Beste ouders,

Met deze borstvoedingssleutels willen wij jullie
graag de ‘sleutels’
aanreiken tot een goede
borstvoedingsstart.
Ze bevatten kort de
belangrijkste tips en
weetjes. Ze zijn een
werkinstrument! Je kan ze
meermaals per dag vlug
even bij de hand nemen.
Ook kan de vroedvrouw
er naar verwijzen in haar
borstvoedingsbegeleiding.
Uitgebreidere informatie
kunnen jullie vinden in de
brochure ‘borstvoeding’
van K&G.
Wij wensen jullie een
mooie borstvoedingservaring toe!
De vroedvrouwen

Ik wil eten!
En wel 8 tot 12x per dag

Immers:
 Mijn maag is slechts
een knikker groot
 Borstvoeding kan ik
sneller verteren
 Hoe meer ik drink, hoe
meer melk er gemaakt
wordt
Ik toon je dat ik honger heb
door (vroege hongersignalen):
 Zoek- en zuiggedrag
 Smakgeluidjes
 Hand naar mond
 Vlugge oogbewegingen
 Zacht zuchten en kreunen
Als ik ween of terug in slaap val
zal het moeilijker gaan

Opgelet mama, door mij een tutje te geven kan
je vroege hongersignalen missen.

Voordelen
frequent
aanleggen
baby
minder
geel

goed gevoel bij
mama (endorfine/
liefdeshormoon)

minder
gewichtsverlies
baby

baby’s
hartslag
& ademhaling
stabieler
suikergehalte
baby hoger

langere
borstvoedingsperiode

minder
erge
stuwing
betere
contracties
& minder
bloedverlies

melkproductie
sneller op
gang
positieve
moeder-kind binding

Je legt me
Door:
goed aan

mij naar je borst
te brengen, niet
omgekeerd

mijn neusje ter hoogte
van jouw tepel bij
aanhappen

Dan:

drukt mijn kin
tegen je borst

zijn mijn lippen naar
buiten gekruld
zit een groot stuk van je
tepelhof in mijn mond
(vooral onderaan)

Ik lig correct
aan de borst

na voeding
mag de tepel
wel verlengd
maar niet
vervormd zijn

bewegingen
ter hoogte
van baby’s
slapen

hoofdje moet vrij
kunnen bewegen

baby’s
oor-schouder
-heup
op 1 lijn

buik
tegen
buik

Ik krijg
genoeg melk

de eerste dagen zijn
enkele druppels
moedermelk al een
bom aan energie

goede voeding
duurt 15 à 20
minuten aan
1e borst
2e borst altijd
aanbieden

jij wordt
loom
tijdens/
na
voeden

dat ik
afval is
normaal
je hoort mij slikken en
zuigen met grote teugen
ik ben ontspannen na
de voeding
en stop
spontaan

elke voedingsbeurt is anders
‘s avonds
vraag ik
vaak wat
meer

Uren
na bevalling

Aantal
natte luiers

Aantal
stoelganglui-

Kleur
stoelgang

0 tot 24u

1

minimum 1

zwart

24u tot 48u

2

minimum 1

zwart

48u tot 72u

3

minimum 3

groen-geel

Na 3 dagen

4

minimum 4

geel

Na 6 dagen

6

minimum 4

geel

Moet je me wakker
maken om te drinken?
Ja!
Als ik liever verder
slaap ipv regelmatig
goed te drinken

Neen!
Op voorwaarde
dat ik om de
3 à 4u goed drink

Je kan me zachtjes wekken door:
 Mijn dekentjes weg te nemen
 Mijn handen, rugje, beentjes te masseren
 Mij zachtjes te wiegen
 Mij te verluieren
 Mij de borst aan te bieden
 De muis van mijn duim te masseren
 Enkele druppels melk op mijn lipjes aan
te brengen
 Huid op huid contact

Als ik dan nog
niet wakker
word, moet je
hulp vragen

Drink ik wel
goed is het
OK!

Bakerhouding

Mogelijke
houdingen
Zijlig

baby ligt naast jou,
allebei op je zij

buik
tegen
buik !

baby
ligt op je
onderarm

Rugbyhouding
baby ligt onder
je arm door,
met zijn beentjes
naar achter,
zijn hoofdje rust
in jouw hand

Ik blijf graag
dag en nacht
bij jou

Waarom?
 Vroege hongersignalen op te vangen
 Snellere en kortere voedingen
 Beter slapen tussen de voedingen
 Samen rustiger wakker worden
 Je leert mijn gewoonten sneller kennen

Vergeet jezelf
niet mama
drink
naar
behoefte
wassen met
water alleen
Is voldoende
borsthygiëne

eet wat je
gewend
bent,
gezond
&
gevarieerd

heb
vertrouwen in
jouw
borstvoeding

neem voldoende
rust & tijd
voor jezelf

neem bij het
voeden ook voor
jezelf een
comfortabele
houding aan

je kan altijd bij ons terecht met je
vragen of emoties

Mijn papa is
de beste

Hij leert samen met mama mijn signalen kennen
Hij kijkt mee of ik goed drink
Hij creëert een ontspannen sfeer
Hij beperkt het bezoek
Hij spreekt vol vertrouwen over ons kunnen
Hij knuffelt mij vaak

Manueel kolven
Wanneer?
 Als baby suf is en niet wil of kan
drinken
 Zolang je colostrum hebt (eerste 24
tot 48 uur) om geringe hoeveelheid
beter te kunnen opvangen (lepeltje
of cupje) en aan je baby te kunnen
aanbieden
 Bij stuwing: om te verlichten en je
baby makkelijker te laten aanhappen
 Bij vlakke of ingetrokken tepels om
de tepel voor te bereiden

Hoe?
 Op de afdeling kan je nodige uitleg
krijgen

 Het boekje van K&G ‘Borstvoeding’
biedt extra ondersteuning bij deze
persoonlijke uitleg

Ook hier geldt de regel
‘oefening baart kunst!’
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