
 

Kolven voor de bevalling: antenataal kolven 

LET OP: 
 
Als je tijdens deze zwangerschap voortijdig weeën hebt gehad en daarvoor behandeld bent en/of 
rustig aan moet doen en met name als je geen seks mag hebben dan is antenataal afkolven niet veilig. 
 
Als afkolven tijdens je zwangerschap om wat voor reden dan ook niet ‘goed’ voelt stop dan meteen.  
Denk daarbij aan plotseling harde buiken, je kind dat gaat schoppen of draaien, algeheel naar voelen.  
Probeer evt. nog een tweede keer en als het weer niet pluis voelt stop dan met dit plan. 
 

Beginnen 

Begin in principe 2 á 3 weken voor je uitgerekende datum. In de praktijk betekent dit meestal rond 37 
weken.  

Als je kind mogelijk eerder komt bespreek dit plan dan met je verloskundige/gynaecoloog. 
 
Begin met je hand, zie het filmpje dat bij de Samenvatting van de voorlichting zit.  
 
Start met 1 á 3 x per dag kort kolven, een paar minuten per borst. Was vooraf goed je handen en hou 
een schone theelepel bij de hand. Warm als je dat prettig vindt je borst even voor met een warme 
doek of hittepit. 
 
Verwacht zeker de eerste keren geen melk.  

• Als je wel druppels krijgt: Vang die op op een schone theelepel. 
• Mocht het meer worden dan druppels gebruik dan een schoon kommetje of eierdopje  
• Of vang de druppels meteen op in het voedingsspuitje (zuiger eruit halen en die kant 

gebruiken) 
 
De melk die je krijgt in deze fase is colostrum: dik en geel. 

 
Bedenk: 

• Geen melk zegt niets over je melkproductie: vanaf 22 weken zwangerschap maak je melk 
maar je lichaam geeft het nu nog niet vrij. 

• Wel druppels is een leuke bevestiging.  
  



 

Melk bewaren 

Als je melk krijgt gebruik dan voedingsspuitjes om te bewaren. 

• De paarse zijn de officiële voedinsgspuitjes, kijk of je bij de apotheek 
die van 2 of 5 ml kunt kopen. 

• De Monojects zijn zeker bij elke apotheek te krijgen. 

Vries in in een schone diepvriesdoos. Handig is om in eerste instantie de zuiger 
eruit te laten zodat je druppels bij de melk van de vorige keer kunt gieten. Het 
gaat in eerste instantie om zo weinig melk dat die nieuwe melk meteen bevriest.  

Kolven met een kolfapparaat 

Als je merkt dat kolven met de hand goed voelt kun je evt. met een kolfapparaat gaan kolven: 
• Omdat je meer melk wilt  
• Of, als je geen melk ziet met de hand, om te zien of er met een apparaat wel melk komt. 

 
Kijk wat je aanspreekt: Een handkolf kan prettig zijn omdat het makkelijk tussendoor te doen is. Een 
elektrische kolf kan het makkelijker maken om te ontspannen. 
 
Maak voor je gaat kolven je borsten lekker warm, evt met een warm vochtig washandje. 
 
Zet de kolf rond je tepel en zet aan. Zoek een stand waarbij je het gevoel hebt dat er iets gebeurt 
zónder pijn. Enig ongemak mag maar binnen je grenzen blijven. 
Kolf enkelzijdig zodat je met je hand heel rustig en zachtjes druk op je borst kunt zetten: dat levert 
vaak meer op. 
 
Wissel na een paar minuten van kant, herhaal evt nog een keer. Beperk sessies tot 10 minuten. 

Melk gebruiken  

Als je in het ziekenhuis gaat bevallen vraag dan vooraf hoe je de melk mee moet nemen en labelen. 
Het kan zijn dat er stickers op ieder spuitje moeten zitten met je naam, geboortedatum en datum van 
afkolven bijvoorbeeld. 

Als je thuis bevalt is dat niet nodig. 

Als je de melk nodig hebt ontdooi dan zo mild mogelijk. Een hele voeding direct na de geboorte is 5 á 7 
ml, dat ontdooit echt snel. Er zijn meerdere mogelijkheden, bespreek als je in het ziekenhuis bent wat 
er kan. Opties zijn: 

• Laat je partner het bevroren spuitje in een plastic zakje op zijn huid houden. 
• Of leg het in een bakje warm water 
• Of als je kind in de couveuse ligt: leg het spuitje in de couveuse zodat het op temperatuur kan 

komen 


