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Online informatie over 

het geven van 
borstvoeding 



Wegens het coronavirus is het niet mogelijk om voorlichting te geven 
in groepsverband. We hebben geprobeerd om de informatie, 
betreffende borstvoeding die we normaal tijdens de 
voorlichtingsavonden geven, te bundelen in een PowerPoint met 
verwijzing naar allerlei sites/filmpjes waar je nog meer informatie 
kunt vinden. 
 
 
 
 
 
    
 
     Miriam Heijkers en Gioia van de Ven 

 

Ter info 



1. Borstkast 
2. Grote borstspier (pectoralis major)  
3. Melkklieren  
4. Tepel 
5. Areola 
6. Melkgangetjes 
7. Vetweefsel 
8. Huid 

Anatomie 



• Borsten veranderen tijdens de zwangerschap. 
• Tepelhof wordt donkerder. 
• Op het tepelhof zitten kliertjes (kliertjes van 

Montgomery) die vocht en geur afscheiden, zodat 
de baby weet waar hij moet zijn. 

• Aders op de borst worden meer zichtbaar. 
• Er wordt al wat melk aangemaakt tijdens de 

zwangerschap.  
• Grootte van borst is niet van invloed op de 

melkproductie.  
 

 
Groei van de borsten 

 



Tijdens zwangerschap 



 

 

• Tijdens de borstvoedingsperiode zijn er twee 
hormonen belangrijk voor de melkproductie. 

• Op volgende twee dia’s leggen we dit uit. 

 
Hormonen 

 



Nodig voor 
 aanmaak  

moedermelk 

Hoog tijdens 
zwangerschap, 

tijdens het voeden, 
vooral de eerste 
weken ‘s nachts 

Op gang komen 
van  

borstvoeding 

Prolactine 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ2LnI9qbLAhWEAJoKHV4MAk8QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DdneryPem4V4&psig=AFQjCNGscPzek0WsNbnyltJ-q4PScvWAkQ&ust=1457176945679627
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ2LnI9qbLAhWEAJoKHV4MAk8QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DdneryPem4V4&psig=AFQjCNGscPzek0WsNbnyltJ-q4PScvWAkQ&ust=1457176945679627
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ2LnI9qbLAhWEAJoKHV4MAk8QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DdneryPem4V4&psig=AFQjCNGscPzek0WsNbnyltJ-q4PScvWAkQ&ust=1457176945679627


• Nodig voor 
 toeschietreflex 

• Samentrekken van 
Baarmoeder 

• Ontspanning moeder 

Hoog bij 
prikkeling tepel 
 
Beïnvloedbaar 
door emoties 
positief/negatief 

Op gang komen 
van 

borstvoeding 

Oxytocine 





 
Borstvoeding geven;  

hoe werkt het? 
 

Klik op de afbeelding hieronder voor het filmpje. 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven.aspx


Moedermelk 

Tijdens de borstvoeding verandert de melk:  

 

• Van colostrum ( dikke gele melk) naar 
overgangsmelk  rijpe moedermelk. 

• De kleur verandert mee met het stadia van de 
borstvoedingsperiode. 

• De volgende twee dia’s verduidelijken dit. 



  Colostrum 
Colostrum Overgangsmelk Rijpe moedermelk 

Eerste melk na de 
geboorte 

Melkvoeding 
tussen het 
stroperige gele 
colostrum en de 
‘echte’ rijpe 
moedermelk in 

Na 2-3 weken is de 
voeding helemaal 
veranderd in rijpe 
moedermelk 

Stroperig en geel 
van kleur 

  Wateriger, 
doorschijnender en witter 
van kleur 

Veel antistoffen en 
eiwitten 

Antistoffen en 
eiwitten nemen 
geleidelijk aan af 

Gedurende de hele 
borstvoedingsperiode 
blijft de samenstelling van 
de melk zich aanpassen 
aan de behoeftes van de 
baby 
  

Kleine beetjes 
geproduceerd 

Hoeveelheid suiker 
en vet neemt toe 

  

