

afgestemd zijn, voordat er een flesje aangeboden wordt. 

Reken er ongeveer zes weken voor zodat je zeker weet dat 

het de productie niet zou storen. Na die tijd zal de baby zeer 

waarschijnlijk de combinatie borst/fles accepteren zonder dat 

zijn drinktechniek in de waar gebracht zal worden.

Het is verstandig om rekening te houden met de emotionele 

stap die een baby ervaart als hij van de ene op de ander 

moment een flesje krijgt in plaats van de borst. Men vergeet 

te snel dat borstvoeding niet alleen voeding betekent maar 

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  
moedermelk zakjes voorzien van etiket voor datum, 
hoeveelheid 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.
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ook een intiem en bijzonder moment tussen een moeder 

en haar kindje is. Drinken aan de borst geeft troost, warmte, 

geborgenheid en aandacht. Als de baby ineens van iemand 

anders voeding krijgt en ook nog op een heel andere manier, 

kan het onprettig voor hem zijn en stress opwekken. Dus 

waarom steeds het advies om de eerste fles door derde aan 

te laten bieden? Waarom wordt er geen rekening gehouden 

met de emoties van de baby? Moet hij vanzelfsprekend deze 

stap accepteren terwijl hij vanaf de geboorte één is met zijn 

moeder? Het is een mensje dat voelt, hoort, ruikt.

Maak het dus zo prettig mogelijk voor het kindje. Het is vele 

malen beter als de moeder haar melk van tevoren afkolft, op 

dezelfde manier gaat zitten en haar baby vasthoudt zoals zij 

het tijdens de borstvoeding doet. Praten met haar baby, hem 

uitleggen dat hij deze keer de melk op een andere manier 

krijgt dan wat hij gewend is, zal voor rust zorgen. Het is niet de 

betekenis van de woorden die belangrijk is maar de intonatie. 

Een kindje dat zich ontspannen voelt, reageert beter en 

accepteert meer.

Als de eerste stap gezet is en de baby kennis met de fles 

heet gemaakt in de armen van zijn moeder, kunnen papa, 

oma of een vriendin de volgende fles aanbieden. Ook daarin 

zijn communicatie en interactie belangrijk; borstvoeding is 

synoniem van verbintenis. Als de baby voeding van derde 

krijgt, moet het vertrouwd voelen. 

•    Aandachtspunten bij het drinken aan de fles

Drinken aan de borst is een natuurlijke vaardigheid, iets dat 

niet aangeleerd hoeft te worden. De baby in vitro was al enige 

tijd aan het zuigen waarbij de tong en het hele kaakgebied 

gestimuleerd werden. Na de geboorte, terwijl de baby op zoek 

gaat naar de borsten, gaan de hap, zuig, slikbewegingen door 

wat ervoor zorgt dat hij snel colostrum kan drinken en zijn 

metabolisme optimaal op gang kan krijgen.

De zuigbewegingen aan de borst zijn compleet, intens en diep. 

De baby gebruikt energie om te drinken en krijgt de energie 

terug via de moedermelk. De zuigbehoefte van een baby die 

exclusieve borstvoeding krijgt, wordt verzadigd waardoor hij 

geen fopspeen nodig heeft. En als bijvoeding nodig is, is het 

verstandig om deze via finger feeding te geven om ervoor te 

zorgen dat de natuurlijke zuigbewegingen door kunnen gaan 

en niet verstoord raken door de introductie van een speen.

Een aantal weken later, terwijl de productie op gang is en de 

baby naar wens groeit, kan de eerste fles aangeboden worden. 

Het is voor het kindje een nieuwe manier van drinken waarbij 

de bewegingen kleiner en minder intensief zijn. 

Drinken aan de fles kost in het algemeen minder tijd en minder 

energie dan aan de borst.

Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de baby zo 

rustig mogelijk kan drinken en de stroom van de melk zelf kan 

bepalen.

Zet de baby op schoot in een zittende houding , hoofdje licht 

naar achteren gekanteld zodat de mond zich op de speen kan 

richten. Door zijn bovenlip met de punt van de speen aan te 

raken, gaat het mondje open. Vervolgens horen de lippen naar 

buiten gekruld te zijn zodat de speen goed omringd wordt en 

de vacuüm ontstaat. 

De fles wordt gedurende de hele voeding horizontaal 

aangeboden om de flow van de melk onder controle te 

houden. De baby zuigt een aantal keren achter elkaar, neemt 

een pauze en gaat vervolgens door, net als aan de borst. Haal 

de fles niet uit de mond tijdens de pauzes,dit zou luchttoevoer 

veroorzaken en onrust brengen bij de baby.

Ook is het gevoel bij borst en fles anders, kan het op deze 

manier prettig blijven voor het kindje en ervoor zorgen dat hij 

makkelijk van de ene naar het andere kan switchen.

Wide Neck Bottle with NaturalWaveTM Teat 

An ultrasound study conducted at the Uni-
versity of Leeds examined the sucking style 
of breastfed babies when using the Natural-
WaveTM teat compared to the breast. The ave-
rage age of babies included in the study was 
3-26 weeks. All babies were offered a bottle of 
expressed breastmilk for the first time using a 
NaturalWaveTM bottle and teat. 

