
 

Bronnen  en naslagwerk:  

Site : http://www.borstvoedingvzw.be/  

Forum : https://www.facebook.com/groups/borstvoedingvzw/  

FB pagina : https://www.facebook.com/Borstvoeding -vzw-245820395438839/ 

 

Voor de originele (Engelstalige) tekst en bronvermelding van de Wereld Borst-

voedingsweek 2017 kan u terecht op de website van WABA: http://
www.waba.org . 

 

Voor een volledige bronvermelding : surf naar www.borstvoedingvzw.be/wbw 
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FVGP: Federaal Voedings- en Gezondheidsplan: www.mijnvoedingsplan.be 

 
FBVC: Federaal Borstvoedingscomité: www.health.fgov.be/fbvc   
 

Voor alle activiteiten tijdens de Wereldborstvoedingsweek 2017: 
www.borstvoedingnatuurlijk.be  

 
Organiseert u zelf een promoactie voor Borstvoeding in het kader van de 

WBW laat dit registreren via www.borstvoedingnatuuriljk.be  

 

 

 In samenwerking met WABA  
De World Alliance for Breastfeeding Action, is een wereldwijd netwerk van orga-
nisaties en individuen. WABA gelooft dat borstvoeding het recht is van alle kin-
deren en moeders en wijdt zich aan het beschermen, promoten en ondersteu-
nen van dit recht en handelt volgens de Innocenti Declaration. WABA werkt 
nauw samen met UNICEF. 

Borstvoeding vzw is lid van IBFAN   
De International Baby Food Action Network is een wereldwijde 
coalitie van verenigingen die voor een optimale gezondheid  
voor kinderen nastreven door de promotie van gezonde voeding 
en borstvoeding. 

 
 
 

Vu en zetel : Oude Heidestraat 78; 3511 Hasselt 

 

 

 Wereldborstvoedingsweek  
 van 1 tot en met 7 oktober 2017  

Borstvoeding vzw 

Tijdens de Wereld BorstvoedingsWeek (WBW) zetten de deelne-
mende landen van de wereld het belang van borstvoeding extra in 
de kijker. Zoals het al verschillende jaren de gewoonte is, vieren 
we in Belgi± de Wereld BorstvoedingsWeek (WBW) van 1 tot 7 
oktober. 
 
 
 
In dit kader kozen het 
Federaal Borstvoe-
dingscomit® 
(FBVC) en het Fede-
raal Voedings- en Ge-
zondheidsPlan ïBelgi±
(FVGP-Belgi±) dit jaar 
voor de slogan:  
 

ñBorstvoeding, al 
eens over nage-
dacht ?ò 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.waba.org/
http://www.waba.org/
http://www.mijnvoedingsplan.be/
http://www.health.fgov.be/fbvc


Deel I : Borstvoeding, al eens over nagedacht 

De affiche die werd ontworpen voor het Federaal Borstvoedingscomit® 
(FBVC) en het Federaal Voedingsï en Gezondheidsplan Belgi± 
(FVGPðBelgi±) geeft ons te kennen dat moeders het meest kunnen le-
ren van andere moeders die borstvoeding geven of gegeven hebben.  

Er zijn vijf grote groepen die de jonge ouders ondersteunen. Het belang 
van ervaringen delen mag zeker niet onderschat worden.  

 

Moeders steunen moeders 

Het is belangrijk dat moeders an-
dere moeders steunen. Dit was al 
duizenden jaren zo. Jonge meisjes 
hadden bij hun moeder, grootmoe-
ders, tantes, buurvrouwen, 
vriendinnen,é  van kleins af aan 
gezien hoe het moest. Door het 
feit dat verschillende generaties 
samenleefden was er altijd wel iemand die klaar stond om te helpen, te 
steunen of raad te geven. Kersverse moeders werden door iedereen ge-
respecteerd. 

De verschillende generaties leven momenteel minder samen. 
De  moeders van de kersverse moeders gaan meestal nog uitwerken, 
willen wel helpen maar hebben er geen tijd voor en hebben dikwijls zelf 
geen eigen borstvoedingservaring omdat, toen zij moeder werden, kunst-
voeding de norm was die sterk gepromoot werd. 

