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Borstvoeding geven, 
Annemiek Verbeek (37) 
keek er enorm naar uit. 
Helaas liep alles an-
ders. Toch krijgt dochter 
Emma nu moedermelk. 
Van andere vrouwen.

Emma’s  
melkmeisjes

Hulp uit  
onverwachte 
borst  
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Boven ons bed hangt een replica van Picasso’s schilderij 
Moeder en Kind – een aandoenlijk tafereel van een 
jonge vrouw met een kleine baby aan de borst. Ik vroeg 
het een vriendin te maken toen onze tweede dochter 
Isabel (nu 5 jaar) een paar maanden oud was. Het hangt 
er nog steeds, ook nu ik er ‘s nachts onder zit terwijl ik 
onze jongste dochter de fles geef.
Ik kan Emma geen borstvoeding geven, omdat ze is 
geboren met Pierre Robin sequentie. Een zeldzame 
mondafwijking waardoor Emma een onderontwikkelde 
onderkaak, kleine tong en open gehemelte heeft. 
Hierdoor kan zij niet vacuüm zuigen en de ‘hap’ maken 
die nodig is om de tepel naar binnen te zuigen. 
Emma werd op een vroege woensdagochtend in onze 
eigen slaapkamer geboren. Al snel was duidelijk dat 
aanleggen niet ging lukken. De kordate kraamhulp 
stuurde mijn man naar de thuiszorgwinkel om een 
elektrische ziekenhuiskolf te huren en een speciale 
fles te kopen voor kinderen met een gehemeltespleet. 
Ik ging optimistisch aan de slag. Flessen vol zou ik 
produceren voor mijn meisje, zodat ze net als haar 
zussen zou uitgroeien tot een mollige baby. 

Bijzonder kraamcadeau
Nou... niet dus. Mijn melkproductie op gang krijgen 
met een apparaat bleek onverwacht ingewikkeld. De 
dag na de bevalling stond mijn schoonzus Karlijn 
(33) met een wel heel bijzonder kraamcadeau op de 
stoep: een fles vers gekolfde melk. Haar zoontje Lev, 
elf weken ouder dan zijn Emma, dronk veel minder 
dan haar borsten aanmaakte. Ze hoefde maar naar 
de kolf te kíjken of de fles zat vol. Ik wilde dolgraag 
dat Emma borstvoeding zou krijgen. Onze oudste 
dochter Roos (nu bijna 8 jaar) had in het begin wat 
flessen poedermelk gedronken en kreeg er nare 

krampen en verstoppingen van. Bovendien verslikte 
Emma zich snel en kon er door de open verbindingen 
in haar mondholte gemakkelijk melk in haar longen 
terecht komen. Moedermelk is lichaamseigen, en zou 
daarom minder snel eerder irriteren en ontstekingen 
veroorzaken, bij poedermelk was die kans groter. Als er 
één kind was dat de extra antistoffen uit moedermelk 
wel kon gebruiken, was dat mijn kleine grietje wel. En 
bovendien: het was maar voor een paar voedingen, het 
was een kwestie van tijd voordat mijn kolfinspanningen 
wat gingen opleveren. Een beetje onwennig verwarmde 
ik die eerste minnemelk. Emma dronk het gretig op.
Het was alsof mijn eigen lijf niet doorhad dat er een 
baby uitgekomen was, want wat ik ook deed, slikte of 
probeerde; meer dan een bodempje melk per kolfbeurt 
kwam er niet uit. Om de twee uur zette ik het apparaat 
op mijn borsten. Dag en nacht. 
Ondertussen bleef Karlijn haar melk in diepvrieszakjes 
aanleveren. Karlijn: ‘Omdat Emma mijn nichtje is, 
twijfelde ik daar geen moment aan. Dat ik niet alleen 
Lev, maar ook haar kon voeden, maakt me enorm trots. 
Ik ben gek op al mijn nichtjes, maar mijn band met 
Emma is extra bijzonder omdat haar voedingen de 
eerste weken van mij kwamen. Als ik haar nu zie, met 
die spekbeentjes, dan kan ik het niet laten te denken 
dat dat ook een beetje door mij komt.’

