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Introductie 

Borstvoeding is de meest aangepaste, natuurlijke en ideale voeding voor 
uw baby. Uw lichaam en dat van uw kind zijn perfect afgestemd op het 
gezamenlijke proces van melk maken, geven en krijgen. 
Het kiezen voor borstvoeding is al een eerste positieve stap. De  
verscheidene drempels overwinnen en het volhouden zijn de volgende 
stappen. Hierbij kan u wel wat informatie en aanmoediging gebruiken. 
Deze brochure zal u op weg helpen bij het starten met afkolven.  
Voor informatie op maat kan u ook steeds terecht bij de vroedvrouw op 
de materniteit. 
 
 

Waarom kolven?  

In de volgende gevallen is het soms nodig om af te kolven: 

 om de melkproductie tot stand te brengen of te optimaliseren; 

 als uw baby te vroeg geboren of ziek is; 

 bij problemen zoals: stuwing, medicatiegebruik, borstontsteking, … ; 

 als u uitzonderlijk eens weg moet en uw baby kan jammer genoeg 
niet mee; 

 als u terug gaat werken en verder borstvoeding wilt geven. 
 
De eerste keer dat u zal afkolven zal de hoeveelheid moedermelk slechts 
minimaal zijn. Toch is het belangrijk dat u verder blijft kolven, want u zal 
merken dat het steeds beter gaat.  
Ook de kleine hoeveelheden melk zijn zeer welkom en elke druppel melk 
wordt aan uw kindje gegeven. 
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Voorbereiding 

Afkolven is een techniek die u onder de knie moet krijgen, geef uzelf vol-
doende tijd.  
 

Algemene voorbereiding 

Melk afkolven is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. De sleutel tot kolven 
is een goed toeschietreflex opwekken. Bij de toeschietreflex trekken de 
spiertjes rond de melkklieren samen om de melk uit de borst te duwen en 
gaan de melkkanaaltjes open staan. 
 
Voor het bevorderen van de toeschietreflex zorgt u er best voor dat uw 
baby dicht bij u is. Indien dit niet mogelijk is, omdat uw baby op de  
neonatale afdeling ligt, denk dan aan uw baby en/of zet een fotootje 
dichtbij, bekijk een filmpje of neem iets tastbaar zoals een knuffeldoekje 
dichtbij. 
 
Als uw baby op de neonatale afdeling ligt, dan kan u altijd naast de  
incubator of bedje gaan afkolven. U spreekt dit best af met de verpleeg-
kundige die op dat moment verantwoordelijk is voor de verzorging van 
uw baby. De nodige privacy zal u dan aangeboden worden. 
 
Gevoelens van spanning, angst of frustratie remmen de toeschietreflex. 
Probeer daarom een ontspannen sfeer te creëren tijdens het afkolven. 
Zorg voor voldoende privacy, eventueel cd met ontspannende muziek, 
gedempt licht, … .  
Interessant te weten is dat als de omgeving waar u afkolft een  
aangename warme temperatuur heeft, dit de toeschietreflex bevordert.  
 
Een goede handhygiëne is heel belangrijk tijdens de borstvoedings-
periode. Bij het afkolven besteedt u er best nog extra aandacht aan om-
dat u de moedermelk gaat bewaren.  
Vóór u het materiaal klaarzet en gaat afkolven: was uw handen grondig 
met vloeibare zeep.  
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Als u niet uit bed kan, wordt het wassen vervangen door het ontsmetten 
van de handen. Giet een ruime hoeveelheid alcoholgel in uw handpalm, 
wrijf uw handen hiermee grondig in en laat ze drogen aan de lucht. 
 
Naast een goede handhygiëne, is een goede borsthygiëne even belangrijk: 

 de tepels droog houden; 

 geen zeep gebruiken;  

 na het wassen goed droog deppen; 

 bij gebruik van borstkompressen (katoen/papier) deze na elke voeding 
verversen; 

 na het afkolven een druppeltje melk uitduwen en op de tepel en  
tepelhof laten drogen; 

 de borsten ’s nachts bloot laten voor een goede luchtcirculatie; 

 elke dag een verse borstvoedingsbeha aandoen. 
 
