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Over La Leche League
Borstvoedingorganisatie La Leche League 
(LLL) is de Nederlandse afdeling van La Le-
che League International (LLLI) en richt zich 
op het geven van informatie en support 
aan ouders die borstvoeding (gaan) geven. 
LLL is opgericht in 1956 in de Verenigde 
Staten en is uitgegroeid tot een organisatie 
met duizenden vrijwilligers in zo’n 80 lan-
den, op alle continenten. LLL beschouwt 
borstvoeding als een wezenlijk onderdeel 
van de moeder-kindrelatie en als een be-
langrijke factor in de lichamelijke en emo-
tionele ontwikkeling van het kind.

LLL wordt wereldwijd erkend als autoriteit 
voor het informeren over en ondersteunen 
van borstvoeding op basis van gelijkwaar-
digheid. LLL baseert zich op wetenschappe-
lijke inzichten en evidence based practice. 

LLL is een onafhankelijke vrijwilligers-orga-
nisatie zonder winstoogmerk en verbindt 
zich aan geen enkele maatschappelijke, 
politieke of religieuze stroming. 
LLL is een erkende niet-gouvernementele 
organisatie (NGO) en adviseert vanuit die 
hoedanigheid de Wereldgezondheidsor-
ganisatie (WHO) en UNICEF. In Nederland 
en Vlaanderen is LLL actief betrokken bij 
samenwerkingsverbanden en heeft de or-
ganisatie zitting in landelijke en regionale 
overlegorganen.

Ouders, zorgverleners en andere belang-
stellenden kunnen met hun vragen terecht 
bij LLL. De hulp en informatie wordt gege-
ven in de vorm van persoonlijke gesprekken, 
telefonische hulpdienst, Facebookgroepen, 
e-mail, (online) informatiebijeenkomsten en 
cursussen, boeken, brochures, website arti-
kelen en hulpmiddelen. LLL informeert over  
alle aspecten van borstvoeding, van de voor-
bereiding in de zwangerschap tot en met het 
afbouwen.

Informatie voor de zorgverlener
Borstvoedingorganisatie La Leche League (LLL) is een vrijwilligersorganisatie die als doel 
heeft ouders te informeren en ondersteunen zodat zij hun borstvoedingsdoelen kunnen ha-
len. In deze brochure een uitgebreide kennismaking met onze manier van werken en onze 
producten, speciaal gericht op professionals in de geboortezorg. 

© 2022 | Borstvoedingorganisatie La Leche League | 184
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Geschoolde vrijwilligers 
Borstvoedingorganisatie La Leche League 
draait geheel op vrijwilligers, die ‘LLL-leid-
ster’ worden genoemd. Alle LLL-leidsters 
hebben zelf ruime ervaring met het geven 
van borstvoeding. Moeders met interesse 
in het LLL-leidsterschap volgen een intern 
opleidingstraject en daarna blijven kennis-
niveau en vaardigheden van leidsters actu-
eel door structurele bijscholing.

Publicaties
Onze belangrijkste doelstelling is informe-
ren, op een manier die (aanstaande) ouders 
in staat stelt hun eigen keuzes te maken. 
Door LLL-materialen aan cliënten te ver-
spreiden krijgen zij, naast eenduidige infor-
matie, ook het signaal dat hun zorgverlener 
borstvoeding belangrijk vindt. 

Naast materialen voor ouders, heeft LLL di-
verse publicaties over borstvoeding die in-
teressant zijn voor zorgverleners. 
Er is een beperkt aanbod van Engelstalig 
materiaal, speciaal gericht op expats. Alle 
materialen kunnen via de website worden 
besteld. Bij bestellingen van grotere aantal-
len geldt een kortingsregeling.

Het bestellen van onze publicaties kan 
eenvoudig via onze website: 
lalecheleague.nl/webwinkel

Voor vragen over uw bestelling, combinaties 
of afwijkende hoeveelheden is een mailtje 
naar verkoop@borstvoeding.nl aan te ra-
den. Overleg is altijd mogelijk.
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Boeken
•  Borstvoeding, compleet handboek 
 voor ouders • € 24,95  
  Een toegankelijk, praktisch en helder 

boek met veel foto’s, waarin alle aspec-
ten van borstvoeding worden behandeld. 
Gericht op (aanstaande) ouders, maar ook 
waardevol om ter inzage te leggen in de 
wachtkamer.  

 •  Wetenschappelijk onderbouwde 
informatie

 • Herkenbare ervaringsverhalen
 • Heldere indeling
 •  Prachtige foto’s en duidelijke 

illustraties
 •  Geschreven door ervaren vrijwilligers 

van La Leche League
 • Gemaakt voor ouders van deze tijd!
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•  Handleiding voor de zorgverlener • € 27,50
   Dit boek is uitermate geschikt als studie-

boek en naslagwerk. Ieder hoofdstuk sluit 
af met een samenvatting en een aantal 
vragen. Met de uitgebreide bronvermel-
ding kan eenvoudig nog meer informatie 
worden gevonden over een bepaald on-
derwerp. Het is het enige Nederlandsta-
lige boek dat volledig up-to-date is en de 
diepte in gaat en dus is dit hét boek voor 
(scholing van) zorgverleners op het gebied 
van borstvoeding.

•  Borstvoedingswaaier/Breastfeeding fan 
  • € 7,50 
  Alle basisinformatie in een handzaam 

zakformaat, snel op te zoeken en daardoor 
bij uitstek geschikt voor dagelijks gebruik 
in de beroepspraktijk. De informatie 
helpt zorgverleners om ouders goed te 
begeleiden bij het geven van borstvoeding 
en richt zich met name op de gezonde 
zuigeling. Nu ook in het Engels verkrijgbaar!

