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  gezonder 
voor moeder en kind. Op volwas-

sen leeftijd blijkt het vooral gunstig
voor de groei, ontwikkeling en het
beweegpatroon. De WHO (World
Health Organisation, wereld gezond-
heidsraad) adviseert daarom baby’s
tenminste de eerste zes maanden uit-
sluitend borstvoeding te geven. De
WHO en UNICEF hebben daartoe in
1991 wereldwijd het Baby Friendly
Hospital Initiative (BFHI) gelanceerd
om het geven van borstvoeding te
bevorderen (1). In Nederland is die
BFHI-campagne bekend als Zorg voor
Borstvoeding. Om het effect van deze

campagne op de borstvoedingscijfers
te bepalen, heeft de stichting Zorg
voor Borstvoeding TNO Kwaliteit van
Leven (TNO-KvL) gevraagd een
regelmatig terugkerende effectmeting
uit te voeren: de peilingen Melkvoe-
ding van Zuigelingen. Het doel hier-
van is ook om de landelijke borstvoe-
dingscijfers te actualiseren (‘monito-
ring’). De resultaten van de eerste drie
peilingen zijn gerapporteerd (2, 3, 4).

Hier wordt de prevalentie van borst-

voeding in Nederland voor 2005
gepresenteerd: het percentage moe-
ders dat start met het geven van
borstvoeding, en de borstvoedingscij-
fers bij een tot en met zes maanden
na de geboorte. Deze cijfers worden
vergeleken met de resultaten van
voorgaande peilingen. Voorlopige
resultaten werden in oktober 2005 in
het kader van de Wereld Borst-
voedingsweek gerapporteerd; in het
huidige rapport worden deze nader
uitgewerkt en vinden ook correcties
voor verstorende variabelen plaats.

Methode
Populatie    Alle bij de voormalige
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
(LVT, thans Z-org) aangesloten instel-
lingen met ouder- en kindzorg in hun
pakket werden verzocht vijf consulta-
tiebureaus te selecteren om daar moe-
ders te vragen om mee te doen aan
het onderzoek. De voorkeur ging
daarbij uit naar consultatiebureaus
met werkgebieden waarbinnen men-

sen met uiteenlopende sociaal-econo-
mische status zijn vertegenwoordigd,
zodat de uiteindelijke gegevens repre-
sentatief zijn voor alle lagen van de
Nederlandse bevolking. Alle moeders
die het consultatiebureau bezochten
met zuigelingen die op dat moment
zes maanden of jonger waren, kwa-
men in aanmerking om mee te doen.

Gegevensverzameling    Voor dit
onderzoek werd de vragenlijst
Melkvoeding van Zuigelingen opge-
steld. Een vergelijkbare lijst werd
gehanteerd bij de peilingen van
2000/2001, 2001/2002 en 2002/2003.
De vragenlijsten werden op de con-
sultatiebureaus uitgedeeld door de
(assistent(e) van de) arts of de ver-
pleegkundige aan de eerste twintig
moeders die op een zitting versche-
nen. De moeders konden de lijst thuis
invullen, eventueel met hulp van een
tolk, en terugsturen aan TNO-KvL
met behulp van een portvrije ant-
woordenveloppe.
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Borstvoeding in Nederland in de lift
In 2005 is het percentage moeders dat start met borst-

voeding 79 procent, vergelijkbaar met dat in de afgelo-

pen jaren. De snelle daling in de eerste maand zoals die

de afgelopen jaren werd gezien, blijft aanwezig. Wel is de

duur van de borstvoedingsperiode langer. Een weergave

van de prevalentie van borstvoeding in Nederland voor

2005.
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Borstvoeding

Omschrijving uitkomsten    In dit
onderzoek wordt onder melkvoeding
verstaan moedermelk, fabrieksmatig
bereide melkvoedingen en zelfge-
maakte melkvoeding. Het gaat alleen
om melkvoedingen die zijn bedoeld
om gedronken te worden. Melk die
wordt gebruikt voor het maken van
pap, vla en dergelijke, alsmede drink-
yoghurt en andere zuivelproducten
vallen niet onder de definitie. Verder
wordt onderscheid gemaakt in borst-
voeding, kunstvoeding en gemengde
voeding. Borstvoeding is uitsluitend
moedermelk, hetzij direct uit de borst
gedronken, dan wel afgekolfd.
Kunstvoeding is elke andere melkvoe-
ding dan borstvoeding. Van gemeng-
de voeding wordt gesproken als een
zuigeling zowel borstvoeding als
kunstvoeding krijgt, ongeacht de ver-
houding.

Resultaten    Van de 63 organisaties
voor thuiszorg die zijn aanschreven
voor deelname zegden er 52 (83%)
toe. In totaal werden 5.200 vragenlijs-
ten verzonden aan 260 consultatiebu-
reaus verspreid over geheel Neder-

land. Hiervan werden er 3.009 inge-
vuld en op tijd terug ontvangen
(respons 58%). Van de ontvangen
vragenlijsten werd 99 procent inge-
vuld door de moeder van de zuige-
ling. In een procent betrof het
iemand anders, zoals de vader of een
pleegmoeder. In drie gevallen was het
onduidelijk wie de vragenlijst invulde.
De gemiddelde leeftijd van het kind
op het moment van invullen van de
vragenlijst was drie maanden. In elf
gevallen (<1%) was het kind ouder
dan zeven maanden.

