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Moedermelk is de beste voeding voor een pasgeboren baby.  Dit geldt nog meer voor een baby 
die te vroeg is geboren.  Moedermelk is ideaal aangepast aan de noden van een te vroeg geboren 
baby. De uitgebalanceerde samenstelling zorgt voor een optimale opname van voedingstoffen 
door het nog “onrijpe” maagdarmstelsel.  Moedermelk biedt bescherming aan de darm en bevat 
ook vele antistoffen als bescherming tegen infecties.   Juist voor te vroeg geboren baby’s is dit 
erg belangrijk, zij zijn hier namelijk zeer gevoelig voor .
Ook als je niet van plan was om borstvoeding te geven.  Is het de moeite waard om toch een 
periode moedermelk af te kolven.  De voordelen voor je kind zijn immers talrijk.

Borstvoeding geven aan te vroeg geboren of zieke baby’s gaat meestal niet vanzelf. Het vraagt 
geduld en doorzettingsvermogen. 
In de meeste gevallen zal een te vroeg geboren baby, in de periode na de bevalling, nog niet 
rechtstreeks uit de borst kunnen drinken. Het is dus noodzakelijk zo snel mogelijk na de 
bevalling te beginnen met afkolven, zodat de melkproductie goed op gang komt.  Dit afkolven 
gebeurt eerst manueel en later elektrisch.   
Als de baby wel aan de borst kan drinken, drinkt hij meestal nog niet krachtig genoeg om de 
melkklieren in de borst voldoende te stimuleren om voldoende moedermelk aan te maken. 
Kolven na elke voeding is dan nuttig zodat het melkklierweefsel in de borsten optimaal 
gestimuleerd wordt. In het begin kan kolven negatieve gevoelens bij je oproepen omdat dit 
niet overeenkomt met het beeld dat je voor ogen had, een baby die bij jou uit de borst drinkt 
is natuurlijk wat anders dan een kolfapparaat. Daarom is het belangrijk dat je door mensen 
in je directe omgeving wordt gesteund en niet aan het twijfelen wordt gebracht wat betreft je 
capaciteiten.

1. Inleiding
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Starten met kolven
Om de moedermelkproductie goed op gang te 
brengen, laat je je baby direct na de
bevalling, liefst binnen het uur, bij je drinken 
op regelmatige tijdstippen. Indien snel 
aanleggen niet mogelijk is, dan start je bij 
voorkeur binnen zes uur na de bevalling 
(ook na een keizersnede) met afkolven. 
Het hormoon ‘prolactine’ dat zorgt voor de 
aanmaak van moedermelk is na de bevalling 
ruimschoots aanwezig in je lichaam, maar de 
hoeveelheid daalt snel indien de borsten niet 
gestimuleerd worden. Juist daarom is het zo 
belangrijk dat je zo snel mogelijk start met 
kolven om optimaal van het effect van dit 
hormoon te profiteren.

Hoe vaak kolven? 
Om de borstvoeding op gang te brengen en 
op peil te houden, dien je in principe net zo 
vaak te kolven als wanneer je een voldragen 
baby aan de borst zou voeden, dit betekent 
acht tot twaalf keer per dag. In de praktijk 
blijkt dit voor de meeste moeders echter te 
veel. Begin dan met minimaal zeven tot acht 
keer kolven per dag. Als je baby al zelfstandig 
enkele voedingen aan de borst drinkt, dan kolf 
je iedere gemiste voeding. Als
je baby nog niet voldoende per voeding drinkt 
of nog maar kleine porties nodig heeft, dan is 
nakolven belangrijk omdat een lege borst de 
beste stimulans is om weer melk te maken.
De eerste dagen na de bevalling komen er
tijdens het kolven soms slechts een paar 
druppels moedermelk. Dit is normaal. Het 
doel van het kolven tijdens deze eerste dagen 

is niet om veel moedermelk te produceren 
maar het doel is om je borsten optimaal te 
stimuleren tot productie van moedermelk 
op korte en juist ook op de langere termijn. 
Ga dus frequent door met kolven om de 
melkproductie te stimuleren. Nog even na 
kolven met de hand, na het elektrisch kolven, 
heeft een groot effect op de uiteindelijke 
productie. De eerste druppels moedermelk 
zijn het colostrum. Deze zijn gelig van kleur en 
een beetje dik. Het bevat veel afweerstoffen 
voor je baby. Ook kleine beetjes hebben in 
dit opzicht grote waarde en dragen bij aan de 
gezondheid van je baby. Gooi deze druppels 
dus niet weg. Zorg ervoor dat elke druppel aan 
je baby gegeven wordt.

