De keuze van een
afkolftoestel
informatie

voor

patiënten

INLEIDING
In deze brochure vindt u meer informatie over de verschillende
types afkolftoestellen. Voor concrete informatie zoals huurprijzen,
verwijzen we u graag door naar de nodige websites. Op het einde
van dit boekje lijsten we nog een aantal handige tips op.

TWEEFASIG AFKOLFTOESTEL
Wanneer uw melkproductie nog volledig op gang moet komen
of onvoldoende is, gebruikt u beter een tweefasig toestel. Een
tweefasig toestel bootst het natuurlijke zuiggedrag van uw kindje
na en zorgt zo voor extra stimulatie. Deze toestellen zijn vaak
wat duurder om te huren, omdat ze een ingebouwd elektronisch
programma hebben.
Ardo® Carum

2

© Ardo Medical

Voor dit toestel zijn borstschilden in drie verschillende maten
beschikbaar: 26 mm, 31 mm en 36 mm. Hebt u een kleinere
maat nodig? Koop dan voor het borstschild van 26 mm een extra
inzetschild van 22 mm, of voor het borstschild van 31 mm een
extra inzetschild van 28 mm.

Waar kan ik het huren?
• Bij de Christelijke Mutualiteit (CM): neem contact op
met uw thuiszorgwinkel of reserveer uw toestel via hun
website (www.thuiszorgwinkel.be/nl/uitleendienst-aanbod).
• Andere verhuurders vindt u op www.ardoshop.nl/kolfverhuurverkooppunten.

Lansinoh® Smartpump
Dit toestel kunt u via
Bluetooth koppelen aan
de Lansinoh® Baby-app
(in de Google Play Store
of Apple Store), waarmee
u onder meer het tijdstip
en de instellingen van uw
kolfsessies kunt bijhouden.
© Lansinoh Laboratories Inc.

Waar kan ik het huren?
• Vraag na bij uw apotheek in de buurt of ze het toestel
verhuren.
• Bij Apotheek De Hallen, in de glazen wandelgang van UZ
Leuven (tel. 016 34 50 01). Hier kunt u ook het vorige
model, de Lansinoh® dubbele borstkolf, huren (zonder
extra functie via de app).
• Bij het Onafhankelijke Ziekenfonds (OZ) en bij de Liberale
Mutualiteit (LM): raadpleeg hun website voor meer info
(www.oz.be en www.lm.be)
D e ke u ze v a n e e n a f ko l f toe s te l
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U kunt de Lansinoh® dubbele borstkolf zonder bijhorende app ook
aankopen via de website van het onafhankelijk ziekenfonds Partena
(www.shopavita.be).

Medela® Symphony
Voor dit toestel zijn borstschilden in vijf verschillende maten
beschikbaar: 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm en 36 mm.

© Medela Benelux

Waar kan ik het huren?
• Vraag na bij uw apotheek in de buurt of ze het toestel
verhuren.
• Op de website van Medela vindt u een handige tool om
een verhuurder in uw buurt te vinden (www.medela.be/
borstvoeding/locationfinder). Naast apotheken, bieden
ook verschillende ziekenfondsen, medische winkels,
vroedvrouwengroepen … dit toestel aan.
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EENFASIG AFKOLFTOESTEL
Als uw melkproductie al goed op gang gekomen is en u niet slechts
af en toe wilt kolven, kan een eenvoudig eenfasig toestel voldoende
zijn. U moet uw toeschietreflex nabootsen door de instellingen
van de pomp aan te passen. Aarzel niet om hulp te vragen aan uw
vroedvrouw.
Ameda® finesse
Voor dit toestel zijn borstschilden in drie verschillende maten
beschikbaar: 25 mm, 28,5 mm en 30,5 mm.
Waar kan ik het huren?

