
 

Een kolfdagboekje is een handig hulpmiddel tijdens de eerste dagen/weken na de bevalling of 
keizersnede. Door het bijhouden van uw kolfopbrengsten in een kolfdagboekje krijgt u inzicht in 
de frequentie en de voortgang van de kolfopbrengst. Zo kunt u beter inspelen op veranderingen. 
Op de Symhony-kolf zit een gebruiksaanwijzing. Lees deze goed door voordat u gaat kolven. 
Goed gebruik van de kolf levert vaak meer moedermelk op. In dit kolfdagboekje kunt u uw 
kolfopbrengsten noteren. Bij onduidelijkheden vraag uw verpleegkundige om uitleg. 
 
Vul in: 

 hoeveelste dag het is; Dag 1, Dag 2 enzovoort 

 datum 

 opbrengst elke kolfsessie 
 
Zo kunt u snel signaleren of er iets in uw opbrengst verandert. Ook kunt u bijzonderheden zoals pijn of 
harde plekke noteren om dit eventueel te bespreken met de verpleegkundige of lactatiekundige. 
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Vraag een nieuw blanco kolfdagboek voor het bijhouden van uw kolfsessies. 
 
Heeft u vragen over kolven of borstvoeding geven en wenst u een bezoek van de lactatiekundigen 
Isala? Vraag een consult aan via uw verpleegkundige of die van uw baby. 
U kunt uw vragen ook per e-mail sturen naar: lactatiekundige@isala.nl  
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