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‘Aan het werk met borstvoeding: het werkt!’
De Werkgroep Borstvoeding Amsterdam Amstelland (WBAA) is een samenwerkingsverband van lactatiekundigen IBCLC in Amsterdam en Amstelland. De
werkgroep komt vier maal per jaar bijeen en bespreekt het beleid rondom borstvoeding. Zij voorziet verschillende disciplines, zoals verloskundigen, kraamzorg
en artsen werkzaam in de regio, van informatie en nieuws over borstvoeding. Dit gebeurt onder andere door het verspreiden van deze nieuwsbrief.

ULTRAGELUID THERAPIE EN/OF DEEP OSCILLATION BIJ VERSTOPTE
MELKKANALEN EN BORSTONTSTEKING
DE WERKGROEP BORSTVOEDING AMSTERDAM EN AMSTELLAND HEEFT ZICH LATEN INFORMEREN OVER TWEE TOEPASSINGEN UIT
DE FYSIOTHERAPIE, NAMELIJK ULTRAGELUID THERAPIE EN DEEP OSCILLATION. BEIDE METHODES KUNNEN INGEZET WORDEN ALS
BEHANDELING VAN VERSTOPTE MELKKANALEN EN BORSTONTSTEKING. NATUURLIJK BLIJFT HET VAN BELANG DAT NAAST BEHANDELING EERST DE OORZAAK VAN DE VERSTOPPING/ONTSTEKING IN KAART GEBRACHT WORDT. DE JUISTE DIAGNOSE MET PASSENDE BEGELEIDING BLIJFT DE EERSTE STAP. MAAR ALS DOOR DEZE TOEPASSINGEN MINDER ANTIBIOTICA HOEFT TE WORDEN

Natuurlijk blijft het van belang dat naast behandeling eerst de oorzaak van de verstopping/
ontsteking in kaart gebracht wordt. De juiste
diagnose met passende begeleiding blijft de
eerste stap. Maar als door deze toepassingen
minder antibiotica hoeft te worden ingezet is dat
natuurlijk een grote winst. Kortom, reden genoeg
om een breder publiek hierover te informeren!
Ultrageluid
Sinds ongeveer een jaar wordt Ultrageluid
voor bovenstaande klachten ingezet bij Amsterdam Fysio, vooralsnog de enige praktijk
(met 3 locaties) in Amsterdam. De methode is
op kleine schaal onderzocht waarna Amsterdam Fysio het initiatief heeft genomen dit in
praktijk te brengen. De Werkgroep heeft input
geleverd voor het protocol waarbij de gezondheid,
borstvoedingssituatie en verloop van klachten
in kaart worden gebracht. De ervaringen bij
Amsterdam Fysio, zowel door behandelaars als
klanten zijn tot nu toe enthousiast.
Een behandeling met Ultrageluid is vergelijkbaar met een verloskundige echo maar dan met
een hogere frequentie trillingen (20.000 Hz tot
20 kHz). Deze trillingen dragen bij aan betere
circulatie en daaruit volgend weefselherstel. Na
de intake volgen gemiddeld twee of drie behandelingen. Als verbetering uitblijft wordt de behandeling gestaakt. Als de borst oedematisch
gezwollen is door de ontsteking of verstopping, kan gelijk met de Ultrasound behandeling ook oedeemmassage ingezet worden.

