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   Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport

(VWS) heeft deze vragen recent aan
de orde gesteld. Om deze reden heeft
het RIVM een onderzoek uitgevoerd
waarin de gezondheidseffecten van
borstvoeding worden gekwantificeerd
(1). In het onderzoek is een overzicht
van de gepubliceerde gezondheidsef-
fecten van borstvoeding voor moe-
ders en kinderen gemaakt. Daarna
heeft het RIVM mogelijke beleids-
maatregelen gesimuleerd met een
computermodel dat speciaal hiervoor

is ontwikkeld. Een aantal bevindingen
wordt hier weergegeven.

Wat is bekend?    Om een volledig
beeld te krijgen van alle gezondheids-
effecten die voortkomen uit het geven
of krijgen van borstvoeding, voor
moeder en kind, is de literatuur op
een systematische manier doorzocht.
Nederlandse studies naar de effecten
van borstvoeding op de gezondheid
van moeder of kind, zijn nauwelijks
beschreven. Daarom is de aanname
gedaan dat recente studies uit andere
westerse landen representatief zijn
voor de Nederlandse situatie. Studies
uit niet-vergelijkbare ontwikkelde
landen, zoals Japan en ontwikkelings-
landen, zijn dus niet meegenomen.

Alle studies moesten voldoen aan
vooraf opgestelde kwaliteitseisen om
zoveel mogelijk ‘bias’ te voorkomen.
Zo moest in de studies rekening zijn

gehouden met alternatieve verklarin-
gen van de gemaakte associaties tus-
sen borstvoeding en gezondheid, de
studie moest gepubliceerd zijn na
1980 en het tijdstip van (na)vragen
over de borstvoeding moest binnen
een jaar na de geboorte gebeuren,

etcetera. Uiteindelijk is van elk
gezondheidseffect de mate van bewijs
vastgesteld aan de hand van de crite-
ria van de WHO. De mate van bewijs
wordt aangegeven met ‘overtuigend’,
‘waarschijnlijk’, ‘mogelijk’, ‘onvoldoen-
de bewijs’ of ‘geen bewijs’ (2).

Borstvoeding

Gezondheidswinst berekend met literatuuroverzicht en modelsimulatie

Hoe gezond is borstvoeding?
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om

tenminste zes maanden exclusief borstvoeding te geven.

In Nederland voldoet ongeveer een op de vijf moeders

hieraan. Daarom is het beleid van de Nederlandse rege-

ring erop gericht om het percentage lacterende vrouwen

te verhogen. Maar hoeveel ziekte wordt nu eigenlijk

voorkomen als meer moeders de borst gaan geven? En

wat betekent dat voor het beleid? Moet dit zich richten

op alle moeders, op moeders die kort de borst geven of

juist op moeders die nu vanaf het begin de fles geven? 
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Afbeelding 1. Dosis-respons-relatie tussen de duur van de borstvoeding

en de relatieve risico’s of odds ratio’s (OR) van verschillende ermee

geassocieerde ziekten. 

Positieve gezondheidseffecten van borstvoeding niet beperkt tot baby’s.
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Borstvoeding

Het literatuuroverzicht laat zien dat
borstvoeding gezonder is dan flesvoe-
ding. Dit geldt allereerst voor de
directe gezondheid van de zuigeling,
maar ook na de borstvoedingsperiode
heeft het kind, net als de moeder,
minder kans op ziekte. Hoe langer de
duur van borstvoeding, des te lager is
de incidentie van verschillende ziek-
ten. Afbeelding 1 laat de afname van
de relatieve risico’s afhankelijk van de
toename van de duur van borstvoe-
ding, zien.

Ziekten    De ziekten waartegen
borstvoeding beschermt en de mate
van bewijs staan in tabel 1.
Overtuigend bewijs is aanwezig voor
het minder voorkomen bij (langer)
borstgevoede kinderen van infecties
van het maagdarmkanaal, midden-
oorontsteking, overgewicht en hoge
bloeddruk. Waarschijnlijk krijgen
(langer) borstgevoede kinderen min-
der last van astma, piepen op de borst
en eczeem. Bovendien verbetert
borstvoeding waarschijnlijk de intel-
lectuele en motorische ontwikkeling.