In de steekproef gaf zes procent van
de moeders aan niet in Nederland
geboren te zijn, tegenover 24 procent
in de algemene populatie vrouwen in
de fertiele levensfase. In de steekproef
is 40 procent van de moeders hoog
opgeleid (HBO- of WO-niveau). In
de algemene Nederlandse populatie
in de fertiele levensfase was dat in
2004 24 procent. Veertig procent van
de vrouwen had in 2004 een oplei-
ding op MBO-, HAVO- of VWO-
niveau (midden) en 36 procent had
een opleiding op het niveau van het
lager onderwijs, LBO of MAVO

(laag). Behalve een relatieve onder-
vertegenwoordiging van vrouwen
geboren buiten Nederland, is er dus
een oververtegenwoordiging van
hoogopgeleide vrouwen. De gemid-
delde leeftijd, verdeling jongens/meis-
jes, gemiddelde zwangerschapsduur,
verdeling van plaats van en het type
bevalling komen overeen met lande-
lijke cijfers.

Prevalentie borstvoeding    Van drie
van de in totaal 3.009 kinderen was
het type voeding op het moment van
de peiling onbekend. Van de overige
3.006 zuigelingen kreeg 39 procent
(n=1158) ten tijde van de peiling uit-
sluitend borstvoeding. Vijftig procent
(n=1488) kreeg uitsluitend kunstvoe-
ding en elf procent (n=343) kreeg
beide. Zeventien kinderen kregen een
andere melkvoeding, zoals halfvolle
(koe)melk.

In tabel 1 worden de prevalenties
van borstvoeding, gemengde voeding
en kunstvoeding van zuigelingen
gegeven naar leeftijd van het kind. Bij
het stijgen van de leeftijd neemt het
percentage uitsluitend met moeder-
melk gevoede zuigelingen af van 79
procent bij de geboorte (95%
betrouwbaarheidsinterval 77-80%)
tot 35 procent op de leeftijd van drie
maanden (95% betrouwbaarheidsin-
terval 31-38%). Bij zes maanden is
het percentage gedaald tot een kwart
(95% betrouwbaarheidsinterval 19-
33%). Vanzelfsprekend gaat dat
gepaard met een stijgend percentage
zuigelingen dat uitsluitend kunstvoe-
ding kreeg. Het percentage kinderen
dat gemengde voeding kreeg, varieer-
de van negen tot 16 procent.
Opvallend is de snelle daling in de
eerste levensmaand van het percenta-
ge exclusief borstgevoede kinderen
(afbeelding 1). Verder zijn de percen-
tages exclusief borstgevoede kinderen
bij drie en vier maanden vergelijk-
baar, evenals die bij vijf en zes maan-
den.

Het percentage kinderen dat
gemengde voeding kreeg, varieerde
van negen tot 16 procent (14% gewo-

Tabel 1. Prevalentie

van borstvoeding,

gemengde voeding

en kunstvoeding in

2005 naar leeftijd

van het kind (0-6

maanden).

Type voeding Leeftijd* Geboorte 1 2 3 4 5 6

Borstvoeding % 79 54 45 35 34 24 25

n 2347 257 317 225 208 68 38

Gemengd % - 9 10 11 13 16 16

n - 41 71 70 78 46 25

Kunstvoeding % 21 37 44 54 53 60 58

n 825 178 311 350 326 170 89

*: Leeftijden worden aangegeven in voltooide levensmaanden.

Tabel 2. Percentages

uitsluitend met moe-

dermelk gevoede zui-

gelingen bij de

geboorte (1e dag) en

op de leeftijd van

een tot en met zes

(voltooide) maanden.

1996/19971 1997/19982 19993 2000/20014 2001/20025 2002/20036 2005

(n=6.116) (n=3.326) (n=2.534) (n=3.335) (n=2.874) (n=2.792) (n=3009)

1e dag 70 77 76 75 80 80 79

1 mnd* 31 48 47 53 52 56 54

2 mnd 27 - 31 39 43 45 45

3 mnd 17 21# 23 32 35 31 35

4 mnd 12 - 18 23 27 26 34

5 mnd 8 - 14 17 23 30 24

6 mnd 6 12^ 11 19 17 18 25
*: Leeftijden worden aangegeven in voltooide levensmaanden. #: Drie maanden werd gedefinieerd als 13 ± 2 weken; ^: Zes

maanden werd gedefinieerd als 26 ± 4 weken (2-7).
1: Burgmeijer, 1997; 2: Brugman et al., 1999; 3: Hagen et al., 2000; 4: Lanting et al., 2002(a); 5: Lanting et al., 2002(b); 
6: Lanting et al. 2003
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gen). Bij 61 procent van hen bestond
de melkvoeding voor meer dan de
helft uit kunstvoeding. In negen pro-
cent bestond de helft van de melkvoe-
ding uit kunstvoeding en in 17 pro-
cent bestond minder dan de helft uit
kunstvoeding. Bovendien geeft drie
procent van de moeders ‘af en toe
kunstvoeding, maar niet dagelijks’.
Deze verdeling bleek onafhankelijk
van de leeftijd van de kinderen.