•   Borstvoeding in beeld • € 19,50 
  Platenboek op A4 formaat met wire-o 

binding in zware kwaliteit papier. Hel-
dere illustraties die de vele facetten van 
borstvoeding geven duidelijk en aanspre-
kend weergeven. Geschikt voor visuele 
ondersteuning bij informatievoorziening 
in kleine groepen en in individuele situ-
aties. Uitermate geschikt voor situaties 
waar beeldmateriaal toegevoegde waarde 
heeft. Bevat de groeicurves van de WHO 
met pvc-tussenbladen zodat individuele 
curves ingevuld en weer gewist kunnen 
worden. Bijschriften zijn in het Nederlands 
en het Engels.
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Documentatiemap- en abonnement
Om het organisaties en zorgverleners in de 
jeugdgezondheidszorg gemakkelijk te maken 
up to date te blijven, biedt LLL een documenta-
tiemap aan die kan worden aangevuld met een 
documentatie-abonnement.

•  Documentatiemap • € 27,50  
  Deze map bevat de volledige set brochu-

res, informatiebladen en flyers, elk apart 
in een insteekhoes, verzameld in een ring-
bandmap met opdruk. Hiermee heeft u een 
compleet pakket met onze materialen. 

•  Documentatie-abonnement • 
 € 10,00 per jaar
  Met dit abonnement blijft de documenta-

tiemap actueel, door jaarlijkse toezending 
van nieuwe en herziene uitgaven. Boven-
dien ontvangt u ook jaarlijks het magazine 
‘Borstvoeding Vandaag’. 

 Prijs buitenland: € 20,00

Periodieken
•  Nieuwsbrief • Gratis 
  De nieuwsbrief wordt een aantal keer per 

jaar aangeboden met het laatste nieuws 
van onze organisatie. Een (gratis) digitaal 
abonnement kan via info@borstvoeding.nl 
worden aangevraagd. 

•  Borstvoeding Vandaag • € 15,- per jaar 
  Borstvoeding Vandaag is het donateurs-

blad van LLL. Het is een prettig leesbaar 
magazine voor ouders dat een keer per jaar 
verschijnt, met ervaringen en informatie 
over borstvoeding. Het is zonder donateur-
schap ook los te bestellen. Een mooie aan-
vulling op de leestafel in de wachtkamer 
van de praktijk of de afdeling. 
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Brochures en informatiebladen
Al onze materialen zijn toegankelijk 
geschreven en worden regelmatig herzien en 
aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten. De onderstaande publicaties zijn 
zowel op papier en als PDF verkrijgbaar. 

•  Brochures • Vanaf € 0,50
  Handzame brochures van 12-16 pagina’s 

toegespitst op specifieke onderwerpen 
voor een lage prijs. Er zijn in totaal zo’n 20 
brochures, met onderwerpen als: ‘Geelzien’, 
‘Spruw’, ‘Diabetes’ en ‘Keizersnede’. 

  Ook algemene onderwerpen komen aan 
bod, zoals ‘De eerste weken’, ‘Afkolven en 
bewaren’ en ‘Stoppen met borstvoeding’.

De instapbrochure 
‘De eerste weken’ 
is ook in het Engels 
verkrijgbaar.
 
Het bestellen van 
deze publicaties 
kan eenvoudig via  
onze website: 
lalecheleague.nl/
webwinkel

•  Informatiebladen • € 0,50
  Een enkel blad, dubbelzijdig bedrukt, met 

informatie en handreikingen voor spe-
cifieke situaties, zoals ‘RS-virus’ en ‘Tong- 
riempjes’.

Voor gebruik op grotere schaal (beschikbaar 
stellen voor cliënten en/of gebruik in een zor-
ginstelling) kunt u een prijsopgaaf aanvragen 
via verkoop@borstvoeding.nl.

© 2022 | Borstvoedingorganisatie La Leche League | 184
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Flyers
LLL heeft over een aantal onderwerpen be-
knopte, heldere en aansprekende flyers ont-
wikkeld. Ze zijn dubbelzijdig bedrukt op A5-
formaat en worden in voordelige bundels 
verstuurd. Het verstrekken van deze flyers 
draagt bij aan eenduidige informatievoorzie-
ning en onderstreept op prettige wijze het 
belang van borstvoeding.

• Engelstalige flyers
  Om tegemoet te komen aan vragen van 

(o.a.) expat ouders, zijn onze flyers ook 
vertaald naar het Engels. Zo kunnen ou-
ders op eenvoudige wijze geinformeerd 
worden over de voor hen meest relevante 
onderwerpen:

  ‘Do you want to know more about 
breastfeeding’

  Een korte, laagdrempelige kennismaking 
met alles wat LLL aan ouders heeft te bie-
den. Het vergroot de zelfredzaamheid en 
continuïteit in de borstvoedingszorg.

   ‘Storing and handling expressed milk/ 
drinking from a bottle’

  Een informatieve flyer over één van de 
meest bevraagde onderwerpen door ou-
ders, met een handig overzicht van be-
waartijden en – temperaturen. Op de an-
dere kant tips voor het geven van voeding 
per fles, incl. een tabel met hoeveelheden. 

  ‘Working and breastfeeding/ 
Pumping information’

  Wat mag ik als werknemer verwachten en 
hoe gaat kolven op het werk er in de prak-
tijk aan toe? Een flyer met handvatten, die 
moeders snel op weg helpt. 

Do you want to know more about 
breastfeeding? We are here for you!

Breastfeeding is something you can learn!
Breastfeeding is natural, but it is not always 
straightforward. Do you want to know 
how it works and what awaits you? Correct 
information and support are the key! It’s fun 
and worthwhile to prepare yourself for this 
special period with your baby. Reading, taking 
a course or getting in touch with others 
who enjoy breastfeeding will increase your 
chances of success.

