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Hoe helpt Medela moeders die borstvoeding geven en hun baby’s?
Baby’s weten meestal het best wat ze nodig hebben – en hoe ze het moeten krijgen. Door omstandigheden kan het echter 

nodig zijn om baby’s en hun moeders te helpen om aan hun voedingsbehoeften tegemoet te komen. En dat is waar Medela 

te hulp komt: We steunen moeders zodat ze hun baby’s moedermelk kunnen geven, zelfs als borstvoeding geven om welke 

reden dan ook niet mogelijk is. Ik denk dat één van de grote voordelen van mijn positie is dat ik door de uitvoering van onze 

bedrijfsmissie moeders wereldwijd kan helpen om een gezonde, warme band met hun baby’s te ontwikkelen. Te mogen  

werken voor en namens de allerjongsten en allerkleinsten, is dat niet de meest dankbare taak die er is?

Werken in een ziekenhuisomgeving brengt momenten van vreugde en verdriet met zich mee.  
Hoe ga je daarmee om?
Het leven in zo´n omgeving kent natuurlijk zo zijn mooie en ook trieste momenten… Maar te weten dat we met echte  

kwaliteitsproducten werken, die voldoen aan de strikte Zwitserse kwaliteitsnormen, betekent dat we de allerbeste hulp  

aanbieden in situaties waarin dat nodig is. En we streven er natuurlijk naar, om onze producten en diensten voortdurend  

te verbeteren, en een sterke partner te zijn voor moeders en deskundigen die ondersteuning zoeken in een emotioneel  

beladen situatie. Als je hun behoeften begrijpt, is het veel gemakkelijker om met de bijbehorende emoties om te gaan.  

En je ziet ook de mooie resultaten van je werk!

Onze belangrijkste doelstelling is dat wij de gezondheid van baby´s bevorderen door middel van de heilzame voordelen  

van moedermelk en dat wij steun bieden aan moeders tijdens hun borstvoedingsperiode.

MicHael larsson
Voorzitter van de raad van bestuur | Medela AG

passie voor perfectie
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Kolven

Opvangen

Omgaan met moedermelk

Voeden

Borstverzorging

Innovatie

Research Based 
onderzoek

Deskundigen

Service

Expertise
Voorlichting

Oplossingscirkel voor  
borstvoedingsproblemen
De borstvoedingsproducten van Medela zijn gebaseerd op meer dan 30 jaar  

evidence-based onderzoek. In deze periode hebben we al onze energie geïnvesteerd  

in het verkrijgen van inzicht in de behoeften van moeders en in het gedrag van baby’s. 

Hun gezondheid, hun wensen en hun behoeften tijdens de borstvoedingsperiode,  

die zo waardevol is, staan centraal bij al onze activiteiten.  

We hebben de eigenschappen van moedermelk, de manier waarop de baby drinkt en  

de werking van het vrouwenlichaam tijdens de borstvoeding uitvoerig onderzocht.  

Alle verzamelde kennis is gebruikt om een volledige “cirkel” van oplossingen te  

ontwikkelen. Welk probleem zich ook voordoet, Medela heeft er een oplossing voor  

die gebaseerd is op onderzoek, expertise, vernieuwing en vakkundigheid.
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een visie verwezenlijken

evidence-based  
onderzoek 
Medela staat bekend om 

uitmuntend evidence-based onder-

zoek. Hierdoor kunnen we de meest 

geavanceerde borstkolftechnologie 

ontwikkelen. Medela draagt al meer 

dan 40 jaar haar steentje bij aan het 

bevorderen van de gezondheid van 

baby’s door middel van de heilzame 

voordelen van moedermelk en biedt al 

net zo lang steun aan moeders tijdens 

hun borstvoedingsperiode. En we 

blijven dat doen: We werken met erva-

ren medische deskundigen en gaan 

wereldwijde samenwerkingen aan met 

universiteiten, ziekenhuizen en onder-

zoeksinstellingen.

Kolven 
Moeders helpen met 

het afkolven van melk is 

Medela’s belangrijkste doelstelling. 

Onder deze categorie vallen de beste 

borstkolven ter wereld en de unieke 

2-Phase Expression Technology, 

oftewel de 2-Fase afkolftechnologie. 

Borstkolven van ziekenhuiskwaliteit, 

zoals de Symphony, en geavanceerde 

borstkolven voor persoonlijk gebruik, 

maken gebruik van deze efficiënte 

technologie die het zuigpatroon van de 

baby nabootst.

opvangen 
Het zorgvuldig en hygiënisch 

opvangen van moedermelk in 

BPA-vrije flessen of containers, is van 

essentieel belang voor de gezondheid 

van de baby. Om het comfort voor de 

moeder te vergroten bieden we haar 

goed passende borstschilden, afkolf-

sets en andere kolfaccessoires aan, die 

allemaal speciaal ontworpen zijn om de 

borstvoeding te ondersteunen.

omgaan met moedermelk 
Deze producten zijn ontwikkeld 

om professionals en moeders 

te helpen bij het goed omgaan met afge-

kolfde moedermelk: Eenvoudige oplos-

singen voor dateren, bewaren, vervoer, 

schoonmaken, opwarmen en ontdooien 

– ze dragen allemaal bij aan het veilig 

omgaan met de kostbare moedermelk.

Voeden 
Soms hebben baby’s een 

beetje extra ondersteuning 

nodig. Medela biedt een scala aan pro-

ducten voor uiteenlopende borstvoedings-

situaties. Speciale voedingshulpmiddelen 

voor baby’s met speciale behoeften, 

standaard voedingshulpmiddelen en onze 

nieuwe innovatie: Calmita, de op onder-

zoek gebaseerde voedingsoplossing voor 

gebruik in ziekenhuizen als rechtstreekse 

borstvoeding niet mogelijk is.

Borstverzorging 
Deze producten zijn bedoeld 

om borstvoeding zo  

comfortabel mogelijk te maken. In  

die periodes waarin een beetje extra 

hulp nodig is, heeft Medela oplossin-

gen voor moeders die borstvoeding 

geven. Ons assortiment borstverzor-

gingsproducten biedt praktische hulp-

middelen om opstartproblemen op te 

lossen. Professionele zorg  

voor gevoelige plekjes.