En het is mogelijk dat borstvoeding
beschermt tegen de ziekte van Crohn,
atopie, en diabetes.

Hoeveel gezonder?    In de litera-
tuurstudie is opnieuw naar voren
gekomen dat het geven van borstvoe-
ding belangrijke positieve gezond-
heidseffecten oplevert voor moeder
en kind. Om inzicht te krijgen in hoe-
veel gezondheidswinst met beleids-
maatregelen op dit terrein te halen is,
heeft het RIVM een model ontwik-
keld.

Het model simuleert de netto
gezondheidswinst aan de hand van
het aantal moeders dat gedurende een
bepaalde tijd borstvoeding geeft. De
effecten worden beschreven in ziekte-
gevallen voor zowel het kind als de
moeder. Het RIVM heeft het model
gebruikt om de theoretische gezond-
heidswinst te berekenen als het aantal
borstgevoede baby’s wordt verhoogd
en/of de termijn dat baby’s borstvoe-
ding krijgen wordt verlengd. In
afbeelding 2 staat een schema met de
berekeningswijze van het model.

Theoretische situaties    De
gezondheidseffecten voor verschillen-
de theoretische beleidsmaatregelen
zijn geschat, waaronder de volgende
situaties: ‘nu’, ‘best case’, ‘beginnen’ en
‘verlengen’.

Het ‘nu’-scenario gaat uit van de
verdeling van de huidige prevalentie
van borstvoeding, terwijl het ‘best
case’-scenario een uiterste is. Het is te
interpreteren als de maximale
gezondheidswinst. In het ‘best case’-
scenario krijgt elk kind minimaal zes
maanden borstvoeding. Deze twee
scenario’s dienen als referentie. In het
‘beginnen’-scenario richt het beleid

Mate van bewijs Kind Moeder

Overtuigend Maagdarminfecties Obesitas Reumatoïde artritis

Middenoorontsteking Bloeddruk

Waarschijnlijk Astma Motorische en

Piepen op de borst geestelijke ontwikkeling

Eczeem

Mogelijk Ziekte van Crohn Diabetes type 1 Pre-menopausale borstkanker

Luchtweginfecties, Atopie Leukemie Ovariumkanker

Onvoldoende Ulceratieve colitis Groei Post-menopausale borstkanker

Urineweginfecties Wiegendood Heupfractuur

Lymfoom Gewichtstoename

Tegenstrijdig Geelzucht

Geen bewijs Koorts Hart- en vaatziekten Baarmoederhalskanker

Pyloric stenosis Kinderkanker Glioma

Haemophilus influenza Ziekenhuisopname

Borstvoedingsduur (in maanden)*

Scenario 0 1 2 3 4 5 6+

Nu 22 19 9 8 4 3 35

Best case 0 0 0 0 0 0 100

Beginnen 0 25 11 10 5 4 45

Verlengen 22 19 9 8 0 0 42

* geen verschil tussen exclusief en niet-exclusief borstvoeding

Grootste gezondheids-

winst bij zes maanden

borstvoeding

Tabel 1. Samenvatting gevonden gezondheidseffecten van borstvoeding voor moeder en kind.

Tabel 2. Verdeling van borstvoeding, prevalentie (%) voor elk scenario.

Afbeelding 2.

Schema van de

modelberekening.
Gezondheid kind

(incidentie 8 ziekten)

Duur van 
borstvoeding

Gezondheid moeder 
(incidentie 3 ziekten)

 Relatieve risico’s,
huidige incidentie van ziekten en 
prevalentie van borstvoeding

Scenario

MODEL Totaal effect
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zich op moeders die niet of slechts
kort de borst geven. Verondersteld
wordt dat alle moeders die hun kind
vanaf het begin de fles geven dat in
het ‘beginnen’-scenario, niet doen. Ze
geven dan net zolang borstvoeding als
de vrouwen die al borstvoeding
geven. In het scenario ‘verlengen’
richt het beleid zich op moeders die
nu hun kind al minimaal drie maan-
den de borst geven. De veronderstel-
ling is dat ze binnen dit scenario zes
maanden of langer borstvoeding gaan
geven. Tabel 2 laat zien hoe groot de
fractie moeders is die gedurende een
vastgestelde tijd borstvoeding geeft in
elk scenario.

