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1. Inleiding

Tijdens de zwangerschap heb je gekozen voor borstvoeding, maar er 
kunnen redenen zijn waarom je kindje niet rechtstreeks aan de borst kan 
of mag drinken. Afkolven bied je de mogelijkheid om je kindje toch met 
moedermelk te voeden en om de borstvoeding te stimuleren. De eerste  
24 uur na de geboorte starten we met manueel kolven zodat er geen 
colostrum verloren gaat. Pas na 24 uur gaan we over op elektrisch kolven.

Afkolven moet je leren, net als het geven van borstvoeding. De eerste dagen 
na de bevalling heb je nog maar weinig melkproductie. Wees daarom niet 
teleurgesteld als je de eerste keren geen of weinig melk afkolft: elke druppel 
melk geven we aan je baby. Probeer zeven à acht keer per dag te kolven om 
de melkproductie optimaal te stimuleren. Tijdens de nacht dien je zeker één 
keer te kolven. Na het kolven raden we aan om een druppel moedermelk uit 
te smeren over de tepel en deze te laten drogen aan de lucht. Dit geeft een 
natuurlijke weerstand. Je kan ook gebruik maken van de Lansinoh crème.

2. Opwekken van de toeschietreflex

Je kunt de toeschietreflex stimuleren voor het starten van manueel of 
elektrisch kolven door volgende zaken toe te passen:

• Zoek een rustige omgeving op.
• Probeer je zo goed mogelijk te ontspannen, leg warmte op je borsten of 

neem een douche.
• Masseer de borsten (zie hieronder).
• Probeer steeds in de nabijheid van je baby te kolven.
• Duw een druppel moedermelk uit alvorens je start met elektrisch kolven.
• Zet een glas water in de buurt voor tijdens het kolven.

3. Massage van de borsten

• Start met het masseren van de aanzet van het borstweefsel.
• Plaats de duimen ter hoogte van de oksels en duw de borsten naar elkaar 

toe. 
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• Maak met twee handen roterende bewegingen op een borst en daarna 
op de andere borst gedurende één à twee minuten.

• Herhaal de eerste twee stappen twee à drie keer.

4. Manueel kolven

Manueel kolven is een eenvoudige en goedkope methode. Via deze manier 
gaan we de eerste dag na de bevalling de colostrum opvangen. Maar dit kun 
je ook toepassen wanneer je je kolfapparaat niet bij de hand hebt. Er is wel 
enige oefening voor nodig. Deze methode is minder geschikt als je langdurig 
moet afkolven. Was steeds je handen grondig voor je start met manueel 
afkolven. 

• Plaats duim en wijsvinger ongeveer twee à drie centimeter van de tepel 
af.

• Duw naar je toe zonder de vingers te verplaatsen.
• Breng duim en wijsvinger naar elkaar toe, richting de tepel.
• Verplaats regelmatig duim en wijsvinger.
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5. Elektrisch kolven

Was je handen grondig vóór je het materiaal klaarzet en gaat afkolven. 
Je kunt voor het starten zelf de toeschietreflex stimuleren (techniek staat 
hierboven beschreven). Op de kraamafdeling kolven we enkelzijdig, zo kun  
je tijdens het kolven de borsten masseren. Het kolfmoment is vlak vóór een 
voedingsmoment van de baby (ook ’s nachts).
Kolf de eerste dagen de borsten afwisselend, zeven minuten links, zeven 
minuten rechts, vijf minuten links, vijf minuten rechts, drie minuten links, 
drie minuten rechts. Wanneer je voldoende afkolft, kan je starten met tien 
minuten links, tien minuten rechts en vijf minuten links, vijf minuten rechts of 
vijftien minuten links en rechts af te kolven. Je start altijd met het kolftoestel 
snel, maar niet krachtig te zetten. Vanaf het moment dat er melk uit de 
tepel komt (of na één minuut), zet je het kolftoestel minder snel, maar wel 
krachtiger. 

