
bijeenkomst
 | vo

e
d

in
g

 n
u

 |

21

| ja
n

u
a

r
i/fe

b
r

u
a

r
i 2010 | n

u
m

m
e

r
 1/2 |

symposium ‘borstvoeding in belgië: 
van kennis tot praktijk’

Nathalie Michels, Barbara Vanaelst, Krishna 
Vyncke
Universiteit Gent, Vakgroep Maatschappe-
lijke Gezondheidkunde

Het percentage vrouwen in België 
dat borstvoeding geeft, is verre 
van optimaal. In het kader van de 
wereldborstvoedingsweek hield het 
Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan 
in samenwerking met het Federaal 
Borstvoedingscomité een wetenschappelijk 
symposium rond borstvoeding. Het 
vond plaats in Brussel en had tot doel 
een breder maatschappelijk draagvlak 
voor borstvoeding te creëren en de basis 
te leggen voor de ontwikkeling van een 
actieplan in België.

Mary Renfrew, expert rond borstvoedingspro-
motie uit het Verenigd Koninkrijk, opende het 
symposium met een enthousiaste voordracht 
over de wetenschappelijk aangetoonde voor-
delen van borstvoeding, voor zowel het kind 
als de moeder. Gangbare kritiek op evidence 
based-onderzoek werd aangehaald: de moei-
lijkheid om hier randomized control trials uit 
te voeren, de vele confounders in het weten-
schappelijk onderzoek, de verscheidenheid 
aan definities van borstvoeding, de behoefte 
aan follow-up… 

Lage prioriteit Ondanks de moei-
lijkheden, is er een duidelijk voordeel van 
borstvoeding bij enkele veelvoorkomende en 
ernstige aandoeningen bij zowel het kind als 
de moeder. Vooral de resultaten rond diar-
ree, ademhalingsaandoeningen, cognitieve 
ontwikkeling bij het kind en borstkanker bij 

de moeder werden dieper uitgespit. 
Hoe is dan dat kleine percentage exclusieve 
borstvoeding te verklaren? Dit is vooral te 
wijten aan de lage prioriteit die hieraan wordt 
gegeven door gezondheidsinstellingen, het 
tekort aan ondersteuning voor de moeder en 
de schaamte om in het openbaar de borst te 
geven. In de toekomst zal moeten worden 
gebouwd aan een pro-actieve ondersteuning 
van de moeder en dienen er mediacampag-
nes opgezet te worden om de maatschappe-
lijke aanvaarding te vergroten.
Om ons bewuster te maken van de bedroe-
vende Belgische situatie, sprak coördinatrice 
Françoise Moyersoen over het Baby Friendly 
Hospital Initiative. De implementatie en 
voorlopige successen van dit initiatief in 
België brengen toch nog wat licht in de 
duisternis. 

ScandinaviSch modeL Het stramien 
van het congres veranderde vervolgens van 
kennis naar praktijk. Twee dames uit Zweden 
toonden het recept van het Scandinavische 
model. Ook in Zweden liep vroeger niet alles 
even vlot. Borstvoeding als oer-instinctieve 
handeling verloor in de jaren zestig van de 
vorige eeuw haar positie door het tekort aan 
kennis, de stijgende werkdruk bij vrouwen 
en de ontwikkeling van gesupplementeerde 
flessenmelk. Nieuw onderzoek naar de 
unieke eigenschappen van borstmelk bracht 
echter levenslicht voor de Amningshjälpen 
– een Zweedse ondersteuningsgroep voor 
borstvoedinggevende moeders. In 1992 werd 
ook hier het Baby Friendly Hospital Initiative 
geïmplementeerd. Naast de rol van profes-
sionals om de moeder voor te bereiden 
tijdens de zwangerschap en deze individueel 

een promotiefilmpje toont 

borstvoedinggevende moeders op openbare 

locaties in een ongedwongen sfeer.

te begeleiden in de eerste levensjaren van het 
kind, bleek moeder-tot-moederondersteuning 
een welkom initiatief.
Na de kennis- en praktijksessies was het tijd 
voor het hoogtepunt van de dag: de eerste 
publieke presentatie van de nieuwe Belgische 
televisiespot rond borstvoeding (www.borst-
voedingnatuurlijk.be). Dit promotiefilmpje 
toont beelden van borstvoedinggevende 
moeders op openbare locaties in een onge-
dwongen sfeer. Op deze manier proberen de 
makers borstvoeding als natuurlijk fenomeen 
te presenteren. 
Ter afsluiting werden in de namiddag ‘meet 
the expert’-sessies gehouden. Hierin werden 
de praktische aspecten besproken van 
wetgeving, moedervriendelijke zorg en het 
overbrengen van advies door professionelen.
De ontwikkeling van het promotiefilmpje, 
de oprichting van het Baby Friendly Hospi-
tal Initiative, de oprichting van het federaal 
borstvoedingscomité en symposia als deze 
brengen het bespreekbaar en haalbaar maken 
van borstvoeding voor Belgische moeders 
een stap dichterbij. 

meer informatie: 
www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en/index.
html.
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