
Kies de juiste maat 
borstschild
Het is erg belangrijk om de juiste maat borstschild te kiezen. De tepel moet precies in de tunnel 
van de trechter passen, zonder te klemmen, niet te groot en niet te klein. Om te weten te komen 
of je de juiste maat borstschild hebt, kun je het ook nog het volgende checken: Heb je pijn of 
een te lage zuigkracht tijdens het kolven? Is er sprake van zichtbare roodheid? Kleurt je tepel of
tepelhof wit? Is er nog melk achtergebleven in de borst na het kolven? Lees dan nu verder 
hoe je het juiste borstschild kiest. 

NurtureGoods Borstschilden 

20 23,5 26,5 

tot 16 tot 19,5 tot 22,5 Diameter tepel
(mm)

Maat borstschild
(mm)

STAP 1 STAP 2
Met behulp van een meetlint of liniaal kun je zelf 
de diameter van je tepel opmeten. 
Je kijkt naar het aantal mm op het liniaal of 
meetlint vervolgens meet de tepel over het 
midden.  Let op mogelijk heeft elke borst een 
andere maat nodig!

De tepelhof meet je niet mee! De tepelhof meet je niet mee! 

Je kijkt naar het aantal mm dat je hebt 
opgemeten en kiest boven de maat borstschild
die het beste bij jou past. Kies een borstschild in 
een maat die iets groter (2 à 3 mm) is dan 
je hebt gemeten.

VOORBEELD: Bedraagd de diameter van jouw 
tepel 18,5 mm, dan adviseerd Nurtutepel 18,5 mm, dan adviseerd NurtureGoods 
het borstschild met de maat 23,5 mm. 

Test de juiste maat borstschild
Beoordeel kolvend (afkolffase) aan de hand van de onderstaande afbeeldingen of 
het borstschild passend is. 

De tepel schuurt 
langs de zijkant 
van de schacht.
Probeer een 
grotere maat.

De tepel bevindt 
zich in het midden 
en heeft 
voldoende 
bewegingsruimte.

JUISTE MAAT TE KLEIN TE GROOT

De tepel en een 
overmatig deel 
van de tepelhof 
worden de 
schacht ingetrok-
ken. Probeer een 
kleinere maat.
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Print onderstaande liniaal uit of gebruik een eigen meet voorwerp. 

Meet de tepel.

 
 
 

 
                    

   
  

Kies het juiste borstschild zoals uitgelegd op de vorige pagina.  

Redenen om een andere maat borst-
schild te proberen.
• Schuurt je tepel langs de schacht en voelt dit oncomfortabel aan? 
• Kun je zien dat een overmatig deel van de tepelhof in de schacht
  wordt getrokken?
• Is er sprake van zichtbare roodheid?
• Kleurt je tepel of tepelhof wit?
• Voel je na het afkolven dat er melk is achtergebleven in de borst?

Als je ook maar een van deze vragen met “JA” hebt beantwoord, probeer dan 
een andere maat borstschild op basis van de meetinstructies. Raadpleeg een 
lactatiekundige of borstvoedingsspecialist als je nog steeds twijfelt of je de juiste 
maat borstschild hebt. 


