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Borstvoeding

 21  1981 wordt, na jaren
van overleg, de International Code

of Marketing of Breastmilk Substitutes
door de vergadering van de wereldge-
zondheidsorganisatie aangenomen, in
de vorm van een aanbeveling. Voor de
WHO en Unicef was de wijze waarop
de voedingsmiddelenindustrie, zowel
bij zorgverleners als bij het grote
publiek, reclame maakte voor kunst-
matige zuigelingenvoeding een over-
weging voor het opstellen van de
gedragscode. De code is van toepas-
sing op producten (inclusief flessen
en spenen) die worden verkocht en
aangeprezen als vervangingsmiddelen
voor moedermelk, op de kwaliteit van
de producten, de beschikbaarheid, en
op de informatie over het gebruik. De
code gaat niet over bijvoedingen

(zoals potjes vaste voeding). Naar de
geest gaat hij wel over opvolgmelk
(een vervangingsmiddel van moeder-
melk), bijvoeding die op de markt
wordt gezet voor jongere zuigelingen.

Voorlichting    Door de code wor-
den overheden op hun plichten gewe-
zen waar het gaat om ‘objectieve en
consequente voorlichting over de voe-
ding van zuigelingen en jonge kinde-
ren’. Artikel 4.2 benoemt wat in de
voorlichting aan aanstaande en jonge
ouders steeds moet worden bena-
drukt: de buitengewone kwaliteit van
borstvoeding; de voeding van de aan-
staande moeders en hoe zij zich kun-
nen voorbereiden op het geven van
borstvoeding; de financiële conse-
quenties van het gebruik van kunst-

voeding en de gezondheidsrisico’s van
het verkeerd gebruik van deze midde-
len; de moeilijkheid van het terugko-
men op de beslissing geen borstvoe-
ding te geven; en waar nodig, het juis-
te gebruik van zuigelingenvoeding.
‘Op voorlichtings- en opleidingsma-
teriaal mogen geen afbeeldingen of
teksten voorkomen die het gebruik
van vervangingsmiddelen voor moe-
dermelk idealiseren’. Giften van fabri-
kanten ten behoeve van voorlichting
en opleiding aan de gezondheidszorg,
mogen alleen met toestemming van
overheidsinstanties. Artikel 5 legt het
reclamegedrag aan ‘het grote publiek
en moeders’ vast: geen reclame voor
deze groep. De uitwerking hiervan in
(waren)wetten is in Nederland mini-
maal.

Lokmiddelen    De artikelen 6 en 7
benadrukken dat (werkers in) de
gezondheidszorg de verkoop van
kunstmatige zuigelingenvoeding niet
mogen bevorderen en dat zij geen ‘lok-
middelen’ mogen aan te nemen van
fabrikanten. Zowel de fabrikant die aan
een werker in de gezondheidszorg een
toelage schenkt als de zorgverlener die
dit ontvangt, moet dit bij de instelling
waar de zorgverlener werkt, bekend-
maken. Fabrikanten mogen hen wel
voorichten. Dit dient ‘beperkt te blijven
tot wetenschappelijke en feitelijke gege-
vens’, met inbegrip van de informatie
zoals benoemd in artikel 4.2.

Lactatiekundigen zijn gehouden te
werken in de geest van de WHO-
code, zoals bepaald in de Interna-
tionale Gedragscode van hun be-
roepsgroep (IBCLE Code of Ethics).
Zij baseren zich in hun werk op 
recent wetenschappelijk onder-
zoek en praktijkervaring.

De integrale tekst van de Gedragscode is te lezen

op internet (www.who.int/nutrition/publica-

tions/code_english.pdf).

Visies op de WHO-gedragscode
In een gedragscode van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die dit jaar 25 jaar bestaat,

staan richtlijnen voor reclame en marketing rond babyvoeding. Ze zijn opgesteld vanuit het oog-

punt dat borstvoeding de voorkeur zou moeten krijgen. De inhoud van de code, bestaande uit elk

artikelen en drie resoluties, biedt ruimte voor interpretatie. Namens het bestuur van de

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen, geeft Marianne Bittremieux uitleg over de code.

Heleen Hayes, voorzitter van de Stichting Baby Voeding, geeft een reactie namens haar organisa-

tie en Jaap Schrijver doet dat namens Nutricia, producent van babyvoeding.
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De WHA (World Health Assembly) nam
de Internationale gedragscode voor
het op de markt brengen van vervan-
gingmiddelen voor moedermelk (de
WHO-code) aan als minimaal vereiste,
om de gezondheid van kinderen te
beschermen. Vervolgens is er regelma-
tig een aanvullende resolutie aange-
nomen, die steeds een onlosmakelijk
onderdeel van de WHO-code is. Deze
resoluties dichten de gaten in de code
en geven nieuwe inzichten weer, zoals
het advies om zes in plaats van vier
maanden exclusief borstvoeding te
geven. 

Nederland heeft de WHO-code niet
integraal in de nationale wetgeving
opgenomen. Zo is het verbod op recla-
me voor opvolgmelk eruit gelaten. Wie

een willekeurig babyblad openslaat of
een babybeurs bezoekt, ziet meteen
dat de WHO-code slechts minimaal is
overgenomen en dat kunstvoedingfa-
brikanten daar gretig gebruik van
maken. In advertenties en brochures
leggen ze uitgebreid uit welke nieuwe
innovatie de kunstvoeding nu nóg
beter en meer gelijkend op moeder-
melk heeft gemaakt. 