De afgekolfde moedermelk wordt opgevangen in een afsluitbaar proper 
recipiënt.  
Om een korte periode te overbruggen wordt er in het ziekenhuis 
geopteerd om te kolven met de one-day-set. Deze sets worden elke dag 
vervangen.  
 
Indien u voor een langere periode moet afkolven, is er de mogelijkheid 
om al te starten met uw persoonlijk Medela® kolfapparaat en wordt u een 
Medela® afkolfset aangeraden. Meer informatie hieromtrent zal u op dat 
moment krijgen van de vroedvrouw. 
Een Medela® afkolfset moet u eenmaal per dag steriliseren. 
 
Vooraleer u zich comfortabel installeert in uw zetel of bed, is het  
aangewezen om alles dicht bij de hand te hebben, zoals een fles water en 
een glas, uw kolfapparaat, een fotootje van uw baby, … . 
 
 
 
 



6 

Materiaal voorbereiding 

Nadat u de onderdelen van de afkolfset in elkaar gestoken hebt, plaatst u 
het afkolfapparaat dicht bij u en steekt u de stekker in het stopcontact. 
 
Afhankelijk van welke set en pomp u gebruikt, kan u voor bijkomende 
uitleg steeds terecht bij de vroedvrouw. 
 
Op onze materniteit zijn er twee verschillende elektrische pompen aan-
wezig: de Medela Lactina® en de Medela Symphony®.  
 
Bij de Medela Lactina® kan u enkel de zuigkracht regelen. Begin  

voorzichtig en stel de zuigkracht op de laagste stand 
in. Het is niet zo dat u de zuigkracht moet verhogen 
om meer melk te krijgen. De zuigkracht mag nooit zo 
hoog zijn dat u het als onaangenaam ervaart. Dit is 
schadelijk voor de tere borstweefsels en het verhin-
dert het toeschieten van de melk. 

 
Bij de Medela Symphony® hebt u twee verschillende 
kolfprogramma’s.  
 
 
Het INITIATE-programma wordt gebruikt om de melkproductie op gang te 
brengen. Er wordt gestart met dit programma meteen na de geboorte 
totdat de melkproductie goed op gang is (minstens 3 x 20 ml gekolfd). Dit 
programma wordt eveneens de eerste 5 dagen na de geboorte gebruikt. 
Als de melkproductie daarna nog niet goed op gang is, wordt overgegaan 
naar het MANTAIN-programma.  
 
Het MANTAIN-programma wordt gebruikt om de melkproductie te onder-
houden. Dit programma wordt gestart wanneer de melkproductie op 
gang is of vanaf dag 6 na de geboorte.  
 
De bediening van deze programma’s zijn terug te vinden op de steekkaart 
aan de afkolfpomp. Beide programma’s werken met twee verschillende 
ritmes om te stimuleren en af te kolven. Een snel kolfritme wekt de toe-
schietreflex op. Na twee minuten schakelt de pomp automatisch over op 
een langzamer kolfritme om de melk comfortabel en efficiënt af te  
kolven.  
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De Medina Lactina kan u op de materniteit reeds meekrijgen om thuis 
verder af te kolven. Indien u geen lid bent van de CM is het aangeraden 
om eerst bij uw eigen mutualiteit en thuiszorgwinkel te informeren naar 
hun voordeeltarieven.  

 

Toeschietreflex opwekken 

De sleutel tot de melkstroom is het opwekken van een toeschietreflex. De 
toeschietreflex kan u bevorderen door een massage van de borsten.  
 
(1)       (2)    (3)       of  

 
 
 
 
 
 

 
(1)  Start met een spiraalsgewijze massage van boven naar onder toe.  
(2 ) Daarna streelt u zacht de borst naar de tepel toe.  
(3) Vervolgens buigt u voorover en rolt u of schudt u zacht met de  
borsten. De borst afzonderlijk rollen tussen beide handen is ook een  
optie.  
 
