
 WereldBorstvoedingsWeek 

 van 1 tot en met 7 oktober 2019 

Borstvoeding vzw 

#Borstvoeding Ik ben voor! 

 



Deel I : Borstvoeding, een geschenk voor het leven 
 
Tijdens de Wereld BorstvoedingsWeek (WBW) zetten de deelnemende 
landen van de wereld het belang van borstvoeding extra in de kij-
ker. Zoals het al verschillende jaren de gewoonte is, vieren we in Belgi± 
de Wereld BorstvoedingsWeek (WBW) van 1 tot 7 oktober. 
 
Borstvoeding wordt hier bekeken in al haar aspecten : biologisch, immu-

nologisch, cognitief, affectieféWetenschappelijk onderzoek bewijst da-

gelijks het belang , levenslang, van borstvoeding zowel voor de baby 

alsook voor de moeder en dit op alle vlakken. 

Deel II : Internationaal Thema WBW 2019 
Op wereldvlak koos WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) 
voor de Wereld Borstvoedingsweek van 2019 voor het thema :  

óEmpower  Parents, Enable Breastfeedingô 
  

Er werd gekozen voor deze slogan omdat WABA zo-

wel de moeder als de partner  wil betrekken  in hun ac-

tie. Beide partners moeten ondersteund worden willen 

ze hun baby borstvoeden. 

Borstvoeden kan alleen de mama, maar wanneer de 

partner, familie, werkomgeving en alle personen en in-

stanties waarmee ze gewoonlijk omgaat en in contact komt haar onder-

steunen, komt het ten goede van de borstvoeding ®n de baby. 

Borstvoeding is teamwork. We moeten allen samen borstvoeding be-

schermen, promoten en ondersteunen. 



De doelstellingen voor de WBW 

 

 

Iedereen informeren over hoe borstvoeding verbonden is met 

voeding, voedselveiligheid en het verminderen van armoede. 

 

 

 

Verankeren: borstvoeding verankeren in beleidsvorming betref-

fende voeding, voedselveiligheid en het verminderen van ar-

moede. 

 

 

Samenwerken: met personen en organisaties die zich met de-

ze themaôs bezighouden. 

 

 

Aanmoedigen: van acties om borstvoeding te promoten als on-

derdeel van strategie±n rondom voeding, voedselveiligheid en 

bestrijding van armoede. 

 

   

  



Borstvoeding en duurzaamheid. 

Een duurzame en eerlijke wereld begint met armoede de wereld uit te 

helpen. Om een duurzame en gelijke wereld te verkrijgen moeten we 

moeite doen om armoede te be±indigen, de planeet te beschermen en 

zorgen voor welvaart. Ondervoeding, voedselonzekerheid en armoede 

hebben een effect op miljoenen mensen  en belemmeren een duurza-

me ontwikkeling. 

 

Borstvoeding is perfect voor de noodzakelijke voedingswaarden van 

het kind en zorgt voor de nodige immunologische noden. Borstvoe- 

ding is d® natuurlijke en optimale voeding voor het kind en zorgt voor 

een optimale bonding tussen moeder en kind. (bonding =het krijgen of 

het nastreven en stimuleren van een emotionele band; hechting) 

Hoewel de borstvoedingscijfers wereldwijd redelijk hoog liggen, krijgen 

toch maar 40% van de babyôs jonger dan 6 maanden uitsluitend borst-

voeding. Dit is lager dan de doelstelling van 50% uitsluitend borstvoe-

ding op 6 maanden tegen 2025* Deze cijfers vari±ren van land tot land. 

Wereldwijd blijft 45% van de moeders borstvoeding geven tot de baby 

24 maanden oud is. Een optimaal borstvoedingsbeleid 

kan jaarlijks meer dan 823 000 kinder- en 20 000 moedersterf-

tes voorkomen.  Het niet geven van borstvoeding is geassocieerd met 

een lagere intelligentie en een economisch verlies van 302 Miljard $ 

(260, milljard ú) per jaar*. 

