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Borstvoeding

   campagne is te 
stimuleren dat meer kinderen en

vrouwen langer kunnen genieten van
de positieve effecten van borstvoe-
ding. De meeste moeders beginnen
immers wel met borstvoeding (circa
80 procent), maar dit percentage
loopt heel snel terug: in 2002 kreeg
slechts 17 procent van de baby’s van
zes maanden uitsluitend borstvoe-
ding. Doelstelling van de campagne is
in 2006 dat dit percentage gestegen is
naar 25 procent.

Uit onderzoek, voorafgaand aan de
campagne, bleek dat de redenen
waarom moeders vroegtijdig stoppen
niet alleen te maken hebben met
moedergebonden factoren, zoals
onzekerheid over de hoeveelheid en
kwaliteit van de voeding, maar ook
met randvoorwaarden om met plezier
en succes borstvoeding te geven.
Randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld:

goede begeleiding door zorgverleners,
een maatschappij die positief staat
tegenover borstvoeding en steun in de
directe omgeving van de moeder (1).
De campagne richt zich niet alleen op
(aanstaande) moeders, maar ook op
het verbeteren van deze randvoor-
waarden.

De afgelopen jaren is een scala aan
activiteiten ondernomen die er vaak
op zijn gericht om borstvoeding van-
zelfsprekender te maken. In de cam-
pagne wordt nauw samengewerkt met
tal van organisaties die betrokken zijn
bij de begeleiding van borstvoeding;
niet alleen beroepsverenigingen van
zorgverleners, maar ook de borstvoe-
dingorganisaties. Al deze organisaties
zijn vertegenwoordigd in het platform
Borstvoeding. Dit platform adviseert
over de campagne, maar meer en
meer vindt er ook onderling afstem-
ming plaats over activiteiten en knel-
punten.

Activiteiten    Borstvoeding wordt
in onze maatschappij weliswaar
gezien als de beste voeding voor
baby’s, maar niet als de norm; zeker
niet als een kind wat ouder is dan een
paar weken. Om een onderwerp als
borstvoeding op een positieve manier
onder de aandacht van de Neder-
landse bevolking te brengen, ligt mas-
samediale aanpak voor de hand. Om
budgettaire redenen is de campagne
vooral aangewezen op het genereren
van ‘free publicity’. Bijvoorbeeld aan
de hand van resultaten van prikkelen-
de internetstellingen als ‘Borsten
mogen overal bloot voor borstvoe-
ding’ of ‘Vrouwen die zes maanden
borstvoeding geven, verdienen een
overheidspremie’. Het beeldmerk
‘Voeden kan hier’ is ook in dit kader
ontwikkeld. Met dit beeldmerk kun-
nen horeca-instellingen, winkelbedrij-
ven, maar ook zorginstellingen duide-
lijk maken dat zij positief staan tegen-
over borstvoeding en dat moeders bij

hen ook welkom zijn als ze hun kind
de borst willen geven.

De belangrijkste interventie gericht
op het verbeteren van de begeleiding
bij borstvoeding is certificering van
zorginstellingen (bijvoorbeeld zieken-
huizen of kraamzorg- en jeugdge-
zondheidszorginstellingen) met een
goed borstvoedingbeleid volgens de
Nederlandse bewerking van het
WHO/Unicef-programma Baby
Friendly Hospital Initiative.

Voor de moeders is het tijdschrift
BV borstvoeding ontwikkeld. Een
eigentijds magazine over allerlei
aspecten van het geven van borstvoe-
ding voor (aanstaande) ouders. In het
tijdschrift worden zakelijke informa-
tie, tips, mode en ‘fun’ gecombineerd.
Het tijdschrift verschijnt één keer per
jaar in een oplage van 185.000 stuks
en wordt vooral via verloskundigen
verspreid.

Borstvoeding en werk was ook een
belangrijk thema. In samenwerking
met de Design Academy Eindhoven
werd een ontwerpwedstrijd gehouden
van producten die het combineren
van borstvoeding en werk kunnen
vergemakkelijken, bijvoorbeeld
mobiele kolfunits. De ontwerpen wer-
den beoordeeld door een deskundige
jury onder voorzitterschap van de
voormalige minister van VWS,
mevrouw Borst. De wedstrijd heeft de
nodige aandacht in de pers gekregen.
De ontwerpen zelf vormden de spil
van een informatieboekje voor werk-
gevers over borstvoeding en werk en
de voordelen voor werkgevers als een
moeder borstvoeding blijft geven.

Voor moeders is de deurhanger
‘Niet storen, ik kolf ’ ontwikkeld, met
daarop informatie over de wetgeving
over kolven of voeden op de werk-
plek, maar ook tips om dit praktisch
te realiseren.

