Borstvoeding avontuur
Net als bij Daan was ik ook dit keer vastbesloten borstvoeding
te gaan geven. Dit lijkt me zo,n bijzonder moment tussen
moeder en kind en dat wilde ik zo graag meemaken. Buitenom dat
moedermelk natuurlijk gewoon goed is voor je kindje. Zeker
niet ten nadelen van flesvoeding, want ook hiermee worden
kindjes groot. Ondanks ik weet hoe anders het kan gaan dan in
je hoofd, had ik weer niet verwacht dat het zo zwaar zou zijn
om
borstvoeding
te
geven
aan
je
kindje.

Te vroeg geboren
Toen bleek Max te vroeg geboren te worden, dit is natuurlijk
nooit de bedoeling. Maar het kon gewoon niet anders, had het
ook liever anders gezien. Inmiddels is de kleine man er al
bijna drie weken. terwijl de uitgerekende datum op 20 mei
ligt. Hij zou 16 mei gehaald worden met een keizersnede. Dus
ja echt een volle maand te vroeg. Dit betekend ook

automatische dat je kindje niet meteen bij je mag zijn. En dus
gelijk van de verpleegkundige een flesje krijgt. Nou je hoopt
natuurlijk op dat je kindje bij je gelegd word en gelijk naar
je borst gaat zoeken en zo gelijk gaat drinken. Dit was een
droom die helaas niet werkelijkheid werd. Maar daarbij geef ik
het niet gelijk op.

Kolven
Ja als je dan toch borstvoeding wil geven, moet je er toch aan
geloven om te gaan kolven. Nou wat is dat de eerste dagen een
drama, ik was even vergeten dat het echt even duurt voordat de
productie opgang komt. Maar ik hield vol… ik vond zelfs een
nieuwe manier van kolven. Want ondertussen toen Max en ik
samen waren, begonnen we ook gelijk met leren aanleggen aan de
borst. Toen de verpleegkundige merkte dat er wel melk uitkwam
als ik zelf met de hand bezig was zodat Max de melk kon
proeven om aan te happen. Zei ze dat het misschien een idee
was het met de hand te gaan proberen. Zo ben ik begonnen met
kolven via de hand. Ze kwam eerst aan met kleine bekertjes en
druppeltje voor druppeltje kwam de productie langzamerhand
meer en meer op gang. Ik begon me trots te voelen, eindelijk
het is me gelukt. En het werd steeds iets meer, waardoor ik de
combinatie ging maken met de hand en het kolfapparaat. Toen
het steeds beter liep hoefde ik het niet meer met de hand te
doen en had ik er een goed gevoel bij dat het steeds meer zou
gaan worden.

Aanleggen
Het aanleggen van Max was heel bijzonder, hij zocht echt
gelijk naar mijn borst. Wat een grappig gezicht zo,n kleintje
op zoek. Het was even lastig hem te laten aan happen, maar
uiteindelijk lukte dit. Helaas liet hij steeds weer los en
begreep blijkbaar niet helemaal de bedoeling. Tot hij ging
begrijpen dat er melk uit kwam begon hij na het aan happen ook
de zuigen. Helaas twee keer en dan niet hij weer los. Dit

bleef hij doen, het was te veel moeite voor hem. Zijn flesje
ging veel makkelijker, daar hoefde hij niet zo hard voor te
werken. Een lactatiekundige kwam erbij en we gingen het samen
proberen. Het veranderde niet, dus kwam ze met het idee het te
proberen met een tepelhoedje. Nou dat is het proberen waard.
En ja hoor dit pikte hij wel op, het lukte hem gewoon niet aan
de tepel maar dus wel aan het tepelhoedje. Wat was dat een
mooie ervaring, hij begon echt te drinken aan mijn borst. Toch
vond ik het zelf niet zo handig met een tepelhoedje. Maar
dacht als hij dit nu lukt, misschien lukt het met de tijd dan
wel ook aan de tepel zelf. Dus ben zo blijven aanklooien. Ook
toen we thuis waren zijn we het gaat doorzetten. Door de
kraamverzorgster kreeg ik te horen dat de lactatiekundige me
niet had geleerd het tepelhoedje goed vast te zetten op me
tepel. Waardoor hij er dus steeds afviel. Dat is ze me dus
gaan aanleren, maar dit wekte uiteindelijk alleen maar stress
op. Ik heb een volle week borstvoeding gegeven via een fles en
hem steeds aan te leggen, waar hij ook steeds wel wat dronk.
Toch heb ik met pijn in mijn hart besloten dat dit niet voor
ons werkt, want het gaf meer stress met zich mee dan dat het
een fijn momentje voor ons twee moest zijn. Ik ben dankbaar
voor dat ik heb mogen ervaren hoe het is een kindje aan de
borst te hebben. Maar ik ben zo blij dat we nu helemaal
overgestapt zijn op flesvoeding. Hier wordt hij ook groot van.
Natuurlijk er zijn nog momenten dat ik het moeilijk vind dat
het niet is gelukt. Want Max is nog steeds als hij trek heeft
op zoek bij mij. Ja dan smelt ik en dan moet ik wel even
slikken dat ik dan de fles geef.
Het is dus niet voor iedereen zomaar weg gelegd
borstvoeding te geven.
Geef jij borstvoeding of flesvoeding en waarom die keuze?
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