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“A newborn baby has only three demands. They are: 
warmth in the arms of its mother, food from her 
breasts and security in the knowledge of het presence. 
Breastfeeding satisfies all three.”
— Grantly Dick-Read

Er valt een heleboel over borstvoeding te 
zeggen, maar dat het op allerlei gebieden 
het beste voor je kind en jezelf is, daar 
kunnen we echt niet onderuit. We hebben 
die melkklieren niet voor niets gekregen van 
moeder natuur. Je kind krijgt hiermee echt 
het allerbeste. En wat is dan ook het eerste 
wat je baby doet als hij geboren is? Juist ja, 
op zoek naar die borst!

duizenden jaren evolutie
Moedermelk is goed voor elk. Duizenden en 

duizenden jaren aan evolutie hebben ervoor gezorgd 

dat borstvoeding is samengesteld uit de allerbeste 

voedingsstoffen, helemaal speciaal afgestemd op de 

unieke behoeften van jouw kindje op elk moment. 

Borstvoeding verandert voortdurend van samenstelling 

en is altijd aangepast aan de behoeften van je baby. 

Door het snuffelen aan je baby, het aanraken van je 

baby en kusjes geven aan je baby, pikt jouw lichaam 

geuren en stofjes op van je baby. Jouw lichaam 

reageert hier meteen op door de samenstelling van 

de borstvoeding precies af te stemmen op wat je 

baby nodig heeft. Ook het speeksel van de baby als 

hij jouw borst in z’n mond heeft, geeft signalen af 

aan jouw lichaam en werkt mee om de borstvoeding 

zo optimaal mogelijk te maken. En jouw antistoffen 

komen ook in de borstvoeding bij je baby, waardoor 

hij, zo klein als ‘ie is, goed beschermd is.

draagdier
Onze baby’s worden hulpbehoevend geboren, ze 

kunnen nog niet meteen ‘op eigen benen staan’ 

en zichzelf redden. We leggen ons jong ook niet 

in een verborgen nest terwijl we zelf gaan jagen 

en verzamelen. Natuurlijk gezien is de mens een 

draagdier. We nemen onze jongen mee op de 

heup (je heupbot is daar helemaal voor gevormd!), 

waardoor er voortdurend huid-op-huidcontact is én 

de mogelijkheid om te drinken (je borsten zitten niet 

voor niets heel handig precies op die hoogte)!

Onze borstvoeding is hier dan ook op gemaakt. De 

melk van dieren die hun jongen verstoppen bevat 

bijvoorbeeld veel vetten, zodat de jongen lang een 

verzadigd gevoel hebben en niet zomaar gaan 

schreeuwen of huilen terwijl de mama nog niet in de 

buurt is en roofdieren ze zomaar kunnen opmerken. 

De melk van vluchters, zoogdieren die meteen op 

eigen benen kunnen staan en zichzelf in veiligheid 

kunnen brengen in geval van gevaar, bevat juist veel 

eiwitten die weer heel goed zijn voor de broodnodige 

spierontwikkeling. 

En de melk van draagzoogdieren, zoals de mens 

dus, bevat dan weer relatief veel koolhydraten en 

melksuikers die helpen bij de groei en ontwikkeling 

van de hersenen. Want onze hersenen groeien in 

onze eerste drie levensjaren van 25% naar maarliefst 

90% van het volwassen vermogen. Onze melk is licht 

verteerbaar, maar dat is helemaal niet erg. Doordat 
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de baby namelijk voortdurend op borsthoogte bij 

de moeder is, kan het telkens kleine hoeveelheden 

drinken. Wees dus ook niet ongerust als je baby elk 

kwartier een paar slokjes bij je wil, dat is natuurlijk 

gezien precies hoe het hoort.

Borstvoeding is dus echt superingenieus! En de natuur 

heeft ook hier weer echt geen half werk geleverd.

onder moeders vleugels
In je armen aan de borst op schoot, of liggend in 

bed of in het gras, ligt je kindje letterlijk onder jouw 

vleugels. Dit is de meest veilige plek die je kindje kent. 

Hij of zij voelt zich daar geborgen, beschermd, geliefd 

en verwarmd. En daar groeit je kind óók van!

Naast de waardevolle voedingsstoffen en het huid-

op-huidcontact dat je maakt met je kind aan de borst, 

dragen ook de veiligheid en geborgenheid bij aan het 

voeden en groeien van je kind.

Het is fijn, maar ook belangrijk om je kind op deze 

manier een veilige haven te bieden. Zo kan je kindje 

zich namelijk optimaal ontspannen. Er dreigt geen 

gevaar want je ligt onder moeders vleugels en zij is 

om je heen en beschermt en voedt je! 

Alle voedingsstoffen, fysiek én energetisch, kunnen zo 

op de meest efficiënte manier worden opgenomen 

en verwerkt door het lichaam. Je baby kan zo op de 

meest gunstige manier eten, groeien en ontwikkelen.

in slaap voeden
Omdat het zo rustgevend en ontspannend is aan de 

borst, is het helemaal niet raar of gek om je kindje 

in slaap te voeden. Doorgaans zal je kindje zich aan 

de borst juist op een fijne en makkelijke manier over 

kunnen geven aan de slaap als het zo veilig geborgen 

bij je ligt. 

