
Waarom lekken mijn borsten?

Ga naar medela.nl/lekkendeborsten voor meer informatie over hoe je melkproductie werkt

Als je je baby borstvoeding geeft, kan het zijn dat er melk uit je andere 
borst lekt. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de zogenaamde 
toeschietreflex. Die werkt als volgt: door het zuigen van je baby komt er 
bij jou het hormoon oxytocine vrij. Oxytocine werkt op de spieren rond 
kleine zakjes in je borsten waarin melk wordt opgeslagen. Hierdoor  
wordt je melk naar buiten geduwd; schiet die als het ware toe. 1  
Deze reflex gebeurt echter niet alleen tijdens het borstvoeding geven. 

Je zult je wellicht verbazen dat je borsten op elk willekeurig moment 
van de dag kunnen lekken wanneer je je baby hoort huilen of zelfs 
maar aan hem of haar denkt. Het lekken is doorgaans het hevigst 
tijdens de eerste weken na de geboorte, omdat je borsten mogelijk  
nog meer melk aanmaken dan je baby nodig heeft. Jullie moeten  
dan allebei nog wennen aan de borstvoeding. 2

Wist je dat?
Alle moeders zijn  
verschillend en  

jouw borsten lekken 
misschien veel melk,  
of maar een beetje,  
of helemaal niets 3

Wanneer zal het lekken afnemen?

Wat brengt de toeschietreflex of het lekken op gang? 2

Vergeet niet: jouw wonderbaarlijke melk voedt en beschermt je baby 

Lekkende borsten: wat je moet weten

Het zuigen van je 
baby aan de borst

Het geluid van  
een huilende baby 

Een lange tijd tussen  
twee voedingen laten 

Borsten vol met  
melk hebben 

Geboorte 3 maanden
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Wist je dat?
Sommige moeders  

lekken tijdens  
hun zwangerschap  

wat colostrum  
(hun eerste melk) 5

Het goede nieuws is dat je melkproductie  
zich doorgaans na vier tot zes weken afstemt  
op hoeveel je baby drinkt 2,4, waardoor het  
lekken kan afnemen. De exacte tijd hiervoor  
verschilt van moeder tot moeder; sommigen  
ervaren dat hun productie zich snel stabiliseert,  
terwijl dat voor anderen wat langer kan duren. 3 

Gelukkig zijn er dingen die je kunt doen om met het lekken om te gaan. Je kunt de normale, natuurlijke reflexen van je lichaam misschien  
niet beïnvloeden, maar je kunt de impact ervan wel verminderen. Dit zijn onze drie beste tips om je voorbereid en zelfverzekerd te voelen,  
of je nu thuis bent of onderweg.

Wat kan ik doen?

Steek deze absorberende pads in je beha om indien 
nodig overtollige melk discreet op te vangen. Kies een 
van de verschillende verkrijgbare soorten, afhankelijk 
van hoeveel melk je lekt. Zorg ervoor dat je altijd een 
voorraad voorhanden hebt en vervang ze regelmatig. 2

Gebruik zoogkompressen
Als je niet bij je baby bent,  
kun je een borstkolf gebruiken  
om wat melk te verwijderen.  
Doe dit net zo vaak als je je baby 
normaal gesproken zou voeden. 2 

Je baby regelmatig borstvoeding 
geven wanneer hij hierom vraagt, 
zou moeten helpen je borsten 
minder vol te doen aanvoelen. 2

Geef borstvoeding Kolf af

6 weken
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  Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Switzerland, medela.com
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