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Anatomie van de voedende borst
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Lobule

Lob

Anatomie van de voedende borst
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Anatomie van de voedende borst - Lob
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Lob

Lobule

(groep van alveoli)

Fysiologie van de lactatie
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Lobule bestaat uit

10 - 100 alveoli

Anatomie van de voedende borst - Lobule

Alveolus

Myo-epitheel cellen

Secretoire cellen

(Lactocyten)
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Fysiologie van de lactatie
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Prolactine Melkproductie

Oxytocine Toeschieten melk
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Stimulatie van de tepel

• Leidt tot afscheiden van 

prolactine door 

hypofyse voorkwab

• Afscheiden van 

oxytocine hypofyse 
achterkwab

• 1ste 3 dagen hormoon 

gestuurd, endocrien

• Daarna vraag en 

aanbod, autocrien

• Feedback Inhibitor of 

Lactation ( FIL)
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Hoe komt borstvoeding op gang

• Tijdens de zwangerschap ontwikkeld zich meer 
klierweefsel 2:1 in plaats van 1:1. soms heel laat

• Rol van de prolactine

• Hoog tijdens zwangerschap

• Synthese van melk geremd door progesteron

• Na geboorte prolactine nog hoger, synthese begint

• 30 – 40 uur na geboorte, endocrien, hormoongestuurd

• Daarna autocrien. Legen van de borst zorgt voor productie

• Niet legen, Feedback Inhibitor of Lactation (FIL) in actie, 
productie neemt af

• Eerste week het belangrijkst bij opbouw productie
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Prolactine

• Na de eerste 2-3 dagen als de productie op 
gang komt onder invloed van hormonen

• Is de prolactine leidend, maar……

• De concentratie prolactine in het plasma van de 
moeder controleert niet de aanmaak van melk

• Baby’s reguleren hun eigen aanmaak, en……

• De melkproductie is gerelateerd aan de mate 
waarin de borst wordt geleegd en…..

• De melkproductie is gereguleerd binnen iedere 
borst. 
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Gaan kolven en vingervoeden of cupfeeden

Al beginnen binnen 12 -24 uur na geboorte

Beter twee dagen kolven en een goede borstvoeding

Dan twee dagen stress en stoppen

Voordeel van gaan kolven:

Melkproductie komt op gang

Baby krijgt te eten

Geen stress

De rest komt vanzelf

Lukt het aanleggen niet?
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Hoog plateauniveau nodig 

• Vanaf het begin voldoende tepelstimulatie nodig

• Ontbreekt dat, dan zakt het prolactine-niveau 

• Het eigenlijke plateau-niveau is pas bereikt in

ongeveer  3 tot 6 maanden

• Blijft bestaan tot in tweede jaar

• Pas dan is de borstvoeding minder kwetsbaar

• Management fouten de eerste maanden leiden 

makkelijk tot onvoldoende melk
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Zonder prolactine geen borstvoeding

• In zwangerschap prolactine van 10 naar 150-
200 ng/ml

• Na baring;
• Zonder stimulatie in 7-10 dagen naar oude niveau

• Met simulatie nog 10 dagen hoog, maar al 50 % 
gedaald

• Daarna geleidelijk naar 30-40 ng/ml / baseline

• Na iedere voeding prolactinepiek

• Melkproductie onafhankelijk van baseline

• Afhankelijk van het legen van de borst!

12
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Hoe baby’s drinken?
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Stimulatie van de toeschietreflex

of

Stimulatie

Niet-voedend (sneller)

of

Afkolven

Voedend (langzamer)
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Toeschietreflex

• Als de melkproductie op gang is gekomen hebben moeders  1 – 12 
toeschietreflexen.

• Meestal voelen ze alleen de eerste toeschietreflex

• Als de melk niet wordt afgenomen schiet hij terug de borst in.

• Baby’s legen de borst door behalve aan basis vacuüm, het vacuüm 
in hun mond te verhogen door de tong naar beneden te bewegen.

• Dat heet zuigen.
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Vacuüm
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Initiatie – vroeg voedingsgedrag van pasgeborenen
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Sakalidis et al. J Human Lact, 2013

Symphony PLUS
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Colostrum

• Altijd aanwezig al voor geboorte

• Varieert van paar druppels tot  wel 150 ml

• Bevat veel eiwit en glucose

• Bevat veel antistoffen specifiek voor bescherming na
eerste colonisatie

• Beschermt

• Laxeert

18
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Colostrum op dag 1
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De eerste keer

• Leg baby na de bevalling bloot tussen de borsten 
van de moeder, dek af met handdoek of molton 
o.i.d.