De eerste weken kun je er eventueel opletten dat je 

baby ook wat wakkere drinkmomenten heeft. Wakkere 

kindjes drinken vaak wat krachtiger en aan het begin 

is dat belangrijk zodat de voeding goed op gang kan 

komen. Maar je hebt ook zogenaamde slaapdrinkers, 

kleine babytjes die in het begin niet altijd zelf wakker 

worden en veel slapen. Leg je kindje in zo’n geval af 

en toe gewoon slapend aan de borst. Want ook in hun 

slaap kunnen baby’s over het algemeen goed drinken, 

maak je in ieder geval niet te snel zorgen. Als je je 

kindje af en toe hoort slikken, dan komt er wat binnen 

en wordt er dus gedronken.

Wanneer je kindje groter is, kan in slaap voeden ook 

heel fijn zijn. Je kind kan in superontspannen staat 

in slaap vallen en het naar bed gaan zal een fijne 

ervaring zijn die geen strijd oplevert.

Maar hoe zit dat dan met tanden poetsen?

Moedermelk alleen tast het gebit niet aan. Sterker 

nog, borstvoeding speelt een belangrijke rol in het 

tegengaan van tandbederf. Je kunt dus zodra er 

tandjes zijn, kun je tanden poetsen ongeveer een uur 

voor het naar bed gaan. En vanaf dan geen andere 

dingen meer eten of drinken dan de borstvoeding om 

te gaan slapen, en eventueel wat water. Wees dus ook 

niet bang voor nachtvoedingen!

Belangrijk is wel dat de tandjes goed schoon zijn, 

want tandbederf treedt op doordat er toch nog restjes 

eten achterblijven en een melkgebit is zachter dan 

een volwassengebit.
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optimale omstandigheden
Soms kan het gebeuren dat je je kindje (tijdelijk) geen 

borstvoeding kunt geven. En juíst dan is het van extra 

belang om de overige (voedings)omstandigheden te 

optimaliseren.

Je kunt je kindje altijd dicht tegen je aan houden, 

onder je vleugels (net zoals aan de borst), als je hem 

of haar met een flesje of cupje (zie kader) voedt. 

Ook als je je kindje liggend wilt voeden. Leg het niet 

zomaar ‘open en bloot’ op de bank, het bed of op 

een kussen. Je kindje zal zich zo niet optimaal veilig 

voelen en hij of zij zal zich niet echt goed kunnen 

ontspannen.

Voed je kindje op een rustige plek en zorg ervoor 

dat het voedingsmoment voor je kind zo geborgen 

mogelijk blijft. Laat slechts een beperkt aantal 

mensen, liefst alleen de mama, papa en eventueel een 

andere bekende verzorger, je kind voeden. Je kind 

blijft de veilige haven herkennen, kan zich werkelijk 

ontspannen en het lichaam kan zo optimaal z’n werk 

doen.

ook voor de moeder
Naast dat borstvoeding goed en fijn is voor je baby, 

maakt jouw lichaam ook ontspannende geluksstoffen 

aan zodra je baby aan jouw borst drinkt. 

Vlak na de geboorte zorgen die stoffen er voor dat 

de placenta loslaat en geboren kan worden zodat je 

baarmoeder weer kan samentrekken en er geen grote 

wond achterblijft in je buik. 

Voel je je gestresst? Zodra je baby aanhapt zul je 

bijna meteen merken hoe je lichaam en geest zich 

ontspannen.

Maak van de borstvoedingsmomenten met je kleine 

baby dan ook rustmomenten voor jezelf, zeker in de 

eerste periode. Zorg dat je lekker ontspannen kunt 

zitten of liggen. Leg je telefoon weg, doe je laptop 

en tv uit. Dagdroom een beetje of mediteer wat, 

fantaseer erop los en maak mooie plannen.

Studies laten ook nog eens zien dat het geven van 

borstvoeding de kans op verschillende soorten kanker 

en hart- en vaatziekten bij de moeder aanzienlijk 

verminderen. Evenals allerlei aandoeningen bij je 

kindje, nu en op latere leeftijd.

instinctief voeden
Om te overleven is je baby afhankelijk van het drinken 

uit de borst. De natuur zou de natuur niet zijn als het 

dan ook niet zo was geregeld dat je baby instinctief 

precies weet waar en hoe hij bij jou moet drinken.

Na de geboorte zal de moeder over het algemeen 

een half-liggende, een beetje onderuitgezakte, 

ontspannen houding aannemen. Zo kan ze helder 

en alert om zich heen kijken, haar baby goed zien en 

tegelijkertijd uitrusten van de bevalling. En dit is dan 

ook meteen een ideale borstvoedingshouding.

