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Het kolfdagboek

Afkolven voor prematuren
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• minder sepsis  
• minder ernstige retinopathiën
• minder NEC

Moedermelk voor de premature baby



• minder heropnames in het eerste levensjaar
• studies op 8 jaar tot adolescentie: betere motorische, 

mentale- en gedragsontwikkeling

 de eigen moedermelk (met fortifier) moet worden gezien 
als de primaire voeding van de prematuur

Moedermelk voor de premature baby
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Positieve psychologische impact van borstvoeding

• affectieve band
• de moeder als unieke bezorger van de gezondste voeding
• genot zien bij de baby
• melk als een tastbare brug naar het kind

Moedermelk voor de premature baby
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Complicerende factoren

• toestand van het kind 
• stress, vermoeidheid, uitputting  
• onzekerheid, schuldgevoelens
• maternele pathologie
• maternele medicatie
• scheiding van het kind, missen van het initiële huidcontact 
• kolfafhankelijkheid 

• Jackson K, Ternestedt BM, Schollin J. From alienation to familiarity:experiences of mothers and fathers of preterm infants. 
J Adv Nurs. 2003 Jul;43(2):120-9. 
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• Shin H, White-Traut R. The conceptual structure of transition to motherhood in the neonatal intensive care unit. J Adv 
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 aliënatie
 machteloosheid
 late ontwikkeling van het 

moedergevoel



Basispijlers 

Onze verantwoordelijkheid : 

1. Informeren begint prenataal!

2. Ondersteunen
• tijdens het volledige traject : het stimuleren van de 

productie, het aan de borst leggen in verschillende 
fasen en het op gang houden van de productie, … 

• met deskundige hulp moeilijkheden overkomen 



Prenatale informatie  

Prenatale informatie op MIC

 Belang van de moedermelk als medicijn voor de baby 

 Bezoek van de neonatoloog
 Informatie door lactatiekundigen en vroedvrouwen 
 Niet standaard toedienen van carbergoline



• Kolffrequentie
• Kolftijden/duur
• Kolfvolumes
• Wijze van kolven 
• Type kolf enkel/dubbelzijdig
• Lichamelijke problemen
• Psychologische problemen

Het kolfdagboek
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Het kolfdagboek = 
• tool, geheugensteun voor de moeder
• overvloed aan informatie spreiden

 evaluatie en ondersteuning door goed 
opgeleid MIC en NICU personeel

 conflicterend advies vermijden 
 de informatie geleidelijk aanbrengen 

Het kolfdagboek



• hygiëne
• het belang van massage voor het kolven
• het belang van het manueel kolven
• de techniek van het elektrisch kolven 
• hoe vaak kolven 
• het belang van rust 
• algemene informatie

Informatie omtrent het kolven

belang van colostrum,  aspect van colostrum
op gang komen van de productie
belang van kangoeroe-care
impact van medicatie op de melk
mogelijke borstproblemen
welke fasen zullen er worden doorlopen om de baby aan de 
borst te krijgen
…



Afgekolfde melk is niet steriel!

• Wat is een aanvaardbare hoeveelheid bacteriën?
• Premature of zieke pasgeborenen lopen meer risico 

versus aterme pasgeborene

Geef aan de moeder richtlijnen:

 tepel- en borsthygiëne
 handhygiëne
 kolfhygiëne
 bewaring en transport van moedermelk 

Hygiëne



• Massage verhoogt het rendement van het 
kolven

• Stimulatie van de MER. Het kan tot 4 minuten 
duren voor een kolf de MER opwekt (89,2 tot 
103,2 sec gemiddeld )

• Relaxeren is van belang

 enkele minuten masseren, eventueel vochtige 
of droge warmte toepassen

Het belang van massage

Kent JC, Ramsay DT, Doherty D, Larsson M, Hartmann PE. Response of 
breasts to different stimulation patterns of an electric breast pump. J 
Hum Lact. 2003 May;19(2):179-86



Doel tijdens lactogenese 1:
• colostrum opvangen 
• lactogenese 2 vlot op gang brengen door goede 

stimulatie

Doel tijdens lactogenese 2
• productie opdrijven tot 650 ml,  optimaal is 750 

à 800 ml afgekolfde moedermelk 

Doel tijdens lactogenese 3
• productie onderhouden  

Kolven aanpassen aan het 

stadium van de lactatie

Kent JC, Ramsay DT, Doherty D, Larsson M, Hartmann PE. Response of 
breasts to different stimulation patterns of an electric breast pump. J 
Hum Lact. 2003 May;19(2):179-86



Morton J, Hall JY, Wong RJ, Thairu L, Benitz WE, Rhine WD. Combining 
hand techniques with electric pumping increases milk production in 
mothers of preterm infants. J Perinatol. 2009 Nov;29(11):757-64. 