• Laat baby in principe zelf op zoek gaan, let op 
signalen

• Help baby de borst goed te pakken

• Laat baby aan de borst zolang hij wil, maar niet 
langer dan 15- 20 minuten

• Als tepel gaat schrijnen eraf halen

• Na de eerste borst baby nakijken, aankleden, etc

• Daarna tweede borst aanbieden

• Lukt het niet binnen 1 uur, blijf proberen
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Daarna

• Probeer baby bij moeder in de buurt te houden

• Leer moeder dat ieder signaal dat baby wakker is 
een mogelijkheid is om hem aan te leggen

• De eerste 3 dagen kan dat heel vaak zijn (-12 keer)

• Leer haar dat, hoe vaker ze aanlegt, hoe sneller ze 
productie heeft, nu is het tijd om te investeren

• Besteed veel tijd aan het leren aanleggen, zoek 
daarbij één houding uit om te oefenen

• Pas op, borstvoedingskussens leiden tot problemen 
omdat moeders niet meer rechtop zitten en de 
kussens de houding bepalen
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Subtiele voedingssignalen

• Hand naar de mond 

• Snelle 
oogbewegingen

• Geluidjes maken

• Kortom alles waaruit 
blijkt dat de baby 
niet meer diep 
slaapt
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Door dit te doen!!!!

• Komt de productie snel op gang

• Krijgt de baby snel - veel colostrum

• Is de kans op geel worden van de baby klein

• Is de kans op ernstige stuwing klein

• Zal de baby niet of nauwelijks afvallen

• Zal de baby na de stuwing in een eigen ritme komen van 6-7 

voedingen per etmaal

24
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Als het aanleggen niet meteen lukt

• Meteen beginnen met afkolven met de hand

• Baby moet meteen colostrum krijgen

• Afhankelijk van protocol eerste 24 uur met de hand afkolven

• Wel vaak afkolven, iedere drie uur is te weinig

• Zo snel mogelijk professionele borstkolf huren

• Koopkolven zijn niet geschikt

• Professionele kolf geeft bijna 100% zekerheid

• De eerste dagen tot productie op gang komt, met de hand 
nakolven.

• De productie groeit door tot en met week vier

• Gemiddeld 800 ml per 24 uur

• Daarna blijft die tot zes maanden hetzelfde
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Symphony PLUS programma kaart
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Symphony
2-Phase Expression 
technology

Preemie+

initiation technology
Symphony PLUS 
initiation technology

Medela – De standaard voor professionele borstkolven
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Symphony PLUS

03.11.2015

Symphony PLUS
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Een nieuwe standaard bereikt

• Een nieuwe standaard met initiatie technologie

03.11.2015 29

Symphony PLUS

• Borstvoeding geven binnen bereik van nog meer moeders

© Medela

Simpel en praktisch

30

Simpel

De Symphony borstkolf kan worden opgewaardeerd met het eenvoudig
verwisselen van de programma kaart. 

Practisch

De kaart wordt geleverd met een sticker om op de kof te plakken,

met korte instructies.

Symphony PLUS

03.11.2015

Symphony PLUS
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Voordelen voor moeder en baby
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Alles vanaf het begin goed doen
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Mother or infant

• Infant is ill/premature

• Mother is pump 
dependent 
(separation or infant 
inability to breastfeed)

Mother or infant 

• Breastfeeding 
issues

• Need help initiating 
breast milk supply 
and/or breastfeeding

Mother and infant 

• No problems (day 1&2) 

• Go home meeting 
breast milk initiation 
milestones

Alle moeders ondersteunen

33

~60% ~25% ~10-15%

Preemie+

Symphony PLUS: effectief voor moeders met premature en à terme baby’s

Symphony PLUS

03.11.2015

Symphony PLUS

Torowicz,D.L., Seelhorst,A., Froh,E.B., & Spatz DL Human milk and breastfeeding outcomes in infants with congenital heart disease. Breastfeed Med 10, (2015).

Post,E.D.M. & Stam,G. More milk with irregular breast pump suction (Abstract A14). Early Hum Dev 89, S79 (2013).
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Exclusieve moedermelk voedingen
ondersteunen
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Bespaar geld terwijl de risico’s kleiner worden

35

• Verlaagt de kans op voeden met kunstvoeding → vermindering van risico op infectie.