Kersverse moeders staan er dikwijls alleen voor of hebben óhet gevoelô 
dat ze er alleen voor staan. Ze voelen zich onzeker en hebben er weinig 
vertrouwen in. 

Belgi± scoort bovendien zeer slecht qua statistieken over depressieve 
moeders en kinderen. 
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Moedermelk is LIVE  
Borstvoeding is, net als menselijk bloed, een levende vloeistof die oa., 
gezonde bacteri±n, antilichamen, witte bloedcellen, antimicrobi±le stof-
fen en celwandbeschermers bevatten en eiwitten die bescherming bie-
den tegen bacteri±n en virussen. De levende bacteri±n in moedermelk 
beµnvloeden de gezondheid van de baby. 'Uitsluitend' borstvoeding 
(GEEN andere voeding dan borstvoeding) zal baby's darm koloniseren 
met gezonde bacteri±n die levenslange voordelen kunnen hebben 
door te helpen bij het ontwikkelen van weerbaarheid tegen aandoenin-
gen zoals diabetes, obesitas,... Als de moeder in contact komt met 
een pathogene (ziekmakende) bacterie of virus zullen gespecialiseer-
de witte bloedcellen in de moedermelk de baby beschermen. Omge-
keerd, als de baby ziek wordt zal de overdracht van de ziektekiemen 
naar de borst van de moeder ervoor zorgen dat de moeder specifieke 
antilichamen aanmaakt. Deze antilichamen worden dan via de moe-
dermelk doorgegeven aan de baby om de immuniteit van de baby te 
versterken en de ziekte te bestrijden. En er is niet veel moedermelk 
nodig om de baby gezond te blijven houden: volgens een rapport van 
de Iowa Extension Service, bevat elke theelepel moedermelk 
3.000.000 ziektekiemendodende cellen, dus zelfs als een baby maar 1 
theelepel moedermelk krijgt per dag is dat erg waardevol. 

Minder grote ecologische voetafdruk, minder kosten aan ziekte-
verzekering,é 

Een recente Amerikaanse studie heeft berekend hoeveel de ganse 
Amerikaanse gemeenschap (moeders, werkgevers, gezondheidssys-
temen, de Amerikaanse staat) samen kan bezuinigen als het percen-
tage uitsluitend borstvoeding tot zes maanden, momenteel 12%,  zou 
stijgen naar 90%. 
Hun belangrijkste conclusie: de Verenigde staten zou dan 13 miljard 
dollar (13 biljoen Amerikaanse telling) bezuinigen! 
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1. Familie en sociaal netwerk 

De steun van de vader/partner aan de mama zorgt er ook voor dat de 
borstvoeding goed verloopt. De moeder weet zich gesteund, is daar-
door ook rustiger en dat is niet alleen positief voor de borstvoeding 
maar het heeft ook een positieve invloed op de sociale en emotionele 
ontwikkeling van het kind. 

Studies tonen aan dat de vader/partner een positieve invloed uitoefent 
wanneer hij kennis heeft opgedaan over borstvoeding. Bij koppels die 
samen infosessies volgden zien we dat de 
borstvoedingsperiode langer duurt dan bij 
koppels waar de vader/partner niet achter 
de keuze van borstvoeding staat.  

De invloed van de vader/partner op het 
welslagen van borstvoeding hangt af van 
de praktische en emotionele ondersteuning 
van de moeder. Vaders/partners spelen 
dus een belangrijke rol in de keuze van 
voeding en de duur van de borstvoeding. 
Daarom stimuleren we vaders/partners om 
samen de infosessies Borstvoeding en/of 
babycaf®s bij te wonen. 

We vroegen aan mama's: 'Wie was mijn grootste borstvoedingssupporter?' 

Een mama aan het woord : 

Mijn mama dus, gewoon door te luisteren en te weten wat wel en niet 
normaal was, en mij er te doen in geloven  (en het goeie voorbeeld 
te geven zoveel jaar voor mij) en Ammavita, het  vroedvrouwenteam 
voor de deskundige en menselijke hulpverlening, bij de 2 keer hob-
belige start . 

