
22 VOEDING NU | MAART 2006 | NUMMER 3

Interview

Begin jaren negentig was de daling in het geven van
borstvoeding vooral in de westerse wereld, maar ook in

ontwikkelingslanden, zo groot dat Unicef en WHO actie
ondernamen om het tij te keren. Deze organisaties kwamen
met het internationale Baby Friendly Hospital Initiative.
Instellingen in de gezondheidszorg die een beleid voeren
dat het geven van borstvoeding in de kraamtijd, zowel thuis
als in het ziekenhuis, bevordert en ondersteunt, kunnen een
borstvoedingscertificaat verwerven. Voorwaarde is dat zij
werken volgens de tien vuistregels voor het welslagen van
de borstvoeding (zie www.zvb.borstvoeding.nl). Om dit
actieplan in Nederland uit te voeren werd de Stichting Zorg
voor Borstvoeding opgericht die dit jaar tien jaar bestaat.
Oudesluys is bestuurslid van het eerste uur. De inspannin-
gen van de afgelopen jaren beginnen hun vruchten af te

werpen: de professionele zorgverlening rond de zuigeling
raakt steeds meer ingesteld op het geven van borstvoeding
zodat borstvoeding vanzelfsprekender wordt. ‘Makkelijk was
het niet’, vertelt Oudesluys. ‘Nederland neemt een aparte
positie in binnen de westerse wereld. De zorg rond zwan-
gerschap en bevalling vindt hier niet uitsluitend in het zie-
kenhuis plaats zoals in de meeste andere landen. Wij heb-
ben ook te maken met thuisbevallingen, poliklinische beval-
lingen en zuigelingenzorg en veel verschillende hulpverle-
ners zoals verloskundigen, kraamverzorgsters, huisartsen,
gynaecologen, consultatiebureau-artsen en kinderartsen, die
je allemaal op een lijn moet zien te krijgen. De certificering
liep daardoor moeizamer dan in andere landen.’ 

Oudesluys heeft daarnaast meegewerkt aan een standpunt
van de beroepsgroep van kinderartsen over de gezondheids-
voordelen van borstvoeding. Dit is opgenomen in een rap-
port van de Nederlandse Vereniging voor Kindergenees-
kunde (NVK) dat eind vorig jaar is verschenen. Daarin staan
ook de resultaten van een uitgebreide literatuurstudie naar
de relatie tussen het geven van exclusieve borstvoeding of
flesvoeding en de gezondheid van het kind. ‘Het rapport
geeft de wetenschappelijke onderbouwing aan de voordelen
van borstvoeding. Dit is een belangrijke ondersteuning voor
alle artsen.’

Baby Friendly Hospital    De eisen voor het verkrijgen
van een borstvoedingscertificaat voor instellingen in de
gezondheidszorg zijn streng, aan alle tien de vuistregels
moet onvoorwaardelijk worden voldaan. De regels zijn
internationaal vastgelegd en Unicef en WHO hebben ze alle
tien uitgebreid schriftelijk onderbouwd met wetenschappe-
lijk onderzoek. De naleving wordt getoetst en vervolgens
regelmatig gecontroleerd door twee speciaal daarvoor
opgeleide mensen, meestal lactatiekundigen. De regels
variëren van een scholingsbeleid voor het personeel tot een
totaal verbod op reclame van de fabrikanten van kunstvoe-
ding in de instelling. ‘Toen we tien jaar geleden begonnen
met de certificering wekten sommige regels grote weer-
stand op’, herinnert Oudesluys zich. ‘Een van de tien vuist-
regels luidt dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar
mogen blijven. Dit is belangrijk voor een goede binding tus-
sen moeder en kind, maar ook om op verzoek te kunnen
voeden in plaats van op vaste tijden. In Nederland lag de
baby in die tijd vaak op een aparte babyzaal, niet alleen
‘s nachts maar ook een groot deel van de dag. Huilende
baby’s zouden (andere) moeders maar uit hun slaap houden
was het idee. Het heeft heel veel overredingskracht gekost
om hier verandering in te brengen. Maar zelfs dan ben je er
nog niet. Dit voorbeeld geeft ook aan dat als je het beleid
in een instelling wilt wijzigen je niet alleen te maken krijgt
met het personeel, maar ook met de praktische uitvoering
en de consequenties voor bijvoorbeeld de inrichting van een
ziekenhuisafdeling.’