Door borstvoeding te stimuleren,
kan de incidentie van verschillende
ziekten worden verlaagd. Model-
simulatie laat zien dat de grootste
gezondheidswinst is te halen wanneer
alle pasgeborenen minimaal zes
maanden borstvoeding krijgen (het
‘best case’-scenario). Per 1.000 per-
soonsjaren kunnen ongeveer 131
gevallen van luchtweginfecties, 49
gevallen van middenoorontsteking,
46 gevallen van infecties van het spijs-
verteringskanaal, 26 gevallen van
eczeem en vier gevallen van astma
worden voorkomen. Voor minder
voorkomende aandoeningen als obe-
sitas op jonge leeftijd, de ziekte van
Crohn of leukemie, is het aantal te
voorkomen gevallen respectievelijk:
27, 26 en vier gevallen per 1.000.000

persoonsjaren. Bij de moeders kun-
nen elk jaar 40 gevallen van reuma-
toïde artritis, vier gevallen van pre-
menopausale borstkanker en een
geval van ovariumkanker per 100.000
persoonsjaren worden voorkomen.

In afbeelding 3 is de gezondheids-
winst te zien van het ‘beginnen’- en

het ‘verlengen’-scenario. De grootste
gezondheidswinst is te behalen wan-
neer alle moeders starten met het
geven van borstvoeding (‘beginnen’),
vergeleken met de huidige situatie. De
kleinste geschatte gezondheidswinst is
te behalen als het beleid erop is
gericht om de lactatieperiode te ver-
lengen van drie naar zes maanden
borstvoeding (‘verlengen’).

Interpretatie    Een model is per
definitie een versimpelde weergave
van de werkelijkheid en heeft daar-
door zijn beperkingen. Het model
maakt bijvoorbeeld geen onderscheid
tussen het exclusief en het niet-exclu-
sief geven van borstvoeding. Het
model maakt daarentegen wel onder-
scheid in de duur van de borstvoe-
ding. De parameters zijn geschat op
basis van verschillende waarden zoals
die in de wetenschappelijke literatuur
zijn gerapporteerd. De spreiding in
bijvoorbeeld relatieve risico’s is
behoorlijk groot. Dit leidt er toe dat
ook het betrouwbaarheidsinterval
rondom de uitkomsten van het model
groot zijn. Daarom moeten de uit-
komsten van het model niet als abso-
lute waarheden worden gezien, maar
is het met het model wel mogelijk een
indicatie te geven van de te behalen
gezondheidswinst.

Door het modelleren van gezond-
heidseffecten op basis van gegevens
over de relatie tussen voeding en
gezondheid is het mogelijk een uit-
spraak te doen over de gevolgen van
maatregelen. Dit onderzoek naar
borstvoeding illustreert de kracht en
mogelijkheden van dit soort onder-
zoek. Desgewenst kunnen de gevolgen
op de volksgezondheid verder worden
vertaald in (besparing van) kosten
van zorg of kwaliteit van leven.

Preventie    Beleid gericht op het
verhogen van het percentage borstge-
voede kinderen is een preventieve
maatregel. Vanzelfsprekend is de
grootste gezondheidswinst te behalen
als alle pasgeborenen minimaal zes
maanden borstvoeding krijgen. Het

model geeft echter ook aan dat er
meer gezondheidswinst te behalen is
met een beleid dat tot doel heeft om
alle pasgeborenen borstvoeding te
geven - ook al is het van korte duur -
dan met maatregelen die zich richten
op het verlengen van de lactatie-
periode van drie naar zes 
maanden.
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Afbeelding 3. De afname van incidenties van ziekten voor het kind voor

de scenario’s ‘beginnen’ en ‘verlengen’ ten opzichte van ‘nu’.

Afbeelding 4. De afname van incidenties van ziekten voor de moeder

voor de scenario’s ‘beginnen’ en ‘verlengen’ ten opzichte van ‘nu’.