6. Bewaren van moedermelk

Indien je meer kolft dan je baby kan drinken of als je baby nog geen voeding 
mag krijgen, bewaren we de moedermelk in de koelkast of diepvries. Het 
is belangrijk dit zo snel mogelijk te doen na het kolven. Noteer op elk flesje 
de naam van je kindje en de datum en het uur van afkolven. Zo kunnen wij 
ervoor zorgen dat we de recentste moedermelk geven. De moedermelk 
van één dag mag je samen in een flesje bewaren als deze op dezelfde 
temperatuur is.
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Hoelang mag moedermelk worden bewaard?
• 48 uur in de koelkast (> 37 weken zwangerschap)
• 24 uur in de koelkast (< 37 weken zwangerschap)
• Twee weken in de diepvriesschuif van de koelkast
• Drie tot negen maanden in de diepvries (- 18 °C)
• Ontdooide moedermelk is 24 uur houdbaar in de koelkast

7. Ontdooien en opwarmen van 
moedermelk

Warm moedermelk nooit op in de microgolfoven, maar liever in een 
flessenwarmer of au bain-marie. Ontdooi bij voorkeur de moedermelk 
achteraan in de koelkast en niet in de deur of de groentelade. Ontdooi de 
moedermelk nooit op kamertemperatuur. 

Heb je snel een portie nodig, dan kan je die ontdooien onder koud stromend 
water dat langzaam naar handwarm water gaat. Probeer geen te grote 
porties in te vriezen, dan zijn ze sneller ontdooid. Eens de moedermelk is 
ontdooid, mag de moedermelk niet terug worden ingevroren.

8. Reinigen van het kolfsetje

Het kolfsetje dien je elke keer na gebruik te reinigen met warm water en 
zeep. Laat deze nadien drogen op een schone doek. Eén keer in de 24 
uur dien je het setje te steriliseren. Op de kraamafdeling gebruiken we 
hiervoor de quick clean zak van Medela. Volg bij gebruik de instructies op 
de achterzijde van de zak. Deze zak kan je twintig keer gebruiken alvorens je 
een nieuwe dient te nemen. 

De slang van het kolfsetje mag je niet steriliseren. Al de andere onderdelen 
dien je uit elkaar te halen en te reinigen alvorens het te steriliseren. Ook 
de potjes of flesjes waarin je de moedermelk bewaart, dienen te worden 
gesteriliseerd. Totdat je baby zes maanden is, dien je het kolfsetje dagelijks te 
steriliseren, daarna één keer per week.
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9. Een kolf kopen of huren?

Er zijn verschillende soorten kolven op de markt: handkolven of enkel- of 
dubbelzijdige elektrische kolven. Als je voor een lange tijd gaat afkolven of 
je gaat terug aan het werk, dan is het wellicht aantrekkelijker om een kolf te 
kopen in plaats van te huren. Voor het aanschaffen van een kolf kan je raad 
vragen aan de vroedvrouw of lactatiekundige. Je kan via je mutualiteit of 
apotheek een kolf huren of kopen.

10. Kolfdagboek 

In volgend schema kan je bijhouden hoeveel melk je per keer afkolft. Zo 
heb je een mooi overzicht of de productie stijgt of niet. Indien je twijfelt 
aan je moedermelkproductie, vraag dan hulp aan de vroedvrouw of 
lactatiekundige. Indien de melkproductie moet worden gestimuleerd, kan je 
ook borstvoedingsthee drinken.
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11. Contactgegevens bij vragen

Heb je bij het doorlezen van de folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze 
gerust! Je kan de kraamafdeling contacteren op het nummer 03 380 22 70.

Lactatiekundigen IBCLC kraamafdeling AZ Sint-Jozef Malle
Tine Smolders
Mien Van Gestel

• Tel. 03 380 22 03
• Uren tussen 8 en 15 uur - elke weekdag

Je kunt ook een afspraak voor een persoonlijke consultatie maken met de 
lactatiekundige. Deze consultatie vindt plaats op de kraamafdeling. Vooraf 
inschrijven is noodzakelijk. Dit kan op het nummer 03 380 22 70 of 03 380 22 
03. Je ontvangt nadien een factuur die grotendeels wordt vergoed door je 
ziekenfonds.

Zelfstandige vroedvrouw
• Om een zelfstandige vroedvrouw bij je thuis te laten komen, kijk je op de 

website www.vbov.be, ‘Zoek een vroedvrouw in je buurt’.
• Contacteer het vroedvrouwenteam van het Wit-Gele Kruis via 

vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be of tel. 014 24 24 14.

Zelfstandige lactatiekundige
Om een zelfstandige lactatiekundige bij je thuis te laten komen, kijk je op de 
website www.bvl-borstvoeding.be.

Neem ook zeker een kijkje op onze website www.azsintjozef-malle.be. 
Je vindt er o.a. meer praktische informatie terug. Ook voor financiële 
informatie kan je hier terecht.



Inhoudsverantwoordelijke: Tine Smolders - lactatiekundige IBCLC kraamafdeling • VU: Koen Vancraeynest - algemeen directeur • Versiedatum: 11 januari 2
019