Licht verteerbaar     

Laxerende werking     



https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:From_Colostrum_to_Breastmilk_-_4241.jpg&psig=AOvVaw3C2NjEWzlehPU2IUJws4dI&ust=1583330525251000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCM9YO8_ucCFQAAAAAdAAAAABAI


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Moedermelk 

 
Moedermelk 

Levend 
 product 

Afgestemd  
op leeftijd  
baby 

Samenstelling 

Immunoglobulinen 

Darmflora 

Stoelgang 



 
Voordelen van moedermelk 

 

• Minder kans op allergieën 

• Minder kans op overgewicht 

• Goede kaakontwikkeling 

• Goede vetten voor hersenontwikkeling 

 

Hoe langer een kind borstvoeding krijgt hoe 
meer gezondheidsvoordelen. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.babyopkomst.nl/article/voedingshoudingen/&psig=AOvVaw13Qeb0X799g-sY5tTzTfPL&ust=1584822373492000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDH-uLxqegCFQAAAAAdAAAAABAE


 
Gezondheidsvoordelen moeder 

 

• Minder bloedverlies door het hormoon oxytocine 

• Sneller terug op gewicht 

• Minder kans op botontkalking 

• Minder kans op borstkanker 

 

Hoe langer men borstvoeding geeft, hoe meer 
gezondheidsvoordeel. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd_Iv4i7nJAhXLWCwKHUi9AZYQjRwIBw&url=http://www.gratis-tips.nl/gezondheid/snel-afvallen-5-manieren/&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNFHwXDLECwllFU7KGj95axnkNi8xw&ust=1449005288175828


https://www.greenchildmagazine.com/wp-content/uploads/2011/11/Breastfeeding-Baby-Planet.jpg


 
 

Hoe lang borstvoeding geven? 
 • Zolang moeder en kind het als prettig ervaren. 

• Tot 6 maanden heeft de baby geen andere 
voeding nodig (WHO) dan alleen moedermelk. 

• Tot 1 jaar blijft melk de hoofdvoeding van een 
baby. 



 
Nadelen? 

• Borstvoeding opgang brengen kost 
energie en investering voor de moeder. 

• Het kind ervaart geen nadelen aan 
borstvoeding krijgen!  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--YPy9abLAhVmQJoKHWxBAVAQjRwIBw&url=http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id%3D8589&psig=AFQjCNGscPzek0WsNbnyltJ-q4PScvWAkQ&ust=1457176945679627
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--YPy9abLAhVmQJoKHWxBAVAQjRwIBw&url=http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id%3D8589&psig=AFQjCNGscPzek0WsNbnyltJ-q4PScvWAkQ&ust=1457176945679627
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--YPy9abLAhVmQJoKHWxBAVAQjRwIBw&url=http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id%3D8589&psig=AFQjCNGscPzek0WsNbnyltJ-q4PScvWAkQ&ust=1457176945679627
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--YPy9abLAhVmQJoKHWxBAVAQjRwIBw&url=http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id%3D8589&psig=AFQjCNGscPzek0WsNbnyltJ-q4PScvWAkQ&ust=1457176945679627
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--YPy9abLAhVmQJoKHWxBAVAQjRwIBw&url=http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id%3D8589&psig=AFQjCNGscPzek0WsNbnyltJ-q4PScvWAkQ&ust=1457176945679627
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--YPy9abLAhVmQJoKHWxBAVAQjRwIBw&url=http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id%3D8589&psig=AFQjCNGscPzek0WsNbnyltJ-q4PScvWAkQ&ust=1457176945679627
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE2rzl4-jhAhXQDewKHfl3CqsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.goedgezind.be/babys/eten-en-drinken/14-dingen-geleerd-door-borstvoeding/&psig=AOvVaw2T4qGdd3Wzml5HRcaDgB8j&ust=1556197009403194


 
Reflexen van de baby 

 Voor het drinken aan de borst heeft de baby 
een aantal reflexen nodig: 

• De zoekreflex  

• De zuigreflex 

• De slikreflex 

Deze reflexen zijn aanwezig vanaf de geboorte, 
echter het drinken aan de borst is aangeleerd 
gedrag. 