Praktisch
Ouders kunnen bellen voor een afspraak, verwijzing is niet noodzakelijk en de afspraak kan
vaak binnen 24 uur plaatsvinden. De behandelingen zijn kort en ook zonder verzekering
redelijk betaalbaar (37,50 voor de intake en
18,50 per vervolgafspraak). Zie voor meer informatie en inplannen van afspraak: https://
www.amsterdamfysio.nl/borstontsteking/
Deep Oscillation
Collega lactatiekundige Patricia Knook heeft
de werkgroepleden geïnformeerd over het toepassen van ‘Deep Oscillation’. Als lactatiekundige IBCLC met een praktijk in Lisserbroek
maakt zij al jaren gebruik van deze methode en
sinds een jaar ook op haar werkveld in het AMC.
Inmiddels worden meerdere collega’s van het AMC
opgeleid om deze methode toe te passen.
Ook deze methode maakt gebruikt van trilling, het effect is vergelijkbaar, de werkwijze
net even anders. De trillingen van de Deep
Oscillator hebben een lagere frequentie, tussen 15 en 250 Hz. Er wordt een elektrostatischveld in gang gezet door een circuit (verbinding) te maken tussen behandelaar, klant
en apparaat. De trilling wordt vervolgens met
de gehandschoende hand van de behandelaar,
of met de ‘probe’, overgebracht op de aangedane borst. Massage kan zowel richting tepel om
de melk te laten stromen, alsook richting oksel
toegepast worden, om oedeem af te laten nemen. Door de moeders wordt de behandeling,
die ongeveer 25 minuten duurt, in het alge-
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meen als aangenaam ervaren. Het wordt daarom soms ook preventief ingezet bij overmatige stuwing of om het op gang brengen van de
productie te ondersteunen bijvoorbeeld bij
extreem prematuur geboren baby’s.
Praktisch
Behandeling in het AMC kan via de dienstdoende lactatiekundige worden aangevraagd
met verwijzing van de huisarts. Dit kan alleen
als al begeleiding bij de klachten door een zorgverlener buiten het ziekenhuis is ingezet. Ook
op de praktijk in Lisserbroek kan een behandeling gedaan worden, in aanvulling op al gestarte
begeleiding bij de eigen lactatiekundige.
Oplossing of aanvulling?
De bedoeling van beide toepassingen is om de
verstopping op te lossen, of dit nu een verstopt
kanaal betreft of zwelling door ontsteking of
melkophoping. Het blijft natuurlijk van belang
om melkstase en verstoppingen te voorkomen.
Melkstase is namelijk dé opstap naar mastitis,
dus voorkomen blijft altijd beter dan genezen.
Begin dus bij het begin en voorkom problemen met aanleggen, zoals afklemmen van de
tepel wat weer kan leiden tot pijnklachten en
tepelkloven. Blijf alert op mogelijke tongriem
problematiek, die kan leiden tot herhaaldelijke ontstekingen, en zorg voor juist gebruik
van tepelhoed om verstoppingen te voorkomen. Kortom, we delen het enthousiasme
maar blijven graag met elkaar inzetten op preventie door passende begeleiding te bieden.

WERKGROEPBORSTVOEDING@GMAIL.COM

Achtergrondinformatie: Referentie uit Fysiopraxis: https://issuu.com/kngfdefysiotherapeut/docs/fysiopraxis_februari_2015_def/28.
Artikel uit FysioPunt http://www.fysio-punt.nl/uploads/1/5/9/5/15950196/vreede-van_iersel_c_ultrageluid_als_behandeling_voor_mastitis_tvv _201502_p20-22.pdf

INGEZET IS DAT NATUURLIJK EEN GROTE WINST. KORTOM, REDEN GENOEG OM EEN BREDER PUBLIEK HIEROVER TE INFORMEREN!
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OPHOGEN VOEDING: NIET TE VEEL!
OPHOGEN VAN VOEDING VOOR DE PASGEBORENE IS NODIG IN DE EERSTE DAGEN.
MAAR STOPPEN MET OPHOGEN IS MINSTENS ZO BELANGRIJK ALS HET GAAT OM
PREVENTIE VAN OVERGEWICHT ÉN PREVENTIE VAN VOORTIJDIG STOPPEN MET
BORSTVOEDING.
Het plan was ooit zo simpel:
10 ml per levensdag per voeding tot 100 ml per
voeding op dag 10… of was het nou 120 ml op
dag 12?

• Het leidt mogelijk tot overgewicht omdat de
baby én de ouders wennen aan erg grote voedingen.

Zeker dat laatste is echt af te raden. De officiële
formule voor een voeding is 150 ml per kilo
kind gedeeld door het aantal voedingen per 24
uur. Om 120 ml per voeding nodig te hebben
bij 7 voedingen moet de baby dus 5,5 kilo wegen. Er zijn gelukkig maar heel weinig pasgeborenen die op dag 12 ruim 5 kilo zijn.

Bovendien leidt het bij borstvoeding tot
onterechte zorg om te weinig melk:
• Een moeder die op dag 10 ‘maar’ 80 ml kolft
denkt dat ze te weinig melk heeft.
• En als ze hoort dat ze 2 dagen later 120 ml
nodig heeft betekent dat dat ze dus 50% meer
moet zien te kolven. De kans dat ze ontmoedigt raakt is groot.

En overvoeden heeft meerdere serieuze
nadelen:
• Het leidt tot refluxklachten; de maag van een
baby is even groot als de vuist van die baby.