Herhaal deze bewegingen gedurende 10 tot 15 minuten en maak  
eventueel gebruik van vochtige warmte*. Dit bevordert een behaaglijk 
gevoel en brengt ontspanning. Ook het masseren met warme  
handen geeft u een prettiger gevoel. Hierbij kunnen de beide volle  
handen gebruikt worden, alleen de vingertoppen of een combinatie van 
beide.  
De tepels kan men ook masseren tussen duim en wijsvinger. 
 

Een borstmassage mag nooit pijnlijk of onaangenaam zijn.  
 
Na de massage kan men de borst reinigen met een proper warm 

vochtig washandje om de zuigkracht van het afkolfapparaat te bevorde-
ren. 
 
* U neemt een propere luier die bevochtigt u en warmt u enkele seconden op in de 
microgolfoven (20 sec.). Alvorens u de luier op uw borst legt, voelt u met uw hand 
of de temperatuur aangenaam is.  
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Afkolven 

Bij het afkolven is het belangrijk om zoveel mogelijk het natuurlijke ritme 
van de borstvoeding te volgen. Dit betekent tenminste acht keer per 24u, 
waarvan eenmaal ’s nachts. Als u spontaan wakker wordt ‘s nachts, kan u 
best eens afkolven, omwille van de verhoogde hormonenspiegels. 
 
Het is veel beter om frequenter kortere periodes af te kolven dan slechts 
een paar keer langdurig.  
 
Het afkolven mag niet pijnlijk zijn, indien u toch pijn ervaart, is dit  
meestal een alarmsignaal. In dit geval kan u de vroedvrouw raadplegen 
(zie pagina 15 ‘Pijn bij afkolven’). 
 
Gedurende de eerste dagen is 5 à 10 minuten per borst kolven  
voldoende. Het is wel aan te raden om 2 tot 3 keer de kolfsessie te  
onderbreken zodat er een nieuw toeschietreflex opgewekt kan worden.  
Eenmaal de melkproductie goed op gang gekomen is, kan u verder kolven 
tot de melkstroom stopt. Deze tijdsduur is verschillend van moeder tot 
moeder. 
 

Manueel afkolven 

Met de hand afkolven is de goedkoopste en eenvoudigste methode die er 
is. Het vraagt meestal wel enige oefening. Eens u de techniek onder de 
knie hebt, kan u dit eenvoudig toepassen. 
 
Afkolven met de hand kan door het huid-op-huidcontact prettiger  
aanvoelen dan afkolven met een kolfapparaat. Hierdoor is het soms  
gemakkelijker om een toeschietreflex op te wekken. Bovendien kan u 
gerichter afkolven, wat handig is als u eens een verstopt melkkanaaltje 
hebt. 
 
De eerste 24 uur na de geboorte kan u zeker overwegen om manueel te 
kolven en zo de melkproductie stimuleren. Het is efficiënter, levert meer 
melk op en er gaat geen druppel colostrum verloren doordat u het  
gemakkelijk kan opvangen in een lepeltje of cupje. 
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Na 24 uur kan u tussen de elektrische afkolfbeurten manueel kolven om 
de melkproductie extra te stimuleren.  

De basistechniek is als volgt:  

 

 

 

 

 

Zorg voor een goede positie van de vingers (duim op de borst, wijs- en 
middenvinger onder de borst, 2 à 3 cm van de tepel in de vorm van een 
‘C’).  

1. Zorg voor een goede positie van de vingers (duim op de borst, wijs– 

en middenvinger onder de borst, 2 à 3 cm van de tepel in de vorm 
van een ‘C’).  

2. Duw de borst naar de borstkast toe. 

3. Maak een ritmisch, rollende beweging met de duim naar de tepel toe 

(wijs- en middenvinger dienen als ‘tegendruk’). 