Borstvoeding als norm 

Borstvoeding moet beschouwd worden als normaalste voeding voor de 
baby en de peuter. Het is d® voeding waarmee alle andere voeding 
moet vergeleken worden. De evolutie heeft ervoor gezorgd dat de 
melk die een moeder produceert  volledig inspeelt op de nutritionele en 
immunologische behoeften van de baby en de peuter. Geen andere 
voeding kan in de verste verte tippen aan dit staaltje van natuurlijke 
perfectie. Het niet geven van moedermelk heeft een aantal negatieve 
consequenties. Hoe meer we via wetenschappelijk onderzoek te weten 
komen over de wonderbaarlijke samenstelling van moedermelk, hoe 
meer we beseffen dat het niet geven van borstvoeding/moedermelk op 
korte en lange termijn onvermijdelijke negatieve gevolgen heeft.  

Een van de grootste gevolgen van het niet geven van moedermelk, is  
het verschil in samenstelling van de darmflora. De darmen kunnen be-
schouwd worden als ®®n van de belangrijkste organen ter verdediging 
van onze immuniteit. De samenstelling van de darmflora van iedere 
borstgevoede baby of peuter zorgt voor een optimale weerstand tegen 
alle mogelijke pathogene (ziekmakende) indringers.  De darmflora van 
een niet-borstgevoede baby of peuter is volledig verschillend van de 
darmflora van een borstgevoede baby of peuter.  

Borstmelk is anders bij nacht 
Studies van onderzoekers in Spanje hebben hogere niveaus van nucle-
otiden (eiwitten) die GABA (Gamma-aminoboterzuur, een slaapinduce-
rende neurotransmitter) stimuleren, gevonden in de avondmoedermelk. 
Avondmelk is ook rijk aan tryptofaan, een slaapinducerend aminozuur 
dat de aanmaak van serotonine bevordert. Dat hormoon is van vitaal 
belang voor hersenfunctie en ïontwikkeling. Zolang de baby nachtvoe-
dingen nodig heeft en ook krijgt, wordt zijn/haar mogelijkheid voor een 
levenslang gevoel van welzijn ondersteund. 
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Charter voor de bescherming en ondersteuning van borstvoeding.  

 

Elke mama heeft het 
recht om haar baby 
borstvoeding te ge-
ven wanneer haar 
baby honger heeft, 
want een baby heeft 
het recht om gevoed 
te worden. Ze mag 
overal borstvoeding 
geven zowel in priva-
te als in openbare 
plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie kan 
je lezen  : 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/
fpshealth_theme_file/charter_borstvoeding_nl2.pdf . 
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Een mama aan het woord : 

Mijn toen-vriend, vader van mijn kids. Helaas zijn we niet meer samen. 
Na een bezoekje consultatiebureau waar volgens de weegschaal mijn 
eerste dochter was afgevallen, was ik een hele dag aan het kolven, 
voeden, bijvoeden. Doodop was ik. Toen hij thuis kwam zat ik on-
troostbaar met dochter - ook ontroostbaar - op bed. Hij zou een hart-
stikke lieve papa zijn geweest als hij had gezegd, geef mij de baby, 
dan geef ik haar een flesje en kun jij even slapen. Maar dat zei hij niet. 
Hij zei, geef mij de baby, dan breng ik je een kopje thee en de telefoon 
en bel die mevrouw van de borstvoeding nog een keertje. "Die me-
vrouw van de borstvoeding" was een vrijwilliger  van Vereniging Borst-
voeding Natuurlijk (VBN) en dat telefoontje redde onze borstvoeding... 
en indirect ongetwijfeld die van alle volgende kinderen. Ik ben daarna 
zelf de opleiding gaan doen en ben bijna 5 jaar VBN vrijwilliger ge-
weest. Mijn ex blijf ik eeuwig dankbaar voor dat kopje thee en de tele-
foon.  