Who we are 
We are Breastfeeding Organisation La Leche
League, the Dutch division of La Leche 
League International and we have been 
active in the Netherlands for over 40 years. 
We are all volunteers with extensive personal 
experience in breastfeeding. We have received 
a thorough education and are constantly 
educating ourselves. We know what it’s like; 
what it feels like, how beautiful, but also how 
hard it can be. We love helping you meet your 
own breastfeeding goal!

What we do
You can contact us for support and
information, in the way that suits you best:

Personal contact
  Throughout the country, we organize  

courses, meetings, walk-in mornings and 
baby cafes for (expectant) parents.  
We regularly schedule training days if you 
want to learn and know even more!

Phone and e-mail 
  If you have questions about breastfeeding or 

you would like to discuss a specific situation, 
go to www.borstvoedingstelefoon.nl and 
find the phone number of the volunteer on 
call. You can also approach a volunteer in 
your own region. Or send an e-mail to: 
vragen@lalecheleague.nl. 

Social media
  There are a lot of parents just like you! You 

can connect in a safe and relaxed setting 
on our Facebookgroup: facebook.com/
groups/lalecheleague.nl (Dutch)

 facebook.com/groups/LLLbreastfeeding  
 supportNetherlands (English)

Online information
   On our website there is a lot of information 

on breastfeeding and parenthood.  
www.borstvoedingabc.nl (Dutch) 
If you prefer reading in English, you can visit: 
www.laleche.org.uk

 www.lllusa.org
 www.lalecheleague.org.nz
 www.llli.org/breastfeeding-info

Webshop
  We have a webshop where we offer written 

materials, like books and brochures. They are 
mainly in Dutch. There are a few translated 
English materials, most of them download-

 able for free in PDF.  www.lalecheleague.nl/ 
 webwinkel

B O R S T V O E D I N G O R G A N I S A T I E   L A  L E C H E  L E A G U E

Do you want to 

know more about 

breastfeeding?  

We are here 

for you!

info@lalecheleague.nl  •  www.borstvoeding.nl

   facebook.com/lalecheleague.nl
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Milk intake
On average, a baby needs 100-150 ml of milk per 
kilogram of body weight per day. As the baby grows, 
the amount of milk needed per kilogram of body 
weight gradually decreases.

You can use the formula below as a guideline for 
the average amount of milk your baby needs daily, 
divided by the baby’s average number of feedings  
per day.

1st mth: 150 ml x body weight in kg/no of feedings
2nd mth: 140 ml x body weight in kg/no of feedings
3rd mth: 130 ml x body weight in kg/no of feedings
4th mth: 120 ml x body weight in kg/no of feedings
5th mth: 110 ml x body weight in kg/no of feedings
6th mth and onwards: 100 ml x body weight in kg/
no of feedings (human milk and solids combined)

For example: For a six weeks old baby weighing  
five kilograms, 140 ml times 5 comes to a daily intake 
of 700 ml. For a baby taking ten feeds a day on 
average, this would amount to 70 ml per feeding.
With most babies, the milk intake varies from one 
feeding to the next. Storing and freezing smaller 
amounts of milk allows for more flexibility in portion 
size. Previously warmed milk left over from a feeding 
is safe to offer again to a maximum of one hour 
afterwards.

Bottle-feeding
Expressed milk can be offered to your baby in all kinds 
of ways, for instance from a (sippy) cup, a bottle, a 
spoon or a syringe. The bottle is the most widely used. 
Drinking from a bottle calls for a different drinking 
technique compared to breastfeeding. That is why it 
is important to wait with introducing the bottle until 
the baby has been nursing at the breast successfully 
for at least a couple of weeks.

Bottle  
feeding tips
•  Use the 

smallest 
size flow 
nipple 
available.

•  Hold the 
baby as 
upright as 
possible.

•  Allow the baby to take the bottle 
nipple in their own time.

•  Let the baby just hold the nipple in 
their mouth or suck without extracting 
any milk by holding the bottle 
horizontally, not tipped up at an angle. 
Then tip the bottle up just enough to 
let the milk flow into the baby’s mouth, 
avoiding too strong a flow.

•  Allow the baby to pause as needed. 
Withdraw the nipple from the mouth, 
resting it on the lower lip. Wait for the 
baby to latch on to start drinking again. 
When the baby refuses to let go of the 
nipple, lower the bottle until the milk 
flow stops, tipping it up again once the 
baby starts suckling again.

•  Be sensitive to signs of stress from 
your baby: splaying fingers or toes, 
milk spilling from the corners of the 
mouth, frowning, attempts to turn the 
head or push away the bottle, guzzling, 
panting, shortness of breath or 
wheezing. Allow the baby a break from 
drinking when you see these signs and 
try for a more paced style of feeding.

Drinking from a bottle

www.lalecheleague.nl

Storing and handling expressed milk

Colostrum  room temperature: up to 12 hours

Colostrum  refrigerator: up to 8 days

Colostrum  hospital refrigerator: enquire about hospital guidelines 

 
Fresh human milk  room temperature: up to 8 hours

Fresh human milk  refrigerator: up to 8 days

Fresh human milk  hospital refrigerator: enquire about hospital guidelines

 
Human milk   refrigerator, freezer compartment: up to 2 weeks

Human milk   freezer that is opened regularly: up to 4 months

Human milk   stand-alone freezer kept at a constant -18°C: up to 12 months

 
Thawed human milk  refrigerator: up to 24 hours

Thawed human milk  room temperature: use as soon as possible

Room temperature:  
19 tot 22° C

Refrigerator temperature:  0 tot 4° C

Storing milk in the refrigerator

Milk portions with similar temperatures may be combined. For combined portions use 

the use-by date for the older portion. Whenever possible place expressed milk in the 

fridge directly after expressing. Milk that has been kept at room temperature for a few 

hours before storing in the fridge has a shorter shelf-life than milk that is refrigerated 

immediately after expressing. Place the expressed milk away from the refrigerator door 

to avoid temperature changes from the door opening and closing.