 
 
 

Animatiefilm drinkende baby  
aan de borst (Engelstalig) 

Klik op de foto voor het filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=WO_hGZX96RE


Goede techniek 
Een goede techniek is nodig ter voorkoming van 
schade en pijn aan de tepel. 
 
Hoe geef je borstvoeding? 
• Hoofd schouder en heupjes van de baby op een 

lijn. 
• Grote hap uitlokken door bovenlip aan te raken 

met tepel. 
• Tepel en tepelhof laten pakken. 
• Onderlip goed naar buiten gekruld. 

 



 
Op onderstaande plaatjes is te zien dat een baby de tepel 
veel verder in het mondje pakt dan een speen. 
De tepel wordt ongeveer twee keer zolang gemaakt, 
omdat deze ver achter in het mondje moet komen (tussen 
het harde en het zachte gehemelte).  



Juiste hap 



 
Van de borst afhalen 

Dit doe je door vacuüm te verbreken met één 
pink in het mondhoekje van de baby. 

 



 
Hoe zie je dat een baby honger heeft? 

• Een baby geeft hongersignalen af. 
 
 
 
 
 
 
 

• Huilen is een laat signaal. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5tePr_vLMAhXFShQKHdI6CFIQjRwIBw&url=https://www.lalecheleague.nl/borstvoeding-abc/artikel/280-hongersignalen&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNHl-9QWE77lTGJNbNq_daV5mE-JXw&ust=1464188809941231


Eerste dagen 
• 8 tot 12 keer aanleggen is normaal. 

• Alle twee de borsten per keer aanbieden. 

• Begin met de laatste borst van de vorige 
voeding. 

• Colostrum is op voorraad (wordt al in 
zwangerschap gemaakt). 

• Maaginhoud van de baby groeit mee  

   met melkhoeveelheid. 

• Houd je baby in je nabijheid om te kunnen 
reageren op hongersignalen. 

 



Hoe vaak geef je borstvoeding? 
• Dag en nacht. 
• Voeden op verzoek.  
• Als baby goed zuigt (effectief) mag hij zolang 

zuigen als hij wil. 
• Hoe vaker u aanlegt, hoe meer melk er 

gemaakt wordt. 
• Fopspeen niet aanbieden tot de voeding goed 

op gang is. 
• Vanaf ongeveer 4 weken geregeld blijven 

oefenen met het drinken uit een fles. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivjJTH_vLMAhVG6RQKHby4CfQQjRwIBw&url=http://www.kiddyz.nl/2016/03/19/de-eerste-24-uur/&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNHl-9QWE77lTGJNbNq_daV5mE-JXw&ust=1464188809941231


Houdingen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic99DN_abLAhUlMZoKHcGKDasQjRwIBw&url=http://www.ardomedical.nl/borstvoeding-borstvoedingshoudingen-detail.html&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNEJ9M7A1PRGKBrxVL3hMYSG5bmwqQ&ust=1457178960361957


Houdingen 

• Hoofd, schouder en heupjes op één lijn. 

• Goed buik tegen buik. 

• Bovenlip ter hoogte van de tepel. 

• Kussen als ondersteuning voor de moeder. 

 

• Probeer in de kraamweek verschillende 
houdingen uit. 



 
 
 

Krijgt mijn baby genoeg? 
 

• Baby valt altijd af (mag tot 10%). 
• Tussen 10-14 dagen terug op geboorte 

gewicht. 
• Let op de hoeveelheid poep/plasluiers (zie 

plaatje volgende dia). 
• Gewicht wordt in de kraamweek gevolgd 

door verloskundige. 
• Na de kraamweek bestaat de mogelijkheid te 

wegen op het consultatiebureau. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.slideshare.net/Borstvoeding/borstvoeding-de-start&psig=AOvVaw3VC02oEdcfbqP2eeF8jMfa&ust=1584824419911000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDD_635qegCFQAAAAAdAAAAABAD




Voeding van de moeder 

• Eet gezond gevarieerd. 

• Drink voldoende. Dit hoeft geen melk te zijn. 

• Borstvoeding geven, kost extra calorieën (500 
kcal). 