Er wordt lustig gebruik gemaakt van
zogeheten direct marketing: verlos-
kundigen krijgen vrolijke pakketjes
over de nieuwe verpakking van
Nutrilon, Friso Kindervoeding stuurt
ouders na de prijsverhoging van (con-
current) Nutrilon een brief waarin
wordt gewezen op hun eigen kinder-
voeding en hoe gemakkelijk de over-

stap daarnaar is. Zij sturen ook recla-
me aan mensen die een cadeaudoos bij
Felicitas bestelden. En wie op een ant-
woordcoupon aangeeft borstvoeding
te geven, krijgt als de baby vier maan-
den oud is een brief met zes monsters
opvolgmelk. 

De WHO-code is niet opgesteld
tegen het fenomeen kunstvoeding op
zich. Slechts de marketing ervan moet
aan de regels voldoen, zodat ouders
hun keuze voor de voeding van hun
(aanstaande) baby op basis van cor-
recte en objectieve informatie kunnen
maken.

De stichting babyvoeding controleert in

Nederland of de WHO-code wordt nageleefd.

Meer informatie: www.stichtingbabyvoeding.nl.

De WHO-code in de praktijk, schendingen in Nederland  

  



Dialoog met organisaties die borstvoeding stimuleren
In 2006 bestaat de WHO-code 25 jaar
en het is terecht dat aan dit feit ruim
aandacht wordt besteed. Het is opmer-
kelijk dat de tekst, tot stand gekomen
met medewerking van fabrikanten van
volledige zuigelingenvoeding, en aan-
genomen in 1981, nog steeds van
kracht is. Dat wil zeggen, dat in de
tekst, ondanks de vele resoluties van de
World Health Assembly (WHA), die
deels een verduidelijking van de code
nastreven, geen woord is veranderd.
Deze resoluties vormen geen onderdeel
van de code. Naar onze mening is dat
ook niet nodig, omdat de tekst van de
code voor ons duidelijk is. Reclame voor
volledige zuigelingenvoeding, gericht
op de (aanstaande) moeder, is conform
de code niet toegestaan en dat gebeurt
ook niet. Klachten van derden dat dit
wel gebeurt, hebben volgens ons te
maken met een andere (ons inziens
onjuiste) interpretatie van de code. 

De code heeft uitsluitend betrekking
op producten die zijn bedoeld, en als
zodanig worden aangeprezen, om als
vervanging van moedermelk te dienen.
Het enige product dat wettelijk hierop
aanspraak kan en mag maken, is volle-

dige zuigelingenvoeding. Dit is de enige
voeding die geschikt is om gedurende
de eerste vier tot zes maanden van de
zuigeling te dienen als exclusief voe-
dingsmiddel en daarmee de moeder-
melk vervangt zonder te stellen dat vol-
ledige zuigelingenvoeding gelijkwaar-
dig of zelfs beter zou zijn dan moeder-
melk. Iedere fabrikant van volledige
zuigelingenvoeding onderkent dit ten
volle en het etiket van dergelijke pro-
ducten geeft altijd aan dat vanaf de
geboorte moedermelk de beste voeding
voor de zuigeling is (‘Breast is best’). 

Het verstrekken van informatie over
volledige zuigelingenvoeding aan (con-
sultatiebureau)artsen, diëtisten en voe-
dings(des)kundigen wordt niet verbo-
den door de code. Dat zou ook contra-
productief zijn, want zeker degenen die
(aanstaande) moeders moeten advise-
ren, dienen op de hoogte te zijn van de
eigenschappen en kwaliteiten van vol-
ledige zuigelingenvoeding om een goed
advies te kunnen geven wanneer de
moeder niet kan of wil overgaan op
borstvoeding.

Opvolgzuigelingenvoeding (en bijvoe-
ding, zoals rijstebloem en andere

graanproducten, vruchtensap en maal-
tijden) wordt niet gebruikt als een moe-
dermelkvervangend product, is niet als
zodanig bedoeld en wordt zo niet aan-
geprezen. Het is bedoeld als een onder-
deel van een gevarieerde voeding wan-
neer de oudere zuigeling vanaf vier tot
zes maanden overgaat (het zogeheten
‘verspenen’) op een gevarieerde voe-
ding, om langzaamaan te groeien naar
een volwassen voeding. Juist reclame
voor opvolgzuigelingenvoeding en
babyvoeding geven aanleiding tot een
verkeerde interpretatie van de code.
Dergelijke reclame wordt niet verboden
door de code omdat deze producten
geen moedermelkvervangende produc-
ten zijn.

Vanaf deze plek doe ik als vertegen-
woordiger van fabrikanten van moeder-
melkvervangende producten graag een
oproep tot een opbouwende dialoog
met de organisaties die zich terecht
inzetten voor het stimuleren van borst-
voeding, vanuit het perspectief dat er
moeders zijn die hun zuigeling geen
borstvoeding kunnen, mogen of willen
geven.
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