Storing milk in the freezer

Let the milk cool in the refrigerator before freezing. Separate portions, once cooled to 

similar temperatures, can be combined and frozen together. Refrigerated milk can also 

be added to frozen milk to measure out a full portion, as long as there is more frozen 

than refrigerated milk in the mix, to prevent the frozen portion from (partly) thawing. 

Refrigerated milk should ideally be put in the freezer within 24 hours. Portions not  

frozen within 24 hours may have a shorter than average storage life.

www.lalecheleague.nl  |  info@lalecheleague.nl

www.borstvoedingtelefoon.nl  

Are you looking for a place to share your experiences and ask anything about  

breastfeeding? Join our Facebook group! facebook.com/groups/ 

LLLbreastfeedingsupportNetherlands. For more options to contact us, visit 

www.lalecheleague.nl/lll-in-de-regio or mail us at vragen@lalecheleague.nl.

Pumping information
When you are separated from your baby for a longer period, for instance 
for work, pumping becomes important. Full breasts feel uncomfortable 
or even painful and may lead to clogged milk ducts or mastitis.

To maintain your milk 
supply it is best to 
pump 
  as often as your child 

would normally nurse
  as often as needed to 

express enough milk 
for your baby’s needs

These tips can help you stimulate a let-down.

Are you looking for a place to share your experiences and ask anything about  
breastfeeding? Join our Facebook group! facebook.com/groups/ 
LLLbreastfeedingsupportNetherlands. For direct and personal contact, visit  
www.borstvoedingstelefoon.nl or mail us at vragen@lalecheleague.nl.

There are three ways to express your milk

For successful pumping, it is important to trigger a let-down reflex

  hand 
expressing

  hand-operated 
breast pump

  electric breast 
pump

When using a breast pump, it is important to 
choose the correct flange size.

Try to see pumping as ‘taking some me-time’. Have a cup of tea, read a magazine. 
Making yourself comfortable helps you to make pumping a pleasant experience.

Try to relax, and find a 
comfortable place to sit

Take a few deep  
breaths

Look at pictures or videos  
of your child

Drink some 
water

Gently massage your breasts  
or apply warm compresses

Bring a piece of your child’s 
clothing to smell

Working and breastfeeding

If you return to work when breastfeeding your baby, there are several 

ways to organise things which will enable you to continue breastfeeding. 

One option is to extend your (maternity) leave; another is to make full 

use of your rights as a breastfeeding employee. 

25% of your working hours

A suitable pumping room...

can be used to: 

  feed your baby at home or at the 

day care centre

   have your baby brought to you to 

nurse 

   cut down your hours so you can 

either start later or leave early 

  take time to pump

You can make use of these rights 

until your baby is nine months old 

and it does not affect your right to 

your regular breaks. It can help to 

prepare during your pregnancy and 

discuss your preferences with your 

employer. Check your branch’s CAO 

for additional rights and options. 

09
months

Employers are obliged to provide their staff with a suitable pumping room if you 

inform them beforehand that you are going to need one after your leave.

can be locked and offers 

sufficient privacy

is not a toilet!

is comfortably heated

contains a  

comfortable chair

has accessible power outlets

has facilities nearby  

for cleaning pumping 

accessories

offers the use of a refrigerator 

nearby for storing breastmilk

You can check our website www.lalecheleague.nl (Dutch) for free information, or visit our 

online store for brochures with more extensive information on working and breastfeeding, 

as well as pumping and storing breastmilk. At www.borstvoedingabc.nl you can find a 

large selection of other articles as well.

In the Netherlands, labour laws prescribe that 

Het bestellen van flyers kan 
eenvoudig via onze website: 
lalecheleague.nl/webwinkel
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• Nederlandstalige flyers
  Alle flyers kunnen worden besteld per 

onderwerp, maar zijn ook in voordelige 
mixbundels verkrijgbaar. Ze zijn gratis te 
downloaden vanaf de website.

 ‘Wil je meer weten over borstvoeding?’ 
  Een korte, laagdrempelige kennismaking 

met alles wat LLL aan ouders heeft te bie-
den. Het vergroot de zelfredzaamheid en 
continuïteit in de borstvoedingszorg.

 ‘Bewaren en flesdrinken’
  Een informatieve flyer over één van de 

meest bevraagde onderwerpen door ou-
ders, met een handig overzicht van be-
waartijden en – temperaturen. Op de an-
dere kant tips voor het geven van voeding 
per fles, incl. een tabel met hoeveelheden. 

 ‘Rechten en kolven’ 
  Wat mag ik als werknemer verwachten 

en hoe gaat kolven op het werk er in de 
praktijk aan toe? Een flyer met handvatten, 
die moeders snel op weg helpt. 

 ‘Voedingsschema’
  Hoe gaat dat eigenlijk, hapjes geven? 

Hoe  gaat een kind van enkel borst naar 
‘alleseter’? Een vrolijke, overzichtelijke 
leidraad voor het eerste jaar!

Prijzen inclusief verzendkosten
Elke flyer is leverbaar per 400 stuks voor € 4,95 
•  Bundel 400 stuks (100 stuks van elk): € 4,95 
•  Bundel 4 x 400 stuks van elk: € 10,00  

Wil je meer weten over  
borstvoeding? Wij zijn ervoor!

Borstvoeding geven kun je leren!
Borstvoeding geven is natuurlijk, maar niet  
altijd vanzelfsprekend. Wil je weten hoe het 
werkt en wat je te wachten staat? Goede in-
formatie en aanmoediging kunnen je hierbij 
helpen. Het is leuk en zinvol om je voor te 
bereiden op deze bijzondere periode met je 
kindje. Erover lezen, een cursus volgen of con-
tact met anderen die met plezier borstvoeding 
geven: het vergroot je kans op succes.

