
Van ziekenhuis naar thuis

Continuïteit van zorg verzekeren 
voor moeders en baby’s

Medela wil moeders met de juiste technologie op het juiste moment onder-
steunen zodat zij hun baby’s met moedermelk kunnen voeden zo lang als 
ze zelf wensen. Door een Symphony® te huren en PersonalFit™ PLUS voor 
thuisgebruik te kopen, kunnen moeders van hetzelfde comfortabele 1 en 
efficiënte 1 systeem blijven genieten waarmee ze in het ziekenhuis zijn  
begonnen. Dit kan hen geruststellen dat ze dezelfde uitstekende zorg  
blijven krijgen en kan hen meer vertrouwen geven om op lange termijn  
te kolven.

PersonalFit™ PLUS afkolfsets voor Symphony 
Meer melk. Meer comfort. Meer efficiëntie.

®



Van ziekenhuis naar thuis

Moeders en baby’s in het 
ziekenhuis ondersteunen
De Symphony® borstkolf van ziekenhuis-
kwaliteit heeft een uniek INITIATE- 
programma dat ontwikkeld is om het  
zuig- en pauzeerpatroon van een  
voldragen baby in de eerste dagen  
van de lactatie te imiteren. Deze kolf  
kan worden gebruikt door moeders  
die afhankelijk zijn van een borstkolf  
om hun melkproductie te stimuleren  
en op te starten. 

Moeders kunnen daarna op het  
MAINTAIN-programma van de 
Symphony® overschakelen. Dit maakt 
gebruik van de 2-Phase Expression® 

technologie van Medela, m.a.w. een 
kolfpatroon dat zich baseert op de manier 
waarop baby’s aan de borst zuigen als de 
lactatie op gang is gekomen. Dit program-
ma is ontwikkeld om de melkproductie te 
optimaliseren zodra de productie op gang 
is gekomen (ongeveer twee tot vier dagen 
na de geboorte). Deze op onderzoek  
gebaseerde programma’s hebben bewe-
zen dat ze een adequate melkproductie 
voor de toekomst helpen opbouwen. 1

Wanneer de Symphony® borstkolf met  
de PersonalFit™ PLUS afkolfset wordt 
gebruikt in plaats van het standaard  
ontwerp, wordt er tijdens een kolfsessie 
van 15 minuten 11% meer melk verkregen 
en wordt de borst 4% efficiënter geledigd. 2 

Over het algemeen betekent dit dat er 
grotere volumes van moedermelk van 
eigen moeders in het ziekenhuis aanwezig 
zijn, waardoor baby’s sneller de NICU  
en het ziekenhuis mogen verlaten 3 omdat 
ze minder vaak ziek zijn 4 en hun neurolo-
gische ontwikkeling beter verloopt. 5

Voor moeders die een keizersnede  
ondergingen of herstellen van een  
zware bevalling, is de PersonalFit™  
PLUS bijzonder handig omdat ze  
dankzij de overloopbeveiliging in een 
meer ontspanning houding kunnen  
kolven. Het is ook klinisch bewezen  
dat PersonalFit™ PLUS voor een  
meer comfortabele kolfervaring zorgt,  
aangezien 100% van de moeders de 
pasvorm van het borstschild als positief 
bestempelt. 6

Voorbereiden op  
het leven thuis
Over het algemeen blijven moeders na  
de bevalling gemiddeld steeds minder  
lang in het ziekenhuis. In sommige  
gevallen worden ze zelfs al ontslagen  
nog voordat hun melkproductie op  
gang is gekomen. In andere gevallen 
moet de baby in het ziekenhuis blijven 
terwijl de moeder heen en weer pendelt 
tussen het ziekenhuis en haar huis. 

Het is belangrijk dat moeders in deze  
situaties dezelfde hoogwaardige zorg 
krijgen ongeacht waar ze kolven.  
Professionele zorgverleners kunnen  
moeders ondersteunen door hen aan  
te bevelen een Symphony® van een  
verhuurpunt of apotheek te gebruiken  
in combinatie met een PersonalFit™ PLUS 
afkolfset. Op die manier kunnen moeders 
thuis even effectief hun melkproductie 
opstarten en vervolgens opbouwen  
als in het ziekenhuis. 

Een kolfoplossing voor elke belangrijke fase

Diameter tepel 
meten.

De PersonalFit™ PLUS  
is beschikbaar met  

verschillende 
schachtmaten.

De schacht moet 
ongeveer 4 mm 

groter zijn dan  
de diameter  

van de tepel.

Een juiste maat van  
borstschild waarborgen

Omdat de PersonalFit™ PLUS borstschilden 
voor een goede pasvorm beschikbaar zijn 
met verschillende schachtmaten, moeten 
moeders op voorhand hun tepel meten 
zodat zijzelf of een familielid de diameter 
kennen wanneer ze de huurkolf ophalen. 