Een net-geboren baby zal vanuit de moederschoot 

zo omhoog kruipen(!!!) over haar buik, naar de 

borst, en zichzelf aanleggen. In de laatste weken van 

de zwangerschap verzamelt je baby hiervoor een 

heleboel energie, vandaar dat een baby dan vaak ook 

wat rustiger wordt in de buik (naast dat de ruimte 

natuurlijk steeds beperkter is geworden).

Je hoeft na de geboorte dus eigenlijk alleen maar half 

achteroverleunend te gaan liggen, je baby met zijn 

buik op jouw buik te leggen, met z’n gezichtje richting 

je (ongewassen, want jouw geur leidt de weg!) blote 

borst en hij zal zichzelf aanleggen.

tepel, speen, fles, cupje
Als je om wat voor reden dan ook (tijdelijk) je kindje niet uit de borst kunt laten drinken, dan 

zijn er verschillende andere opties om melk te geven.

Je kunt je kindje bijvoorbeeld een flesje geven, met gekolfde melk, donormoedermelk, 

fabriekskunstvoeding of zelfsamengestelde kunstvoeding. Er bestaan flessen met speciale 

spenen die een meer gelijkende drinktechniek, zoals aan de borst, vereisen om te drinken. 

Deze spenen zijn extra geschikt voor kindjes die gewend zijn om uit de borst te drinken, 

omdat de drinktechniek daar meer op aansluit.

Hele kleine baby’tjes kun je ook met een spuitje voeden, langs je vinger waar de baby op 

sabbelt. Dit heet fingerfeeding. Dit is vooral geschikt voor baby’s van enkele dagen oud, 

want al snel worden de voedingen zo groot dat dit niet heel efficiënt meer is.

Je kunt je baby, zelfs als hij nog heel klein is, ook laten drinken uit een cupje. Een 

borstvoedingscupje heeft een wijde opening en een soort tuit. Hierdoor kun je goed zien 

of je hem goed bij de mond van de baby houdt en komt de rand niet tegen de neus van 

de baby bij het kantelen. Je laat de vloeistof tegen het mondje van je baby stromen en de 

meeste kinderen drinken zo instinctief uit het cupje. Vaak is het, zeker in het begin, wel wat 

rommeliger en is een doekje in de buurt wel prettig.

Geef je geen borstvoeding, maar heeft je kindje veel zuigbehoefte? Je kunt je kindje ook aan 

de borst laten sabbelen zonder dat hij drinkt. Als je kindje voedingsgewijs voldaan is, kun je 

hem aanleggen voor troost, comfort, ontspanning, geborenheid en veiligheid. Ook kun je je 

kindje zo in slaap laten vallen. Je borst biedt namelijk zoveel meer dan enkel voeding!

Je hebt ook speciale slangetjes die je langs je tepel kunt laten lopen en waardoor je kindje 

zelfs toch melk kan drinken aan jouw borst, ook al komt er geen melk uit je tepel.

Dit kan ook heel fijn zijn als je de melkproductie wilt stimuleren en je baby toch wat extra 

(bij-)voeding wilt geven.
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Alle aangeboren reflexen werken bij deze manier van 

instinctief voeden oftewel biological nurturing (zie 

kader) ook mee. Een baby heeft een stuk of twintig 

aangeboren reflexen die hem vlak na de geboorte en 

nog weken en maanden erna, helpen om de borst te 

vinden. Je baby zet zich met z’n voetjes af tegen je 

buik om naar je borst toe te kruipen. Hij zal z’n oogjes 

openen en met z’n handjes grijpen naar de borst (de 

borst masseren) en z’n hand met borst naar z’n mond 

brengen.

De baby heeft ook een reflex waarbij het z’n hoofdje 

optilt om zich te oriënteren en vervolgens een grote 

hap te maken op de goede plek. Hij zal z’n hoofdje 

oprichten en heen en weer bewegen, op zoek naar 

de tepel. De aanraking van z’n kin tegen de borst 

stimuleert hem om z’n mondje wijd te openen, 

waarna hij z’n tongetje omlaag en over z’n onderkaak 

steekt, aanhapt en begint te zuigen. De zwaartekracht 

helpt mee om een goede hap te stimuleren.

Het ongecontroleerd maaien van de armpjes en 

beentje en het ‘hoofdbonken’ wat wel eens gebeurt bij 

andere aangeleerde borstvoedingshoudingen, blijken 

dus opeens wel hartstikke nuttig bij deze instinctieve 

borstvoedingshouding!

En ook de moeder heeft zo haar aangeboren 

instincten, zoals dat (bijna) alle moeders zonder 

nadenken de voetzolen van de baby gaan strelen 

wanneer deze op haar buik ligt. Dit blijkt een actief 

zuigreflex bij de baby te triggeren.

Bij half-liggend voeden kan de baby bovendien niet 

aan de tepel gaan ‘hangen’ en neemt de moeder zelf 

een minder verkrampte, meer ontspannen houding 

aan.

rust en ruimte
Geef je kindje wel de rust en ruimte. De eerste uren 

na de geboorte zijn heel erg belangrijk hierbij. Je baby 

is helder en alert om alles in zich op te nemen én om 

voor het eerst bij jou te kunnen drinken. Zorg voor 

een zo rustig mogelijke omgeving en neem alle tijd en 

ruimte die nodig is. Hierna zal je baby een aantal uren 

lekker gaan slapen. Geef ook telkens daarna weer alle 

ruimte en rust om je baby zelf te laten drinken, elke 

keer wanneer hij aangeeft te willen drinken.