Wie wij zijn 
Wij zijn Borstvoedingorganisatie La Leche 
League, de Nederlandstalige afdeling van La 
Leche League International en zijn al meer dan 
40 jaar actief. We zijn allemaal vrijwilligers met 
een ruime ervaring in het geven van borst-
voeding. We hebben een gedegen opleiding 
achter de rug en worden continu bijgeschoold. 
We weten hoe het is, hoe het voelt, hoe mooi, 
maar ook hoe moeilijk het kan zijn. We helpen 
je graag jouw borstvoedingsdoel te halen! 

Wat we doen
Je kunt bij ons terecht voor steun en  
informatie, op een manier die bij je past: 

Persoonlijk contact
  Verspreid over het land organiseren we 

cursussen, bijeenkomsten, inloopochtenden 
en babycafés voor (aanstaande) ouders. We 
hebben regelmatig scholingsdagen als je 
nóg meer wilt leren en weten! 

Telefoon en e-mail 
  Als je vragen hebt over borstvoeding of je 

wilt overleggen over een specifieke situatie, 
kun je op www.borstvoedingstelefoon.nl 
het nummer vinden van de vrijwilligers die 
je kunt bellen. Je kunt ook een vrijwilliger in 
je eigen regio benaderen. Ook mailen kan: 
vragen@lalecheleague.nl. 

Sociale media
  Er zijn heel veel ouders net als jij! Jullie kun-

nen elkaar in een ontspannen, veilige sfeer 
ontmoeten op onze Facebookgroep: www.
facebook.com/groups/lalecheleague.nl 

Informeren
   Op onze website vind je veel informatie over 

borstvoeding en ouderschap, op thema 
of overzichtelijk in het borstvoedings-ABC  
www.borstvoedingabc.nl

Webwinkel
  Naast ‘Borstvoeding, compleet handboek 

voor ouders’ is er nog meer. Zo zijn er bro-
chures die dieper op bepaalde onderwerpen 
ingaan, zoals Keizersnede, Afkolven, Slapen 
en Borstvoeding en nog veel meer. Kijk op 
www.lalecheleague.nl/webwinkel voor 
het huidige aanbod.  

Meer weten? 
www.lalecheleague.nl 
www.borstvoedingabc.nl
www.borstvoedingstelefoon.nl
www.handboekborstvoeding.nl
www.facebook.com/lalecheleague.nl

B O R S T V O E D I N G O R G A N I S A T I E   L A  L E C H E  L E A G U E

Wil je meer  

weten over  

borstvoeding? 

Wij zijn 

ervoor!

info@lalecheleague.nl  •  www.lalecheleague.nl

   facebook.com/lalecheleague.nl
B O R S T V O E D I N G O R G A N I S A T I E   L A  L E C H E  L E A G U E

Hoeveel melk
Baby’s hebben per kilogram lichaamsgewicht 100 
tot 150 ml melk per dag nodig. De hoeveelheid 
melk per kilogram lichaamsgewicht daalt 
geleidelijk naarmate de baby ouder wordt.

De volgende rekensom is een richtlijn voor hoeveel 
melk een baby ongeveer per dag nodig heeft, 
gedeeld door het aantal voedingen dat de baby 
gemiddeld drinkt. 

Mnd 1: 150 ml x gewicht in kg / aantal voedingen 
Mnd 2: 140 ml x gewicht in kg / aantal voedingen 
Mnd 3: 130 ml x gewicht in kg / aantal voedingen 
Mnd 4: 120 ml x gewicht in kg / aantal voedingen 
Mnd 5: 110 ml x gewicht in kg / aantal voedingen 
Mnd 6 en later:  
100 ml x gewicht in kg / aantal voedingsmomenten 
(borstvoeding en vast voedsel)

Voorbeeld: Een baby van zes weken oud weegt vijf 
kilogram; 140 ml maal vijf geeft 700 ml. Als de baby 
gemiddeld tien voedingen krijgt, komt dit neer op 
70 ml per voeding. 
De meeste baby’s drinken de ene voeding meer 
melk dan de andere voeding. Door de melk in 
kleine porties in te vriezen kan hiermee rekening 
gehouden worden. Restjes reeds opgewarmde 
melk kunnen tot maximaal een uur na opwarming 
aan de baby gegeven worden.

Voeden met een fles
De afgekolfde melk kan op verschillende 
manieren aan de baby gegeven worden, zoals 
met een tuitbeker, cupje, fles, lepeltje, of een 
voedingsspuitje. Vaak wordt gekozen voor een fles. 
Drinken uit een fles vereist een andere techniek 
dan drinken aan de borst. Het is daarom belangrijk 
dat een baby al meerdere weken goed aan de borst 
drinkt voordat een fles wordt geïntroduceerd. 

Tips voor het 
voeden met  
een fles
•  Gebruik een 

speen met 
een zo klein 
mogelijk gat.

•  Voed de baby 
zo rechtop 
mogelijk.

•  Laat de baby 
zelf aan de speen aanhappen.

•  Laat de baby eerst eventjes zuigen of 
sabbelen op de speen zonder dat er melk 
uitkomt. Dit kan door de fles wat lager te 
houden. Breng daarna de fles net genoeg 
omhoog dat de baby wel melk krijgt, 
maar het niet te hard gaat.

•  Laat de baby af en toe een pauze nemen. 
Neem de speen uit het mondje en laat 
die op het onderlipje rusten. Laat de 
baby opnieuw aanhappen om verder 
te drinken.  Wil de baby de speen niet 
loslaten, laat dan de fles zakken zodat  
er geen melk meer in de speen loopt. 
Houd de fles weer hoger als de baby  
weer gaat zuigen.