Kwetsbare eerste maanden 
Had ik voor deze zwangerschap al niet gedacht dat ik 
ooit moedermelk van Karlijn zou gebruiken, het was 
niet in me opgekomen dat ik melk van tot dan vreemde 
vrouwen zou aannemen. Toch aarzelde ik maar heel 
kort toen Imke (32) mij twee dagen na m’n bevalling via 
Facebook een bericht stuurde. Ik had die avond ervoor 
op een besloten groep over zwangerschap en geboorte 

     ‘Melk uit de borsten  
                   van een vreemde vrouw,  
het voelde toch een tikkie gek’
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Melk voor elk
Ook donormelk biedt – in mindere mate dan melk 

van de eigen moeder – de voordelen van 

borstvoeding. Donormelk is in andere culturen 

gebruikelijker, maar ook onze geschiedenis kent 

perioden waarin ‘de min’ een normaal verschijnsel 

was. Dit verdween in de jaren ‘60 met de opkomst 

van poedermelk. Sinds 2011 zijn enkele ziekenhuizen 

weer begonnen met het inzamelen van donormelk 

voor te vroeg geboren kindjes omdat blijkt dat die het 

beter doen op moedermelk. Het Moedermelk 

Netwerk koppelt moeders met te veel melk aan 

vrouwen een tekort of geen moedermelk. Sommige 

donoren geven in één keer een grote hoeveelheid en 

anderen kolven structureel voor de baby van een 

ander. Ook bestaan er Facebook-groepen als Vrije 

Geboorte, Geboortebeweging, Moms Liquid Love en 

Eats on Feets waar je op informele manier melk kunt 

delen.

Een beetje onwennig  
was het wel, het
geven van de eerste
fles minnemelk

De dag na kerst kwam 
Clarinda voorrijden 
met 14 liter ingevroren 
melk in haar achterbak
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mijn hart gelucht over het vruchteloze gehannes met 
de kolf en zij bood de voorraad ingevroren melk voor 
haar toen veertien weken oude zoontje Mattan aan. 
We bleken de verloskundigenpraktijk te delen en 
los daarvan klikte het. Hetzelfde gold voor Clarinda 
(31), de beste vriendin van Imke en moeder van de 
toen negen weken oude Jelmer, die een dag later 
een vrijwel identiek bericht stuurde. Ze schreven 
ter geruststelling dat ze niet rookten, geen alcohol 
dronken, zoveel mogelijk biologisch aten en geen 
medicijnen gebruikten. Twijfelde ik? Natuurlijk. Melk 
uit de borsten van een vreemde vrouw, het voelde toch 
een tikkie gek. Maar uiteindelijk is moedermelk een 
‘product’ dat gemaakt is voor consumptie. Toen ik het 
eenmaal zo zag, voelde het als een logische keuze. 
‘Toen ik van de andere kant van de stad richting 
Annemiek reed, de zakjes melk in een koeltasje naast 
me, was ik gewoon zó blij,’ zegt Imke. ‘Ik heb vlak 
na de geboorte van Mattan ook donormelk gekregen 
na een oproep op social media. Hij was tien pond en 
het ziekenhuis wilde dat hij bijvoeding kreeg. Dat een 
vreemde direct in haar auto is gestapt om binnen een 
uur bij ons in het ziekenhuis te zijn, heeft me toen 
zo geraakt. Ik nam me toen voor dat ik de kans zou 
grijpen als ik ooit ook zoiets voor iemand kon doen. 
Het voelt als een cadeau dat ik dit heb kunnen doen, 
dat ik Emma juist die eerste kwetsbare maanden heb 
kunnen helpen.’
‘Toen ik via Imke hoorde dat er meer melk nodig was 
dan die eerste liter die zij had gebracht, heb ik mij ook 
meteen gemeld,’ vult Clarinda aan. ‘Het doneren van 
moedermelk is gewoon en bijzonder tegelijk. Als ik het 
vertel, reageren de meeste mensen verbaasd en soms 
zie ik de afkeer op hun gezicht. Maar als ik het uitleg, 
draaien ze meestal wel bij. Er zijn misschien maar 

weinig vrouwen die zelf donormelk zouden geven of 
gebruiken, maar ze vinden het wel tof dat ik het doe.’

Mysterie
Met hulp van ‘de melkmeisjes’, lukte het die eerste 
levensmaand van Emma om vijftig procent van 
haar voedingen uit moedermelk te laten bestaan. 
Ondertussen liet ik drie keer een lactatiekundige komen, 
onderging ik speciale Japanse borstmassages, slikte een 
obscuur Indiaas kruidenmengsel en homeopathische 
korreltjes, probeerde korter/sneller/vaker te kolven – 
maar de opbrengst bleef bedroevend. Aangewakkerd 
door post-zwangerschapshormonen, was ik elke keer 
tot tranen geroerd door alle onvoorwaardelijke hulp die 
we kregen. Maar tegelijkertijd was ik ook stikjaloers als 
een van de dames onze vriezer kwam vullen en daarna 
naast me op de bank haar eigen baby de borst gaf. Dat 
ik niet alleen mijn baby niet zelf de borst kon geven, 
maar ook nog eens niet genoeg melk had, voelde als 
een dubbel verlies. Mijn lijf schreeuwde om ook op die 
manier met mijn kindje samen te zijn. Dat zij wél melk 
in overvloed hadden, dat zij míjn kind lieten groeien – 
ik kon er wel om janken. En dat deed ik ook. Elke dag.
Na zes weken gooide ik de handdoek in de ring en 
zette mijn kolf op Marktplaats. Mijn lactatiekundige 
noemde me een ‘borstvoedingsmysterie’ en daar moest 
ik het mee doen. Geen idee waarom mijn borsten 
dienst weigerden na eerdere goede staat van dienst. 
Was het ’t ruime bloedverlies bij de bevalling, de zorgen 
om haar gezondheid of het feit dat ik Emma nooit heb 
kunnen aanleggen? Ik zal het nooit weten. Maar wat ik 
ondertussen wél wist, was dat ze niet groot ging worden 
op mijn melk. 
Donormelk ontvangen als je zelf niet meer kolft, 
voelde eerst als vals spelen. De melkmeisjes vonden 