Voorlichting 
Bij Medela zijn scholing en 

onderzoek nauw met elkaar 

verbonden. We beschikken over een 

goede audiovisuele middelen en  

zullen online trainingsmiddelen  

aanbieden waar we de nieuwste 

onderzoeksresultaten in verwerken.

service 
De klantenservice van 

Medela neemt het woord 

‘service’ letterlijk: We werken  

oplossingsgericht en geven service tot 

ver na de garantieperiode. Wij streven 

ernaar om een probleemloos gebruik 

van alle Medela-producten te  

garanderen en daarom behandelen  

we alle vragen snel en efficiënt.
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Moedermelk is het beste voor  

alle baby’s. Het bevat alle nodige 

ingrediënten voor een gezond  

nieuw leven. Moedermelk is niet  

alleen voeding, het biedt ook immu-

nologische en ontwikkelingsvoordelen 

die voor elke moeder en baby uniek 

zijn. Hoewel de voedingsvoordelen 

van moedermelk niet moeten worden 

onderschat, betwijfelen veel onder-

zoekers dat voeding de belangrijkste 

functie van moedermelk is. Er  

is gesuggereerd dat de borstklier  

is ontstaan als deel van het  

aangeboren immuunsysteem en  

dat de voedingsfunctie volgde op  

de beschermingsfunctie.

Kennis alleen is niet genoeg
Medela doet onderzoek naar verschillende onderwerpen, in samenwerking met ’s werelds meest 

toonaangevende wetenschappers en universiteiten. Onze lange onderzoeksgeschiedenis en  

onze baanbrekende resultaten zullen ook de toekomst bepalen. Onze honger naar meer kennis en 

naar een nog beter en gedetailleerder begrip van borstvoeding is nog niet gestild. Het begrip van 

wat de natuur in miljoenen jaren tot stand heeft gebracht, vormt de basis van Medela´s technologie. 

Een lactocyte: melkproducerende 
cel die een centrale rol speelt in 
de melkproductie. 
Moedermelk is het beste voor alle 
baby’s en bevat alle ingrediënten 
voor een gezond nieuw leven.

samenstelling van moedermelk

Evidence-based onderzoek

Moedermelk bevat levende cellen die 

unieke immunologische voordelen  

bieden en bevat veel bestanddelen die 

ook de baby helpen te beschermen. Het 

past zich bovendien aan de behoeften 

van de groeiende baby aan. De samen-

stelling van moedermelk verandert door-

lopend gedurende de borstvoedingsperi-

ode en bevat op elk moment precies de 

juiste hoeveelheid eiwitten, koolhydraten 

en vetten voor iedere individuele baby.

Er is nog veel dat we kunnen leren over 

moedermelk en in recente ontwikkelin-

gen zijn multipotente stamcellen in moe-

dermelk ontdekt. Wat deze cellen bete-

kenen voor de gezondheid van de baby 

is nog onbekend en wordt onderzocht. 

Deze ontdekkingen benadrukken  

de complexiteit en het belang van 

moedermelk. De productie van  

moedermelk is een ingewikkeld  

proces en een uiterst complex  

onderwerp.

Bij Medela hebben we animaties en 

PowerPoint-presentaties gecreëerd om 

professionals de verschillende stadia 

en de complexiteit van melkproductie 

te helpen begrijpen. Moedermelk  

is niet alleen voedzaam, maar heeft 

ontwikkelings- en immunologische 

voordelen voor baby’s; bovendien 

wordt moedermelk voor iedere baby 

speciaal samengesteld. Moedermelk  

is bedoeld voor mensenbaby’s.
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anatomie van de borst

adaptieve intelligentie 

Het standaardmodel van de borst is 

gebaseerd op de anatomische dissectie 

van lijken door Sir Astley Cooper, dat in 

1840 werd gepubliceerd.1  Dr. Donna 

Geddes heeft onder leiding van profes-

sor Peter Hartmann aan de University 

of Western Australia enkele grensver-

leggende ontdekkingen gedaan die de 

huidige kennis van de anatomie van de 

lacterende borst hebben veranderd.2

De implicaties voor borstoperaties zijn 

duidelijk, aangezien het aantal melkka-

nalen in de borst lager is dan eerst werd 

gedacht. Voor de lactatie betekent  

dit dat een snelle, efficiënte eerste  

toeschietreflex moet plaatsvinden  

aangezien de melk niet in de borst 

wordt opgeslagen (geen melkreservoirs), 

de toeschietreflex moet dus  

plaatsvinden voordat de melk  

kan worden afgenomen. 

Het heeft ook gevolgen voor de positie 

van de hand bij het afkolven met  

de hand en voor de pasvorm van  

borstschilden bij het gebruik van een 

borstkolf. Aangezien er erg weinig 

onderhuids vet is, liggen de melkkanalen 

tamelijk dicht aan de oppervlakte en 

daardoor kunnen ze gemakkelijk  

geblokkeerd raken.

Iedere moeder moet de juiste maat 

borstschild gebruiken. Aangezien het 

klierweefsel zich zo dicht bij de tepel 

bevindt, de melkgangen dicht onder  

het huidoppervlak liggen en zich zo 

dicht bij de tepel vertakken, is het 

belangrijk dat het borstschild goed past. 

Een te klein schild kan sommige melk-

kanalen dichtdrukken, waardoor de 

melktoevoer wordt belemmerd, en een 

te groot borstschild kan beurse plekken 

doen ontstaan die de melkstroom ook 

hinderen. Het baanbrekende onderzoek 

heeft veel vragen opgeworpen met 

betrekking tot de melkstroom en Medela 

heeft de University of Western Australia 

kunnen steunen en de resultaten naar 

deskundigen overal ter wereld heeft 

kunnen verspreiden.