Je baby verleert het zelf aanleggen niet meteen na 

de geboorte, de reflexen blijven nog zeker een aantal 

weken aanwezig. Dus als het meteen na de geboorte 

niet lukt om je baby ongestoord bij je te laten drinken, 

dan kun je daar in de eerste periode na de geboorte 

ook nog gebruik van maken. Het is zelfs zo dat je 

jezelf en baby kunt ‘resetten’ als de borstvoeding in de 

eerste instantie niet goed lukt of pijnlijk is. Dit doe je 

door de baby opnieuw, net zoals vlak na de geboorte, 

zelf omhoog te laten kruipen over je buik en zichzelf 

aan te laten leggen in deze half-liggende houding. 

Ook fijn om in bad te doen.

hongersignalen van je baby
Om de borstvoeding goed op gang te brengen en te 

houden is het van belang om goed te luisteren naar je 

lichaam en naar je baby.

Je baby zal zelf allerlei hongersignalen afgeven, hij 

zal bijvoorbeeld ‘snuffelen’, z’n neus opzij duwen, 

tegen je aan duwen, z’n hoofdje naar je toe draaien, 

hapbewegingen maken, z’n handje in z’n mond 

proberen te stoppen, ergens aan willen sabbelen, 

sabbel of smakgeluidjes maken. Leg je baby aan op 

z’n eigen verzoek om je borstvoeding afgestemd te 

houden op de vraag van je baby.

biological nurturing, hoe gaat dat dan?
Biological nurturing betekent instinctief voeden. Je hoeft er dus niets voor uit je hoofd te 

leren, maar vooral te onstpannen en het laten gebeuren. Het fijnst is het als jullie een beetje 

uitgerust zijn. Vertrouw op je lichaam, je kindje, je intuïtie en jullie instinten! 

 ♥ Ga lekker ontspannen achterover leunen, half liggend, op je bed of bank.

 ♥ Maak de ruimte lekker warm en trek zelf weinig kleding aan. Beide borsten bloot is 

handig, maar hoeft niet eens per se. Het kan helpen om je niet vlak van te voren te 

wassen, of enkel met wat water af te spoelen. Jouw geuren helpen je baby om de borst 

goed te kunnen vinden.

 ♥ Voor de baby is het ook fijn om zo min mogelijk aan te hebben. Naakt of alleen een luier 

bijvoorbeeld. Hoe minder er ‘in de weg zit’ hoe meer bewegingsvrijheid!

 ♥ Leg je baby op je bovenlichaam, met z’n buik op jouw buik. Dit huid-op-huidcontact 

stimuleert de reflexen en de aanmaak van belangrijke stoffen zoals oxytocine bij zowel 

jou als je baby.

 ♥ Omdat jij achterover leunt, heeft je baby zelf meer bewegingsvrijheid en kan hij zo gaan 

liggen als voor hem het prettigst is. De zwaartekracht zorgt ervoor dat hij op z’n plek blijft 

zonder dat jij hem hoeft te ondersteunen.

 ♥ Zorg dat de wang van je baby in de buurt van je (ontblote) borsten is.

 ♥ Help hem zoveel als je wilt bij wat hij probeert te doen. Jullie zijn een team en inutïtief 

voel je je baby aan.

 ♥ Je mag je borst ondersteunen als je dat prettig vindt, het hoeft niet. Luister naar je gevoel 

en naam alle tijd. Het kan best even duren voordat je baby de borst vindt en zichzelf 

aanlegt, laat het maar gebeuren zoals het gaat.

 ♥ Ontspan en geniet van elkaar.

9 10



Ook jouw lichaam zal signalen geven die helpen 

de borstvoeding op gang te brengen en houden. In 

de eerste week kun je bijvoorbeeld stuwing krijgen, 

je borst is dan heel hard aan het werk waardoor de 

melkklieren zich vullen en wat opzetten. Bij stuwing is 

het belangrijk dat je je kindje de druk er af laat drinken, 

zoveel als jullie willen. Ook na de eerste periode 

zullen je borsten zich telkens vullen met melk. Je 

borst kan her en der wat lekken zelfs! Als je borst erg 

vol is, check dan of je baby wil drinken.

