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Oudere moeders geven langer 

borstvoeding

Hoe ouder de moeder, hoe langer zij 
borstvoeding geeft, blijkt uit onder-
zoek van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). Ook blijkt uit het 
onderzoek dat de laatste jaren steeds 
meer baby’s moedermelk krijgen en 
dat naarmate moeders hoger opgeleid 
zijn, ze langer doorgaan met het geven 
van borstvoeding. 

Het aantal vrouwen dat borstvoeding 
geeft, is sinds begin jaren negentig 
toegenomen. Tweederde van de baby’s 
kreeg toen kort na de geboorte borst-
voeding en dat aantal is gestegen naar 
driekwart van de baby’s in 2006. 

Vlak na de bevalling geeft 78 pro-

cent van de jongste moeders (15 tot 
en met 24 jaar) hun nieuwe kroost 
borstvoeding, zes maanden later is 
dat percentage sterk gedaald naar 23 
procent. Van de moeders tussen de 
25 en 34 jaar geeft 75 procent direct 
na geboorte borstvoeding. Na zes 
maanden geldt dat nog maar voor 30 
procent. Van de oudste moeders (35 
tot en met 44 jaar) voedt 78 procent 
haar baby meteen na de geboorte met 
moedermelk en 38 procent doet dat 
na zes maanden nog steeds. 

Volgens het Voedingscentrum pro-
fiteren baby’s het meest van alle voe-
dingstoffen en afweerstoffen in moe-

dermelk als ze een half jaar of langer 
borstvoeding krijgen. De grootste 
hoeveelheden beschermende stoffen 
zitten vooral in de melk van de eerste 
dagen na de geboorte, daarna bevat 
de melk minder voedingsstoffen. Dit 
compenseert het kind door meer te 
drinken naarmate het groter wordt. 
Moeders kunnen net zolang doorgaan 
met borstvoeding geven als zij willen. 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Pols 

Gezondheidsenquête, 2007.

Borstvoeding aan zuigelingen naar leeftijd en opleiding van de moeder
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