‘Ook het advies om de baby direct aan te leggen na de
geboorte, ook na een keizersnee, was revolutionair voor
velen,’ vervolgt Oudesluys. ‘Net als de regel dat het kind
geen andere voeding krijgt dan borstvoeding, tenzij op
medische indicatie. Destijds kregen baby’s als ze veel huil-
den al snel (glucose)water of kunstvoeding als bijvoeding.
Met het risico dat de melkproductie van de moeder niet
goed op gang komt.’

Toch zijn veel van deze dingen nu vanzelfsprekend, con-
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stateert Oudesluys tevreden.
De bijzondere situatie in de zorg rond

zwangerschap, bevalling en zuigelin-
genzorg in Nederland heeft er toe
geleid dat er naast de tien vuistregels
voor instellingen in de gezondheidszorg
ook zeven stappen voor ondersteuning
van borstvoeding in instellingen voor
Jeugdgezondheidszorg (consultatiebu-
reaus) zijn vastgesteld. De certificering
van kraamzorginstellingen verloopt een
stuk sneller dan van ziekenhuizen. Dat
is begrijpelijk omdat een ziekenhuis
niet alleen de zorg heeft voor moeders
en baby’s maar voor veel meer patiën-
ten. De kraamzorg richt zicht niet op
andere doelgroepen en heeft het daar-
door gemakkelijker. Het aantal kraam-
zorgorganisaties met een certificaat
bedraagt inmiddels 48. Het aantal zie-
kenhuizen is negen. 

Dat lijkt nog niet veel maar
Oudesluys verdedigt dat er in de zie-
kenhuizen al veel veranderd kan zijn
ten gunste van borstvoeding, zonder dat ze voor het certifi-
caat in aanmerking komen. Dit aspect vertroebelt ook de
resultaten van de vergelijking tussen gecertificeerde en
niet-gecertificeerde instellingen als het gaat om het aantal
kinderen dat borstvoeding krijgt en de duur daarvan. Veel
niet-gecertificeerde instellingen werken ook al grotendeels
volgens de tien vuistregels.

Hoe belangrijk het bevorderen van borstvoeding ook is,
Oudesluys benadrukt dat er geen dwang van uit moet gaan.
Ouders moeten goed geïnformeerd zijn. ‘Het mag niet lei-
den tot het aanpraten van een schuldgevoel bij mensen die
een keuze maken voor flesvoeding. Het Baby Friendly
Hospital geldt voor alle baby’s!’

Standpunt kinderartsen    De beroepsgroep van kinder-
artsen is een belangrijke factor bij het welslagen van het
borstvoedingsbeleid. Oudesluys is daarom blij met het
onlangs verschenen rapport van de NVK (zie www.pedia-
net.nl). ‘In de praktijk bleek dat kinderartsen vaak ambiva-
lent waren over de voordelen van borstvoeding. Zij stonden
er neutraal of positief tegenover maar konden ouders met
twijfels of problemen rond borstvoeding niet altijd goed
adviseren.’ Een speciale commissie van de NVK heeft een
uitgebreid wetenschappelijk literatuuronderzoek gedaan
naar de gezondheidsverschillen tussen borstvoeding en fles-

voeding. Voor de effecten van borstvoeding is gekeken naar
baby’s die drie maanden exclusief borstvoeding kregen. Er
waren te weinig studies beschikbaar om het effect van zes
maanden borstvoeding te kunnen onderzoeken, zoals de
WHO adviseert. 

‘Uit het onderzoek kwam naar voren dat borstvoeding
beschermt tegen allergische aandoeningen zoals atopische
dermatitis en astma/wheezing, gastro-enteritis, acute oor-
ontstekingen en wiegendood’, vat Oudesluys samen. ‘Voor

een bewijs van het effect op intelligentie, obesitas en dia-
betes mellitus type 1 was de toen beschikbare literatuur
onvoldoende.’

De NVK heeft in het rapport de uitspraak gedaan dat het
ook tot de taak van de kinderarts behoort borstvoeding te
bevorderen, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.
Oudesluys hoopt dat dit officiële standpunt kinderartsen
maar ook andere artsen zal helpen vrouwen actiever 
te begeleiden bij het geven van borstvoeding.
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