Voed dus op verzoek van je baby, maar let ook op 

jouw lichamelijke signalen en bekijk of het voor je 

baby dan ook tijd is om bij je te drinken. Binnen de 

kortste keren zullen jullie lichamen perfect op elkaar 

afgestemd zijn.

natuurlijke speentijd
Hoe vaker je baby bij je drinkt, hoe meer jullie wennen 

en hoe makkelijker en vloeiender het allemaal zal 

gaan. Neem de eerste weken ruim de tijd om samen 

aan jullie borstvoedingsavontuur te beginnen. Zorg 

voor een ontspannen omgeving waar jij en je baby je 

alleen, of voornamelijk, hoeven te richten op elkaar en 

de borstvoeding. Het kan best dat het aanleggen de 

eerste weken nog wat langer duurt en de voedingen 

meer tijd in beslag nemen, maar je zult echt al snel 

gaan merken dat er ontwikkeling in zit. Het aanleggen, 

aanhappen en drinken zal steeds makkelijker en 

efficiënter gaan. Hoe meer tijd en ontspanning je aan 

het begin hebt én neemt, hoe eerder dit zich weer 

terug betaalt. En bovendien is die ontspanning ook fijn 

voor jouw herstellende lichaam.

Zo kunnen jullie samen nog heel lang veel plezier 

hebben van alle gemakken en voordelen die 

borstvoeding biedt.

En als het dan eenmaal goed op gang is en blijft, 

dan is het wenselijk om je kind zo lang als jullie 

daar behoefte aan hebben borstvoeding te geven. 

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de 

natuurlijke speenleeftijd van een mensenkind wel 

4 tot 7 jaar is. De World Health Organization raadt 

tenminste 2 jaar borstvoeding aan. 

Overigens is het natuurlijk zo dat de borstvoeding 

meegroeit met jullie behoeften. Een kleine baby zal 

soms wel elk kwartier willen drinken, maar een peuter 

van 3 misschien alleen nog even voor het slapen gaan 

of als hij soms veel troost en comfort nodig heeft. Het 

is dus helemaal niet zo dat je kleuter nog steeds dag 

en nacht aan de borst zit, wees daar niet bang voor, 

tegen die tijd kun je zelfs overleggen wat voor jullie 

allebei prettig is!

levenselixer 
Borstvoeding is dus veel meer dan alleen voeding. Van 

nature al duizenden en duizenden jaren evolutionair 

geoptimaliseerd. Iets dat borstvoeding ook maar 

enigszins evenaart zul je gewoonweg echt niet 

vinden, laat staan iets beters. Alle aspecten komen 

en werken samen; van de warmte van het huid-op-

huidcontact tot jouw lichaam die alle voedingsstoffen 

precies aanpast op de behoefte van je baby. Maak 

gebruik van dit levenselixer en geef je baby waar het 

het allerbeste van zal groeien en ontwikkelen.
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Heb ik wel genoeg melk? 
En andere borstvoedingszorgen
Meer dan 98% van de vrouwen is biologisch 
gezien lichamelijk geschikt om borstvoeding 
te kunnen geven. Maar er zijn toch een 
heleboel vrouwen, bijvoorbeeld uit de 
generatie van onze ouders en grootouders, 
die ‘te weinig melk’ hadden of dachten te 
hebben en hun zorgen daarover wel eens 
delen als het gesprek op borstvoeding 
terecht komt.

Een belangrijke reden voor ‘te weinig melk’ is dat 

het een aantal decennia geleden gebruikelijk werd 

om te voeden op schema. Dit hield in dat je je baby 

borstvoeding gaf volgens een redelijk strak schema. 

Elke zoveel (doorgaans drie) uur aanleggen, de baby 

een x aantal minuten laten drinken, de andere kant 

nog kort aanbieden en dan de baby te slapen leggen. 

Regelmaat was een belangrijk goed in de omgang 

met kleine kinderen en deze regelmaat werd bereikt 

door strakke schema’s te hanteren. 

Dat men overging op schema’s had onder andere te 

maken met het veranderen van de maatschappij en 

maatschappelijke denkbeelden. Het feminisme was 

bijvoorbeeld in opkomst en vrouwen wilden graag het 

heft in eigen hand nemen, ze wilden hun levens graag 

inrichten zoals ze zelf voor ogen hadden. Vrouwen 

kregen meer en andere bezigheden en hun baby’s 

moesten daar ook in (leren) meegaan. 

In diezelfde jaren kwam er ook steeds meer 

belangstelling voor het idee dat kinderen vooral 

werden gevormd door de opvoeding en dat de 

menselijke natuur (bijna) altijd kneedbaar was, nurture 

boven nature. Oftewel het was de taak van de 

ouders om ervoor te zorgen dat de baby een ritme 

kreeg, zodat het mee kon draaien in onze volwassen 

maatschappij. Een ritme werd verkregen door het 

gebruik van zo’n schema. Er werd niet uitgegaan 

van de vraag van het kind waardoor de borstvoeding 

niet mee groeide. De melkproductie hield al vlot de 

behoefte van het kind niet meer bij en veel moeders 

dachten zo ‘te weinig melk’ te hebben.

Verder is er ook steeds meer kennis verloren gegaan 

doordat mensen meer gingen luisteren naar en 

vertrouwen op externe experts. Doctoren die ervoor 

geleerd hadden zouden het wel het best weten en 

als voeden volgens schema gepromoot werd, dan 

zou dat wel het best zijn. Mensen luisterden niet 

meer naar zichzelf, niet naar de baby, maar naar een 

autoriteit die voor ze besliste. Vaak waren dat ook nog 

eens mannen die de borstvoeding vanuit een puur 

rationeel en mannelijk oogpunt bekeken en geen 

rekening hielden met natuurlijke factoren. De kennis 

van moeder op dochter raakte zo steeds meer op de 

achtergrond...