•  Wees alert op tekenen van stress: 
gespreide vingers en/of tenen, melk die 
bij de mondhoeken wegloopt, de baby 
kijkt zorgelijk, draait het hoofd weg of 
probeert de fles weg te duwen, de baby 
schrokt, hijgt, hapt naar adem of haalt 
gierend adem. Las een pauze in als de 
baby deze tekenen vertoont en pas de 
manier van voeden aan. 

Meer tips voor voeden met de fles zijn te 
vinden in de LLL-brochure ‘Borstvoeding en 
werk’ en op www.borstvoedingabc.nl

Drinken uit een fles

www.lalecheleague.nl  |  info@lalecheleague.nl
www.borstvoedingtelefoon.nl  |    lalecheleague.nl 

Bewaren van moedermelk

Colostrum    kamertemperatuur:  tot 12 uur

Colostrum    koelkast:  tot 8 dagen

Colostrum    koelkast ziekenhuis:  informeer naar richtlijnen ziekenhuis

Verse moedermelk   kamertemperatuur:  tot 8 uur

Verse moedermelk   koelkast:  tot 8 dagen

Verse moedermelk   koelkast ziekenhuis:  informeer naar richtlijnen ziekenhuis

Moedermelk    vriesvak koelkast:  tot 2 weken

Moedermelk    vriezer die (vaak) open en dicht gaat:  tot 4 maanden

Moedermelk    diepvries constant max. -18° C:  tot 12 maanden

Ontdooide moedermelk    koelkast:  tot 24 uur

Ontdooide moedermelk    kamertemperatuur:  zo snel mogelijk gebruiken

Kamertemperatuur:  19 tot 22° C

Koelkasttemperatuur:  0 tot 4° C

Bewaren in de koelkast

Melk van gelijke temperatuur kan samengevoegd worden. Hierna geldt de houd-

baarheid van de oudste melk voor de hele portie. Meestal wordt de melk direct na het 

afkolven in de koelkast geplaatst. Dit kan ook later nog, maar als de melk al meerdere 

uren op kamertemperatuur is bewaard, kan het zijn dat de melk in de koelkast minder 

lang houdbaar is. Bij plaatsing in de koelkast, liever niet in de deur in verband met 

temperatuurschommelingen door het open- en dichtdoen.

Bewaren in de vriezer

Laat voor het invriezen de melk in de koelkast afkoelen. Porties moedermelk kunnen 

- na afkoeling tot gelijke temperatuur - bij elkaar worden gedaan en samen worden 

ingevroren. Afgekoelde melk kan ook aan de bevroren melk toegevoegd worden tot de 

gewenste portie, mits de hoeveelheid ingevroren melk groter is dan de melk die eraan 

toegevoegd wordt, zodat de bevroren melk liever niet (gedeeltelijk) gaat ontdooien. 

Afgekoelde moedermelk bij voorkeur binnen 24 uur invriezen. Indien de melk later 

wordt ingevroren, kan het zijn dat deze minder lang houdbaar is.

www.lalecheleague.nl  |  info@lalecheleague.nl

www.borstvoedingtelefoon.nl  |    lalecheleague.nl 

Informatie over afkolven
Wanneer je borstvoeding geeft en langere tijd van je baby gescheiden 
bent, bijvoorbeeld omdat je weer gaat werken, is afkolven belangrijk. 
Volle borsten geven een onprettig gevoel en kunnen een verstopping of 
een ontsteking veroorzaken. 

Om de productie van je 
moedermelk op gang te 
houden kolf je  
  zo vaak als je baby 

anders zou drinken
  zo vaak dat je genoeg 

melk hebt voor je baby

De volgende tips kunnen helpen om je melk wat makkelijker te laten toeschieten:

Er zijn 3 manieren om melk af te kolven

Voor het afkolven is een toeschietreflex nodig  

  met de 
hand

  met een 
handkolf

  met een  
elektrische kolf

Zorg bij gebruik van een kolfapparaat voor een 
passend borstschild.

Maak er een moment van voor jezelf. Neem er een kop thee bij, of een tijdschrift. 
Op die manier blijft afkolven een prettige ervaring. 

Zorg dat je ontspannen  
bent en fijn zit

Haal een aantal keer  
diep adem

Kijk foto’s of filmpjes  
van je kind

Drink een  
glas water

Masseer je borsten of  
gebruik warme kompressen

Ruik aan een kleding- 
stuk van je baby

   vragen@borstvoeding.nl       www.borstvoedingtelefoon.nl

   lalecheleague.nl          @lalecheleaguenederland 

Borstvoeding en werk

Als je borstvoeding geeft en weer gaat werken na de geboorte van je 

baby, kun je op verschillende manieren borstvoeding blijven geven. 

Bijvoorbeeld door langer (ouderschaps-)verlof op te nemen, of gebruik 

te maken van je voedingsrecht.

25% van je arbeidstijd

Een geschikte kolfruimte... 

heb je tijd om: 

  je baby te gaan voeden; thuis of  

bij de opvang

   je baby te laten langsbrengen om  

te voeden 

   je werktijd in te korten, zodat je later 

kunt beginnen of eerder stoppen 

  je melk af te kolven

Dit voedingsrecht geldt tot je 

baby negen maanden oud is. Je 

blijft recht hebben op je gewone 

pauzes. Overleg tijdens je 

zwangerschap met je werkgever 

en kijk wat voor jou het beste 

uitkomt. Kijk ook wat er in jouw 

CAO staat over voedingsrecht. 