Tijdstip van afkolven? 
Vaak is het handig om voor jezelf een vaste 
dagindeling te maken waarin je genoeg tijd 
reserveert om regelmatig te kunnen kolven. Je 
kunt bijvoorbeeld afkolven op de momenten 
waarop je normaal gesproken je baby zou 
voeden. Heeft je baby eerst borstvoeding 
gehad en ga je nog nakolven, dan is het 
verstandig dat je deze handelingen ‘clustert’. 
Dit betekent dat je direct afkolft nadat je 
kindje klaar is met drinken. Als je kindje bij 
je drinkt of een poging daartoe heeft gedaan, 
dan heeft hij met zijn mondje de tepel 
geprikkeld waardoor er veel prolactine en 
ook oxytocine vrijkomt [oxytocine zorgt voor 
het toeschieten van de melk] . Door nu na te 
kolven maak je gebruik van het feit dat de 
melk gemakkelijk beschikbaar is.
Bovendien verhoog je met het kolven het 

2. Moedermelk voor je premature baby: 
kolven in de praktijk
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prolactineniveau, wat weer een stimulans 
voor de productie is.

Wat ook fijn is; als je de handelingen clustert 
hoef je de komende uren even niet aan 
voeding te denken en kan jij rusten of je 
aandacht aan andere zaken geven. Lukt 
het niet om op exacte tijden te kolven, dan 
is dit geen probleem. Kinderen drinken 
normaal gesproken ook niet op vaste tijden. 
Je kunt kolven wanneer het voor jou het 
beste uitkomt, mits er minimaal zes tot acht 
maal daags gekolfd wordt en dit enigszins 
gelijkmatig over de dag verdeeld is. Ook ‘s 
nachts kolven geeft een goede stimulans 
voor borstvoeding. Als je ‘s nachts niet kolft, 
probeer dan de tijd tussen de laatste keer ‘s 

avonds en de eerste keer ‘s morgens zo kort 
mogelijk te houden. Niet langer dan zes uur. 
Bepaal voor jezelf wat haalbaar en acceptabel 
voor jou is.

Jouw intentie en motivatie om borstvoeding 
te geven zijn van doorslaggevend belang. 
Natuurlijk heb je daarbij de juiste hulp en 
goede informatie nodig. Hier willen we je dan 
ook zeer graag bij helpen!
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Een hechte band tussen een baby en zijn ouders is van groot belang. Het vormt namelijk de basis 
voor een gezonde emotionele, sociale, verstandelijke en motorische ontwikkeling van je baby. 
Een belangrijk hulpmiddel om tot een goede binding te komen is kangoeroeën, ook wel buidelen 
genaamd. Bij kangoeroeën neem je je blote baby die enkel een luier aan heeft, op je blote borst. 
Om warm te blijven dek je jullie beiden goed toe met een molton of deken. Nu is er intensief 
huid-op-huid contact tussen jou en je baby. 
 

3. Moedermelk voor je prematuur geboren 
baby: kangoeroeën of buidelen
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Tijdens het kangoeroeën ervaart je baby minder stress.  Hij/zij hoort jouw stem en hartslag 
en ruikt jouw huid en de geur van moedermelk. Allemaal factoren die heel geruststellend zijn. 
Je baby zal dan ook minder snel huilen. De temperatuur, hartslag en ademhaling zijn stabieler 
en zijn/haar bloedsuikerwaarden zijn beter. Je baby zal beter aanhappen en makkelijker 
zelf de borst nemen.  Kangoeroeën zorgt er ook voor dat de productie bij het afkolven stijgt.  
Kangoeroeën bevordert ook de genezing van premature baby’s.  

Een intensief huid-op-huid contact stimuleert het hechtingsproces tussen jullie en het brengt 
jullie dichter bij elkaar.  Je baby maakt dan trouwens ook zelf contact, kijkt naar je, reageert 
op je stem. Hoe vaker en langer jij en je baby kangoeroeën, des te beter. Ook vaders mogen 
kangoeroeën. Ook voor hem is dat fantastisch en het kan de band tussen zijn zoon of dochter 
enorm versterken. 