Wat is er Veranderd?

l  Melkkanalen vertakken  
zich dicht bij de tepel

l  De vanouds beschreven  
melkreservoirs bestaan niet

l  Klierweefsel wordt dicht  
bij de tepel aangetroffen

l  Aan de basis van de tepel 
bevindt zich een minimale  
hoeveelheid onderhuids vet

1 Coper AP 1840. Anatomy of the Breast. London, UK: Longman, Orme, Green, Browne and Longmans

2 Ramsay DT, Kent JC, Hartmann RA and Hartmann PE. 2005  Antatomy of the lactating human breast redefined  
with ultrasound imaging. J. Anat. 206, pp525-534

De gevonden verschillen zijn:

1.  De melkkanalen vertakken zich  

dicht bij de tepel

2.  De vanouds beschreven melk- 

reservoirs bestaan niet

3.  Het klierweefsel dicht bij de tepel  

is compact – een dichtheid van 

65% binnen 30 mm van de tepel.

4.  Aan de basis van de tepel bevindt 

zich een minimale hoeveelheid 

onderhuids vet

5.  Er zijn 4 tot 18 tepeluitgangen, en 

niet 15 tot 20
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Het conventionele beeld van het zuig-

gedrag van de baby is voortgekomen uit 

een serie uitstekende onderzoeken die 

hoofdzakelijk in de jaren 80 van de vori-

ge eeuw zijn uitgevoerd. In 1986 heeft 

dr. Mike Woolridge3 de inmiddels alge-

meen bekende mechanismen beschre-

ven voor het verwijderen van melk; 

deze vinden we vandaag de dag nog 

in vele publicaties terug. De resultaten 

van anatomisch onderzoek hebben tot 

vragen over dit mechanisme geleid en 

dr. Donna Geddes4 is met behulp van 

moderne echogramtechnologie nader 

onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft 

verhelderende resultaten opgeleverd.

Er waren 5 hoofdresultaten:

1.  Vacuüm speelt een sleutelrol bij het 

verwijderen van melk.

2.  De tong maakt geen peristaltische 

bewegingen.

3.  De tepel wordt niet noemenswaardig 

ingedrukt.

4.  Het topje van de tepel komt niet tot 

de overgang tussen het harde en 

zachte gehemelte. 

5.  Het vacuüm is het grootst als de tong 

zich in de laagste positie bevindt. 

Dat is het moment waarop de melk 

gaat stromen. Als de tong zich in de 

hoogste positie bevindt, houdt de 

melkstroom op. Dat betekent dat 

vacuüm essentieel is bij het legen van 

de borst. 

  De baby houdt tevens een basis-

vacuüm in stand van ongeveer  

-64 ± 45 mmHg. 

Het feit dat er geen melkreservoirs  

zijn – die volgens eerdere resultaten  

met behulp van peristaltische bewegin-

gen van de tong van melk werden  

‘ontdaan’ – zou erop kunnen duiden 

dat de tong wellicht geen peristaltische 

bewegingen maakt. Uit de meest recen-

te onderzoeksresultaten blijkt dat de 

tong in principe rechtstreeks van boven 

naar beneden beweegt.

Dat betekent dat de tepel niet signifi-

cant wordt ingedrukt, zoals eerder werd 

beschreven. Dat zou ook overeenkomen 

met de bevindingen van lactatiekundi-

gen, die hebben opgemerkt dat er vaak 

problemen zijn met voeden als de tepel 

wordt vervormd. De tepel kwam tot rust 

tussen 1,3 en 6,9 mm van de overgang 

tussen het harde en zachte gehemelte. 

Dat versterkt ook het idee dat vacuüm 

belangrijk is voor het legen van de borst. 

Als de tong zich verder van de overgang 

tussen het harde en zachte gehemelte 

bevindt, ontstaat er ruimte om een 

vacuüm te creëren waardoor de melk in 

de mondholte kan stromen.

In het onderzoek wordt aangetoond dat 

vacuüm een integraal onderdeel vormt 

van het aan de borst drinken door de 

baby. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling 

van Calma en Calmita, onze innovatieve 

voedingshulpmiddelen.

l Tong naar beneden – laagste 
positie = piekvacuüm

l Melk stroomt in  
de mondholte

Evidence-based onderzoek

Meer verhelderende resultaten

3 Woolridge M 1986. The ‘anatomy’ of infant sucking. Midwifery 2/4 164

4 Geddes DT, Kent JC, Mitoulas LR, Hartmann PE, 2008. Tongue movement and  
intra-oral vacuum in breastfeeding infants: Early Hum Dev. 84, 471-477

Het zuigen van de baby 
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De natuur heeft baby’s erg efficiënt 
gemaakt. Ze weten instinctief hoe ze 
de melk het best uit de borst kunnen 
krijgen door de manier waarop ze zui-
gen, tijdens de voeding aan te passen. 
Ongeveer twee jaar lang zijn onder 
leiding van professor Peter Hartmann 
van de University of Western Australia 
verschillende onderzoeken uitgevoerd 
om dit natuurlijke zuigpatroon te bestu-
deren. Dit onderzoek heeft geleid tot 
de ontwikkeling van de 2-Fase afkolf-
technologie5,6,7,8,9. Eerst gebruikt de 
baby korte, snelle zuigbewegingen 
om de toeschietreflex op te wekken. 
Zodra de melk begint te stromen, ver-
andert het patroon in een langzamer, 
dieper ritme waarmee daadwerkelijk 
wordt gedronken. Medela zet door de 
2-Phase Expression Technology, die in 
het Nederlands 2-Fase afkolftechnologie 
genoemd wordt, de intuïtieve kennis van 

de baby om in technologische kennis. 
De ‘stimulatiefase’ levert een kolfritme 
van 120 cycli per minuut.
Hierdoor wordt de toeschietreflex  
gestimuleerd. Daarna volgt de ‘afkolffa-
se’, een langzamer kolfritme met 45 tot 
78 cycli per minuut (afhankelijk van de 
gekozen vacuümsterkte). Omdat iedere 
druppel telt.
De eerste paar dagen na de geboorte  
is de melkproductie beperkt. Gedurende 
deze periode zuigt de baby onregelma-
tiger met snelle zuigbewegingen en lan-
gere pauzes. Dit is met name belangrijk 
voor moeders van premature baby’s die 
de stimulatie door hun eigen baby moe-
ten missen. Medela en het team van het 
Rush University Medical Center (RUMC) 

in Chicago veronderstelden dat dit zuig-
patroon een kritische ‘eerste stap’ zou 
kunnen zijn bij het tot stand brengen 
van voldoende melkproductie. Het team 
werd hierdoor aangespoord om deze 
hypothese verder te testen door talrijke 
kolfpatronen te evalueren die het zuig-
patroon van een pasgeboren baby dicht 
benaderen. Dit onderzoek heeft tot een 
blinde klinische studie geleid die verbijs-
terende resultaten heeft opgeleverd: een 
significante toename in melkproductie. 
Het gecombineerde gebruik van deze 
initiatiemodus en de 2-Fase afkolftech-
nologie helpt meer moeders van prema-
ture baby’s in de NICU genoeg melk te 
produceren om hun baby’s exclusief  
te voeden met moedermelk.10