4. Maak de rolbeweging af, de melkdruppeltjes zullen aan het tepelop-
pervlak verschijnen. 

 

 

 

 

 Probeer platdrukken, glijden en trekken te vermijden: 

Verplaats regelmatig uw vingers zodat alle melkgangen aan de beurt  
komen. U kan overwegen om het kolven af te wisselen met massage en 
ook regelmatig van borst te wisselen.  
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Het manueel kolven of het opvangen van melk die uit de borst drupt, 
geeft een hoger risico op besmetting. Daarom moet u extra zorg besteden 
aan een goede hand- en borsthygiëne.  
 

Handmatig afkolven 

Er zijn verschillende handpompen op de markt.  

 

Indien u de afkolfset van Medela Lactina® aangekocht hebt, kan deze ook 
gebruiken om handmatig af te kolven. Dit doet u als volgt: 

Koppel de cilinder rechtstreeks aan op het borstschild. 

 

Om te gaan kolven, plaatst u het borstschild van de kolf goed gecentreerd 
over de tepel op de borst. Het schild moet volledig luchtdicht op de borst 
aansluiten en de tepel bevindt zich exact in het midden van de tunnel. 
 
Start met ritmisch vlug te pompen tot de melk begint te stromen, daarna 
neemt u een rustiger ritme aan. 
Het is aan te raden om 2 à 3 keer te wisselen van borst tijdens het kolven. 
Als de melkstroom aan de eerste borst stopt, start u met kolven aan de 
tweede borst en zo wisselt u verder totdat beide borsten leeg zijn. 
 
De handkolf is ideaal voor moeders die maar af en toe afkolven en het 
vertrouwde gevoel van hun baby niet willen missen.  
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Elektrisch afkolven 

Wanneer kolven 24 uur na de bevalling of voor langere tijd aan te raden 
is, gaat de voorkeur naar elektrisch afkolven. U kan enkelzijdig of dubbel-
zijdig afkolven.  
 
Er zijn enkele voordelen aan dubbelzijdig kolven: 

 het is tijdsparend; 

 het geeft hogere hormonenspiegels (prolactine) en groter melk-
volume en is dus effectiever; 

 het zorgt voor lichtverhoogde vetsubstanties in de moedermelk. 
 
Om te gaan kolven, plaatst u het borstschild van de kolf goed gecentreerd 
over de tepel op de borst. Het schild moet volledig luchtdicht op de borst 
aansluiten en de tepel bevindt zich exact in het midden van de tunnel. 
Dan wordt de kolf ingeschakeld.  
 
Bij dubbelzijdig kolven, wordt eerst één borstschild geplaatst, vervolgens 
wordt de kolf ingeschakeld en tenslotte wordt het andere borstschild  
geplaatst.  
 

Besluit 

 
Onderstaand overzicht toont wanneer welke kolf gebruikt kan worden. 
 

 
 

Soort gebruik Handkolf Elektrische 

kolf 
Dubbelzijdige 

elektrische kolf 

Occasioneel gebruik X     

Dagelijks gebruik   X X 

Medische redenen:       

Premature baby in ZH     X 

Te weinig melkproductie     X 

Ernstige tepelkloven   X   

Borstontsteking   X   
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Nazorg 

Borsten 
 

Aangezien moedermelk een verzachtende en helende werking heeft, 
wrijft u best na het kolven een melkdruppeltje uit over de tepel en het 
tepelhof. 
 
Laat de borsten na het kolven even drogen aan de lucht.  
 
Vervang natte borstcompressen. 
 
Verder is de normale borsthygiëne noodzakelijk (zie algemene voorberei-
ding afkolven). 
 
Controleer de tepel op roodheid, zwelling, ... om na te gaan of de 
kolfbeurt goed verlopen is.  
 

Materiaal 
 

Na elke kolfbeurt haalt u het kolfmateriaal eerst uit elkaar om alle onder-
delen afzonderlijk goed met koud water uit te spoelen. Bij heet water 
stollen de eiwitten van de melk waardoor schoonmaken moeilijker wordt. 
Na het spoelen wast u de onderdelen met heet water en detergent. 
Daarna laat u de onderdelen aan de lucht drogen en bewaart u het  
materiaal in een propere doek op een hygiënische plaats.  
 