Geniet van deze bijzondere momenten! 
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Het stappenplan, borstvoeding geven in het ziekenhuis; ontslag en strategieën; 
borstvoeding op de langere termijn 

Hoe snel het proces zal verlopen van de eerste voorzichtige slokjes tot het volledig drinken aan 
de borst, is moeilijk te voorspellen. Dit hangt af van de ontwikkeling en algehele conditie van je 
premature baby. We hebben het proces voor je samengevat in een handig stappenplan.
Elke baby zal, en dat geldt ook voor een voldragen baby, dit stappenplan doorlopen. De voldragen 
baby doet hier waarschijnlijk minder dan 24 uur over terwijl jij, omdat je een prematuur geboren 
baby hebt, wekenlang geduld zult moeten hebben voordat hij/zij volledig bij jou uit de borst drinkt. 
Steeds neem je kleine stapjes, soms dagelijks, soms moet je langer wachten voordat je baby het 
volgende stapje zet. Blijf vertrouwen in jezelf en in je baby.

4. Eindelijk aan de borst

Eindelijk aan de borst: het stappenplan
 Stap 1: Huidcontact Probeer dagelijks 

te kangoeroeën met je baby. Praat tegen 
hem/haar en streel hem/haar zacht. Je 
baby herkent je stem en geur en voelt zich 
veilig bij jou.

 Stap 2: Mond en neus tegen tepel: bij het 
kangoeroeën kun je het mondje en neusje 
van de baby ter hoogte van je tepel leggen. 
Je baby zal je moedermelk ruiken en zal 
nieuwsgierig worden.

 Stap 3: Beetje melk laten proeven: als 
je baby ter hoogte van je tepel ligt kun je 
met je hand voorzichtig wat melk uit je 
borst duwen of drukken. Je baby ruikt deze 
druppeltjes melk die op je tepel zitten en 
zal daar geïnteresseerd in raken. Hij/zij zal 
misschien ook voorzichtig wat melk willen 
oplikken. Een grote, belangrijke stap!

 Stap 4: Ruiken en sabbelen: je baby 
laat steeds vaker zien dat hij/zij wil gaan 
drinken. Eerst zal hij/zij voorzichtig likken, 
later opent het zijn mondje. Hij/zij vindt 
het heerlijk om druppeltjes moedermelk te 
proeven.

 Stap 5: Zoekreflexen stimuleren: in deze 
fase gaat de baby aanhappen. Leg hem/
haar goed ter hoogte van de tepel, streel 
met de tepel over zijn onderlipje. Hij/zij zal 
zijn/haar mond wijd openen en zijn/haar 
tong over de onderlip naar buiten steken. 
Dit is het moment om je baby in zijn geheel 
voorzichtig dichterbij te schuiven zodat hij/
zij kan happen en de tepel ver genoeg in 
zijn/haar mondje kan nemen. Vaak zie je 
wel dat dit nog een oefening is: hij/zij hapt 
en laat weer los, hapt en laat weer los.

 Stap 6: Wakker en alert; voor het eerst 
drinken: Je baby zal, mits hij/zij goed 
wakker is, op een goed moment aanhappen 
en niet meer loslaten. Hij/zij zal dan 
ook voor het eerst zuigen. Deze fase kan 
lang duren: hij/zij hapt wel maar gaat 
uiteindelijk toch niet zuigen. De zuigreflex 
wordt geprikkeld als je baby iets tegen 
zijn/haar gehemelte voelt: hij/zij gaat dan 
automatisch zuigen. Een tepel die niet ver 
genoeg in zijn/haar mondje komt zal het 
gehemelte dus niet prikkelen. Hierdoor 
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komt er geen zuigreflex en gaat je baby dus 
niet zuigen. Dit is eventueel een moment 

om tijdelijk een 
tepelhoedje 
te gebruiken 
omdat deze 
altijd lichtjes het 
gehemelte raakt 
en zo de zuigreflex 

prikkelt. Probeer telkens eerst je baby 
zonder tepelhoedje aan te leggen, lukt 
dit na een aantal pogingen niet, gebruik 
dan het tepelhoedje. De volgende voeding 
probeer je weer eerst zonder hulpmiddel 
aan te leggen. Heb je een tijdlang achtereen 
het tepelhoedje gebruikt en drinkt je kind 
zonder tepelhoedje goed? Dan kan je het 
gebruik ervan ook weer afwennen. Let op 
als je voedt met tepelhoedje dat je kindje 
nu ook voldoende borstweefsel in zijn/
haar mondje neemt.