Bootst het zuigpatroon 
van de baby na

innovatieve technologie

PHASE
EXPRESSION-technologie

Origineel van Medela

Toeschietreflex

Stimulatiefase Afkolffase

Geeft aantoonbaar meer melk in kortere tijd
Op onderzoek gebaseerd: Bootst het zuigpatroon van de baby na

Geen melkstroom
Snel kolfpatroon (>100 cycli per minuut) 
om de melkstroom te stimuleren

Melkstroom
Langzamer kolfpatroon 
(42 tot 87 cycli per minuut) 

5 Donna T. Ramsay, Dip; Jacqueline C. Kent, PhD; Robyn A. Owens, PhD; and Peter E. 
Hartmann, PhD. 2004 Ultrasound Imaging of Milk Ejection in the Breast of Lactating Women. 
Pediatrics Vol. 113 No. 2

6 Jacqueline C. Kent, BSc, PhD; Donna T. Ramsay, DMU, PGDip; Dorota A. Doherty, PhD; 
Michael Larsson, MBA; Peter E. Hartmann, BRurSci, PhD. 2003 Response of Breasts to 
Different Stimulation Patterns of an Electric Breast Pump. Journal of Human Lactation 19(2)

7 Leon R. Mitoulas, PhD; ChingTat Lai, MSc; Lyle C. Gurrin, PhD; Michael Larsson, MBA; Peter 
E. Hartmann, PhD. 2002 Effect of Vacuum Profile on Breast Milk Expression Using an Electric 
Breast Pump. Journal of Human Lactation 18(4)

8 Jacqueline C. Kent, PhD; Mark D. Cregan, PhD; Dorota A. Doherty, PhD; Leon R. Mitoulas, 
PhD; Donna T. Ramsay, PhD; Peter E. Hartmann, PhD. 2006 The Effect of Vacuum on the 
Removal of Milk Using an Electric Breast Pump. Breastfeeding Medicine Volume 1, Number 1

9 Donna T. Ramsay; Leon R. Mitoulas; Jacqueline C. Kent; Mark D. Cregan; Dorota A. Doherty; 
Michael Larsson; and Peter E. Hartmann. 2004 Milk Flow Rates Can Be Used to Identify and 
Investigate Milk Ejection in Women Expressing Breast Milk Using an Electric Breast Pump. 
Presented at 12th ISRHML Conference, Cambridge

10 Paula P. Meier, DNSc, RN, FAAN; Janet L. Engstrom, PhD, RN, CNM, WHNP; Judy E. Janes, 
RN, BSN; Briana R. Jegier, PhD. 2011 Breast pump suction patterns that mimic the human 
infant during breastfeeding: greater milk output in less time spent pumping for breast pump-
dependent mothers with premature infants. Journal of Perinatology, 1– 8

Zuigpatronen van de baby 
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GeMaKKelijKe BedieninG 
Eén knop om het persoonlijke  
vacuümniveau eenvoudig in te stellen

Fluisterstil
Trillingsvrije motor garandeert  
stille werking

VeiliG in GeBruiK 
Overloopbeveiliging garandeert de  
hoogste mate van hygiëne  

de syMpHony®-BorstKolF 
De Symphony is een borstkolf voor  
meerdere gebruikers in ziekenhuizen en  
is ook beschikbaar om te huren voor thuis-
gebruik. Hij is ideaal voor langetermijn- en 
frequente kolfbehoeften. Met de Symphony, 
die uiterst efficiënt werkt, voelt het kolven 
heel natuurlijk aan voor de moeder.  

accessoires:   
l Statief op wieltjes 
l Koffer
l Beschermkap
l Autokabel  

Toonaangevende  
borstkolftechnologie
De Medela-borstkolven van ziekenhuiskwaliteit zijn ideaal als rechtstreekse borstvoeding om welke 

reden ook niet mogelijk is. Ze kunnen verlichting bieden bij stuwing, vlakke of ingetrokken tepels 

naar buiten brengen en moeders met pijnlijke borsten of tepelkloven ondersteunen.

Kolven
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standaard 2.0 Kaart
De Standaard 2.0 programmakaart is geschikt voor  
alle moeders die soms of vaak moeten afkolven.

Dit programma is ontwikkeld om een gezonde en  
voldragen baby bij een op gang gebrachte borstvoeding 
na te bootsen. Het programma werkt met de 2-Fase 
afkolftechnologie, waarbij er begonnen wordt met een  
stimulatiefase die wordt gevolgd door een afkolffase.

preeMie+ initiatieKaart
De Preemie+ initiatiekaart helpt de borstvoeding op  
gang te brengen en in stand te houden bij moeders  
die afhankelijk zijn van een borstkolf.

In dit programma worden de verschillende zuig- en  
pauzeerritmes van een pasgeboren baby tijdens de  
eerste dagen na de geboorte nagebootst. Het Preemie+ 
programma wordt gebruikt tot lactogenese II, waarna 
het wordt gevolgd door het Standaard 2.0 programma. 
Beide programma’s zijn opgeslagen op dezelfde kaart 
om het gebruik van Symphony’s met deze kaart flexibel 
en gebruiksvriendelijk te houden.