Medela beschikt over een eenvoudige 
maatwijzer voor borstschilden, die  
duidelijk uitlegt hoe ze dit moeten  
doen. De basisbeginselen worden  
rechts in een grafiek toegelicht.



Kansen voor 
verhuurpunten
Moeders helpen hun kolf- en borst-
voedingsdoelstellingen te bereiken, 
is een krachtig instrument om een 
grote klantloyaliteit en sterk klant-
behoud te creëren. Het geeft ook 
de kans om moeders met meer  
producten te ondersteunen  
naarmate hun gezinnen nieuwe 
levensfasen bereiken. 

Van extra flessen voor het bewaren 
van moedermelk tot borstver-
zorgingsproducten, luiers, reini-
gingsmiddelen en zoveel meer ... 
cross-selling is een enorme kans. 
En omdat het, vooral in de eerste 
dagen na de geboorte, vaak fami-
lieleden of goede vrienden zijn die 
op vraag van de moeder naar het 
verhuurpunt gaan, wordt het klan-
tenverkeer nog verder gestimuleerd. 

Een positieve klantervaring is  
cruciaal voor dit succes, en het 
zorgniveau en gebruiksgemak  
van de Symphony® en PersonalFit™ 
PLUS dragen ertoe bij dat moeders 
optimaal tevreden zijn over hun 
huurervaringen.

Melkproductie nabootsen

Na de geboorte van een baby verloopt 
de melkproductie bij een moeder in drie 
fasen: initiëren, opbouwen en in stand 
houden. De Symphony® heeft unieke 
zuigpatronen die het voedingsgedrag  
van een baby tijdens elke fase imiteren. 1

Melkproductie komt op gang
Geboorte

Melkproductie op peil

Initiëren Opbouwen In stand houden

1 maand

Melkvolume



Alleen Medela
Met behulp van een meetinstrument 
voor de melkstroom om de toeschie-
treflex te meten, konden onderzoekers 
van Medela vaststellen dat er bij dub-
bel kolven gemiddeld 18% meer melk 
wordt verkregen dan wanneer elke 
borst afzonderlijk wordt afgekolfd. 9  

De afgekolfde melk had bovendien 
ook een hogere energiewaarde. 9 

Daarom raadt Medela aan om een 
dubbele PersonalFit™ PLUS afkolfset 
bij de Symphony® te gebruiken.

Van ziekenhuis naar thuis

Zodra de melkproductie op peil is, kunnen 
moeders die van een borstkolf afhankelijk 
zijn de Symphony® borstkolf met de  
PersonalFit™ PLUS blijven gebruiken om 
regelmatig te kolven. Dit levert moeder-
melk op en helpt om de melkproductie  
in stand te houden. Zelfs wanneer er  
uitsluitend wordt gekolfd, blijft het com-
fortniveau van de PersonalFit™ PLUS een  
belangrijk voordeel. Bovendien hebben 
thuisgebruikers minder instructies vóór 
gebruik en minder aanhoudende onder-
steuning nodig omdat de PersonalFit™ 
PLUS afkolfsets gemakkelijker te  
gebruiken, hanteren en reinigen  
zijn dan standaard ontwerpen. 6,7 

Ook moeders die niet van de borstkolf 
afhankelijk zijn en gedurende de eerste 
maand een adequate melkproductie 
hebben opgebouwd (door borstvoeding, 
kolven of een combinatie van beide), 
moeten regelmatig kolven om hun  
melkproductie in stand te houden  
wanneer ze van hun baby gescheiden  
zijn. En er zijn moeders die af en toe  
kolven om een andere zorgverlener  
hun baby te kunnen laten voeden. 

De keuze van borstkolf om thuis te  
gebruiken is afhankelijk van hoe vaak een 
borstvoeding door kolven wordt vervan-
gen; bijvoorbeeld, als moeders slechts af 
en toe kolven kan een borstkolf voor per-
soonlijk gebruik een optie zijn. 8 Borstkol-
ven voor persoonlijk gebruik van Medela 
met Flex™ technologie zijn uitgerust met 
borstschilden met dezelfde beproefde 
voordelen als PersonalFit™ PLUS.

Medela biedt kolvende  
moeders een zorg van  
ziekenhuisniveau, ongeacht 
of ze ieder uur, elke dag of 
slechts zo nu en dan kolven.

Moeders op lange 
termijn ondersteunen 

Bekijk de bewijzen 

Ontdek wat PersonalFit™ PLUS voor de volgende generatie kan betekenen. Ga naar medela.nl/pfp, medela.be/pfp  of neem contact op met je Medela vertegenwoordiger
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