Wanneer dan wel stoppen met ophogen?
Als de baby harder aankomt dan de normale
curve voor de 1e 10 dagen bijvoorbeeld (Igrow
app TNO).
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Of als de daghoeveelheid overeenkomt met de
uitkomst van de formule bijvoorbeeld:
•
Een kindje met een geboortegewicht van
3200 gram = 150 x 3.2 / 8 = 60 ml, dus na dag
6 niet meer ophogen of in elk geval niet meer
dan 50% erbij.
• Bij een geboortegewicht van 4200 gram =
stoppen met ophogen na dag 8 want
150x4,2/8 = 80.
• Essentieel is dan natuurlijk wel dat de baby
goed groeit; bij twijfel iets meer aanbieden
mag zeker, maar niet meer dan 50% erbovenop doen.
En ja, dat is minder dan we gewend zijn. Overvoeden voelt vaak veiliger maar heeft op de
lange termijn nadelen voor kinderen, borstvoeding en ouders.
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HET PROJECT: GEZONDE & KANSRIJKE START VOOR
REGIO NOORD
INGE FEENSTRA, JEUGDVERPLEEGKUNDIGE GGD

OP HET ALDEBARANPLEIN IN

AMSTERDAM NOORD IS “VERTEGENWOORDIGSTER” VAN HET PROJECT GEZONDE
& KANSRIJKE START VOOR REGIO NOORD. GEZIEN BELANGRIJKE THEMA’S ALS
KWETSBARE ZWANGEREN, HECHTINGSPROBLEMATIEK, ARMOEDE, ONGEZONDE
LEEFSTIJL, HUISELIJK GEWELD, IS ZIJ BEZIG OM DE WEEGINLOOP ZOALS DIE BESTOND EEN BOOST TE GEVEN EN UIT TE BREIDEN OM EEN BREDER PUBLIEK TE
TREKKEN. INGE WIL ALLE JONGE GEZINNEN ZIEN TE BEREIKEN IN DEZE WIJK.
In eerste instantie was het idee dat ook jonge moeders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen
kunnen uitwisselen met een kop thee. Door corona is de weeginloop nu op afspraak.
Inge Feenstra heb ik bij toeval op de gang in het BovenIJ ontmoet, omdat zij ook een samenwerking hebben met gynaecologen en verloskundigen bij het begeleiden van kwetsbare zwangeren.
Inge heeft mij als lactatiekundige gevraagd om bij de weeginloop aanwezig te zijn.
Naast mij is ook Rosie, babymasseuse, draagconsulente en tevens werkzaam bij Samen Doen
aanwezig. Zij geeft ook advies over slapen.
Begin november 2020 zijn wij gestart en het was al direct een groot succes. Veel moeders weten
dat er op maandag middag bij de weeginloop (15.00- 16.30 uur) een lactatiekundige is en vele
moeders kwamen een aantal weken achter elkaar.
Vanaf half december tot begin mei mochten wij niet aanwezig zijn i.v.m. de lockdown en teveel
mensen in de “kleine” ruimte. Begin mei zijn wij herstart en zal Ineke van Straeten ook af en toe
aanwezig zijn om te rouleren of bij vervanging.
Tot nu toe heb ik het als heel verbindend ervaren. Verbindend en leerzaam om samen te werken
met de jeugdverpleegkundigen en kennis en ervaring te delen. Een aantal moeders ken ik vanuit
het BovenIJ, hetgeen waardevol is op diverse vlakken. Ik vind het mooi om te zien hoe het zelfvertrouwen groeit van moeders, maar ook de interacties, herkenning en het delen van ervaringen
tussen ouders onderling.
Het project is nog maar net gestart, maar ik heb al verschillende positieve ontwikkelingen gesignaleerd en hoop dat er nog meer afstemming in de ketenzorg zal plaatsvinden.
Irma Stark
Lactatiekundige