KolFloGBoeK
Het kolflogboek is gemaakt voor moeders die afhankelijk 
zijn van de borstkolf. Het dagboek helpt de moeder om 
een realistische verwachting te hebben van het kolven, 
legt de voordelen van moedermelk uit en geeft nuttige 
tips en hints.

Het is tevens een hulpmiddel voor de verpleging  
om mogelijke problemen met de melkproductie  
aan te pakken voor ze ernstig worden.

kolfintelligentie 

unieKe upGradeMoGelijKHeden

De Symphony biedt unieke mogelijkheden 
om de borstkolf te upgraden doordat het 
kolfprogramma afzonderlijk op een chipkaart 
geleverd wordt. Hierdoor kan de Symphony 
aan nieuwe onderzoeksresultaten worden 
aangepast door eenvoudigweg van kaart  
te wisselen.

l Standaard 2.0 kaart
l Preemie+ initiatiekaart

Breastmilk is best
Pumping Log

Personal Pumping Log for
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aFKolFsets Voor ÉÉn daG
Afkolfset voor optimaal en handig gebruik  
die kosten en tijd bespaart

Bedoeld voor gebruik door één moeder 
Ready-to-Use
 Kan een beperkt aantal keren worden 
gebruikt: Maximaal 8 kolfsessies binnen  
24 uur
 Verkrijgbaar met borstschild in maat  
M (24 mm), L (27 mm) of XL (30 mm)

HerBruiKBare aFKolFsets 
Voor ziekenhuizen met conventionele 
 sterilisatie-/ontsmettingsprocedures

 Bedoeld voor gebruik door  
meerdere moeders
Autoclaveerbaar
Enkele en dubbele afkolfsets verkrijgbaar 
 Verkrijgbaar met borstschild in maat  
M (24 mm), L (27 mm) of XL (30 mm)

Containers voor  
vloeibaar goud
Om het gebruik van afkolfsets en flessen soepel te laten verlopen,  

heeft Medela een breed assortiment producten dat speciaal is afgestemd  

op de diverse behoeften van ziekenhuizen. Handige disposable producten  

en herbruikbare afkolfsets en flessen die gebruikt kunnen worden met Medela 

borstkolven, vormen een integraal onderdeel van het volledige systeem dat  

door Medela wordt geleverd. 

Bpa-Vrij
Vervaardigd uit polypropyleen (PP)
Materiaal dat aantoonbaar geschikt  
is voor voedingsmiddelen

BPA 
Bisphenol-A   

free

Opvangen
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disposaBle  
colostruMcontainer, 35 Ml
Voor het opvangen van kleine  
hoeveelheden colostrum

Ready-to-Use
 Komvormige bodem om het verlies  
van colostrum te beperken
 Kleine maat om moeders gemotiveerd  
te houden

unieK ontWerp

uitvindingen voor morgen 

disposaBle Flessen  
250 Ml, 150 Ml en 80 Ml 
Voor het opvangen, bewaren en  
voeden van afgekolfde moedermelk

Ready-to-Use
Geschikt om melk in te pasteuriseren
 Laser-geprinte maatstreepjes om de  
hoeveelheid afgekolfde moedermelk  
precies te kunnen meten
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Omgaan met  
kostbare moedermelk
Om te garanderen dat zelfs de kleinste baby’s van de gezondheidsvoordelen van  

moedermelk kunnen profiteren, helpen de producten van Medela het ziekenhuis- 

personeel in de NICU bij het omgaan met kostbare afgekolfde moedermelk.  

Calesca kan helpen de kwaliteit van moedermelk optimaal te houden door  

een veilige, hygiënische en gestandaardiseerde methode voor het bereiden  

van voeding voor baby’s in ziekenhuizen aan te bieden.

Omgaan met  
moedermelk

calesca
Calesca is speciaal ontworpen voor  
individuele zorgverlening in de NICU;  
het apparaat kan moedermelk in een  
ziekenhuisomgeving betrouwbaar en  
efficiënt verwarmen en ontdooien. 

 Langzame verwarming: Zonder gebruik 
van water kunnen individuele hoeveel- 
heden moedermelk verwarmd worden 
tot een ideale voedingstemperatuur.
 Snelle ontdooiing: Moedermelk kan wor-
den ontdooid, in porties worden  
verdeeld en vervolgens tot gebruik in  
de koelkast worden bewaard.
 Veilig: Het proces van warmelucht- 
circulatie in een gesloten kamer  
elimineert de mogelijkheid van  
besmetting door het gebruik  
van water. 

disposaBle inZetZaKjes
Deze verbruiksartikelen die nodig zijn 
voor het gebruik van Calesca, worden per 
25 stuks bewaard in een handig doosje. 
Hierdoor kan een nieuw inzetzakje gemak-
kelijk worden gepakt en blijven de andere 
inzetzakjes schoon en veilig opgeborgen. 

 Hygiënisch: De disposable inzetzakjes 
verminderen het risico van kruisbesmet-
ting en zorgen dat het apparaat  
gemakkelijk te reinigen is.

accessoires:
l Adapter voor infuusstandaard
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De eerste obstakels  
overwinnen
Voeden direct aan de borst is niet altijd mogelijk. Ook baby’s die om welke  

reden ook niet aan de borst kunnen drinken, zouden nog steeds moeten kunnen 

profiteren van de unieke voordelen van moedermelk. Dit levert een aantal  

uitdagingen op waarvoor Medela een uitgebreid productaanbod van voedings- 

systemen heeft: Speciale voedingshulpmiddelen voor specifieke situaties en  

nu ook Calmita, een innovatief voedingssysteem dat het natuurlijke zuiggedrag 

van de baby ondersteunt. Calmita wordt ons nieuwe standaardsysteem voor  

het voeden van baby’s in de NICU en de kraamafdeling.

