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Kan ik nog een kolftoestel voor borstvoeding verhuren?  
Is het veilig borstvoeding te geven? Wat zijn de aanbevelingen omtrent borstvoeding en 

het gebruik en reiniging van kolfapparatuur? 

Borstvoeding blijft de beste voedingsbron voor de meeste pasgeborenen. Er zijn nog veel 

ongekende factoren over COVID-19, maar zowel UNICEF(United Nations International 
Childrens Fund), CDC (Centers for Disease Control and Prevention) en WHO (World 
Health Organisation) rapporteren dat in de beperkte studies tot heden de aanwezigheid van het 

SARS-CoV2 virus in moedermelk nog niet aangetoond is. De belangrijkste zorg is momenteel 
het vermijden van de virus overdracht naar de pasgeborene via respiratoire 
druppeltjes. Daarom is het wel belangrijk een aantal extra hygiënemaatregelen in acht te nemen 

bij het voeden en verzorgen van pasgeborenen indien men mogelijks met het virus besmet is. 
Men raadt aan een potentieel besmette of zieke moeder aan de handen te wassen vooraleer de 
baby aan te raken, en indien mogelijk een masker te dragen tijdens de borstvoeding. 
Voor wat het afkolven van voeding betreft met een manuele of elektrische kolf moeten de 

handen gewassen worden met water en zeep voor de pomp of de accessoires 
aangeraakt worden. Het kan eventueel overwogen worden dat de afgekolfde melk door 
een andere persoon (bij voorkeur asymptomatisch) gegeven wordt. Personen met symptomen 

of positief voor COVID moeten dezelfde richtlijnen volgen als bi j voeding aan de borst.  
 
Het is belangrijk voor en na het gebruik van een kolf deze te reinigen volgens de 

algemene richtlijnen aanbevolen door CDC en WHO, hieronder samengevat:    
 

Voor elk gebruik  
• Was de handen met water en zeep  
• Controleer en assembleer de kit.   

• Reinig alle knopjes en schakelaars bij een elektrische kolf, en werkblad met 70% 
alcohol (of natriumhypochloriet 0,1% (1000ppm))  
 

Na het gebruik  
• Berg de melk veilig op  
• Reinig de buitenkant van de kolf met alcohol 70% (of natriumhypochloriet 0,1% 
(1000ppm))  

• Ontmantel de losse delen die in contact komen met moedermelk of de borst  
• Hou deze delen onder stromend water om de melk te verwijderen;  
• Reinig ze zo snel mogelijk met water en zeep of in de vaatwasser. Laat de onderdelen 

drogen aan de lucht, op een propere handdoek of papieren handdoek ver van mogelijke 
infectiebronnen.  

• Net zoals de flesjes is het bij een baby onder de drie maand aangeraden de onderdelen 

dagelijks te steriliseren met stoom, in de vaatwasser of in kokend water  
• Berg de onderdelen op eens droog om ze te beschermen voor stof en contaminatie. Doe 

dit best met vers gewassen handen.  
 

https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/hygiene/breast-pump-fact-sheet-p.pdf
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Wetenschappelijk/Pages/javel.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Wetenschappelijk/Pages/javel.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Wetenschappelijk/Pages/javel.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Wetenschappelijk/Pages/javel.aspx
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Verhuur en terugbrengen van de pomp  
Vraag met aandrang de buitenzijden van de pomp te reinigen voor het terugbrengen. Wij raden 
af de pomp te verhuren met stoffen buitentas. Gebruik voor de gelegenheid beter een wegwerp 
plastiek tas. Bij het terugbrengen van een pomp raden wij aan, in overeenstemming met de 

huidige kennis, de pomp gedurende 72 uur in quarantaine te plaatsen. Nadien kan deze 
ontsmet worden met 70% alcohol en terug verhuurd worden. Pompaccessoires worden best 
niet opnieuw gebruikt door andere personen, en worden het best telkens nieuw aangekocht.  

 

https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or-infant-

illnesses/covid-19-and-breastfeeding.html  

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-

breastfeeding  

https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/hygiene/breast-pump-fact-sheet-p.pdf  

https://www.bfmed.org/abm-statement-coronavirus?fbclid=IwAR1ROEIE9uXv9b-

zP2pAJ6PkFAWM3iKNO12F_qOCTSq_Ak8SRWgnEU8sixM  

https://www.medela.com/breastfeeding/mums-journey/covid-19-information-concerning-

breastfeeding  
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