 

In Vlaanderen: Op de leeftijd van 6 weken (2018) krijgt nog minder dan 

de helft (49,2%) van de kinderen uitsluitend borstvoeding. Na 12 le-

vensweken is dat nog 33,8% (2017). Op de leeftijd van 26 weken (= 6 

maanden) krijgt 12,4% (2017) uitsluitend borstvoeding  en 17,9% 

(2017) naast kunstvoeding soms ook nog borstvoeding.  Op 26 weken 

krijgt 69,8% van de kinderen geen enkele vorm van borstvoeding meer. 

Statistieken over borstvoeding op 12 en 24 maanden in Vlaanderen 

ontbreken.** 
*Statement of the International Baby Food Action Network (IBFAN): Celebrating World Breast-

feeding Week [1st to 7th August] 2017 

** Ref: K&G Kind in Vlaanderen 2017.   



Borstvoeding en verantwoordelijkheid. 

 

Borstvoeding is niet alleen de verantwoordelijkheid van een moeder. 

Het vereist ondersteuning van regeringen, gezondheidssystemen, 

gezinnen, gemeenschappen, werkgevers en werkplekken. Alle sectoren 

van de samenleving moeten hun bijdrage leveren om borstvoeding suc-

cesvol te maken voor moeders en baby's. Om dit te bereiken moeten 

vrouwen het recht hebben op eerlijke, objectieve, onbevooroordeelde 

informatie. Deze is nodig om een geµnformeerde keuze te maken over 

de voeding van hun baby, peuter en kleuter. 

Moeders hebben ook het recht op goede gezondheidszorg, met inbegrip 

van uitgebreide seksuele, reproductieve en maternele gezondheidsdien-

sten, alsook het recht op adequate bescherming van het moederschap 

op de werkplekken. Bovendien is een vriendelijke omgeving en zijn pas-

sende omstandigheden om op openbare plaatsen borstvoeding te kun-

nen geven cruciaal om succesvolle en duurzame borstvoedingspraktij-

ken te waarborgen. 

Ondanks de vele acties die de voorbije jaren ondernomen werden, is er 

nog veel werk om de kloof tussen de realiteit en de doelstellingen te 

dichten. De doelstelling is dat in 2025 50 ↓% van de babyôs op de leeftijd 

van 6 maanden uitsluitend borstvoeding krijgen. 

 

Borstvoeding voorkomt honger en ondervoeding in al zijn vormen en 

zorgt voor voedselzekerheid voor baby's, zelfs in tijden van crisis. 

Doordat borstvoeding een goedkope manier is om baby's te voeden, 

zonder extra belasting op het gezinsinkomen, draagt ze bij tot de ar-

moedebestrijding. 

Voeding, voedselzekerheid en 

armoedebestrijding zijn funda-

menteel voor het bereiken van 

de doelen gesteld door de 

Verenigde Naties. 



We volgen Lisa die tijdens haar zwangerschap op zoek is naar in-

formatie over borstvoeding. Bij wie kan ze terecht ?  

 

 

Fijn nieuws! Er is een baby op komst! Samen met 

haar partner gaat ze op zoek naar mooie kledij, in-

richting van de babykamer,é.   

In overleg met haar partner wil zij de baby zelf voe-

den. Haar partner steunt haar in deze beslissing. 

De steun van de partner aan de mama zorgt er ook 

voor dat de borstvoeding goed zal verlopen.  

 

 

De moeder weet zich ge-

steund, is daardoor ook 

rustiger en dat is niet al-

leen positief voor de 

borstvoeding maar het 

heeft ook een positieve in-

vloed op de sociale en 

emotionele ontwikkeling 

van het kind. 

Studies tonen aan dat de 

partner een positieve in-

vloed uitoefent wanneer hij kennis heeft opge-

daan over borstvoeding. Bij koppels die samen 

infosessies volgden zien we dat de borstvoe-

dingsperiode langer duurt dan bij koppels waar 

de vader/partner niet achter de keuze van borst-

voeding staat.  

 

Hoe sterk de invloed van de partner is op het wel-

slagen van de borstvoeding staat in relatie met 

zijn praktische en emotionele ondersteuning naar 

de mama toe. Partners spelen dus een belangrij-

ke rol in de keuze van voeding en de duur van de 

borstvoeding. Daarom stimuleren we vaders/

partners om samen de infosessies van Borstvoeding   vzw en/of baby-

caf®s bij te wonen. 