Resultaten    De voorgaande acties
vormen slechts een greep uit de acti-

Borstvoeding verdient tijd
In oktober 2002 ging de campagne Borstvoeding verdient

tijd van start. Een meerjarencampagne van het

Voedingscentrum in opdracht van het ministerie van

VWS. Aanleiding voor deze campagne vormden de

Nederlandse borstvoedingscijfers die negatief afstaken

tegen die van andere Europese landen, afgezet tegen het

steeds sterker wordende bewijs van de gezondheidseffec-

ten van borstvoeding. Dit jaar is het laatste campagne-

jaar. Welke activiteiten hebben de afgelopen jaren plaats-

gevonden en wat leverden ze op?

 



,

 

Aantal gecertificeerde 

instellingen tijdens de campagne-

periode gestegen



VOEDING NU | MAART 2006 | NUMMER 3 27

viteiten die tot nu toe hebben plaats-
gevonden. Wat zijn de resultaten.
Elders in dit nummer wordt verslag
gedaan van de meest recente peilin-
gen over melkvoeding. Daaruit blijkt
dat het percentage zuigelingen van zes
maanden dat volledig borstvoeding
krijgt de afgelopen jaren naar 25 pro-
cent is gestegen. Hoewel dit resultaat
niet alleen valt toe te schrijven aan de
campagne, heeft deze daar zeker aan
bijgedragen.

De aandacht voor borstvoeding in
de media is de afgelopen jaren sterk
toegenomen, vaak op een positieve
manier. In de evaluatie van de cam-
pagne zal ook worden onderzocht of
de houding in de maatschappij ten
opzichte van borstvoeding de afgelo-
pen jaren is veranderd en de kennis
hierover is toegenomen.

Uit de peiling over melkvoeding is
ook gebleken dat het tijdschrift BV
borstvoeding goed wordt gelezen en
als (zeer) bruikbaar wordt gezien. Het
tijdschrift blijkt de hele doelgroep van
zwangere en pas bevallen vrouwen te

bereiken, inclu-
sief moeders met
een laag oplei-
dingsniveau. Het
effect op de duur
van de borstvoe-
ding is ook
onderzocht.
Vrouwen die het
tijdschrift BV
borstvoeding
lezen, blijken zes
weken borstvoe-
ding te geven,
vrouwen die het
blad niet lezen
vier weken, zij

het dat het verschil statistisch niet sig-
nificant bleek(2).

Het aantal gecertificeerde instellin-
gen is gedurende de campagneperio-
de gestegen. Niet alleen kunnen
kraamzorgzorginstellingen en zieken-
huizen een certificaat behalen, maar
ook JGZ-instellingen en verloskundi-
genpraktijken komen hier voor in
aanmerking. Vooral het aantal kraam-
zorginstellingen met een borstvoe-
dingscertificaat is de afgelopen jaren
fors toegenomen. Het percentage zui-
gelingen dat kraamzorg van een
gecertificeerde instelling krijgt, is van
ongeveer 20 procent in 2002 gestegen
naar ruim 50 procent in 2005. De
resultaten van de peilingen over
melkvoeding geven aan dat certifice-
ring een positief effect heeft op het
aantal moeders dat begint met borst-
voeding en de kraamzorgperiode
(eerste acht dagen) (3).

Hoewel nog steeds erg laag, is het
percentage werkgevers dat weet dat er
wetgeving bestaat over voeden of kol-
ven op de werkplek gedurende de

campagneperiode toegenomen van 21
naar 26 procent (4).

Positieve resultaten dus. Maar dat
neemt niet weg dat er nog veel winst
te boeken valt. Of zoals de minister
van VWS in zijn reactie op de nieuwe
borstvoedingscijfers aangaf:

“Ik ben blij met de stijgende trend.
Toch daalt het aantal vrouwen dat
borstvoeding geeft na aanvang snel.
Om de gezondheidsvoordelen van

borstvoeding optimaal te benutten,
zou het percentage kinderen dat zes
maanden borstvoeding krijgt net zo
hoog moeten zijn als vlak na de
geboorte. Het stimuleren van borst-
voeding vanuit de overheid, diverse
betrokken organisaties en de sociale
omgeving, blijft dan ook belangrijk!”

Om de gedane investeringen niet
teniet te doen, is op z’n minst onder-
houd nodig, maar om de borstvoe-
dingscijfers verder te doen stijgen, zijn
extra inspanningen en daaraan gekop-
pelde budgetten noodzakelijk. Ook 
na 2006 blijft borstvoeding tijd 
verdienen!

Campagne draagt bij aan 

stijging van kinderen met zes 

maanden borstvoeding
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