Inmiddels zijn we weer meer terug aan het komen 

bij onze menselijke natuur en zien we dat zowel 

nurture als nature beide belangrijke aspecten zijn 

bij het opgroeien van onze kinderen. We beseffen 

dat voeden volgens schema wel goed past binnen 

onze strak ingerichte volwassen levens, maar dat 

onze baby’s en lichamen daar geen boodschap aan 

hebben. Mensenbaby’s horen instinctief de eerste 

jaren ‘vastgeplakt’ te zitten aan hun moeder, met 

constante toegang tot de borst en geborgenheid en 

veiligheid.
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En natuurlijk is jouw leven óók van belang. Want 

alleen als de moeder fijn in haar vel zit, werkt dat in 

alle aspecten door op haar kindje. Het is dus hartstikke 

belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, lichamelijk én 

geestelijk.

Als eerste is het van belang dat je beseft dát je kindje 

nu eenmaal de eerste jaren heel dicht bij jou wil zijn 

én hoort te zijn. Hier tegen vechten kost veel energie 

die je beter voor andere dingen kunt gebruiken. En 

bovendien kan het ook echt invloed hebben op de 

ontwikkeling van je baby. Go with the flow brengt 

je doorgaans eerder én makkelijker waar je zijn wilt. 

Houd er dus rekening mee dat je de eerste periode 

veel tijd doorbrengt samen met je kind. En als het 

goed is, heb je juist een kindje gekregen om daarvoor 

te kunnen zorgen. Daar gaan we in ieder geval wel 

vanuit! ;-)

Maar er zijn ook moeders die in het eerste jaar, om 

wat voor reden dan ook, wel alweer willen gaan 

werken, buiten de nabijheid van hun baby. Houd er in 

dat geval rekening mee dat je kindje de ‘verloren’ tijd 

in zal willen halen. 

Grote kans dat je kindje dan ‘s avonds en ‘s nachts 

vaak bij je wil zijn en bij je wil drinken. Om dan zoveel 

mogelijk mee te kunnen gaan in de flow en te kunnen 

voldoen aan de natuurlijke behoefte van je kind om 

veel dichtbij jou te zijn, kun je je huis hierop inrichten.

 

Zet bijvoorbeeld een co-sleeper (aanschuifbedje) aan 

je bed, zodat je baby dichtbij je kan slapen en je ‘s 

nachts waardevolle tijd samen doorbrengt. Ook heel 

fijn dat je zo niet je bed uit hoeft ‘s nachts, maar zelfs 

gewoon kunt blijven liggen voor de nachtvoedingen, 

waardoor je uitgeruster op staat. Zorg dat je ‘s avonds 

languit op de bank kunt liggen met drinken en de 

afstandbediening binnen handbereik, zodat je kindje 

lekker op je buik en aan de borst bij je kan liggen. Op 

die manier kost het je geen tot weinig extra energie 

en kun je toch een hele hoop tegemoet komen aan 

de behoeften van je kindje om heel dichtbij jou te 

willen zijn.

Van nature leeft de mens in een groep, een 

gemeenschap. Op deze manier worden de lasten en 

zorgen veel meer gedeeld. Tegenwoordig nemen 

we veel zorg in ons eentje op ons en dat kan veel 

zijn, zeker als je net voor het eerst moeder bent 

geworden. Je partner en andere lieve mensen om je 

heen zijn dan ook eigenlijk onmisbaar. Ze kunnen je 

baby even overnemen zodat jij af en toe wat ruimte 

voor jezelf hebt. En, heel erg belangrijk, ze kunnen jou 

vertroetelen en andere (huishoudelijke) taken op zich 

nemen zodat jij alle aandacht en tijd voor je kindje (en 

de borstvoeding) hebt!

Vraag en aanbod
Het geven van borstvoeding is een kwestie van vraag 

en aanbod. Je kindje voeden wanneer hij daarom 

vraagt én wanneer jouw lichaam signalen geeft, zorgt 

ervoor dat de productie telkens is afgestemd op de 

behoeften van je kindje. Laat je kindje bij zuigbehoefte 

altijd aan de borst, geef geen speentje of vinger/pink, 

die zuigbehoefte is er niet voor niets. En let op: Een 

kindje krijgt live veel meer uit je borst dan welke kolf 

dan ook. Je kolfopbrengst is dus geen indicatie voor 

je melkproductie!
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Als je borsten na een poosje weer soepel en zacht 

aanvoelen en minder lekken, betekent dat juist dat 

vraag en aanbod perfect op elkaar zijn afgestemd! Je 

produceert dan precies de hoeveelheid melk die je 

baby nodig heeft om te groeien.

Na een aantal maanden zijn je melkklieren bovendien 

zo bedreven in het aanmaken van melk dat ze dat 

ook on the fly kunnen. Je borsten verzamelen altijd al 

wat melk van te voren, maar ze kunnen dan gewoon 

doorgaan met melk maken terwijl je kindje bij je 

drinkt.