Babies showed individually characteristic sty-

Scientifically Proven1:

les of feeding, which differed between babies, 
but which were consistent within the same 
baby across different sucking stimuli, i.e. bet-
ween breast and bottle. There were few distinct 
differences between feeding on the breast and 
that seen on the bottle.

The style of feeding most likely to be seen on 
the bottle was best predicted by the style of 
feeding seen on the breast. 

1 Woolridge et al. Leeds Ultrasound Imaging Study 2: How Breast-Fed Babies Bottle Feed, May 2011.

The NaturalWaveTM Teat 
enables the baby to maintain 
the natural sucking styles 
learnt at the breast. 

Baby feeding at Mothers Breast

Tongue

Nipple

Tongue

Teat

Latched onto the Breast Nipple Compression

Baby feeding on NaturalWaveTM Teat

Tongue

Teat

Latched onto NaturalWaveTM Teat Teat Compression

Tongue

Nipple
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•    Aanvullend advies: type speen, temperatuur, hoeveel-
heden…

Het is verstandig om te kiezen voor een soepele en flexibele 

speen die diep in de mond van de baby komt, tot onder het 

zachte gehemelte. Deze stimulatie zorgt ervoor dat het kindje 

zijn tong goed neerzet om de zuigbewegingen aan de borst na 

te botsen. Let ook op de snelheid van de speen; de baby kan 

beter wat kracht zetten om te drinken dan overspoeld worden 

door een te grote melkstroom.

De Natural wave speen van Lansinoh is bedacht om de 

peristaltische bewegingen (golfbewegingen) die de baby aan 

de borst maakt, te stimuleren.

Afgekolfde melk kan het beste op kamertemperatuur bewaard 

en aangeboden worden (zie advies). Verder is het beter 

om koude melk au bain-marie of op een zachte stand in de 

flessen verwarmen op te warmen. Vermijd het gebruik van de 

magnetron zowel voor het behoud van de voedingstoffen als 

voor de risico op verbranding.

Bied liever geen melk direct uit de koelkast die voor 

darmkrampjes en ongemak zou kunnen zorgen.

De aangeboden hoeveelheden melk variëren volgens de 

leeftijd, behoeften en ritme van de baby. Een kindje drinkt 

anders aan de borst dan aan de fles waardoor exacte 

hoeveelheden niet reel zijn. 

Maak een snelle berekening gebaseerd op het feit dat een baby 

na twee weken ongeveer 150ml per kilo lichaamsgewicht per 

24 uur nodig heeft. Deel het totaal door het aantal aangeboden 

voedingen per dag en bied deze hoeveelheid melk per keer 

drinkt.

Hou in gedachte dat een baby die exclusieve borstvoeding 

krijgt nooit dezelfde hoeveelheid voeding drinkt per keer. 

Als het zover is dat de moeder aan het werk gaat en 

afhankelijk van haar werktijden, zal zij haar kolfmomenten en 

hoeveelheden aanpassen aan de behoeften van haar kindje.

•    Eventuele hindernissen en uitdagingen:

 -  Geen geschikte voorzieningen op het werk: om te 

voorkomen dat er te weinig of onvoldoende voorzieningen 

aanwezig zijn als de moeder weer aan het werk gaat, is 

het verstandig om in de eerste weken post-partum de 

wens om te blijven voeden alvast te bespreken met een 

leidinggevende. De werkgever zal dan voldoende tijd 

hebben om een ruimte in te richten om aan de behoeften 

van de moeder te voldoen.

 -  Bespreek het met andere vrouwen die eerder op het 

werk hebben gekolfd of een degelijke ervaring hebben 

meegemaakt…

 -  Vermoeidheid, stress: Las extra rustmomenten in, pas je 

voeding aan, ga sporten of relaxen, zorg goed voor jezelf.

 -  Borst weigering: extra huid op huid contact, rustmomenten 

met de baby, vaker de borst dan de fles aanbieden, 

technieken aan de fles onder de loep nemen.

 -  Gebroken nachten: rustmomenten overdag, vroeg 

naar bed gaan en laatste avondvoeding door een flesje 

afgekolfde melk vervangen die de partner kan aanbieden.

 -  Afname van de melkproductie: extra aanleggen of 

kolven tussendoor, boost door galactogogues/eventuele 

medicatie (in overleg met huisarts).

Conclusie

Weer aan het werk gaan is een grote stap in de lactatieperiode. 

Daarom is het belangrijk om de wensen van de moeder (en 

het gezin) serieus te nemen en te respecteren zodat zij zich 

ondersteund voelt in deze bijzondere fase. Het zal van haar 

flexibiliteit en zelfvertrouwen vragen maar als alles goed van 

tevoren bedacht en besproken is, zal het een succes worden, 

met veel profijt voor haar en haar baby.

Drinkflesjes met NaturalWave spenen  
Lansinoh’s mOmma Zuigfles met NaturalWave™ Speen is 
speciaal ontworpen voor baby’s die borstvoeding krijgen. 
Om zonder enig probleem te switchen van de borst naar de 
fles en andersom.



Verzorgen Kolven

Bewaren Voeden

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

#zozacht