De techniek : het belang van “handig” 

kolven= “hands-on” pumping

© Dr. Jane Morton



LG 1 
de eerste dagen : 
• het belang van manueel kolven, eventueel gevolgd 

door elektrisch kolven

• snel starten, indien mogelijk binnen het eerste uur,  
zeker binnen de 6 uur na de geboorte

 positieve psychologische invloed van het geven van 
de colostrum als medicijn voor het kind

Morton J, Hall JY, Wong RJ, Thairu L, Benitz WE, Rhine WD. Combining 
hand techniques with electric pumping increases milk production in 
mothers of preterm infants. J Perinatol. 2009 Nov;29(11):757-64. 

De techniek : het belang van “handig” 

kolven= “hands-on” pumping



Vanaf LG 2 :
• elektrisch kolven op een “handige” wijze 

 productie maximaliseren
 vetgehalte in de melk maximaliseren 

• stoppen met kolven wanneer de melk-flow stopt of 
minimaal is , kort masseren 

 manueel nakolven na elektrisch kolven
of 
 overgaan naar enkelzijdig kolven met 

massage/compressie

Morton J, Hall JY, Wong RJ, Thairu L, Benitz WE, Rhine WD. Combining 
hand techniques with electric pumping increases milk production in 
mothers of preterm infants. J Perinatol. 2009 Nov;29(11):757-64. 

De techniek : het belang van “handig” 

kolven= “hands-on” pumping



De aangepaste techniek wordt elke dag kort vermeld

• efficiënte maar haalbaar kolfroutine voor de moeder

• productie wordt gestuurd door de motivatie om te kolven

 positieve psychologische invloed van op gang gekomen 
productie

De techniek : het belang van “handig” 

kolven= “hands-on” pumping



Bij scheiding van moeder en kind

Idealiter 8 keer per 24 uur de eerste 10 - 14 dagen, 
minder frequent zodra productie goed op gang is

 het mag zeker vaker 
 liever vaker en korter dan langer en minder
 schema steeds aanpassen aan de specifieke situatie 

van de moeder

Hoe vaak kolven ?



Het belang van rust  
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Maternele stress verminderen: 
zorgen voor 5 à 6 uur ongestoorde slaap blijkt van primordiaal 
belang voor moeder van de prematuur

Vaak toegepast: 
 om de 2, 5 u overdag kolven en ‘s nachts 1 periode van 5 uur 

rust 
 afkolven bij spontaan wakker worden tijdens de nacht 

steeds aanpassen aan de specifieke situatie van de moeder !!!!

Het belang van rust  





• korte inleiding belang van moedermelk
• uitleg hoe manueel kolven
• het gebruik van het elektrisch kolftoestel
• Hygiëne, bewaring en transport van de melk
 overgang naar de dagboekvorm







De “tip van de dag “ !

Algemene informatie

DAG 11 





LG 3 
Doel: productie in stand houden

Documenteren van de productie zodat verdere 
kolffrequentie kan worden bepaald

 de kolffrequentie kan meestal naar 6 à 7 maal per 24 uur 
worden gebracht

 geleidelijk !
 nooit langer dan 6 uur zonder kolven

Vaak plotse terugval van productie na 4-5  weken
• impact van vermoeidheid 
• soms te snel afbouw van kolffrequentie op basis van een 

overvloedige productie

Hoe vaak kolven ?





Ontslag 

Bij ontslag van de moeder:  
• uitleg waar de moeder terecht kan 

voor huur kolftoestel
• uitleg hygiëne en transport van de 

moedermelk
• documenteren van de productie 

zodat verdere kolffrequentie kan 
worden bepaald

• begeleiden van de borstvoeding 
door lactatiekundigen van de NICU

Bij ontslag van de  baby :
• opvolging door vroedvrouw aan 

huis



Dank voor uw aandacht!