 Stap 7: Vasthouden van de tepel en 
tepelhof; zuigen en slikken Nu is het zover. 
Je baby drinkt bij jou aan de borst en houdt 
in deze fase de tepel met de tepelhof goed 
vast en zuigt. Bovendien zie en/of hoor je 
hem/haar slikken. De eerste voedingen 
zullen vaak niet meer dan een paar slokjes 
zijn. Maar het is beslist een goed begin!

 Stap 8: Borstvoeding geven; wegen en 
minderen van de sondevoeding. Zodra 
je baby echt bij jou drinkt is het verstandig 
om hem/haar voor en na de voeding te 
wegen op een nauwkeurige weegschaal. 
Het verschil op de weegschaal is dan 
het aantal milliliters wat hij/zij heeft 
gedronken. Je zult zien dat hij/zij steeds 
meer drinkt en dus minder sondevoeding 
nodig heeft.

 Stap 9: Borstvoeding deels op verzoek: 
in deze fase zijn jullie al thuis of in ieder 

geval bijna thuis. Je baby mag vaak bij jou 
drinken maar het zal nog niet helemaal 
lukken om alles zelf uit de borst te halen. Je 
zal hem/haar nog bijvoeden met een fles.

 Stap 10: Dag en nacht samen en 
frequent borstvoeding: je baby drinkt 
volledig uit de borst!

Hoe ziet borstvoeding geven in het 
ziekenhuis er in de praktijk uit?

 Je bent zo veel mogelijk bij je baby om 
hem/haar te verzorgen en te voeden. Al 
snel zul je je baby goed leren kennen. 
Probeer dagelijks te kangoeroeën.

 De kinderarts maakt dagelijks 
voedingsafspraken voor je baby. In de 
eerste kwetsbare periode zal je baby deze 
afgesproken hoeveelheid moeten eten. Je 
baby wordt op vaste tijden gevoed. Voeden 
op verzoek is er meestal nog niet bij.

 Een goede vochtbalans is bij prematuren 
belangrijk en daarom wordt je baby zodra 
hij uit de borst drinkt, voor en na de 
borstvoeding gewogen. Het verschil op 
de weegschaal van voor en na de voeding 
is het aantal milliliters wat hij gedronken 
heeft aan de borst. Op deze wijze is het 
duidelijk hoeveel bijvoeding een baby moet 
krijgen.
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 Prematuren zijn vooral in het begin nog 
snel moe en slecht in staat om lang genoeg 
de borst te stimuleren en een volledige 
voeding aan de borst te drinken. Heeft 
je baby nog een voedingssonde dan mag 
hij/zij best een poosje (ongeveer 20-30 
minuten) proberen om uit de borst te 
drinken want alles wat hij/zij zelf niet 
drinkt, wordt via de voedingssonde 
aangevuld. Indien je baby geen 
voedingssonde meer heeft en alle voeding 
dus zelf moet drinken, moet je er rekening 
mee houden dat hij/zij genoeg energie 
overhoudt om na de borstvoeding ook 
nog met een flesje bijgevoed te kunnen 
worden. Met andere woorden: wellicht 
moet je dan de voedingsduur aan de borst 
beperken. Zodra je baby efficiënt uit de 
borst drinkt is er geen beperking meer 
in de voedingsduur. Een voeding duurt 
gewoonlijk 30 à 45 minuten.

 

Aanleggen in de rugbyhouding is een 
houding die bij uitstek geschikt is voor 
een prematuur geboren kindje. Je baby ligt 
met zijn benen naar achteren alsof je je 
baby onder je arm klemt, net zoals bij een 
rugbybal. Met je hand van deze arm maak 
je een kommetje waar het hoofdje van je 
baby in ligt. Zo kun je gemakkelijk je baby 
naar de borst toe bewegen zodra hij/zij 
een grote ‘hap’ neemt. Met je andere ‘vrije’ 
hand kun je met je tepel je baby stimuleren 
om te happen en, als dat nodig is, je borst 
ondersteunen.