Voeden

disposaBle ZieKenHuisspeen
 Small Flow voor premature baby’s
 Medium Flow voor voldragen baby’s
 Ready-to-Use
 Uitsluitend voor eenmalig gebruik

HerBruiKBare ZieKenHuisspeen 
 Small Flow voor premature baby’s
 Medium Flow voor voldragen baby’s
 Geschikt voor reiniging in een autoclaaf

Calmita is een op onderzoek gebaseerde 
voedingsoplossing voor ziekenhuizen 
waarmee pasgeborenen hun individuele 
en natuurlijke zuiggedrag kunnen oefenen. 
Door het geïntegreerde vacuümventiel kan 
de baby zelf beslissen wanneer hij drinkt 
of pauzeert. De melk gaat stromen als de 
baby een bepaald vacuümniveau bereikt. 
De pasgeborene bepaalt zijn eigen zuig-
ritme, zodat precies de juiste hoeveelheid 
melk op het juiste tempo wordt gedronken. 
Dit ritme moet, net als bij borstvoeding, 
zorgen dat de zuurstofverzadiging in het 
bloed op peil blijft en de hartslag regelmatig 
blijft doordat de baby kan zuigen, slik-
ken, pauzeren en tijdens het voeden kan 
ademen. De vacuümgecontroleerde melks-
troom met Calmita zorgt voor stabiliteit en 
kalm en ontspannen voeden – ook als dit 
niet aan de borst is.

uitVoerinGen
Calmita is leverbaar in twee uitvoeringen 
met verschillende drempelwaarden van 
het vacuümventiel. Die waarden zijn afge-
stemd op de orale voedingsontwikkeling 
van de baby en laten de pasgeborene het 
voedingsgedrag zodanig trainen dat er 
een geleidelijke opbouw van vaardigheden 
plaatsvindt. De Calmita-uitvoering moet 
worden afgestemd op de mate waarin de 
pasgeborene in staat is om een intraoraal 
vacuüm tot stand te brengen.

 Ready-to-Use
 Product voor eenmalig gebruik
 Door het vacuümventiel kunnen pas-
geborenen zelf de melkstroom regelen
 Twee uitvoeringen die zijn afgestemd  
op de orale voedingsontwikkeling  
van de baby

nieuwe standaard  
voedingshulpmiddelen

calMita starter

standaard spenen

calMita adVanced
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speciale voedingsproduc-
ten

specialneeds® Feeder 
 Ondersteunt baby’s met een gespleten  
lip / gehemelte (schisis)
 Ondersteunt bij een te laag zuigvacuüm
 Ondersteunt baby’s met neurologische 
aandoeningen
 Variabele melkstroom die aansluit op  
de behoeften van de baby 
 Gevoelig voor de kleinste inspanningen  
bij het voeden 
 Eenrichtingsmembraan voorkomt dat 
lucht de speen kan binnenkomen
Verkrijgbaar in twee maten

soFtcuptM GeaVanceerde cup Feeder
 Voor het geven van kleine hoeveelheden 
bijvoeding
 Zachte cupvoeding
 Regelmembraan en zelfvullend reservoir 
voor meer controle tijdens de voeding 
 Speciaal ontwerp voorkomt morsen van 
moedermelk
 Zo gevormd dat zelfs het kleinste mondje 
ervan kan drinken
Vervaardigd van zacht, flexibel siliconen

BaBy cup
 Voor het bijvoeden van kleine  
hoeveelheden
Voor het geven van medicijnen
 Drinkrand voor meer controle tijdens  
de voeding
 Maatstreepjes

moedermelk voor iedereen 

FinGer Feeder
 Nauwkeurige dosering van kleine  
hoeveelheden
 Trainen van voedend zuigen
 Geven van medicatie of kleine  
hoeveelheden bijvoeding
 Kleine hoeveelheden moedermelk  
kunnen aan de baby worden gegeven 
 Moet op een spuit worden aangesloten
 Zachte siliconentip

BorstVoedinG Hulpset
 Melkproductie stimuleren / reactiveren
 Voeden van geadopteerde baby’s
 Bijvoeding voor lange termijn
Controle over moedermelkinname 
 Contact tussen moeder en baby  
wordt in stand gehouden 
 3 verschillende slangdiameters voor  
individueel verschillende behoeften 

speciale voedingshulpmiddelen
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contacttM tepelHoedjes
Product voor één gebruiker

 Beschermen tepels met wondjes  
en kloven tijdens het voeden
 Speciale vorm voor huid-op-huid-contact
 3 verschillende maten (S, M, L)
 Handig opbergdoosje

HydroGel pads 
Steriel & afzonderlijk verpakt

 Ogenblikkelijke verlichting voor tepels 
met wondjes en kloven
 Dermatologisch getest, steriel en  
afzonderlijk verpakt
 Vochtige wondverzorging

purelantM

100% pure lanoline zonder toevoegingen

 Erg verzachtend en voorkomt dat  
de tepelhuid uitdroogt 
 Hoeft voor de borstvoeding niet  
te worden verwijderd

Alles voor borstverzorging
Vaak is bij het begin van de borstvoeding een beetje extra hulp nodig. Medela’s 

borstverzorgingsproducten zorgen ervoor dat moeders deze problemen op een 

praktische en comfortabele manier kunnen overwinnen.

Borstverzorging

Hydrogel pads purelan contact  
tepelhoedjes

disposable  
zoogcompressen

lekschalen

Tepel- / borstverzorging •
Gevoelige tepels •
Droge tepels •
Pijnlijke tepels • •
Tepels met kloven • •
Platte tepels •
Ingetrokken tepels •
Lekkende melk

Minimaal •
Matig • •
Excessief • •
Tijdens de borstvoeding • •

legenda

 • essentieel

 • bevorderlijk
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leKscHalen 
Product voor één gebruiker

Kan onder de BH worden gedragen 
Zacht, flexibel siliconenmembraan
 Tuitje voor gemakkelijk en  
hygiënisch uitschenken.

disposaBle ZooGcoMpressen
Product voor eenmalig gebruik

Superabsorberend
Zachte laag voor draagcomfort

zorg voor moeder
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BiliBed® FototHerapiesysteeM 
Voor een babyvriendelijke behandeling  
van neonatale hyperbilirubinemie

 Oogbescherming niet nodig
 Lage bedrijfskosten
 Uiterst effectief met precies gerichte 
lamp op een minimale afstand van  
de baby
 Twee uurmeters geven de duur van  
de behandeling en de bedrijfstijd aan 

accessoires:
l Disposable of wasbare BiliCombi
l Draagtas
l Blauwe lamp

Blauwe lamp voor een 
gezondere start in het leven
Een pasgeboren baby met hyperbilirubinemie heeft meer nodig dan alleen  

fototherapie – de baby moet met name dicht bij zijn moeder zijn. Het BiliBed  

therapiesysteem is ontwikkeld door Medela en maakt het voor baby’s en  

moeders mogelijk om ook ’s nachts samen te zijn; het personeel kan zich  

dus aan andere taken wijden.