De GGD heeft een artikel geschreven over het project in Amsterdam Noord:
https://www.ggd.amsterdam.nl/gezonde-kansrijke-start-amsterdam/verhalen-praktijk/babyinloop-noord-draagt-gelukkiger/
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PILOT
Sinds oktober 2018 is er een mogelijkheid voor
alle ouders in Amsterdam Zuidoost om wekelijks
binnen te lopen tijdens het open spreekuur. Anders dan een gewoon spreekuur op het consultatiebureau is er naast de verpleegkundige ook een
lactatiekundige aanwezig waardoor ouders laagdrempelig met hun vragen terecht kunnen over
voeding, borstvoeding, groei en meer. De pilot
wordt gefinancierd door de gemeente vanuit het
budget ‘de eerste 1000 dagen’. Hoe lang deze nog
gaat duren is niet bekend.
Waarom
De reden voor de pilot in Zuidoost was het feit dat
dit een van de wijken is waar het minst borstvoeding wordt gegeven en meer overgewicht onder
kinderen wordt gemeten. Ouders in deze wijken
zijn vaak onderverzekerd en daardoor is lactatiekundige zorg vaak niet bereikbaar.
Wie en wat?
Tijdens de inloop werkt de lactatiekundige (Denise van Mulkom en Heleen Hilgers) direct samen
met de verpleegkundige. Dat geeft de mogelijkheid om observaties te delen en met dubbele aandacht in te gaan op de vragen van ouders. Behalve
dat een baby gewogen en bekeken wordt, is er ook
aandacht voor de moeder. Zo kan er even gekeken
worden naar de borsten of naar het aanleggen.
Belangrijk doel is niet het sturen maar het verhogen van zelfvertrouwen door inzicht.
Sinds Corona komt iedereen op afspraak. De opkomst is groot en ook onverminderd door Corona.
De gehoorde reactie van ouders is zeer positief.
De winst
Bijzonder in dit project is dat het een ‘nieuwe’ ervaring is voor verpleegkundigen GGD en ons
lactatiekundigen, beiden extern werkzaam om
dezelfde werkvloer te delen. Na 2 jaar zijn we niet
alleen gewend maar ook heel goed ingespeeld op
elkaar. Bovendien ervaren we unaniem deze
spreekuren als bijzonder leerzaam. Door elkaar te
zien werken en ter plekke te kunnen overleggen is
het gebleken dat niet alleen de ouders maar ook
wij als professionals baat hebben van deze opzet.
Heleen Hilgers
Lactatiekundige
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HITTEPLAN 2021 ADVIES VOOR ZORGVERLENERS
VRAGEN/OPMERKINGEN NAAR WERKGROEPBORSTVOEDING@GMAIL.COM

< 6 wkn: frequent aanleggen
≥8 x/24u; baby wakker maken voor
voeding (als geen bovenmatige groei)

MEER RISICO OP
Baby
• Te weinig inname
• Overvoeding / kramp / reflux
• Suffe baby’s
• Problemen met aanleggen / in slaap
vallen
• Extreme onrust

> 6 wkn en bij bovenmatige groei: af
en toe een slokje water *
Voorkom:
• Overproductie: niet extra kolven als
voldoende groei/productie
• Tepelklachten: voorkom/behandel
kapotte huid, let op infectie
• Mastitis: wees alert op slecht legen van
borst
• Uitdroging: let op suffe baby’s en
vermijd hete omgeving

ADVIES BABY’S
• Voed ‘suffe’ baby’s bij met moedermelk
• Leefomgeving baby aanpassen
• Koele kleding (katoen, zijden, wol)
• Bloot/dun lakentje
• Koele afwassingen enkele keren p/dg
• Niet in direct zonlicht
• Niet naar buiten tussen 12-15 of alleen
op schaduwplekken

Moeder
• te weinig/ te veel productie
• Infecties kloven
• (Herh.) borstontsteking
• Uitputting / stress
• tegenstrijdige adviezen

EVALUEER

ADVIES MOEDERS
Na zware bevalling of twijfel conditie
kind binnen 1e 2 uur pp starten met
kolven (hand of elektrisch)
• Voorkom uitputting
• Regelmatig drinken / eten
• Koelste plek in huis om te voeden
• Onderscheid zuig-/slik-bewegingen

Intake/
groei
> beleid
zo nodig
aanpassen
en/of
overleg
lactatiekundige

DENK AAN
Airco ziekenhuis vs. temperatuur thuis
Tijdig overleg: lactatiekundige,
verloskundige, OKT

GEEF INFORMATIE OVER
Verschil dorst-troost-voeding
Informatiebronnen
Zelfonderzoek borsten soepel vs. vol
Folder werkgroep Borstvoeding

* indien meer vraag dan normaal

Uitleg op werkgroepsite http://borstvoeding-amsterdam-amstelland.weebly.com/beleid.html. en/of YouTube https://www.youtube.com/watch?v=d-OslHjHzRA&t=4
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