
INFORMATIE OVER BORSTVOEDING 
’DE EERSTE WEKEN’

Afdeling Kind & Jeugd/ verloskunde
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Ziekenhuis Rivierenland hanteert de visie dat borstvoeding als beste start 
wordt beschouwd voor bijna alle kinderen. Verpleegkundigen voeren een 
stimulerend beleid om borstvoeding een optimale kans te bieden. Ouders die 
de keuze hebben gemaakt om borstvoeding te gaan geven kunnen rekenen op 
deskundige informatie, instructie en begeleiding. 

ADVIEZEN 

- Het geven van borstvoeding is een leerproces voor moeder en kind. Gun 
uzelf en uw baby de tijd om te leren en zo samen een fijne borstvoedings-
periode te beleven. 

- De baby wordt, indien mogelijk, direct na de geboorte aangelegd. 
- Voor het contact met uw baby en het op gang brengen van de borstvoeding 

is het goed om veel huid op huid contact met uw baby te hebben. Daarvoor 
ligt de baby met alleen een luiertje aan op uw blote borst, mutsje op en 
warm afgedekt. Dit mag u zo vaak en zo lang doen als u zelf kan en wil. 

- Moeder en kind horen bij elkaar op de kamer (rooming-in). Het hechtings-
proces wordt hierdoor bevorderd en voedingssignalen (zoekreflex, smakge-
luiden, op handje zuigen) van de baby worden tijdig herkend. Rooming-in 
wordt aangeraden gedurende de eerste zes maanden ook in verband met 
veilig slapen van de baby. 

- Borstvoeding wordt gegeven op verzoek van de baby met een minimum 
van 8 voedingen per etmaal. 

- De eerste dagen kan de tepel pijnlijk/schrijnend zijn bij het eerste aanzui-
gen, gedurende de rest van de voeding mag het geen pijn doen. De baby 
van de borst halen door het vacuüm op te heffen met een pink in de mond-
hoek van de baby. 

- Baby kan in verschillende houdingen worden aangelegd: Madonnahouding, 
bakerhouding en liggend op de zij.

Madonnahouding Bakerhouding Liggend
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 - Per voeding worden beide borsten aangeboden. De baby bepaalt zelf de 
tijdsduur van de voeding. Als de baby niet meer effectief drinkt dan  
verschonen en de andere borst aanbieden. 

- Het is belangrijk om bij de volgende voeding te beginnen met de borst 
waaruit de baby het laatst heeft gedronken. 

- Bijvoeding wordt alleen gegeven op medische indicatie. Er wordt geen 
speen gebruikt maar een cupje/bekertje. Dit om zuigverwarring te  
voorkomen. 

- Vermijd een fopspeen, zeker de eerste maand. Leg bij veel zuigbehoefte uw 
baby vaker aan de borst. 

- Als de borstvoeding de eerste dagen nog op gang moet komen, zijn 1 à 2 
natte luiers per 24 uur voldoende. Oranje neerslag (uraten) in de luier hoeft 
geen teken te zijn van vochttekort. 

- Uw baby heeft voldoende borstvoeding als hij vanaf de zesde dag minstens 
6 natte luiers en 1 of meer ontlastingen per dag heeft. 

- Zuigt de baby niet of onvoldoende aan de borst dan moet u zo snel mogelijk 
beginnen met kolven (binnen 6 uur), dit kan in de eerste dagen heel gemak-
kelijk met de hand. Er is op de afdeling een folder aanwezig over het huren 
van kolfmateriaal voor thuis. 

- Op de kraamsuites en op de afdeling Kind & Jeugd is een handleiding over 
borstvoeding aanwezig. Deze is ter inzage beschikbaar! 

HYGIËNE 
- Minstens één maal per dag douchen. 
- Voor iedere voeding handen wassen. 
- Dagelijks een schone voedings BH dragen. 
- Na de borstvoeding de tepels aan de lucht laten drogen met wat  

moedermelk erop. 
- Bij lekkende borsten kunt u borstkompressen gebruiken en deze elke  

voeding verschonen. 
- Voor het verzorgen van de tepels geen zeep, desinfecterende sprays of 

zalven gebruiken. 
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PIJNLIJKE EN GEZWOLLEN BORSTEN (STUWING) 
- Bij stuwing is het van belang vaak en zorgvuldig aan te leggen en verschillen-

de voedingshoudingen te gebruiken. 
- Vlak voor de voeding kunt u warmte toedienen d.m.v. een warme douche of 

warme doeken om de melkstroom op gang te brengen. 
- Draag een stevige BH. 
- Blijf ondanks de stuwing voldoende drinken. Minder vochtopname heeft 

geen invloed op de stuwing. 
- Vaak en veel aanleggen kan stuwing voorkomen. Neem eventueel een tablet 

paracetamol 500 mg in, ter verlichting van de pijn. 

VOEDING VAN MOEDER 
- Gezond en gevarieerd eten en drinken is belangrijk. Ongeveer 2 1/2 liter 

vocht per dag. 
- Het is niet verstandig om een vermageringsdieet te volgen tijdens de borst-

voedingsperiode. 
- In principe kunt u tijdens de periode dat u borstvoeding geeft alle voedings-

middelen eten en drinken. Vermijd alcohol. Indien uw baby darmkrampjes 
heeft, ga dan na wat u de vorige dag van prikkelende stoffen heeft gegeten. 
Eet dit product nog een keer. Geeft het weer dezelfde reactie, vermijd het 
dan voorlopig. 

OP LANGERE TERMIJN 
Borstvoeding is de aangewezen voeding als het gaat om de gezondheid van 
kind en moeder. U kunt uw kindje voeden zolang als u en uw kindje dit willen. 
De WHO adviseert exclusief borstvoeding te geven tot het kind de leeftijd van 
ongeveer 6 maanden heeft bereikt volgens richtlijn CJG (Centrum voor Jeugd 
en Gezin) en voedingscentrum, en daarna borstvoeding aangevuld met vast 
voedsel tot 2 jaar of zolang moeder en kind dit wensen. 

LACTATIEKUNDIGEN 
Op de kraamsuites en de afdeling Kind&Jeugd zijn lactatiekundigen 
werkzaam. Zij bieden u en de medewerkers ondersteuning om de 
borstvoeding een goede start te geven. Zwangeren, onder controle bij 
de gynaecoloog, kunnen tijdens hun zwangerschap op de polikliniek 
verloskunde een afspraak maken voor een consult. 
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TOT SLOT 
Bij vragen of problemen (ná het ontslag uit het ziekenhuis) kun je altijd 
contact opnemen met de volgende hulpverlenende instanties: 

VERENIGING BORSTVOEDING NATUURLIJK: 
 0343-576626 

www.borstvoedingnatuurlijk.nl

LA LECHE LEAGUE
 0111-413189

www.lalecheleague.nl

STICHTING THUISZORG TIEL
 0900-8433 

NED. VERENIGING VAN LACTATIEKUNDIGEN 
www.nvlborstvoeding.nl 



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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