Fototherapie
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Voorlichting
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These diagrams are based on research conducted at The University of Western Australia  •  Presented in: Ramsay DT, Kent JC, Hartmann RA and Hartmann PE (2005)  •  

Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging  •  Journal of Anatomy, 206:525-534 

Anatomy of the Lactating Breast

1. Cooper’s Ligaments

2. Retromammary Fat

3. Glandular Tissue

4. Intraglandular Fat

5. Subcutaneous Fat

6. Main Milk Duct

7. Milk Duct

l  The ratio of glandular to fat tissue in the lactating 
breast is 2:1 

l  65% of the glandular tissue is located in a 30 mm 
radius from the base of the nipple

l  Fatty tissue is found in three areas: 
– Retromammary
– Intraglandular
– Subcutaneous

l  The intraglandular fat is mixed with the glandular 
tissue and is difficult to separate

l Subcutaneous fat is minimal at the base of the nipple

Glandular and Fatty tissue

l  The ductal anatomy is similar for each breast but can 
vary greatly between women

l  The main function of the ducts is the transport, not 
storage, of milk 

l  The ductal network is complex and the milk ducts are 
not always arranged in a radial or symmetrical pattern

l  Resting duct diameter can differ greatly between 
women (range 1 – 4.4 mm)

l  The ducts expand in diameter at milk ejection 
(average 58%)

ductal network

l  The main milk ducts at the base of the nipple are:
– Approximately 2 mm in diameter
– Superficial
– Branching close to the nipple

l  The conventionally described lactiferous sinuses 
behind the nipple do not exist

l The range of milk ducts exiting the nipple is 4 – 18

Main Milk ducts

international sales

Medela AG

Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland

Phone  +41 (0)41 769 51 51, Fax  +41 (0)41 769 51 00 

ism@medela.ch, www.medela.com

Anatomy of the Lactating Breast

anatoMie Van de Borst 
Poster en cd

l  Achtergrondinformatie op 297 x 420 cm 
over de lacterende borst

l Multimedia-informatie voor professionals
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Modern technology has provided new 
insights into the sucking techniques of 
a breastfeeding baby.

This comprehensive programme has been 
put together to enable you to study the 
findings with new, exciting animations. You 
will have access to unique ultrasound scan 
images with interactive flash animations to 
guide you through. It also highlights the key 
findings and provides some insight into their 
relevance to current lactation practice.

added Feature
Downloadable material for use in powerpoint
presentations

Minimum requirements:
Windows 98/2000/XP/Vista or OS X (from 10.2.8)

la technologie moderne a apporté un 
autre regard sur les techniques de 
succion des nourrissons allaités au sein.

Ce programme complet a été mis au point 
pour vous permettre d’étudier les décou-
vertes qui ont été faites en la matière, par le 
biais d’animations attrayantes. Vous aurez 
accès à des échogrammes exceptionnels, 
accompagnés d’animations flash interactives 
pour vous guider. Le programme présente 
les découvertes fondamentales et met en 
avant des points de réflexion pertinents pour 
la pratique actuelle de la lactation.

nouvelle fonction 
Supports téléchargeables pour vos présen-
tations PowerPoint désormais disponibles. 

Configuration minimale requise:
Windows 98/2000/XP/Vista ou OS X (versions 
10.2.8 et suivantes)

Moderne Bildgebungsverfahren gewähren 
uns neue einsichten in die saugtechniken, 
die ein stillendes Baby anwendet.

Dieses umfassende Programm wurde so 
zusammengestellt, dass Sie die Ergebnisse 
mithilfe von neuen, spannenden Animatio-
nen studieren können. Sie haben Zugang 
zu einzigartigen Ultraschallaufnahmen mit 
interaktiven Flash-Animationen, die Sie durch 
das Programm führen. Es zeigt außerdem   
die Kernergebnisse auf und gibt einige 
Einblicke in die Relevanz zur gegenwärtigen 
Stillberatungspraxis.

Zusatzmaterial
Downloadfähiges Material zum Gebrauch in 
Powerpoint-Präsentationen

Minimale Anforderungen:
Windows 98/2000/XP/Vista oder OS X (von 10.2.8)

la tecnologia moderna ha fornito nuovi 
approfondimenti sulle tecniche di suzione 
dei bambini durante l’allattamento.

Questo sostanzioso programma è stato 
creato per consentire lo studio degli 
approfondimenti con nuove interessanti 
animazioni. Sarà possibile accedere ad 
esclusive scansioni ad ultrasuoni tramite 
animazioni flash interattive. Vengono 
evidenziate le scoperte chiave e forniti alcuni 
importanti approfondimenti per la pratica 
dell’allattamento moderno.

Funzionalità aggiuntiva
Materiale scaricabile da utilizzare nelle 
presentazioni powerpoint

Requisiti minimi:
Windows 98/2000/XP/Vista o OS X (da 10.2.8)

The Science of Infant Sucking

Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Saugmuster des Babys

La Science de la Succion chez le Nourrisson

La Scienza della Suzione Infantile

With 
downloadable 
material for use 
in powerpoint 
presentations

Het ZuiGen Van de BaBy
Poster en dvd

l  Achtergrondinformatie op 297 x 420 cm 
over de wetenschap achter het zuigen  
van de baby

l  Wetenschappelijke presentatie over hoe 
baby’s drinken

l Multimedia-informatie voor deskundigen

Onze expertise tot  
uw beschikking
Onze toonaangevende scholing gaat logischerwijze samen met onze meest  

geavanceerde borstkolven. In de afgelopen 10 jaar heeft Medela een aanzienlijk  

deel van haar winst in onderzoek naar borstvoeding geïnvesteerd. We willen deze  

onderzoeksresultaten eenvoudig toegankelijk maken voor deskundigen. Medela  

biedt dan ook scholingsmateriaal en trainingen over borstvoeding aan om deze  

kennis over te dragen op lactatiekundigen en professionals in de gezondheidszorg,  

zodat zij deze in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. 

