Informatie over
electrisch kolven

Informatie over
elektrisch kolven
Informatie voor patiënten

Doel van het kolven
Het op gang brengen en in stand houden van de productie van
moedermelk.
Algemeen
• zorg ervoor dat u gemakkelijk zit op een rustige plek.
Kolven wanneer en hoe vaak
• Om de borstvoeding op gang te brengen in de eerste week. Er wordt
geadviseerd om minstens 8-10 keer per 24 uur te kolven.
• In het begin klein vacuüm kolven 15-20 minuten per keer.
• De zuigkracht naar behoefte instellen.
• Zorg dat het tepelhof en kolfrand droog zijn, zodat er geen lucht
aangezogen kan worden.
• Na het kolven de tepels aan de lucht laten drogen.
• Na het kolven kolfset huishoudelijk schoonmaken.
• Zonodig zoogcompressen deze regelmatig verschonen.

Bewaren van de voeding
• Indien de voeding niet direct aan de baby gegeven wordt moet de melk in
de koelkast worden bewaard. Dit is 24 uur houdbaar.
• Een andere mogelijkheid is om de melk in te vriezen in een plastic flesje.
Dit kan 3 maanden worden bewaard.
• De bevroren melk moet in de koelkast ontdooid worden.
Ontdooide melk of melk uit de koelkast moet binnen 2 uur opgewarmd
worden.
• Opwarmen au bain- marie of in de flessenwarmer. Niet in de magnetron.

Benodigdheden
• Electrisch kolfapparaat met kolfset (kolfset bestaat uit een trechtermond
en een slang).
De kolfset is niet disposabel, dus niet weggooien na gebruik!
• Gesteriliseerd flesje.
• Een schone katoenen luier of doek.
• Een handdoek.
• Een sticker en pen.
• Zonodig schoon zoogcompres.

Werkwijze
•
•
•
•
•

Was eerst uw handen.
Bevestig stekker in stopcontact.
Kolfset aansluiten op het kolfapparaat
flesje op kolfset draaien.
Handdoek onder de borsten leggen ter bescherming van de kleding (bij
het lekken van de borsten).
• Zonodig eerst de borst masseren in de richting van de tepel.
NB! nooit knijpen.
• De trechtermond van de kolf op de borst plaatsen, deze moet de borst
goed omsluiten, richt de tepel op het midden van de trechtermond.
• Schakel het pompmechanisme in
• zuigt de kolf niet goed vacuüm, neem dan contact op met de
verpleegkundige.
• Andere borst op dezelfde wijze kolven.
• eventueel 2 borsten gelijk kolven, dit kan met de Medela Symphony.
• Sticker met naam, datum en kolftijd op het flesje plakken.
• Voeding direct in de koelkast zetten.
• Zonodig schoon zoogcompres aanleggen.
• Kolfset huishoudelijk schoonmaken, in een schone doek wikkelen en
bewaren.
• Na 24 uur nieuw kolfsetje vragen (in het ziekenhuis).
Heeft u nog vragen over kolven en/of borstvoeding, neem dan contact op
met de verpleegkundige. Zij zal u de nodige informatie geven.

• Het kan zijn dat u langere tijd moet kolven omdat de baby nog in het
ziekenhuis blijft.
Geeft u dan de voorkeur aan elektrisch kolven, dan kunt u folders over
verhuur van kolfapparaten verkrijgen op de afdeling
kraam/verloskunde.

Verhuuradressen
Geboortekliniek Den Haag, C13 A
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag (070) 305 18 70
Kraamzorg Wereld Wonder
• Steynlaan 192
2571 SB Den Haag
• De Rijkstraat 1
2497 DS Den Haag (070) 305 20 40
Thuiszorgwinkel Den Haag
Betje Wolfstraat 140-146
Den Haag
(070) 330 10 10

Nuttige adressen bij borstvoedingsproblemen
• Consultatiebureaus en kraamcentra.
• Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
Postbus 119
3960 BC Wijk bij Duurstede (0343) 57 66 26
info@borstvoedingnatuurlijk.nl
• LLL Nederland
Postbus 212
4300 AE Zierikzee
(0111) 41 31 89
info@lalecheleque.nl

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 411
2260 AK Leidschendam

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 96900
2509 JH Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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