 

• Voor tips kijk op de site van voedingscentrum. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiygYjx-PLMAhVEOBQKHVqNCp4QjRwIBw&url=http://www.fitsociety.nl/afvallen/gezonde-voedingstips-van-het-voedingscentrum/&psig=AFQjCNEYcSy7O46OHTN1PdmEQJMBdcP6dg&ust=1464187293219062
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpz8Lux7jJAhVm8HIKHdB5ANcQjRwIBw&url=https://www.nlbewustgezond.nl/gezonde-voeding/calorieen/&psig=AFQjCNFPtTZHYt3Sji01FVfDTxAaAc9cvg&ust=1448987082642502


 
Ben voorzichtig met… 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rotunda.ie/MaternityCare/StayingHealthyduringPregnancy/ThingstoAvoidwhilePregnant.aspx&ei=2FhiVIvSItjdaokv&psig=AFQjCNGZZZ5yT_pHEXNZ6Qc53NquLMBhlg&ust=1415817802992913
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF4NWox7jJAhUGMnIKHdldBe8QjRwIBw&url=http://www.mamaplaats.nl/advies/vruchtbaarheid&psig=AFQjCNFNy0S_sDFQxgD3VlSrSY5RdZDeVg&ust=1448986962418175
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAo-KL5-jhAhUFLewKHeiOALYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ad.nl/politiek/rivm-kinderen-in-gevarenzone-door-energiedrank~ae1f351f/&psig=AOvVaw3bMSEbQ66KIPp0X8SfhdE7&ust=1556197903015245


 
Voorzichtig zijn met…. 

• Roken heeft invloed op de hoeveelheid melk 
en de toeschietreflex. 

• Meer dan 5 kopjes koffie per dag zorgt vaker 
voor onrust bij de baby. 

• Energiedrankjes zijn niet goed voor de 
borstvoeding (vanwege de cafeïne). Drink niet 
meer dan één blikje per dag. 

• Alcohol komt in de moedermelk, 1 
consumptie is na 3 uur uit de melk. 

 



Melkproductie verhogend 

Om de melkproductie extra te stimuleren kunt u 
onderstaande gebruiken: 
• Borstvoeding thee  
• Fenegriek  

 
 
 
 
 
Maar de hoofdzaak blijft natuurlijk voldoende vaak 
aanleggen/kolven! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirse3N7OjhAhVOy6QKHaXbAm4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.optimalegezondheid.com/fenegriek/&psig=AOvVaw1UwfMdIfeo8pED4mDTk6wb&ust=1556199313358492


 
Extra vitamines innemen? 

Moeders die borstvoeding geven: 
• Multivitamine (maak op wat je in de zwangerschap hebt 

gebruikt) 
• Vitamine B12 bij vegetariërs/veganisten 

 
Alle kinderen: 
• Vitamine D, dagelijks 10 microgram, voor sterke botten, 

start na een week tot leeftijd van 4 jaar 
 

Borst gevoede kinderen: 
• Vitamine K, dagelijks 150 microgram, voor een goede 

bloedstolling, start na een week t/m de eerste 12 weken 

https://www.davitamon.nl/wp-content/uploads/2017/02/8710537703702_0-1.png


 
 

Pijnstilling tijdens de baring  
Als de moeder een ruggenprik (epiduraal) krijgt, 
kan dit invloed hebben op de baby: 
• Minder instinctief gedrag 
• Reflexen afgevlakt (zoek/zuig/slik) 
• Baby gaat later zelfstandig aan de borst 
• Koorts komt vaker voor tijdens gebruik 

 
Nb. Na pijnstilling en/of algehele narcose mag je 
gewoon borstvoeding geven. 



 
 

Hobbels bij borstvoeding 
 

Stuwing:  

• Dag 3-4, normale fysiologie. 

• Houdt borsten warm, neem een warme 
douche, gewoon door voeden. 