• Verhoogt melk volumes1
→ kan exclusieve moedermelk voedingen aan baby’s ondersteunen.

• Verhoogt volume van melk van eigen moeder1
→ kan helpen ziekenhuiskosten te verlagen 2,3.

Symphony PLUS

03.11.2015

Symphony PLUS

1 Meier,P.P., et al., 2012
2 Johnson,T.J., et al., 2013

3 Patel,A.L. et al., 2013 

© Medela

Hoe het werkt

03.11.2015 36
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Ontwikkeling

Hassitou et al. J Human Lact, 2013

Symphony PLUS
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Initiatie (op gang brengen)

Hassitou et al. J Human Lact, 2013
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Initiatie – vroeg voedingsgedrag van pasgeborenen
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Sakalidis et al. J Human Lact, 2013
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Initiatie technologie: 
Hoe de kolf het zuiggedrag van de baby nabootst
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Symphony PLUS

INITIATIE programma

Stimulatie fase 1: zuigpatroon met -70 to -200 mmHg/120 cpm

Stimulatie fase 2: zuigpatroon met -70 to -200 mmHg/90 cpm

Afkolf fase: Zuigpatroon met -100 to -250 mmHg/34-54 cpm

© Medela

Belangrijke eigenschappen van het INITIATIE programma

1. Vast 15 minuten durende afkolfsessie.

2. Met onregelmatige stimulatie- en afkolfpatronen.

3. Variatie van de patroon frequenties.

4. Opgenomen pauzes.
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Opbouwen en in stand houden – mature 2-fase zuigpatroon

03.11.2015 42

Mizuno et al. Pediatr Res, 2006

Symphony PLUS
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Opbouwen en in stand houden
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MAINTAIN programma

Stimulatie fase: zuigpatroon met -50 to -200 mmHg/120 cpm

Afkolf fase: zuigpatroon met -50 to -250 mmHg/54-78 cpm
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2-Fase afkolfprogramma

Automatische verandering na

2 minuten kolven

Fase 1: 

Stimulatie

Fase 2: 

Afkolven

Tijd: Tot 2 minuten individueel

Cycli per
minuut:

120 cycli 45 tot 78 cycli per minuut

Vacuűm:
-50 to -200 

mmHg
-50 tot -250 mmHg
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2-Fase Afkolven

Automatische verandering na 

2 minuten kolven

Fase 1: 

Stimulatie

Fase 2: 

Afkolven

Tijd: Tot 2 minuten individueel

Cycli per minuut: 120 cycli 45  to 78 cycli

Vacuűm: -50 to -200 mmHg -50 to -250 mmHg
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Maximaal Comfortabel Vacuüm

• Leer moeders die kolven met een 2 fase kolf

• Vacuüm op te draaien tot het niet meer prettig voelt, 
dat is voordat het pijn gaat doen

• Daarna 1 of 2 klikjes terug

• In fase 1 en 2 opnieuw toepassen

• Niet afgaan op druppels of blokjes

• In deze stand kolven moeders in de kortste tijd de 
meeste melk af!

• 80% van afgekolfde melk in eerste 7 minuten

• 69.7% van beschikbare melk na 15 minuten kolven

• Baby 67%

46

© Medela

De Infographic
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Ontspan

Ontspannen zijn helpt de melk
te stromen. Stress en 

adrenaline remmen oxytocine
– het sleutel hormoon voor 

toeschieten.

Kijk

Veel moeders voelen de 
toeschietreflex niet dus is het 

belangrijk er op te letten. 
Toeschieten van de melk kan

herkent worden aan de eerste
melk stralen.

Switch

Overgaan naar de afkolffase bij
de eerste melkstroom is 

belangrijk, omdat die eerste
toeschietreflex ~ 36% van het 

volume levert.

Pas aan

Om melk in minder tijd af te
kolven zouden moeders het 

vacuum in moeten stellen op 
het hoogst mogelijke

comfortabele niveau in de 
afkolffase.
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Belangrijkste kenmerken van het MAINTAIN programma

1. Programma gaat na 2 minuten automatisch over van stimulatie naar

afkolven.

2. Toeschietknop (Druppel/pijltjes toets).

3. Duur van de afkolffase wordt door moeder gekozen.
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Van INITIATIE naar MAINTAIN
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Milk volume ~ 100 mL/
day until ~ day 3
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