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In Nederland wordt minder (lang)
borstvoeding gegeven dan vanuit
gezondheidsoogpunt wenselijk zou
zijn. Borstvoeding geven, is in
Nederland kennelijk (nog) niet de
sociale norm. Een van de doelen van
de campagnes ter stimulering van
borstvoeding is gericht op het laten
verschuiven van de sociale norm naar
meer borstvoeding.

In augustus 2002 en in februari 2006
hebben respectievelijk 1.998 en 2.263
mensen van 16 jaar en ouder vragen
beantwoord over allerlei aspecten
rond borstvoeding. Het onderzoek is
uitgevoerd door CentERdata, verbon-
den aan de Universiteit van Tilburg in
opdracht van het Voedingscentrum.

Hoe staat de Nederlandse bevolking
tegenover het geven van borstvoe-
ding? Vinden mensen het gênant om

privé of in het openbaar blote borsten
te zien? Is er een groot verschil in
beleving als een moeder in het open-
baar haar kind de fles geeft of de
borst? Weten mensen welke wettelijke
voorzieningen er zijn om borstvoe-
ding te geven in de werksituatie?
Beschouwen werknemers de bestaan-
de voorzieningen op het werk als nor-
maal?  In de grafiek zijn de gevoelens
weergegeven die mensen ervaren in
vier verschillende situaties: een beken-
de of een onbekende vrouw die fles-
dan wel borstvoeding geeft.

Het percentage in de categorie ‘geen
speciaal gevoel’ is beduidend lager bij
borstvoeding (8,7%, 13,7%) dan bij
flesvoeding (21,1%, 27,5%). Het
geven van borstvoeding roept dus
vaker een specifiek gevoel op dan het
geven van flesvoeding. Hoewel de

aanblik van een onbekende vrouw die
borstvoeding geeft door veel meer
mensen als ‘natuurlijker’ wordt erva-
ren dan de aanblik bij het geven van
flesvoeding, is ook het gevoel van
gêne/ongemak het grootst (14,1%).
Het gevoel van weerzin is in alle situ-
aties verwaarloosbaar klein. Deze
gevoelens zijn stabiel want de ant-
woorden in 2006 verschillen nauwe-
lijks van die in 2002.

Als een vrouw in het openbaar, bij-
voorbeeld in een restaurant of trein,
in hun bijzijn borstvoeding geeft,
wordt dat met enig verschil ervaren in
2002 en 2006. In 2006 vindt zo’n 60%
van de mensen het heel normaal of
vrij normaal. Dat zijn wat meer men-
sen dan in 2002, de stijging bedraagt
ongeveer 3%.
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