
Workshop Kloof
Annelies de Haan & Sara Hajiri

28 mei 



• Annelies de Haan
• Kraamverzorgende / Lactatiekundige

• De Kleine Amsterdammer / De Boezemvriend

• Sara Hajiri

• Verpleegkundige 0-4 jaar

• JGZ

Even voorstellen



Doel van deze workshop

Goede begeleiding geven aan 
vrouwen met betrekking tot de 
borstvoeding na afloop van de 
kraamzorg, maar voordat zij bij 
het consultatiebureau zijn 
geweest.



Borstvoedingscijfers Nederland

1975 1986 1994

Bij geboorte 45% 75% 70%

6 weken 30% 50% 59%

3 maanden 25% 40% 48%

6 maanden 5% 30% 24%

• Dieptepunt rond 1975

• In 2015 nieuw 
borstvoedingsrapport TNO

2015

Bij geboorte 80%

1 maand 57%

3 maanden 47%

6 maanden 39%

• Stijging voeden na 6 
maanden is met 18% 
gestegen ten opzichte van 
2010.



Grafiek



• In de eerste 2 weken
• Borstvoeding was niet voldoende / te weinig melk

• Borstvoeding was pijnlijk

• Borstvoeding past niet bij mij

• Aanleggen was moeilijk

• Medische redenen

Oorzaak afname BV (1/2)



• Na de 3e / 4e week
• Borstvoeding was niet voldoende / te weinig melk

• Aanleggen was moeilijk

• Borstvoeding was pijnlijk

• 2e – 6e maand

• Borstvoeding was niet voldoende / te weinig melk

• Lastige combinatie met werk

Oorzaak afname BV (2/2)



Het verminderen van het 
percentage moeders dat binnen 1 
maand stopt met het geven van 
borstvoeding, terwijl zij van plan 
was langer borstvoeding te geven

Hierbij hebben 
zij jullie hulp 
nodig!



Te weinig melk in de kraamweek

Reden 1



• Ruggeprik

• Remifentanil

• Vacuümpomp

• Vruchtwater

• Fluxus

• Sectio

Bevalling



Oorzaken / Signalen te weinig melk

• Baby drinkt niet effectief de 
borst leeg

• Moeder voedt onvoldoende 
vaak

• Verkeerd aangelegd
• Borstoperatie
• Pijn bij voeden
• Roken
• Tepelhoedjes
• Fopspeen

• Baby is te sloom

• Baby komt niet aan

• Te weinig natte luiers

• Baby is niet tevreden



Aanleggen

Nibbling Really good drinking

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.breastfeedinginc.ca%2Fcontent.php%3Fpagename%3Dvid-nibbling&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_lUqwndzVNHJ9PDTKvdIER1hmBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.breastfeedinginc.ca%2Fcontent.php%3Fpagename%3Dvid-nibbling&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_lUqwndzVNHJ9PDTKvdIER1hmBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.breastfeedinginc.ca%2Fcontent.php%3Fpagename%3Dvid-reallygood&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBVl0rhSqIXfE3siltb52Qp1nn1g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.breastfeedinginc.ca%2Fcontent.php%3Fpagename%3Dvid-reallygood&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBVl0rhSqIXfE3siltb52Qp1nn1g


• Huid-op-huid; waardoor de werking van oxytocine en prolactine 
versterkt wordt

• Rooming-in; Sneller hongersignalen herkennen

• Vaak voeden; iedere anderhalf á twee uur of als de baby wil zuigen

• Twee borsten per keer
• Wisselvoeding; “vier borsten” per voeding

• Borstcompressie; Borst even indrukken

• Wakker maken; maak zonodig de baby wakker

• Voldoende rust nemen; als moeder zijnde

• Voldoende eten en drinken; als moeder zijnde

Advies



• Meisje geboren op 01 april 2015, eerste kindje, moeder 
42 jaar en alleenstaand

• Eerste contact is tijdens 2e HB, het intakegesprek. Kind 
is dan 2 weken oud

Casus



• Goede begeleiding geven zodat de kraamvrouw het 
gevoel heeft dat ze het hartstikke goed doen

• Eerder doorverwijzen naar een lactatiekundige

• Eerder doorverwijzen naar het consultatiebureau

• Wanneer doorverwijzen?

• Protocol borstvoedingsoverdracht

• Checklist GroeiGids Kraam

Wat te doen als kraamverzorgende



• Eerder een huisbezoek dan in week 2

• Zonodig een 2e huisbezoek

• Wegen bij inloop

• Hulplijnen VBN en LLL

Wat doet het consultatiebureau



Pijn bij het voeden

Reden 2



• Tepelkloven

• Raynaud

• Melkblaar

• Moeders voorbereiden:

• Het wordt makkelijker

• Baby’s drinken sneller 3 maanden binnen 3-5 minuten

• Baby’s slordiger aan de borst, kijken om zich heen

Aanleggen



• Zoon Wilber is in het ziekenhuis geboren om 02:15, 
weegt 3700 gram, vacuüm, knip en hechtingen.

• Baby is binnen 2 uur aangelegd

• Moeder kwam om 11 uur ‘s ochtends thuis

• Baby opnieuw aangelegd, ging moeizaam doordat 
moeder pijn had vanwege haar knip

• Kraamzorg helpt haar met aanleggen

Casus



• Alle voedingshoudingen voor doen, ook al drinkt de baby 
niet uit de borst

• Checklist volledig bespreken betreft borstvoedingsadvies, 
dus uitleggen!

• Als moeder bang is om met een kraamverzorgende aan te 
leggen, kan de lactatiekundige ingeschakeld worden

• Consultatiebureau laten weten dat de melkproductie nog 
niet op peil is en dat de baby nog niet aan de borst is 
geweest, aansturen op een sneller bezoek

• Moeder bleef pijn houden, naar huisarts verwijzen in 
verband met eventuele spruw

Wat te doen als kraamverzorgende



• In de kraamweek wordt dagelijks BV advies gegeven

• Na de kraamweek kunnen er vragen ontstaan rondom 
voeding, gedrag en slapen

• Tips meegeven voor valkuilen die zij tegen kunnen 
komen zoals onrustige baby, krampjes, huilen en 
zelfstandigheid in combinatie met borstvoeding

Conclusie



• Hoeveelheid voedingen van de baby kan variëren

• Lengte van de voedingen en ritme van de baby. Kijk niet 
naar de klok, maar naar het drinkgedrag van de baby

• Baby’s van 3 maanden kunnen binnen 3-5 minuten 
klaar zijn met een voeding

• Baby’s van 3 maanden kunnen 6-8x per dag drinken

• Baby’s van 1 maand kunnen al slordiger drinken

Voorbereidende informatie (1/2)



• Minder melk, wat te doen?
• Frequentie ontlasting veranderd
• Te weinig/veel melk
• Bijvoeden
• Spruw
• Borstontsteking
• Afbouwen van borstvoeding
• Kolven
• Melk bewaren

Voorbereidende informatie (2/2)