 Ondersteun je baby goed en zorg dat het 
hem/haar geen energie kost om op de 
hoogte van de tepel te blijven liggen. Een 
prematuur geboren baby die moeite moet 
doen om bij de tepel te komen zal de borst 
snel loslaten. En natuurlijk ga je zelf ook 
comfortabel en goed ondersteund zitten 
met een lekker glas drinken erbij.

 Je baby moet de tepel en een deel van de 
tepelhof in zijn/haar mond hebben en 
gedurende de voeding zijn/haar mondje 
wijd open om het tepelhof houden. Een 
prematuur geboren baby heeft nogal eens 
de neiging om gedurende de voeding wat 
van de borst af te glijden en heeft dan 
alleen nog maar het puntje van de tepel in 
zijn/haar mondje, dat is niet goed. Als dat 
gebeurt, neem hem/haar dan van de borst 
af en leg hem/haar opnieuw en goed aan.

 Lukt het je baby niet goed om een grote 
hap te nemen, mag je hem/haar een beetje 
helpen en voorzichtig zijn/haar kinnetje 
omlaag duwen.

 Als je baby stopt met drinken, moedig 
hem/haar dan zachtjes aan om door te 
gaan. Praat tegen hem/haar en masseer 
zachtjes zijn/haar wangetjes, voetjes of 
handjes. Vooral het masseren van de muis 
van zijn/haar handjes heeft een groot 
effect. Ook kun je met de hand wat melk 
rechtstreeks in zijn/haar mondje kolven, 
zodra je baby weer melk proeft is de 
interesse om te gaan drinken weer snel 
gewekt.

 Het allerbelangrijkste: geniet vooral van 
het contact met je baby.
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Drinken aan de borst of met een flesje is soms een moeizaam leerproces zeker voor zieke of te 

vroeg geborene kinderen. Geef het tijd, het komt uiteindelijk altijd in orde! 

 Geef de fles met aandacht en blijf kijken 
naar je kindje. Door middel van subtiele 
signalen zal hij/zij je veel kunnen 
vertellen. Zorg voor een rustige omgeving 
en een gemakkelijke houding voor jezelf, 
zet je telefoon op stil, zodat je je aandacht 
exclusief aan je kindje kan schenken.

 

Vaak gaat drinken in zijligging 
gemakkelijker voor te vroeg geboren 
baby’s. Ze hebben het nog moeilijk met de 
coördinatie van zuigen, slikken en ademen. 
Ze zijn nog snel buiten adem, waardoor 
ze sneller gaan zuigen en zich makkelijker 
zullen verslikken in de voeding. Door hen 
in zijligging eten te geven kan de voeding 
uit het mondje lopen en is de kans op 
verslikken kleiner. Leg je kindje hiervoor 

op zijn/haar zij, met de voeten tegen jouw 
buik (steun en begrenzing), zodat zijn/
haar knieën lichtjes gebogen zijn. Zijn/
haar handen ter hoogte van zijn/haar 
borst (dit kan je ook door een wikkeldoek 
losjes rond hem te draperen)

 Wacht tot je baby zelf gaat zoeken, je kan 
dit stimuleren door met de speen de wang 
of de lippen aan te raken. Zoekt hij/zij 
niet zelf naar het speentje, dan zal voeden 
waarschijnlijk nog niet lukken en zal er 
sondevoeding zijn.

 Let op stresssignalen van je baby en las de 
nodige pauzes in. Je kan dit doen door het 
flesje naar beneden te brengen, zodat de 
speen even niet met melk gevuld is of door 
de speen even uit de mond te nemen.

 Laat een voeding niet meer dan 20 
minuten duren. Anders gaat het teveel 
energie kosten en belandt hij/zij in een 
vicieuze cirkel van moeilijk drinken. 
Indien er na 20 minuten nog melk rest 
zal de verpleegkundige overwegen om 
sondevoeding aan te koppelen. Tijdens de 
sondevoeding kan je uiteraard kangeroeën 
met je baby.

5. Aandachtpunten bij het geven  
van een flesje

Omdat de zuigtechniek van een te vroeg geboren baby anders verloopt dan bij een voldragen 
baby, is het belangrijk om “oefenmomenten” te creëren. Wees jezelf ervan bewust dat dit proces 
met vallen en opstaan zal verlopen. Belangrijk is om dit proces niet te forceren. Geef het de 
nodige tijd en hou rekening met volgende aandachtspunten:
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