09
mnd

Een werkgever is verplicht zorg te dragen voor een geschikte kolfruimte 

als je aangeeft hier gebruik van te willen maken na het verlof. 

 is afsluitbaar en biedt 

voldoende privacy

is geen toilet!

heeft een fijne temperatuur

 heeft een stoel waar je 

ontspannen in kunt zitten

heeft een stopcontact

heeft (dichtbij) de  

mogelijkheid de spullen  

te wassen

heeft (dichtbij) een koelkast 

om de melk te bewaren

www.borstvoeding.nl

Voedingsschema 9-12 maanden
Geleidelijk naar maaltijden

  Borstvoeding op verzoek
  Moedermelk bevat méér  
calorieën	dan	groente	en	fruit

  Elk kind heeft een eigen tempo
  Eerst vaste voeding, daarna  

de borst geven
  Zo vervang je langzaam en 

vanzelf een voeding aan de  
borst voor vaste voeding

Let op! 
  Onder 1 jaar geen honing
  Vermijd zout en suiker
  Snij druiven en tomaatjes 

in de lengte door

  Harde noten en pinda’s 
pas vanaf ± 4 jaar

  Liever geen rauwe  
melk, kaas, vis en rauw 
vlees tot ± 4 jaar

Voedingsschema 12+ maanden
Samen eten   Borstvoeding op verzoek

  Thee, water of (koe)melk mag ook
  Je kind heeft ± 300 tot 500ml zuivel nodig per dag
  Moedermelk telt mee als zuivel
  Betrek je kind erbij
	 	 •		Doe	samen	boodschappen
	 	 •		Leer	je	kind	koken
	 	 •		Leer	namen	van	groente	en	fruit
	 	 •		Gezellig	samen	aan	tafel

  Zorg voor variatie en gezonde dingen:
	 	 •		Hou	eens	een	(indoor-)picknick
	 	 •		Knutsel	een	fruitkunstwerk
	 	 •		Maak	er	een	feest	(smoothie)	van!

Ruim na  
het eten  
samen  
weer op!

   vragen@borstvoeding.nl       www.borstvoedingtelefoon.nl

   lalecheleague.nl          @lalecheleaguenederland 

Voedingsschema 0-6 maanden

Voedingsschema 6-9 maanden

De basis: moedermelk

De ontdekkingsreis begint

  Zo vaak als jij en je baby willen,  

minimaal 8-12 keer per etmaal (geen maximum)

 Op verzoek, kan ook een slokje tussendoor zijn

  Vergelijk eens: hoe vaak stop je zelf  

iets in je mond op een dag?

 Je baby:

	 	 •		leert	
rechtop	

zitten

	 	 •		ontw
ikkelt	de

	pincetg
reep

	 	 •		spee
lt	met	een	le

pel

	 	 •		kijkt	
mee	met	eten

	 	 •		gaat	
zijn	mond	geb

ruiken	o
m	te	onde

rzoeken

  Rond de 6 maanden kan het spijsverteringsstelsel 

andere	v
oeding	v

erteren	e
n	er	voe

dingssto
ffen	uit	

opnemen

  Borstvoeding op verzoek (aantal 

voedingen hoeft niet te veranderen)

  Eerst de borst, daarna de hapjes

  Je	hoeft
	geen	ch

efkok	te
	zijn

  Geef een stukje groente of fruit

 dat je zelf ook eet

  Eten is vooral ontdekken:

	 	 •		het	ge
voel	van

	eten	in	
je	mond

	 	 •		smaken,	st
ructuur,	

temperatuur

	 	 •		hoe	w
erkt	de	t

ong

	 	 •		hoe	w
erkt	slik

ken

	 	 •		hoe	w
erkt	kau

wen

Of anders volledige zuigelingenvoeding Geef wel 
vitamine D  

en K bij

Bied  
het aan  
in vuist- 
grootte

Sabbelen op  

een broodkorst  

is fijn bij door-

komende  

tandjes

www.borstvoeding.nl

Combineren van Nederlandse en Engelse flyers is mogelijk in de mixbundel. U bepaalt zelf 
hoeveel van elk van de zeven flyers u wilt. Ook dan betaalt u voor 400 stuks € 4,95.
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Online informatie
Het Borstvoeding ABC is de gratis online da-
tabank van LLL met artikelen over borstvoe-
ding en aanverwante onderwerpen. 
Het ABC is primair gericht op ouders, maar 
biedt ook voor zorgverleners waardevolle 
informatie: www.borstvoedingabc.nl

Persoonlijk contact
Voor vragen en informatie over borstvoe-
ding kunnen ouders en zorgverleners op 
onderstaande manieren contact opnemen:

Telefonisch
• Nederland
  Op www.borstvoedingstelefoon.nl is 
  te vinden welke vrijwilliger wanneer 

telefoondienst heeft.
• Vlaanderen
  Via +32 (0)15 557943 is te horen welke 

vrijwilligers gebeld kunnen worden.

E-mail
• Nederland
  Algemene vragen via  

info@borstvoeding.nl  
  Vragen over borstvoeding via 
 vragen@borstvoeding.nl 
• Vlaanderen
  Algemene vragen en vragen over 
 borstvoeding via info@lalecheleague.be

Bijeenkomsten en (online) cursussen
• Nederland
  Op www.lalecheleague.nl/lll-in-de-regio
  is te vinden waar en wanneer bijeenkom-

sten in Nederland gehouden worden.
• Vlaanderen
  Op www.lalecheleague.be/ 

bijeenkomsten is te vinden waar en 
wanneer er bijeenkomsten in Vlaanderen 
gehouden worden.