23

23

1

9

26

29

1

2

4

5

3

Key points 

l Vacuum plays a key role in milk removal

l The tongue does not move in a marked peristaltic motion

l There is no marked indentation of the nipple

l The tip of the nipple does not reach the junction of the hard and soft palates

l Tongue in up position
l Nipple held in place by vacuum 

and tongue
l Tongue does not ‘pinch off’ the 

base of the nipple

l Jaw drops
l Tongue and soft palate move 

downwards
l Vacuum increases
l Ducts expand 
l Milk starts to flow

l tongue at lowest point – 
down position

l peak vacuum
l Milk flows into the oral cavity

l Tongue rises slightly
l Vacuum decreases
l Milk moves under soft palate

l Tongue and soft palate return 
to starting position

l Milk moves into the pharynx

The Science of Infant Sucking
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These diagrams are based on research conducted at The University of Western Australia  •  Presented in: Geddes DT, Kent JC, Mitoulas LR and Hartmann PE (2008)  •  

Tongue movement and intra-oral vacuum in breastfeeding infants  •  Early Human Development, 84:471-477 

international sales

Medela AG, Medical Technology

Lättichstrasse 4b, 6341 Baar/Switzerland

Phone  +41 (0)41 769 51 51, Fax  +41 (0)41 769 51 00 

ism@medela.ch, www.medela.com

saMenVattinGen Van onderZoeK 

l  Algemene achtergrondinformatie over  
de waarde van moedermelk, gericht  
op premature baby’s, simultaan  
afkolven gecombineerd met een  
moderne afkolftechnologie, het  
opwarmen en ontdooien van  
moedermelk, geven van afgekolfde  
moedermelk en voedingsproblemen  
in de NICU

Calmita: Research-based hospital feeding solution
Designed to support 
neonatal oral feeding development

“By allowing infants to apply a natural 
 feeding behaviour, Calmita not only 
 supports, protects and therefore increases 
breastfeeding in the hospital, but also 
reduces length of stay.”  Prof. Karen Simmer

2-Phase and Double Pumping:Increase and maintain milk supply

“There is a need to provide  appropriate scientific evaluation of the effectiveness of the current pumping patterns.”  Prof. Peter Hartmann

Calma: Feeding solution

Uniquely designed to help maintain 

a baby’s feeding behaviour

“Breastfed infants are able to feed 

successfully using primarily intra-oral 

vacuum and a tongue movement 

similar to breastfeeding to remove 

milk from Calma”  Dr. Donna Geddes

Symphony Preemie+

Significantly more milk in less time

The combined use of the 

Preemie+ 1.0 Program and the 

Standard 2.0 Program makes 

more milk available when it is 

needed most by the premature 

infant  Dr. Paula Meier
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Meer oplossingen na  
ontslag uit het ziekenhuis
Wanneer moeders de beschermde ziekenhuisomgeving verlaten en aan hun nieuwe leven  

met hun baby buiten het ziekenhuis beginnen, blijven ze vertrouwen op professionele steun –  

waarbij de borstvoeding zo veilig en gemakkelijk mogelijk moet zijn. Medela heeft een uitgebreid 

assortiment van borstkolven en borstvoedingsaccessoires voor thuisgebruik en levert een volledig 

scala aan producten om moedermelk af te kolven, te voeden, te bewaren en met moedermelk  

om te gaan. De unieke, op onderzoek gebaseerde producten maken het voor moeders mogelijk 

om moedermelk aan hun baby te geven.

De borstkolven, borstverzorgingsproducten en accessoires van Medela zijn te verkrijgen bij  

thuiszorgwinkels, babyspeciaalzaken, borstvoedingcentra en lactatiekundigen. Ga voor meer  

informatie naar: www.medela.nl of www.medela.be

calMa
Voedingssysteem voor moedermelk

l  Met Calma kan de baby zijn aan de  
borst aangeleerde natuurlijke drinkgedrag 
blijven toepassen

l  De baby kan drinken, ademhalen en  
regelmatig pauzeren. 

l  Gemakkelijke overgang van voedingen  
aan de borst naar Calma en omgekeerd

B-Well
Stoomsterilisator

l  Natuurlijke reiniging met alleen stoom –  
geen chemicaliën nodig 

l  Bediening met één knop – gemakkelijk  
en veilig

l  Gemakkelijk te reinigen – past bij een 
drukbezette levensstijl

puMp & saVetM MoederMelKZaKjes
Eenvoudige opslag

l  Voorgesteriliseerde zakjes om  
moedermelk in op te vangen

l  Ruimtebesparend in de koelkast en  
diepvriezer 

l  Afzonderlijk vak voor labeling

Koeltas

l  Houdt de afgekolfde moedermelk koel
l  Inclusief koelelement

Freestyle®

Een van de kleinste dubbele elektrische  
borstkolven ter wereld

l  Op onderzoek gebaseerde 2-Fase afkolf-
technologie 

l  Dubbel kolven helpt de melkproductie op 
gang brengen en in stand houden 

l  Bespaart kostbare tijd

HarMonytM

Handkolf met op onderzoek gebaseerde 
2-Fase afkolftechnologie

l  Meer melk in minder tijd
l  Voelt als een baby
l  Uiterst handig en comfortabel
l  Ideaal voor incidenteel afkolven
l  Klein, compact, gebruiksvriendelijk

Borstverzorging

Voeden

Opvangen

Omgaan met 
moedermelk

Kolven
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Medela’s Breastfeeding Group wil de gezondheid van moeder en baby  

bevorderen door middel van de gezondheidsvoordelen van borstvoeding.





Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

nederland & België
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ’s-Hertogenbosch
Nederland
Telefoon +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be
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