 

Binnen de familie kan de nauwe band die er is of die er kan ontstaan 
ervoor zorgen dat de (toekomstige) mama bij hen terecht kan met haar 
bezorgdheden en vragen. Een vertrouwensband is belangrijk om erva-
ringen te delen. 
 
Via sociale contacten buiten het gezin: 
vriendinnen, collegaôs, in het park, aan 
de school, facebook, internetforums,é 
krijgt de moeder allerhande tips en 
ervaringsverhalen mee. Deze kunnen 
helpen om de eigen  borstvoedingspe-
riode succesvol te laten verlopen. Er is 
veel informatie terug te vinden via in-
ternet maar helaas is niet alle informa-
tie even betrouwbaar. 
 
        Babybar Dranouter 2013 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/charter_borstvoeding_nl2.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/charter_borstvoeding_nl2.pdf


2. Borstvoeding vzw 

Onze vereniging is een vereniging van moeders die zelf 
borstvoeding gegeven hebben en die andere moeders 
willen helpen om succesvol borstvoeding te geven. Zij 
hebben allen een opleiding gevolgd. 

Onze borstvoedingsconsulentes vind 
je verspreid over heel Vlaanderen en 
zijn dagelijks bereikbaar via telefoon 
of mail. Sinds een aantal jaren is de 
hulpverlening binnen onze vereniging 
aangevuld met sociale media, via 
facebook,WhatsApp,.... 

De infosessies (met informatiever-
strekking als hoofddoel en uitwisselen 
van ervaringen als nevendoel) werden 
uitgebreid met moedergroepen. Dit 
zijn bijeenkomsten van zwangeren en borstvoedende moeders (partners 
en grootouders zijn ook welkom) met als hoofddoel het delen van elkaars 
ervaringen. 

 
 
Een mama aan het woord : De allerliefste en beste borstvoedingsconsu-
lente woont toevallig in mijn buurt! Dank je lieve Veerle Peeters *, voor je 
onuitputtelijke enthousiasme, je soms zeer plastische uitleg en hilarische 
voorbeelden, je schouder om op te steunen, maar ook om op uit te huilen, 
je eeuwige geduld, je voortdurende bereikbaarheid en je waanzinnige re-
lativeringsvermogen! Na lang dralen en op advies van die andere prachti-
ge madam Anja Deelkens *  bij je aangewaaid, maar ondertussen vrien-
den voor het leven!  

 
 
* consulente bij Borstvoeding vzw 
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Niet enkel de keuze voor borstvoeding, maar ook het welslagen en de 
duur van de borstvoedingsperiode wordt mee bepaald door haar omge-
ving. 

Het aantal kinderen dat borstvoeding kreeg is de voorbije 20 jaar in de 
meeste landen ter wereld, onder de wereldwijde doelstelling gebleven. 
Zelfs wanneer de borstvoedende moeders een goede start van de 
borstvoeding kennen, zien we al te vaak in de maanden of zelfs eerste 
weken na de start plots een sterke daling in de borstvoedingscijfers. 
Veel moeders stoppen voortijdig.  

Op een leeftijd van 6 weken krijgt nog minder dan de helft (48,9%) 
(cijfer 2016)* van de kinderen uitsluitend borstvoeding. 

Na 12 levensweken is dat nog ongeveer 33% (cijfer 2015)* en op een 
leeftijd van 26 weken krijgt 11% (cijfer 2015)* uitsluitend borstvoeding. 
Ook dan is de nood  aan steun en informatie hoog. Kinderen die langer 
dan 1 jaar borstvoeding krijgen blijven de uitzondering, hoewel hun 
aantal stijgt. 

Het zal moeilijk worden om tegen 
2025 de doelstelling, het percenta-
ge uitsluitend borstvoeding voor de 
eerste 6 maanden te verhogen tot 
50%, te halen. 

Nieuwe bewijzen die in januari 
2016 in de Lancet-serie  werden 
gepresenteerd, bevestigen dat opti-
male borstvoeding per jaar 823.000 
kinderlevens kan redden en 302 
miljard USD aan de wereldeconomie kan toevoegen. 

 

 
 
*Kind&Gezin: ôKind in Vlaanderen2016ô 

 
 
 
 