Eenmaal per dag dient het materiaal gesteriliseerd te worden. In het  
ziekenhuis vraagt u dit best aan de vroedvrouw. 
Thuis kan u dit zelf doen door middel van een sterilisator. Hebt u geen 
sterilisator dan kan u het materiaal uitkoken:  

 de harde kunststof onderdelen zoals fles, dop en borstschild à 5 tot 
10 minuten 

 de zachte onderdelen zoals sluitringen, filters of ventielen à 3 tot 5 
minuten. 

 

Tot een leeftijd van zes maand moet de sterilisatie dagelijks gebeuren, 
nadien volstaat het om eenmaal per week te steriliseren. 
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Bewaren van afgekolfde melk 

De houdbaarheid van moedermelk varieert afhankelijk van waar en hoe 
de melk bewaard wordt. 
 
Moedermelk mag u op kamertemperatuur laten staan tot zes uur na de 
afkolfbeurt. Indien de moedermelk voor langere tijd bewaard moet  
worden dan koelt u het flesje afgekolfde moedermelk af onder koud  
stromend water om het daarna zo snel mogelijk in de koelkast of  
diepvriezer te plaatsen.  
 
Giet nooit vers afgekolfde melk die nog warm is bij reeds afgekoelde melk 
die uit de koelkast komt. 
 
De afgekolfde moedermelk wordt in het ziekenhuis altijd gelabeld met 
naam van de baby, hoeveelheid melk, datum en uur van afkolven. 
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Schema houdbaarheid moedermelk 

 
 

 

Om moedermelk te transporteren van ziekenhuis naar thuis of omge-
keerd, moet de melk gekoeld worden met behulp van een koeltas met 
een koelelement.  

  Thuissituatie Ziekenhuis 

Kamertemperatuur 
(18-25°C) 

6 tot 10 uur 

 Tot volgende  
voeding 

(normaal < 6 uur) 

 Koelkast (0-4°C) 

Zet de moeder-
melk achteraan 
op het midden-
schap voor een 
stabielere tem-
peratuur. 

3 dagen Max. 48 uur 

  

Vriesvakje koelkast 

  

2 weken 

  

2 weken tot 1 
maand afhankelijk 
van soort diepvries 

Geef uw melk aan 
de vroedvrouw. 

  

Diepvries 

die vaak geopend 
wordt 

  

3 tot 4 maand 

  

Diepvries (-20°C) 

  

tot 1 jaar 
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Ontdooien en verwarmen 

Bevroren moedermelk laat u best langzaam ontdooien in de koelkast. 
Indien u toch snel moedermelk nodig hebt, kan u moedermelk ook  
ontdooien door het onder stromend water te houden waarbij u de kraan 
langzaam van koud naar lauw draait. 
 
Het water mag niet te heet zijn want anders worden belangrijke anti-
stoffen vernietigd. 
 
Ontdooide melk is iets anders van kleur, geur en smaak. 
In moedermelk wordt het waterige en vettige gedeelte op een natuurlijke 
wijze gescheiden. U kan ze weer mengen door het flesje zachtjes tussen 
de handen te rollen. 
 
Wanneer u moedermelk uit de diepvriezer haalt, wordt dit best binnen de 
24 uur gebruikt. Na 24 uur moet de niet gebruikte ontdooide melk weg-
gegooid worden. 
 
Moedermelk verwarmt u best in een flessenverwarmer, au bain marie 
van 37°C of stromend warm water. 
Verwarm enkel de hoeveelheid melk die u nodig hebt, want verwarmde 
moedermelk die niet gebruikt wordt, moet weggegooid worden. 
 
Om moedermelk te verwarmen gebruikt u liefst geen microgolfoven! 
Hierdoor gaan antistoffen en belangrijke bestanddelen verloren zoals  
vitamine C. 
 