    ‘Als één kind de extra  
   antistoffen uit moedermelk 
kon gebruiken, was het Emma’

interview



ouders van nu.nl7   

dat pertinente onzin en kolfden stug door. De 
wintermaanden door met minnemelk – dat werd het 
volgende doel. Dan zou het griepseizoen ten einde 
zijn en Emma hopelijk snot- en griepvrij het voorjaar 
ingaan. Een snel rekensommetje leerde dat we tot de 
lente zo’n twintig liter moedermelk nodig hadden om 
de gewenste 50-50 verdeling moedermelk-poedermelk 
vol te houden. Van Karlijn kreeg ik ondertussen geen 
melk meer, omdat ze een voorraad voor Lev aan het 
opbouwen was voor als ze weer ging werken. Maar 
tijdens een familievakantie stond er toch elke ochtend 
heel lief een volle fles vers gekolfde melk voor ons klaar. 
Van Imke en Clarinda kreeg ik elke week ongeveer één 
liter, bij lange na niet genoeg. Er was dus een nieuwe 
donor nodig.

Een vriezer vol
De dag na kerst, Emma was toen bijna twee maanden 
oud, kwam Clarinda met haar autootje voorrijden 
met in de achterbak veertien liter melk, ingevroren 
in flesjes van om en nabij 100 cc per stuk. Onderweg 
van haar woonplaats Barneveld naar een verjaardag 
in Amsterdam, was ze op mijn verzoek langs Meyke 
(31) in het Utrechtse Amerongen gereden. Haar 
zoontje Diede was die zomer prematuur met 31 weken 
geboren en ze moest die eerste maanden kolven omdat 
hij niet sterk genoeg was om bij haar te drinken. Waar 
een deel van haar melk via de sonde in zijn maagje 
terecht kwam, vulde de vriezer zich met de melk die 
overbleef. Vijf liter werd tien en tien liter liep op tot 
21. Liters die Diede niet meer zou drinken omdat hij 
ondertussen gewoon aan de borst dronk. De uiterste 
houdbaarheidsdatum kwam in zicht en Meyke was 
bang dat ze haar melk door de gootsteen moest laten 
weglopen en ‘leurde’ al een tijd met haar melk op 

Facebook. We stuurden wat berichtjes over en weer. Ik 
schrok van de lijst medicatie die ze na haar keizersnede 
geslikt had. Mijn lactatiekundige stelde me gerust; 
als een prematuur als Diede zonder problemen deze 
melk kon drinken, gold dat zeker voor een achtponder 
als Emma. Meyke was zó blij toen ik zei dat ik haar 
melk graag wilde hebben, dat het haast leek dat ik haar 
hielp in plaats van andersom. Meyke: ‘Zo voelde het 
ook echt. Het idee dat ik de melk weg moest gooien, 
maakte me enorm verdrietig. De eerste week heb ik 
Diede niet kunnen vasthouden en daarna maar heel af 
en toe. Kolven was het enige wat ik voor hem kon doen, 
daarom was ik ook zo gehecht aan die volle vriezer.’ 

Bolle toet
In de twee maanden die volgden, dronk Emma bijna 
alleen maar moedermelk. Enkel het nachtflesje was 
poedermelk, want dat was sneller klaar. Toen de eerste 
helft van de minnemelk op was, toefde ik zelf met een 
geleende auto Meykes kant op om de rest te halen. 
Gaan we zoenen? Ja, natuurlijk gaan we zoenen! Aan 
deze vrouw heeft Emma haar meest recente kilo te 
danken. Diede en Emma lagen lief samen in de box, 
onwetend van de melkband die ze delen. De weken die 
volgden, zagen ik en de melkmeisjes elkaar regelmatig 
en ontstond er het begin van een vriendschapsband.
‘Je kunt wel zien dat ze de tiet krijgt!’ zei een onwetende 
moeder onlangs tegen me op het schoolplein. Ik heb 
het maar zo gelaten. Het gaat goed met Emma en dat 
is haar inderdaad aan te zien met haar spekbeentjes en 
bolle, blozende wangen. 

     ‘Het doneren van  
 moedermelk is gewoon  
                  en bijzonder tegelijk’
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