Sociale media
• Nederland
  Algemene Facebookpagina:  

facebook.com/lalecheleague.nl
  Besloten Facebookgroep voor moeders: 

facebook.com/groups/lalecheleague.nl
  Besloten Engelstalige Facebookgroep 

voor moeders: facebook.com/groups/
LLLbreastfeedingsupportNetherlands

  Besloten Facebookgroep voor 
zorgverleners facebook.com/groups/
lllenzorgverleners

  Instagram: instagram.com/
lalecheleaguenederland/

• Vlaanderen
  Algemene Facebookpagina:  

facebook.com/lalecheleague.be 
  Besloten Facebookgroep voor moeders: 

facebook.com/groups/lalecheleague.be
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Richtlijn Borstvoeding 
Moeders krijgen tijdens de zwangerschap 
en borstvoedingsperiode dikwijls met veel 
verschillende zorgverleners te maken. 
Werken volgens de Multidisciplinaire Richt-
lijn Borstvoeding kan zorgverleners helpen 
om zoveel mogelijk dezelfde informatie en 
adviezen naar moeders uit te dragen. 
Borstvoedingorganisatie La Leche League 
heeft meegewerkt aan de totstandkoming 
van deze richtlijn. Een groot aantal partijen 
(waaronder de NVOG, KNOV en V&VN VOG) 
onderschrijft de Multidisciplinaire Richtlijn 
Borstvoeding. 
De richtlijn is te vinden op www.ncj.nl/ 
richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/
borstvoeding

Baby Friendly Hospital Initiative
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
en UNICEF (het Kinderfonds van de Verenig-
de Naties) willen met het ‘Baby Friendly Hos-
pital Initiative’ (BFHI) bevorderen dat baby’s 
overal ter wereld vanaf de geboorte uitslui-
tend borstvoeding kunnen krijgen. Er zijn 
vijf standaarden geformuleerd waaraan elke 
gecertificeerde organisatie moet voldoen. 
Sinds 2019 wordt er in Nederland niet meer 
volgens deze standaarden gecertificeerd. In-
ternationaal is La Leche League in vele lan-
den nog altijd betrokken bij het BFHI. 

WHO-Code 
In 1981 heeft de WHO (Wereld Gezond-
heidsorganisatie) een internationale code 
opgesteld. Deze code reguleert onder an-
dere de marketing van vervangingsmidde-
len voor moedermelk. De code heet voluit 
‘Internationale Gedragscode voor het op de 
markt brengen van vervangingsmiddelen 
voor moedermelk’. 

De WHO-code is opgesteld om zuigelingen, 
ouders en zorgverleners te beschermen te-
gen onethische marketing. 

De doelstellingen van de WHO-code zijn: 
 •  Stimuleren van veilige optimale voeding 

voor zuigelingen door borstvoeding te 
beschermen en te bevorderen. 

 •  Toezicht op juist gebruik van kunstvoe-
ding, als het gebruik daarvan noodzake-
lijk is. 

 •  Verspreiding van feitelijk juiste informatie 
die vrij is van commerciële belangen, voor 
zowel ouders als zorgverleners.

Alle producten die moedermelk geheel of 
gedeeltelijk vervangen, vallen onder de 
WHO-code. De code gaat dus onder meer 
over: kunstvoeding voor kinderen van 0 tot 
2 jaar; bijvoedingsproducten voor kinderen 
jonger dan 6 maanden, zoals water, sap, 
thee, potjes fruit/groenten en koekjes; fles-
sen en flessenspenen; fopspenen. De ver-
koop van deze producten is wel toegestaan 
volgens de WHO-code, maar de marketing 
van deze producten niet.
La Leche League conformeert zich aan de 
WHO-Code. Door de inrichting en werkwijze 
van de organisatie is La Leche League als 
geen ander in staat onafhankelijke informa-
tie te verstrekken. 



Waarover gaat deze LLL brochure?
In deze brochure maken zorgverleners kennis met Borstvoedingorganisatie La Leche Le-
ague. In vogelvlucht wordt de geschiedenis en organisatiestructuur van LLL behandeld. Uit-
gebreid wordt ingegaan op de diverse publicaties van LLL en de manieren waarop ouders 
en zorgverleners LLL kunnen inschakelen bij vragen over en problemen met borstvoeding.

Wat is Borstvoedingorganisatie La Leche League?
Borstvoedingorganisatie La Leche League (LLL) is een organisatie die hulp en informatie 
biedt aan ouders die hun kind borstvoeding willen (gaan) geven. LLL is opgericht in 1956 in 
de Verenigde Staten door zeven moeders die hun ervaring met en kennis over borstvoeding 
wilden delen met anderen. Vandaag de dag is LLL uitgegroeid tot een organisatie met 
vrijwilligers in zo’n 80 landen. LLL wordt wereldwijd gezien als autoriteit op het gebied van 
borstvoeding en moeder-tot-moeder-support. In Nederland is Borstvoedingorganisatie La 
Leche League sinds 1976 actief, in Vlaanderen sinds 2000.

Verspreid over Nederland en Vlaanderen organiseert LLL informatie- en ontmoetings-
bijeenkomsten voor ouders die een kind verwachten of voeden. Wie vragen heeft over 
borstvoeding of wil overleggen over een specifieke situatie kan bellen of mailen met een 
vrijwilliger. Daarnaast geeft LLL veel publicaties uit zoals Borstvoeding, compleet handboek 
voor ouders, de populaire Borstvoedingswaaier, het standaardwerk Borstvoeding; handleiding 
voor de zorgverlener, de informatieve atlas Borstvoeding in beeld, het magazine Borstvoeding 
Vandaag en brochures en informatiebladen over uiteenlopende onderwerpen. Tot slot vinden 
ouders, zorgverleners en overige belangstellenden op de website een schat aan informatie.
 
LLL geeft informatie over alle aspecten van borstvoeding in gewone en bijzondere situaties, van 
de voorbereiding op het geven van borstvoeding tot en met het stoppen met borstvoeding.

Meer weten over borstvoeding? Wij zijn ervoor!

Stichting La Leche League Nederland
Postbus 212, 4300 AE Zierikzee
info@borstvoeding.nl 
www.borstvoedingtelefoon.nl
www.borstvoeding.nl 
facebook.com/lalecheleague.nl

La Leche League België-Vlaanderen vzw
Koningin Astridlaan 155, 2800 Mechelen
Telefoon: +32 (0)15 557943  
info@lalecheleague.be
www.lalecheleague.be
facebook.com/lalecheleague.be