In uiterste nood geven we volgende tips mee bij het gebruik van micro-
golf: 

 zet de microgolf op het laagste vermogen; verwarm 15 sec; rol de 
fles voorzichtig tussen beide handen; verwarm opnieuw 15 sec 
totdat melk op lichaamstemperatuur is 

 altijd de temperatuur van de melk testen voordat u het aan de 
baby geeft 

 merk op dat baby’s het meestal niet erg vinden om lauwe melk te 

drinken. 
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Pijn bij afkolven 

Afkolven mag in principe geen pijn doen. Indien dit echter toch het geval 

is, is daar een reden voor. In onderstaand schema vindt u de mogelijke 

oorzaken opgesomd met daarnaast de oplossingen.  

 

 

 

 

Mogelijke oorzaken Oplossingen 

De tepel zat niet in het midden 

van het borstschild. 
  Let op een juiste positie van het 

borstschild: zorg ervoor dat 

tepel mooi in het midden zit. 

Het borstschild past niet (te 

klein of te groot). 

  

  U kan informeren bij de  

apotheek voor een andere 

maat van borstschild. 

U hebt verder gekolfd als de 

melkstroom reeds gestopt was. 

  

  Alleen kolven wanneer de melk 

stroomt. 

  

De zuigkracht was te hoog.   Zet de zuigkracht lager. Merk 

op dat een hogere zuigkracht 

niet zorgt voor een groter  

volume. 

Er is een wrijving van de tepel 

tegen de rand van het borst-

schild. 

  

  U kan uw tepelhof insmeren 

met Lansinoh®-zalf vóór het 

kolven. 

Het borstschild werd te sterk 

in de borst gedrukt. 

  

 Zorg dat u geen melkkanalen 

afknelt door het borstschild 

hard in de borst te drukken. 
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Rol van de partner 

De emotionele en praktische ondersteuning door de partner kan van  
grote betekenis zijn voor de vrouw die moet afkolven. 
 
Afkolven was misschien niet wat u als vrouw van te voren voor ogen had. 
Afhankelijk van de reden van afkolven kan u worstelen met schuld-
gevoelens of gevoelens van verdriet. Het is belangrijk dat u hierover kan 
praten.  
 
De hoeveelheid van de afgekolfde melk kan beïnvloed worden door de 
emotionele gemoedtoestand van de vrouw. 
 
 

Terug naar huis 

Op de dag van ontslag zal de vroedvrouw u informeren hoe u thuis  
verder kunt gaan met kolven. Het is aan te raden om de dag vóór ontslag 
een huurkolf te regelen of een borstkolf te kopen.  
 
Een huurkolf is de beste keuze indien u thuis verder moet kolven: 

 om praktische of medische reden (stuwing, ontsteking, lage melk-
productie, …) 

 als u niet zeker weet of afkolven uw ding is en u nog geen verdere 
investering wilt doen 

 als u een tijdelijke panne hebt met uw eigen kolf.  
 
Een kolf kan gehuurd worden bij uw eigen mutualiteit, apotheek of bij de 
gespecialiseerde borstvoedingswinkels.  
 
Bij langdurig kolven, kan u ook een borstkolf aankopen. Een afkolf-
machine kan u kopen bij een babyspeciaalzaak, een gespecialiseerde 
borstvoedingsfirma of -winkel.  
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Nog vragen? 

Hebt u nog vragen of zijn er onduidelijkheden? U kan altijd terecht bij de 
vroedvrouwen van de afdeling. Eenmaal thuis mag u steeds de  
materniteit contacteren voor bijkomende vragen op het telefoonnummer 
059 41 60 00. 
 
Het volledige team wenst u alvast veel succes! 
 

Kolfdagboek 

Indien u vaak moet afkolven kan u gebruik maken van een kolfdagboek. 

Dit kan u helpen het  kolven in uw dagelijks ritme in te passen. Indien uw 

baby is opgenomen op de neonatale afdeling wordt het boekje ook  

gebruikt om u zo goed mogelijk te begeleiden bij het afkolven. 

 

Dag van de bevalling 

Tips: 

 Eerste 24 uur kolven we steeds manueel: meer melk, tijdbesparend 

en minder intensief. 