• Bij de Socialistische Mutualiteit
(Bond
Moyson
in West- en
Double
Breast
Pump
Oost-Vlaanderen, De Voorzorg
in Antwerpen en Limburg,
The hospital-strength Mya Joy has been designed with versatile features, safety and comfort, offering the best valu
who
are
looking
for
a convenient
pumping experience.hun
Compact, lightweight and quiet, the Mya Joy also features t
FSMB in Brussel en Vlaams-Brabant):
raadpleeg
FDA-cleared pump kit that helps protect breastmilk from contaminants. This pump delivers on the ultimate promise
by offering a wide range of settings, mom-friendly features, and flange sizes. Whether pumping on-the-go, at home
website voor meer info (www.devoorzorg-bondmoyson.be
Mya Joy offers pumping without compromise.
of www.fsmb.be/nl).
Safe

Comfort

Ultra-Quiet

Ameda’s
HygieniKit true closed huur een
Widetoestel
range of suction and
• Bij het Neutraal Ziekenfonds
Vlaanderen:
system not only helps protect
speed settings, functions,
breastmilk from backing up into
and flange sizes
via een van de Comfoplus-winkels
(www.comfoplus.be).
the tubing but also
prevents the
system from potential contaminants
like bacteria, viruses, and mold
growth

Operates at le
and allows for
anywhere

Powerful

Portable

Hospital Strength Performance

Battery operat
clips right onto
pocket or favo

and two modes of pumping
• Via www.zorgbaar.be/nl/moeder-en-kind/eten-en-drinken

SKU 131U20 (EU)
UPC 80725025215

Mya Joy Features:
•
•
•
•
•

Hospital strength p
Up to 250 mmHg su
Backlit digital LCD d
Timer display easily
Smart auto power o
45 minutes
• 2-phase adjustable
— Stimulation (6 Le
— Expression Mode
• Manual or Automati
auto switch from sti
• Double or single ele

SKU 131U23 (UK)
UPC 810725025246

Binnenkort wordt dit
toestel vervangen door een
tweefasig afkolftoestel,
de Ameda® Mya Joy.

© Medical
Contents
Include:
•
•
•
•

Essentials

Ameda Mya Joy Breast Pump
AC Power Adapter (EU 131X08, UK 131X09)
Dual HygieniKit® Milk Collection System
CustomFit™ Flanges 25mm

D e ke u ze v a n e e n a f ko l f toe s te l

•
•
•
•

2 Bottle Holders
2 Extra Valves (for HygieniKit)
2 Extra Diaphragms (for HygieniKit)
Quick Start Guide
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Ameda® elite
Voor dit toestel zijn borstschilden in drie verschillende maten
beschikbaar: 25 mm, 28,5 mm en 30,5 mm.

© Medical Essentials

Waar kan ik het huren?
• Bij de Voorzorg, raadpleeg hun website voor meer info
(www.devoorzorg-bondmoyson.be).
• Via www.zorgbaar.be/nl/moeder-en-kind/eten-en-drinken

Sommige vroedvrouwengroepen verhuren ook
afkolftoestellen.
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TIPS
• Huur tijdig uw apparaat, het best ruim voor uw ontslag uit het
ziekenhuis. Sommige ziekenfondsen versturen afkolftoestellen
met de post, dus informeer ook naar de levertermijnen.
• Vraag voldoende uitleg over de werking van het afkolftoestel aan
uw vroedvrouw of lactatiekundige.
• Voorzie minimum vier flesjes als u fulltime afkolft.
• Vraag tijdig hulp als het afkolven niet of minder goed gaat.
• Sommige hospitalisatieverzekeringen betalen een deel van de
huurprijs van een afkolftoestel terug, vraag dat zeker na.
• Reinig en steriliseer de flesjes na elk gebruik als u kolft voor een
premature of zieke baby.
• Als u kolft voor een gezonde baby in uw thuissituatie volstaat
het om de flesjes af te wassen.
• Bewaar de afkolfsetjes en de gekolfde moedermelk in hygiënische
omstandigheden. Meer uitleg over afkolven, het bewaren van
moedermelk en het reinigen van de afkolfsetjes vindt u in de
brochure ‘Borstvoeding’ van Kind en Gezin. Vraag naar de
brochure bij uw vroedvrouw of bij een medewerker van Kind en
Gezin. U vindt de informatie ook terug op hun website
(www.kindengezin.be/voeding-en-beweging/borstvoeding/afkolven).
• Vraag ook naar de infobrochures ‘Afkolven’ of ‘Borstvoeding op
de dienst neonatologie’ voor meer informatie over het afkolven en
het bewaren van uw moedermelk.

D e ke u ze v a n e e n a f ko l f toe s te l
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© juli 2021 UZ Leuven
Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door xxx in samenwerking met de dienst
communicatie.

Je vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701387.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kun je bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

mynexuzhealth

Raadpleeg je medisch dossier via
nexuzhealth.com
of download de app
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