Je hebt een gezonde productie als je kindje blij en 

tevreden is, voldoende goede plasluiers heeft en over 

de algehele linie groeit en bloeit. 

Lang en kort
Er zijn kindjes die driekwartier over een voeding 

doen en kindjes die er maar vijf minuten over doen. 

Er zijn kindjes die elk kwartier bij je willen drinken en 

kindjes die maar eens in de vier uur om een voeding 

vragen. Er zijn ook een heleboel kindjes bij wie het 

schommelt, de ene keer lang, dan weer kort, dan 

weer een poos ertussen en dan weer clusteren. 

Zoals iedereen verschillende gewoontes heeft, zo 

hebben baby’s dat vaak ook. En er spelen meer dingen 

een rol. Hebben jullie veel meegemaakt overdag? 

Grote kans dat je kindje ‘s avonds, ‘s nachts of de 

dag erna bij moet komen, en waar gaat dat beter dan 

veilig en ontspannen aan de borst bij mama? Of ben jij 

de hele dag weggeweest? Dan zal er daarna vast meer 

(mama-)honger zijn! Is je kindje hard aan het groeien? 

Dan herken je misschien wel ‘regeldagen’ waarin je 

baby opeens heel veel wil drinken om de productie te 

verhogen, zodat die ook meegroeit.

Kortom, een heleboel factoren spelen een rol bij de 

vraag van je kind en de behoefte aan korte vlugge 

voedingen of avond-lange borstsessies. Want er 

kunnen ook juist periodes bij zitten waarin je kindje 

opeens minder vaak om een voeding vraagt of 

maar kort aan de borst wil. Ook dat is helemaal niet 

raar, misschien is je kindje bezig met allerlei andere 

ontwikkelingen en staat de lichamelijke groei even 

op een iets lager pitje. Of voelt je kindje zich niet zo 

lekker en heeft het alle energie nodig om weer beter 

te worden. Jij hebt zelf vast ook wel eens een tijdje 

wat minder trek of wilt weinig eten als je je ziek voelt.

Je kunt er op letten dat je kindje af en toe wel iets 

drinkt en verder geen honger of dorst lijkt te hebben,  

nog wel plast en (soms) poept, en dat je kindje helder 

is, ook als het eventueel hangerig is door koorts. 

Mocht je moederinstinct zich zorgen maken, ga 

dan natuurlijk altijd naar je dokter of raadpleeg een 

lactatiekundige.

Dit geldt ook voor het groeien. Doorgaans zijn 

groeicurves gebaseerd op gemiddelden en is 

elk mens uniek en volgt z’n eigen pad. Houd de 

curve tenminste een tijdje, bijvoorbeeld een aantal 

maanden, in de gaten voordat je er conclusies aan 

verbindt. Belangrijk(er) is om ook te letten op je kindje 

zelf. Hoe ontwikkelt je kindje zich? Zit hij lekker in z’n 

vel? Wil hij voldoende drinken of zou je zelf actiever 

kunnen aanbieden? Heeft ‘ie blozende wangetjes? 

Genoeg plasluiers? Kortom: Hoe is het algehele 

welzijn van je kindje?

Voel je aan dat je kindje toch iets meer zou kunnen 

drinken, dan kun je zelf ook actiever aanbieden 

door vaker je kindje aan te leggen en na één kant 

ook de volgende kant aan te bieden en daarna zelfs 

nog eens de eerste kant. En ook hier geldt, volg je 

moederinstinct en vraag om hulp!
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borstvoedingsvoedsel
Er zijn verschillende voedingsmiddelen die de borstvoeding bevorderen en die jij wel extra 

kunt gebruiken nu je kindje van jou drinkt. Je lichaam zal ervoor zorgen dat alle benodigde 

stofjes worden doorgegeven aan je baby en die desnoods uit jouw reserves halen. Eet ze 

dus niet alleen voor je baby, maar vooral om je eigen lichaam en geest in goede conditie te 

houden!

Deze dingen zijn melkproductie stimulerend:

 ♥ Amandelen

 ♥ Ananas

 ♥ Anijs en anijsmelk

 ♥ Brandnetel

 ♥ Cashewnoten

 ♥ Citroenmelisse

 ♥ Dille

 ♥ Fenegriek

 ♥ Havermout

 ♥ Kamille 

 ♥ Knolselderij

 ♥ Koriander

 ♥ Kummel

 ♥ Papaya

 ♥ Pinda’s en pindakaas

 ♥ Venkel

 ♥ Vrouwenmantel

 ♥ IJzerhard (verveine)

Dit kun jij goed gebruiken ter aanvulling:

 ♥ Mineralen (keltisch zeezout)

 ♥ Biologische groenten en fruit

 ♥ Goede vetten uit (rauwe) volle melk, roomboter, kaas, avocado’s en noten

 ♥ Zelfgetrokken botten- of groentenbouillon

Dit kun je beter laten staan en is melkproductieverlagend:

 ♥ Kervel

 ♥ Munt en pepermunt

 ♥ Peterselie

 ♥ Salie
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Mamma
De wetenschappelijke naam 
voor zoogdieren mammalia, stamt 
af van de Latijnse naam voor borsten; 
mamma (meervoud mammae).
In heel veel talen komt een vergelijkbaar woord voor 

‘moeder’ voor, bijvoorbeeld:

 ♥ Duits Mama 

 ♥ Jiddisch memme

 ♥ Fries mem

 ♥ Engels mam, mamma, 

mum, mummy 

 ♥ Amerikaans-Engels 

momma, mom 

 ♥ Zweeds mamma 

 ♥ Grieks mámmē 

 ♥ Litouws mamà 

 ♥ Russisch máma

 ♥ Pools mama 

 ♥ Oud-Iers muimme 

 ♥Welsh mam

 ♥ Frans maman

 ♥ Indonesisch mama

 ♥ Hongaars mama

 ♥ Pools mama

Het woord mamma is al bij hele kleine baby’s 

terug te horen in hun brabbeltaal. We worden dus 

eigenlijk gewoon ‘borst’ genoemd! Maar dat is dan 

ook wel echt een zeer eervolle benaming. Een 

allesomvattend woord, voor alles wat je kleintje in 

feite nodig heeft. De borst die staat voor voedend 

en leven gevend, voor warmte, voor het hart en de 

liefde daarin, voor moed (zich op de borst kloppen), 

voor het vrouwelijke, voor zachtheid, maar ook voor 

kracht (de borstkas), enzovoorts. Moederschap is zo 

zeer innig verweven met de borst en borstvoeding, 

niet alleen in de praktijk, maar ook in woord. Samen 

met de baby vormen de moeder en haar borst een 

prachtige drie-eenheid.
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vragen, problemen, advies, kennis en hulp
Omdat het belangrijk is dat kennis over borstvoeding wel weer gedeeld kan en mag worden, 

van moeder op dochter en van vrouw tot vrouw, zijn hier een aantal handige melkpunten op 

een rij waar je terecht kunt met vragen, problemen en voor steun: 

 ♥ Melkpunt

Mocht je ooit problemen ervaren met borstvoeden in het openbaar, dan is stichting 

Melkpunt een plek waar je terecht kunt. Melkpunt biedt hulp aan moeders die zijn benadeeld 

omdat ze ergens niet prettig konden voeden of kolven. Hiervoor bieden ze allereerst 

een luisterend oor. Daarnaast kunnen zij samen met jou een strategie bedenken om het 

betreffende bedrijf aan te spreken en samen tot een oplossing te komen waar alle partijen 

tevreden mee zijn. De stichting streeft naar een mentaliteitsomslag waardoor dit steeds 

minder nodig zal zijn.

 ♥ Moedermelk donatie

Er zijn plekken waar je moedermelk kunt doneren, zoals Moedermelk Netwerk en de 

Moedermelkbank van het VUMC. Deze moedermelk wordt gebruikt om kinderen te voeden 

waarvan de eigen moeder om wat voor reden dan ook, niet in staat is om (voldoende) 

borstvoeding te kunnen geven aan haar kind. Als je zelf problemen hebt met je productie 

en je zoekt een natuurlijk alternatief voor kunstmatige (bij-)voeding, dan kun je ook bij deze 

punten terecht! Donormoedermelk is een geweldig alternatief voor fabriekskunstvoeding.

 ♥ Kenniscentrum

Een groot online kenniscentrum over borstvoeding is borstvoeding.com.

Op deze website kun je heel veel informatie vinden over alle aspecten van borstvoeden.

Ook is er de borstvoedingsorganisatie La Leche League, een online bron van informatie over 

borstvoeding. Je kunt ook hier terecht met allerlei vragen.

 ♥ Beeldvorming

Bij Mevrouw Boob vind je fijne blogs en portretten over borstvoeding. “Het is een website 

die een plek biedt waar duurzamen ideeën, gedachten, kunst en beeldvorming mogen 

ontstaan en worden uitgedragen”, zoals Chantala van Mevrouw Boob het zelf omschrijft.

 ♥ Hulpmiddelen

Borstvoedingspunt met handige webshop voor borstvoedingsbenodigdheden en 

-hulpmiddelen, is Aidulac. Van hulpmiddelen bij spruw tot fingerfeedspuitjes en nog veel 

meer.

 ♥ Social media

Op Facebook kun je ook allerlei borstvoedingsgroepen vinden waar ervaringen en foto’s 

gedeeld worden en waar je met vragen terecht kunt. Zoals de Vereniging Borstvoeding 

Natuurlijk (VBN) en borstvoeding natuurlijk ook voor +6 maanden.

 ♥ Borstvoedingshulp

Heb je hulp nodig bij het op gang brengen of houden van de borstvoeding, of met het 

aanleggen van je kindje? Vraag dan een lactatiekundige! Zij heeft veel ervaring en kan je 

helpen met allerlei borstvoedingsvragen. Er zijn lacatiekundigen door heel Nederland, op de 

website van nvlborstvoeding.nl kun je ze vinden.
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