Trends    Tabel 2 geeft de percentages
uitsluitend borstgevoede kinderen in
2005 in vergelijking met voorgaande
jaren. Het percentage kinderen dat na
de geboorte borstvoeding krijgt, is
vergelijkbaar met de percentages van
afgelopen jaren. Traditioneel worden
in Nederland de borstvoedingsper-
centages op de leeftijd van drie maan-
den bepaald. In 2005 was dit 35 pro-
cent versus 31 procent in 2002/2003.
De overheid adviseert conform de
WHO te starten met borstvoeding en
vervolgens door te gaan gedurende
ten minste zes maanden. Het percen-

tage kinderen dat bij zes maanden
nog uitsluitend borstvoeding krijgt, is
de afgelopen jaren toegenomen van
18 procent rond de jaarwisseling
2002/2003 tot 25 procent in 2005.
Daarnaast krijgt nog 16 procent van
de kinderen van zes maanden een
combinatie van borst- en flesvoeding

Discussie    In 2005 startte 79 pro-
cent van de moeders met borstvoe-
ding. Dat is vergelijkbaar met voor-
gaande jaren. Gedurende de eerste
maand vond een snelle daling plaats;
54 procent van de kinderen kreeg nog
uitsluitend borstvoeding. Bij drie
maanden is dat 35 procent en bij zes
maanden 25 procent. Dat laatste is
hoger dan rond de jaarwisseling
2002/2003, toen het percentage op zes

maanden 18 procent was.
Bij de hier gepresenteerde borstvoe-

dingscijfers moet wel worden opge-
merkt dat de steekproef een relatief
hoog aandeel hoogopgeleide vrouwen
bevat. Omdat bekend is dat hoger
opgeleide vrouwen vaker borstvoe-
ding geven dan lageropgeleiden zullen
de cijfers in werkelijkheid lager lig-
gen. Om hiervoor te corrigeren, zijn
wegingsfactoren gebruikt, afgeleid
van het aantal hoog-, midden- en
laagopgeleiden in de steekproef afge-
zet tegen de aantallen die volgens het
CBS (2004) zouden worden verwacht.
Als er wordt uitgegaan van de gewo-
gen cijfers blijft dezelfde trend zicht-
baar. Gecorrigeerd voor het oplei-
dingsniveau van de moeder is het
percentage moeders dat start met
borstvoeding 74 procent. Na een
maand geeft nog 47 procent uitslui-
tend borstvoeding, na twee maanden
is dat 40 procent, na drie maanden 28
procent, na vijf maanden 23 procent
en na zes maanden 20 procent. Het
percentage moeders dat gemengde
voeding geeft, vertoont slechts kleine
wijzigingen. Na weging varieert dit
van negen tot 14 procent in plaats
van de negen tot 16 procent zonder
weging.

Opvallend is dat het percentage
exclusief borstvoedende moeders bij
drie en vier maanden vergelijkbaar
was (respectievelijk 35 en 34%),
waarna een daling volgde tot 24 en 25
procent op vijf en zes maanden.
Mogelijk speelt werkhervatting rond
de vierde maand aan het einde van
het wettelijk bevallingsverlof hierbij
een rol. Het percentage gemengde
voeding neemt vanaf drie maanden
geleidelijk toe. Mogelijk is dit toe te
schrijven aan de heersende praktijk
om al geruime tijd voor werkhervat-
ting te gaan ‘oefenen’ met de fles.
Opvallend is echter dat het aantal
melkvoedingen vaak (61%) voor
meer dan de helft uit kunstvoeding
bestaat. Slechts één op de zes (17%)
moeders geeft meer borstvoeding dan
kunstvoeding, en maar een enkeling
(3%) geeft ‘af en toe, maar niet dage-

lijks’ kunstvoeding. Dit bevestigt de
opinie dat introductie van kunstvoe-
ding een voorbode is van het volledig
stoppen met borstvoeding, en dat als
het gaat om monitoring het uitslui-
tend geven van borstvoeding als
belangrijkste parameter moet gelden.

Conclusie    In 2005 is het percenta-
ge moeders dat start met borstvoe-
ding vergelijkbaar met dat in de afge-
lopen jaren. De snelle daling in de
eerste maand zoals die de afgelopen
jaren werd gezien, blijft aanwezig.
De duur van de borstvoeding 
is toegenomen.

25 Procent borstvoeding

bij zes maanden

Afbeelding 1.

Prevalentie van

borstvoeding, kunst-

voeding en gemeng-

de voeding in 2005

naar leeftijd van het

kind.
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