 Probeer van start te gaan binnen de eerste 6 uur na de bevalling. 

 Door manueel af te kolven kan de colostrum gemakkelijk aan uw baby 

worden gegeven en de melkproductie wordt tegelijkertijd  

gestimuleerd 

 Plaats uw vingers 2 à 3 cm van de tepel (1), breng uw vingers richting 

de borstkas (2), beweeg uw vingers naar elkaar toe (3) en breng uw 

vingers vooruit zonder over de borst te schuiven (4). 

                                        
 Kolf zo vaak af als uw baby aan de borst zou drinken (7 tot 12 x / 24u). 

 Wordt u ’s nachts wakker, neem dan ook even de tijd om kort af te 

kolven. 

 



19 

Hieronder kunt u noteren wanneer en hoeveel u afkolfde: 

 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       
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Dag 1 

Tips: 

 Nadat de eerste 24 uur voorbij zijn, kunt u starten met elektrisch  

afkolven met een toestel. 

 Kolf liever frequent dan langdurig. 

 Afkolven mag nooit pijn doen, een hogere zuigkracht staat niet gelijk 

aan een hogere opbrengst. 

 Om de melkproductie te stimuleren, kolf af en toe eens manueel  

tussenin.  

 Het geven van borstcompressie tijdens het elektrisch afkolven,  

verhoogt eveneens de melkproductie.  

 Maak afspraken met de vroedvrouw/verpleegkundige op de  

neonatale afdeling om bij uw baby af te kolven. 

 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       
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Dag 2 

Tips: 

 Emoties en stress hebben een grote invloed op de melkproductie. 

 Zorg voor voldoende rust want ook vermoeidheid kan een negatieve 

rol spelen 

 Neem iets bij u van uw baby: een knuffeltje, foto, filmpje, …. Dit kan 

het toeschieten van de melk bevorderen 

 Afkolven moet u leren, neem er de tijd voor. 

 

 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       
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Dag 3 

Tips: 

 Uw borsten zullen steeds voller aanvoelen, de periode van de  

stuwing komt er aan. 

 (Vochtige) warmte kan helpen om de toeschietreflex sneller op te 

wekken. Vraag hulp aan de vroedvrouw. 

 Geef tijdens het afkolven lichte borstcompressie. Hierbij geeft u met 

de volle hand wat druk op de borst richting de tepel. 

 Dubbelzijdig afkolven heeft de voorkeur, maar voelt u zich daar niet 

goed bij kolf dan één borst per keer. 

 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       
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Dag 4 

Tips: 

 Indien u nog geen elektrische afkolfpomp thuis hebt is het nu het 

moment om die te regelen. 

 Huur een borstkolf afhankelijk van de indicatie van het kolven (zie 

hoofdstuk ‘Terug naar huis’). 

 Via de vroedvrouw kunt u een afkolfpomp bekomen van de CM.  

 Vraag bij het verplegend personeel van de neonatale afdeling na of 

het mogelijk is om te kangoeroeën met uw baby 

 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       

       



24 

Dag 5 

Tips: 

 Het ziekenhuis verlaten zonder uw baby’tje is een moeilijk moment. 

 Maak afspraken om indien mogelijk frequent bij uw kindje te kunnen 

zijn. 

 Als u lange tijd bij uw baby blijft, kunt u daar ook afkolven. 

 Hulp in het huishouden kan verlichting bieden, vraag hierover  

inlichtingen bij uw mutualiteit. 

 

 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       
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Dag 6 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dag 7 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       

       

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       
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Dag 8 

 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dag ….. 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       

       

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       
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Dag ….. 
 

 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dag ….. 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       

       

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       

       



Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       

       

Dag ….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dag ….. 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       
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Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       

       

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       

       

Dag ….. 

 

 

 

 

 

 

 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dag ….. 

 

 

 

 

 

 

 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 



Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       

       

Dag ….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dag ….. 

Notities 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Uur       

Hoeveelheid       

       

Uur        

Hoeveelheid       
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