• Eventueel witte kool op de borsten, géén ijs. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidpsrmo73JAhXDqXIKHUvpCPEQjRwIBw&url=https://www.borstvoeding.com/cartoons/&psig=AFQjCNGoI9KpqkIo0fGCV6bWtusyTLvPog&ust=1449149249506853
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiB3KOCjb_iAhWFa1AKHd3pAPIQjRx6BAgBEAU&url=https://eurolactatie.wordpress.com/tag/koolbladeren/&psig=AOvVaw0kHDj6qVtdBtHCwkbElQmk&ust=1559162998502849


 
 

Hobbels bij borstvoeding 
 

Pijn bij borstvoeding: 

• Borstvoeding geven mag geen pijn doen. 

• Indien pijnlijk: vacuüm verbreken met pink en 
opnieuw aan laten happen. 

• Zo nodig even kolven. 

• Zo nodig lactatiekundige hulp  

    inschakelen. 



Kolven 

Wanneer kolven: 

• Bij niet aanleggen (in plaats van een voeding). 

• Bij scheiding tussen moeder en kind. 

• Bij pijn om even de tepel te ontlasten. 

• Om een voorraadje op te bouwen. 

• Bij zieke of te vroeg geboren baby’s. 

 

 



 
 

Bereid je borsten goed voor 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.wza.nl/pati%C3%ABnt/onderzoek-en-behandeling/antenataal-kolven-5992&psig=AOvVaw2JvDQCcQDhLTs0JwHX3dPz&ust=1584824812188000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPihn-D6qegCFQAAAAAdAAAAABAa


 
Welke methode? 

Afkolven met de hand: 

• De eerste 24 uur 

• In de zwangerschap (antenataal 
kolven) 

Klik op het plaatje voor meer informatie 

https://www.lalecheleague.nl/borstvoeding-abc/artikel/20-afkolven-met-de-hand-hoe-doe-je-dat
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.moonoloog.nl/bloggen/gastblog/prenataal-kolven/&psig=AOvVaw2JvDQCcQDhLTs0JwHX3dPz&ust=1584824812188000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPihn-D6qegCFQAAAAAdAAAAABAU


 

 

 

 

 
Welke methode? 

Met een handkolf, voor als je borstvoeding 
geeft en incidenteel moet kolven. 



Welke methode? 

• Elektrisch enkelzijdig kolven. 

• Elektrisch dubbelzijdig kolven  
Tijdbesparend en meer productie. 

    Nodig bij bijvoorbeeld fulltime kolven. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjooeDXrr3JAhUldXIKHYrXAXoQjRwIBw&url=https://www.borstvoeding.com/artikelen/kolven/kolfoverzicht1.html&bvm=bv.108538919,d.bGQ&psig=AFQjCNEbqzwJVoPx2zV_-BXxehpLh7NQYA&ust=1449152171696104
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6zI61rr3JAhVjMnIKHX_fDw8QjRwIBw&url=http://www.babyshopdevlinder.nl/nieuws/281/binnenkort-ook-verhuur-professionele-borstkolf.html&bvm=bv.108538919,d.bGQ&psig=AFQjCNG-xlBf9V7c8h_nkBuAfszWH8bmvQ&ust=1449152099469159


Kolven 
• Belangrijk is goed te kijken naar de 

maat van de borstschilden. 

• Klik op onderstaand plaatje voor 
meer informatie. 

 

https://www.medela.nl/borstvoeding/jouw-borstvoedingsperiode/borstschildmaten


 
 
 

Het voedingscentrum heeft een mooi filmpje 
over het afkolven van moedermelk 

 

 

 

 

 

 
Klik op het plaatje om het filmpje te bekijken 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/kolven.aspx


 
Informatie kolven 

 
• Eerlijke info over borstkolven & reviews 
 
• Welke kolf is geschikt? 
 
• Pas op met een 2e hands kolf, i.v.m. open en gesloten 

systeem  
 
• Wacht met het kopen van een kolf, want het is afhankelijk 

waarvoor u hem nodig  heeft (voeding opgang brengen of 
een enkele keer kolven). 
 

• Kijk ook uw eigen zorgverzekering na i.v.m. vergoedingen 
voor het huren van een kolf. 
 
