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Borstvoeding

   voor 
borstvoeding van de hoge VWS-

functionaris gaat ook een persoonlij-
ke motivatie schuil. Zelf kreeg hij één
jaar en negen maanden borstvoeding,
zijn zus zelfs tweeënhalf jaar, en ook
zijn eigen dochter geeft nu langdurig
borstvoeding aan haar zoontje van
meer dan anderhalf jaar. ‘In heel veel
culturen is het geven van borstvoe-
ding in het openbare leven heel nor-
maal’, aldus Hans de Goeij. ‘In
Nederland zou dat ook het geval
moeten zijn, maar voor velen is het

nog steeds een ingewikkeld item.
Natuurlijk ga je in een vol restaurant
ook wel een beetje apart zitten, ten-
slotte gaat het ook om een rustig
drinkmoment van kind en moeder,
maar nu is het geven van borstvoe-
ding nog te verstopt, dat zou moeten
veranderen.’

Op dit moment geeft ongeveer een
kwart van de Nederlandse vrouwen
hun pasgeborenen zes maanden uit-

sluitend borstvoeding. Dat percentage
lag op ongeveer zes procent, voordat
onder andere VWS de inspanningen
om het percentage omhoog te krijgen,
begon. In 1996 is de Stichting Zorg
voor Borstvoeding begonnen met het
certificeren van instellingen met een
goed borstvoedingsbeleid volgens het
Baby Friendly Hospital Initiative van
WHO-Unicef, dat ook door VWS
wordt voorgestaan. Momenteel krijgt
meer dan de helft van de pasgebore-
nen in Nederland gecertificeerde zorg,
maar de Goeij vindt dat het percenta-
ge verder omhoog moet, want ‘ook
verpleegkundigen zijn niet altijd over-
tuigd van het nut van borstvoeding’.
Vervolgens is in 2002, in opdracht
van VWS, het vijfjarig masterplan
‘Borstvoeding verdient tijd’ van het
Voedingscentrum gestart. ‘We hadden
voor 2008 als streefdoel dat 25 pro-
cent van de Nederlandse vrouwen
hun baby’s zes maanden de borst
zouden geven. Dit hebben we, beter
gezegd zij, nu al gehaald, maar daar
mag gerust nog een schep bovenop’,
vindt De Goeij. ‘In sommige
Scandinavische landen ligt het per-
centage moeders dat zes maanden
uitsluitend borstvoeding geeft op 75
tot 80 procent, daar zijn we nog ver
van weg. Als het aan mij ligt komen
we zwaar boven de 50 procent uit, al
is het bij ons op dit moment beter om
in kleinere stappen te denken om het
aandeel te vergroten, 30 tot 35 pro-
cent in de komende jaren moet haal-
baar zijn.’

Het gaat De Goeij daarbij niet alleen
om de verlenging van de duur van de
borstvoeding. ‘Recent onderzoek van
het RIVM naar de gezondheidswinst
van borstvoeding geeft aan dat borst-
voeding in de eerste week van het
leven van het kind heel belangrijk is.
De meeste gezondheidswinst halen we
met zes maanden borstvoeding, maar

iedere druppel telt, dus iedere moeder
zou zijn pasgeborene borstvoeding
moeten geven. We willen dat ook daar
het accent op komt te liggen in de
voorlichting. We weten dat een kleine
80 procent van de moeders begint met
borstvoeding, maar snel weer afhaakt.
Het zou mooi zijn als dat percentage
ook nog omhoog gaat, naar 85 pro-
cent. Op voorwaarde natuurlijk dat
het fysiek mogelijk is. Het mag niet zo
zijn dat moeders die geen borstvoe-
ding kunnen geven het gevoel krijgen
dat ze ‘losers’ zijn, pas als het echt niet
kan, is kunstvoeding een alternatief.
We moeten niet doorslaan, maar voor
de gezondheid en de hygiëne van moe-
der en kind is borstvoeding de beste
methode.’

Afhakers    Hans de Goeij wil stimu-
leren dat ouders een verantwoordelij-
ke keuze maken, ‘en waarom zouden
ze dat niet doen voor kinderen die uit
liefde en geluk worden geboren’.
Daarbij kunnen ze worden geholpen
door voorlichting via media of in de
vorm van directe hulp door zorgver-
leners rond moeder en kind. Dit laat-
ste vormt een nieuw aandachtspunt
bij het stimuleren van borstvoeding.
Door persoonlijk contact kan ook
gerichter aandacht worden besteed
aan groepen moeders die tot nu toe
in de minderheid zijn als het gaat om
hun voorkeur voor borstvoeding.
Onder de snelle afhakers zijn vaak
mensen met een lage sociaal-econo-
mische status of rokers. ‘We denken
aan interventies op lokaal niveau, bij-
voorbeeld in de wijk, waarbij we
natuurlijk niet moeten hebben dat er
per moeder vijf begeleiders aan de
gang zijn. Een kosten-batenanalyse is
nodig.’

De Goeij realiseert zich dat in
Nederland de omstandigheden voor
het geven van borstvoeding nog niet
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optimaal zijn. Zo is het zwanger-
schapsverlof korter dan in Scandina-
vische landen en is de sociale accepta-
tie nog niet over de hele linie postief
over het geven van borstvoeding. In
de vervolgcampagne van het
Voedingscentrum zal op deze zaken
worden ingegaan.

Mechanica   Literatuuronderzoek
door het RIVM, in opdracht van
VWS, laat zien dat zowel moeders als
hun pasgeboren kinderen profiteren
van borstvoeding. Het is wetenschap-
pelijk overtuigend aangetoond dat de
immuniteit van het kind verbetert. Zo
is er een afname van maagdarminfec-
ties en middenoorontsteking die
parallel loopt met de duur van de
borstvoeding. Ook komt bij de borst-
gevoede kinderen obesitas minder

voor en verbetert de bloeddruk. En
voor de moeder is er overtuigend
bewijs gevonden dat reumatoïde artri-
tis wegblijft. ‘Het zou toch raar zijn als
moeder natuur ons niet had ingedekt’,
aldus De Goeij. ‘De hele mechanica
rond de voortplanting en de geboorte
is ingesteld op het overleven van het
kind, dat is fundamenteel zo bij dieren
en mensen. Van borstvoeding gaat een
gezonde preventie uit. Het RIVM-
onderzoek bevestigt wat we eigenlijk
al hadden kunnen weten. Nu staat het
nog eens netjes op een rijtje.’

Kolfruimtes    Ook op het ministe-
rie van VWS is De Goeij, samen met
een aantal jonge moeders, de voor-
trekker van de activiteiten die tot
meer borstvoeding moeten leiden.
Meer dan de helft van de personeels-

leden is vrouw. Momenteel worden in
het Haagse gebouw de kolfruimtes
‘opgepimpt’, zoals De Goeij het noemt.
‘Het moeten gezellige ruimtes zijn,
niet een zweethokje of een voorraad-
ruimte waar ook nog een smerige
emmer of stofzuiger staat. Ik zorg er

nu voor dat alle ruimtes spik en span
in orde zijn de komende maanden,
daar hoeven ze hier geen strijdgroe-
pen voor op te richten. Dat doet een
gewone  werkgever in Nederland,
dat doe je voor je collegae en 
hun kroost, onze toekomst.’
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