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Borstvoeding en kolven tijdens COVID-19

Moeder en baby hoeven niet te worden 
gescheiden

Adviseer de moeder om: 

• regelmatig haar handen met water 
en zeep te wassen of een op alcohol 
gebaseerde handgel te gebruiken 
alvorens de baby aan te raken 

• regelmatig oppervlakken die  
ze heeft aangeraakt te reinigen  
en desinfecteren

Ondersteunen van de moeder  
bij het geven van borstvoeding

• Initieer bij pasgeborenen de  
borstvoeding binnen een uur  
na de bevalling en zorg ervoor  
dat moeder en kind zo snel mogelijk 
huid-op-huidcontact hebben 

• Ga bij oudere baby’s door met  
borstvoeding en introduceer  
veilige en gezonde aanvullende 
voedingsmiddelen wanneer de baby 
6 maanden is.

Ondersteun de moeder bij het  
relacteren zodra ze voldoende is  
hersteld om borstvoeding te geven

Ga door met alternatieve  
voedingsmethodes om  
de baby te voeden

Voed de baby 
met door  
de moeder  
afgekolfde melk

NEE

JA

JA

JA

NEE

JA

Hervat de 
rechtstreekse 
borstvoeding 
wanneer de 
moeder daartoe 
in staat is

Voed de baby met donormoedermelk 
totdat de moeder hersteld is

Voed de baby met kunstvoeding 
totdat de moeder is hersteld

Wil de moeder nadat zij is hersteld 
weer borstvoeding geven?

Gebaseerd op het WHO-beslissingsschema voor borstvoeding in het kader van COVID-19 (WHO. Veelgestelde vragen: Borstvoeding en COVID-19. Voor professionele zorgverleners;  
12 mei 2020. Beschikbaar op: https://apps.who.int/iris/handle/10665/332719)

Is bij de moeder sprake  
van vermoede of bevestigde 

besmetting met Covid-19?

Is de moeder in staat  
om borstvoeding te geven?

Is de moeder in staat om  
(met hulp) melk af te kolven?

Is er moedermelk  
beschikbaar van een 
moedermelkbank?

JA

NEE

NEE

NEE

De moeder dient tijdens het voeden 
een medisch masker te dragen 

•   Is er geen medisch masker beschik-
baar, adviseer dan te niezen of te 
hoesten in een tissue en dit daarna 
onmiddellijk weg te gooien en de 
handen regelmatig te wassen.

•   Het borstgebied van de moeder 
dient te worden gewassen als ze 
erop gehoest heeft. Haar borsten 
hoeven niet voor elke voeding  
te worden gewassen
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Is het veilig om tijdens Covid-19 
borstvoeding te geven en moeder  
en baby bij elkaar te laten blijven?

Is het veilig om afgekolfde  
melk te geven van een moeder  
bij wie COVID-19 wordt  
vermoed/is vastgesteld?

Is het veilig dat een moeder  
haar baby in de NICU met  
haar melk voedt als zij is  
blootgesteld aan COVID-19?

Als bij de moeder COVID-19  
wordt vermoed/is vastgesteld,  
is kunstvoeding dan veiliger  
voor de baby?

Tips om moeders en baby’s tijdens de COVID-19-crisis veilig te houden 3

• Ga door met borstvoeding geven met inachtneming van passende hygiëne. 
Een baby loopt het grootste risico om het virus op te lopen door nauw contact 
met de moeder of een ander geïnfecteerd familielid. Is iemand in het gezin ziek, 
adviseer dan de moeder zich te houden aan De 3 regels. 

• Adviseer de moeder door te gaan met borstvoeding geven als ze ziek wordt. 

• Is een moeder te ziek om borstvoeding te geven, gebruik dan een  
voedingscup of fles om de baby met afgekolfde moedermelk te voeden  
en raadpleeg een arts voor de moeder.  

• Let extra op bij het voeden met kunstvoeding. Is een moeder niet in staat om 
borstvoeding te geven of heeft ze besloten om geen borstvoeding te geven, 
dan is het bijzonder belangrijk dat de baby wordt gevoed in overeenstemming 
met de instructies op de verpakking van de kunstvoeding, en dat er extra zorg 
wordt besteed aan het afwassen van flessen, spenen en andere zaken die 
worden gebruikt. Volg De 3 regels.

Moedermelk is de beste voeding voor baby’s en beschermt baby’s tegen ziekte: 4

• De voordelen van borstvoeding zijn uitvoerig wetenschappelijk bewezen. Huid-op-huidcontact en vroegtijdige, 
exclusieve borstvoeding helpt de baby voorspoedig te groeien, en er is geen reden om hier in het kader van dit  
virus mee op te houden.  

• Tot op heden is niet vastgesteld dat het actieve virus dat infectie kan veroorzaken kan worden overgedragen  
via moedermelk en borstvoeding.  

• Het onderbreken van de borstvoeding kan leiden tot een verlaging van de melkproductie, weigering door de  
baby om aan de borst te drinken en een daling van de beschermende immuniteitsfactoren in de moedermelk. 

De 3 regels: 3

• DRAAG een masker 
tijdens het voeden 

• HANDEN WASSEN  
met zeep voor en na  
aanraken van de baby 

• REINIG en desinfecteer 
oppervlakken regelmatig

De aanzienlijke voordelen van borstvoeding zijn substantieel groter dan de potentiële  
risico’s van het overdragen en de gevolgen van COVID-19. 1
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