 
 

 

https://www.borstkolven.net/
https://www.borstkolven.net/
https://www.borstkolven.net/soorten-borstkolven/welke-kolf-is-geschikt/
https://www.borstkolven.net/soorten-borstkolven/welke-kolf-is-geschikt/
https://moedermelknetwerk.nl/kolfwijzer/tweedehands-kolf-open-en-gesloten-systeem
https://moedermelknetwerk.nl/kolfwijzer/tweedehands-kolf-open-en-gesloten-systeem
https://moedermelknetwerk.nl/kolfwijzer/tweedehands-kolf-open-en-gesloten-systeem
https://moedermelknetwerk.nl/kolfwijzer/tweedehands-kolf-open-en-gesloten-systeem
https://moedermelknetwerk.nl/kolfwijzer/tweedehands-kolf-open-en-gesloten-systeem


 
 

Bewaren moedermelk 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Klik op bovenstaande plaatje voor meer informatie 

https://www.lalecheleague.nl/userfiles/files/pdf_diversen/bewaren-flesvoeden-2018-v2.pdf
https://www.lalecheleague.nl/userfiles/files/pdf_diversen/bewaren-flesvoeden-2018-v2.pdf
https://www.lalecheleague.nl/userfiles/files/pdf_diversen/bewaren-flesvoeden-2018-v2.pdf
https://www.lalecheleague.nl/userfiles/files/pdf_diversen/bewaren-flesvoeden-2018-v2.pdf
https://www.lalecheleague.nl/userfiles/files/pdf_diversen/bewaren-flesvoeden-2018-v2.pdf
https://www.lalecheleague.nl/userfiles/files/pdf_diversen/bewaren-flesvoeden-2018-v2.pdf
https://www.lalecheleague.nl/userfiles/files/pdf_diversen/bewaren-flesvoeden-2018-v2.pdf
https://www.lalecheleague.nl/userfiles/files/pdf_diversen/bewaren-flesvoeden-2018-v2.pdf
https://www.lalecheleague.nl/userfiles/files/pdf_diversen/bewaren-flesvoeden-2018-v2.pdf
https://www.lalecheleague.nl/userfiles/files/pdf_diversen/bewaren-flesvoeden-2018-v2.pdf
https://www.lalecheleague.nl/userfiles/files/pdf_diversen/bewaren-flesvoeden-2018-v2.pdf


 
 

Moedermelk opwarmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klik op het plaatje voor meer informatie 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx


 

 

 

Borstvoeding en werk; 

Voedingsrecht 



 
 

Meer informatie……  
 

• Vrijwillige borstvoeding organisatie  

    La Leche League 

 

• Borst/mama café 

 

 

• Nederlandse vereniging voor lactatiekundigen 

 

https://www.lalecheleague.nl/
https://www.lalecheleague.nl/
https://www.lalecheleague.nl/
https://www.lalecheleague.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.nvlborstvoeding.nl/&psig=AOvVaw3i9a-PBjvSS4yRyvavffs3&ust=1584822135036000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjo_-TwqegCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

Meer informatie…  

Op de website van Laurentius vindt u 
informatiefolders over borstvoeding. 

 

Lees hier het boekje ‘Borstvoeding onze zorg’. 

 

https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/patienten/patientenfolders
https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/files/13462/brochure+borstvoeding.pdf
https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/files/13462/brochure+borstvoeding.pdf
https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/files/13462/brochure+borstvoeding.pdf


  

Borstvoeding en  
het coronavirus   

Klik op de afbeelding voor 
meer informatie. 

https://www.lalecheleague.nl/borstvoeding-abc/artikel/313-borstvoeding-en-het-coronavirus-covid-19


 
Als laatste: 

• Kies wat bij u past  
• U kunt ook kolven en het per flesje geven 
• Of combineren met kunstvoeding 
• Vraag hulp als het niet goed gaat en wacht niet 

tot het uiterste!! 
 
Lactatiekundigen LZR 
Tel:    06 50559826 
Mail:   miriam.heijkers@lzr.nl 
    gioia.vandeven@lzr.nl 
 

mailto:miriam.heijkers@lzr.nl
mailto:gioia.vandeven@lzr.nl

