
Hier al aan gedacht?
Vlot vooruit 
Mobiliteit

Discrete zekerheid  
Incontinentie & stoma

Comfort in huis  
Ergonomie & wooncomfort

Mooi en vrouwelijk  
Borstzorg, lingerie & badmode

Stevig gesteund  
Kousen, braces & bandages

Op gezonde voet  
Steunzolen & schoenen

Meten is weten  
Meetapparatuur

Fit en gezond  
Fitness & revalidatie

Deugddoende warmte  
Warmtetherapie, infrarood 

Stop allergie 
Allergie & luchtwegen

Goed gezien 
Leesapparatuur

Moeder en kind 
Zwanger, borstvoeding & 
verzorging 

Zo hoort het  
Hoorcentrum Aurilis

Hightech  
Mobility & Communication

Vlot vooruit

Discrete zekerheid

Mooi en vrouwelijk

Stevig gesteund

Op gezonde voet

Meten is weten

Fit en gezond

Deugddoende warmte

Moeder en kind

Stop allergie

Goed gezien

Zo hoort het

Comfort in huis

Kom naar Thuiszorgwinkel of bel 015 28 61 18. 
Samen vinden we wat jij nodig hebt!

Benieuwd naar de locatie 
van de Thuiszorgwinkel 
in je buurt?
www.thuiszorgwinkel.be

Bezoek onze webshop op 
www.thuiszorgwinkel.be 
en ontdek hoe we je optimaal 
kunnen helpen.

Op zoek naar een tijdelijke 
oplossing? Contacteer ons, 
onze uitleendienst  
staat voor je klaar. 

Webshop Snel ontleend Winkel in je buurt

Volg ons op Facebook

Discrete zekerheidVlot vooruit Comfort in huis Zo hoort het

Thuiszorgwinkel is niet verantwoordelijk bij fout gebruik. 

Hightech

Warmteknuffels met kersenpitten Babyverzorgingsproducten  
en borstkompressen

Reisborstpomp Calypso Conversion kitBorstvoedingsbh’s

Wegwerpluiers Libero 
Newborn maat 1 of 2 of prematuurHerbruikbaar luierpakket

20% korting
Na het huren van een tweefasige 
borstpomp. Vraag naar de bon.

Bon

Bij Thuiszorgwinkel  
kan iedereen terecht voor

Gebruikerstips

Bedankt om via Thuiszorgwinkel een melkafkolftoestel  
te ontlenen. Hier vind je aanwijzingen en nuttige tips om het  
toestel op een correcte en veilige manier te gebruiken. Aarzel 
niet ons te contacteren indien je bijkomende vragen hebt.

► Je kan bij Thuiszorgwinkel veel 
ontlenen. Vraag advies in je winkel.

Ardo Carum tweefasig
Borstpomp

Snel ontleend
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Veeg de kolf en de koffer af met een schone en vochtige doek. Zorg er wel voor dat 
de doek niet te nat is. Wring het water er zoveel mogelijk uit. Je mag water met een 
standaard afwasmiddel of niet-schurend wasmiddel gebruiken. 

1

Maak de kolfset steeds schoon na gebruik met water van drinkkwaliteit.

Zet een propere pan op het vuur, vul het met water.  
Zorg dat alle delen van de borstkolf, die in aanraking komen met 
melk (niet de luchtslang en niet de groene afsluitdoppen), onder 
water staan, en laat vijf minuten koken. 

Haal de borstkolf uit elkaar en maak alle onderdelen die in aanraking komen met 
je borst en de moedermelk onmiddellijk schoon na gebruik. Hiermee voorkom je 
dat melkresten opdrogen en er zich bacteriën vormen. 

Uitkoken

Microgolf Vul je sterilisator met water. Zet er alle onderdelen in die in 
aanraking komen met melk (niet de luchtslang en niet de groene 
afsluitdoppen). Plaats de sterilisator in de microgolf. Geef het 
vermogen en de tijd in van jouw specifiek model.

•  Maak het je steeds gemakkelijk en ontspan je. Afkolven mag op geen enkel 
moment pijnlijk zijn. 

•  Denk aan je baby of bekijk er een foto van.
•  Kolf af in de buurt van je baby.
•  Luister naar rustgevende muziek. 
•  Masseer je borsten kort telkens voor je afkolft.
•  Leg eventueel warme kompressen op je borst voor je afkolft.
•  Verwarm de borstschelp vooraleer je de trechter aanbrengt. 

•  Gun jezelf ’s nachts een rustpauze van 5 tot 6 uur. Tenzij je veel melk aanmaakt, 
want dan bestaat het gevaar van een melkstuwing.

•  Het is normaal dat je in de eerste dagen na de geboorte maar enkele druppels 
melk kan kolven. In deze fase dient het afkolven vooral om de borst te stimuleren, 
zodat die de impuls voor het aanmaken van melk krijgt.

Soms stroomt de melk bij het afkolven niet meteen. Dit kan gebeuren door 
onzekerheid of pijn. Belangrijk is dat je zo snel mogelijk went aan het afkolven. Hoe 
meer je je op je gemak voelt, hoe gemakkelijker de melk zal stromen. Een paar tips:

Tweefasige borstpomp

Tips bij het afkolven

2

Hou de borstschelpen 
vast tijdens het afkolven. 
Oefen geen sterke druk op 
je borsten uit.

Was je handen goed voor je de borstkolven en kolfsets 
vastneemt. Maak het je gemakkelijk op een rustig plekje. 
Zet eventueel iets te drinken bij je. 2

3

Voer een korte borst-massage uit. Pak je borst tussen je 
handen en schuif het klierweefsel heen en weer. 

Centreer de borstschelpen.

1

Masseer je borsten tijdens het afkolven. 
Schakel na het kolven de borstkolven uit, en verwijder de 
kolfset. Maak de kolfsets achteraf steeds schoon. 

5

6

4
Schakel de borstkolven 
in. Regel de zuigsterkte 
en -frequentie, zodat het 
afkolven prettig aanvoelt. 
Hou de twee kolfsets in 
balans met je onderarm.

Reinigen

Borstkolf

Afkolfset

• Bewaar je afgekolfde 
moedermelk in steriele 
flesjes, potjes of moedermelk-
bewaarzakjes. Er bestaan zelfs 
zakjes waar je rechtstreeks 
kan in afkolven.  

• Op kamertemperatuur kan 
je de melk maximaal 4 uur 
bewaren, achterin de koelkast 
maximaal 3 dagen. 

• Als je de melk langer dan 3 
dagen wil bewaren, koel je 
de melk eerst best zo snel 
mogelijk af, bijvoorbeeld door 
het flesje of bewaarzakje 
onder koud stromend water 
te plaatsen of in de koelkast 
te plaatsen. Plaats ze daarna 
goed afgesloten in de diepvries 
bij minimaal -18°C en noteer de 
datum op de verpakking.

• Vers ingevroren melk kan je  
3 tot 6 maand bewaren.

Zo bewaar 
je afgekolfde 
melk


