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Verloskunde
Borstvoeding geven na een  

keizersnede

Inleiding
Het is heel goed mogelijk om na een keizersnede uw kindje borst
voeding te geven. We zullen u daarbij helpen. Hier volgen een aantal 
tips voor u. Na de keizersnede bent u de eerste 1 à 2 dagen niet 
zo mobiel dat u zelf uw baby uit de wieg kan halen, indien mogelijk 
ligt uw kindje in een bedje aan uw bed vast. Daarnaast kan het ook 
pijnlijk zijn om de meest ideale voedingshouding aan te nemen. De 
verpleging gaat u daarom zoveel mogelijk helpen om de borst voeding 
op gang te brengen. Daarbij is het belangrijk om de verpleegkundige 
in te schakelen in de volgende gevallen:

 Roep de verpleegkundige als uw baby aangeeft te willen drin
ken (smakken, zoekbewegingen, zuigen op de handjes e.d.).  
U krijgt dan hulp om de baby aan de borst te leggen.

 Roep de verpleegkundige als uw baby de borst loslaat en het u 
niet lukt om de baby opnieuw aan te leggen.

Huid op huid contact 
Voor het contact met uw baby en het op gang brengen van de borst
voeding is het goed om veel huid op huid contact met uw baby te 
hebben. Na de geboorte blijft uw baby zo mogelijk bij u op de opera
tiekamer en wordt dan bloot op de borst gelegd. Op de uitslaapkamer 
gaat de baby zo snel mogelijk aan de borst. Op de verpleegafdeling 
ligt uw baby met alleen een luiertje aan op je blote borst met een 
mutsje op en warm afgedekt. Dit mag u zo vaak en zo lang doen als 
uzelf kan en wil.

Kolven
Uit ervaring blijkt dat de borstvoeding bij moeders met een keizer
snede trager op gang komt. Dit kan komen omdat uzelf nog extra 
energie nodig hebt voor uw eigen herstel. Daarnaast kunnen er 



omstandigheden zijn waardoor de baby minder vaak aan de borst 
gaat. Om de borstvoeding daarom extra te stimuleren kunt u na het 
aanleggen met de hand kolven, (zie folder kolven) u kunt dan  
druppeltjes melk kolven die dan gelijk aan de baby gegeven kunnen 
worden. Wilt u liever elektrisch kolven kan dat ook. 

Tot slot
Wij willen u een goede start van de borstvoeding geven zodat u 
uw kraamtijd thuis ontspannen kunt doorbrengen!

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze folder? Stel dan uw 
vraag aan de verpleegkundige van de afdeling.
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