Iot in de viiÍtiger ioren gof biino iedere moeder in llederlond hoqr
boby de borst. Als dot om wot voor reden don ook niet lukte, wor eÍ
meeslql wel een cndere noeder bereid de boby te voeden.In die tiid
begon nen, door de technis(hevooruitgcng, mel de massoproduktie
von flesvoeding.Binnen tien ioor veroverdede zuivelindustrieeen
grool deel vqn de nrorkt. Ook in ontwikkelingslondenpÍeec men vtnoÍ
die tiid deze 'revolutionoire'vindingoan. Ondernqmenqls ,Írision
Ílog', 'Dutch Boby' en 'Írision Girl', verschenenborslvoeding
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vervongendeprodukten op de wereldnrorkt. ln ontwikkelingslonden
imiteert men gÍoog de weslerse levensstiil,wsnt don is nen ,nodern'
en 'welvqrend'! Door hel grotis uitdelen von flegvoedingenin
ziekenhuizengingen sleeds meer moederserloe over de borstvoeding
le vergelen. Dot leyerde ol gouw grote problenen op.
Flesvoeding is duur, een enorme r-ritgave
voor ouders met een mager inkomen. Om
kosten te sparen wordt de melkpoeder
soms met teveel water aangelengd, waardoor de baby's te weinig voedingsstoffen
binnen krijgen. Dclor gebrek aan schoon
water is het dikwijls onmogelijk de fles
goed schoon te maken. Schaarse brandstof
maakt het lasiig en tijdrovend het water te
koken. Vaak verhit men het water te kort,

hoofd van de afcleling, vertelt enthousiast
over haar werk. Dc rnedewerkers van de
kraamafdeling staan zeer positief te5;enover

tlonslers

borstvoeding. Zeker driekwart van dc jonge
moeders in dii streekziekcnhuis geeft borst-

Nu, tien jaar 1ater,constateren diverse actiegroepen massale overtredingen van de
code. Zo deelt dc zuivelindustrie nog
steeds monsters uit aan ziekenhuizen, (kinder)artsen en consultatiebureau's. De Europese Commissie gaf richtlijnen uit voor de
interne markt en de exportmarkt. Deze bleken echter volstrekt onvoldoende. Als reactie schreven in maart 1991 de Europese
urutcrp directies en de al6;emeen directeur
van uNlcEF,James Grant, een brief aan de
voorzitter van de Europese Commissie,
Delors. Enkele richtlijnen werden daarna

Eenvrouwuit kiood geeÍthoorkindde borst.
f olo:lloggie
Murroy-Iee.

In het Maosziekenhuis
hongtde olÍicheover horstvoefingop hetprikbord.
falo:Luros
vonderHoeven

zodat er bacteriënen ziektekiemenachterblijven. Ook worden er restjesbewaard;
gevolg: schadelijkebacteriën.Talloze
baby's stervendoor verkeerd gebruik van
flesvoeding.Veelbaby's krijgen diarree en
andereziektes.Medischebehandelingis
duur. Vaak lenen ouders hiervoor geld van
plaatselijkegeldschieters,tegenwoekerrentes.Schuldenkunnen zo hoog oplopen, dat
men uiteindelijk land en andcre bezittingen
moet verkopen.In huishoudenswaarin aan
allestekort is, blijft er door dure flesvoeding nog ninder over voor kleding, huisvesting,onderwijs en voedsel.De flesvoeding-epidemienam in de zeventigerjaren
zulke vormen aan, dat artsen,verpleegkundigen en consumentenorganisaties
in actie
kwamen. Er volgde een wereldwijde campagne tegende handel in flesvoeding.In
1981Íormuleerdede Wereld gezondheidsorganisatieeen InternationaleCode voor
Marketing van Vervangersvan Borstvoed ing. Opd ringerige reclame-activititeiten
moestenvoortaan achtcrwegeblijven.

aangepast en ten uitvoer gebracht in de
interne markt. De voorS;onestelde
exportregulering bleef echter tot op heden

ongewijzigd.Ontn ikke'lingslandenlijken
weer eenshet kind van dc rekeninq te h'orden.

Boby-vriendeliik?
Babyvoeding is dus nog steeds cen actueel
probleem. Maar hoever reikt de invloed van
de borstvoedingscampagne die uNrcEr-'endc
Wereld gezondheidsorganisatie gezamenlijk
vot'ren? En hoe baby-vriendelijk zijn
Nederlandse ziekenhuizen eigenlijk? De
kleine stad Boxmeer is een regionaal centrum. Buiten de bebor.rwde kom liet het
vierhorrdertl bt'dden k'llerrde MaaszicLenhuis. In de vergaderzaal van de directie'
maak ik kennis met twee verpleegkundigen
van de kraamafdeling. Mevnrun' Kool,

voeding, maar de verpleegvundigen hebben
weinig invloed op die kcuze. Als vrouwen
bevallen is die keuze allang gemaakt,
meestal in het begin van de zwangerschap.
Volgerrs mevrolrw Kool zijn vooral de houding van huisartsen, specialisten en verloskundlgen hierbij van bclang. Zij zien hun
'patiënten'
bij de regelmatig terugkerende
controle-bezoeken. Ook de bcgeleidingsgroepen van het plaatsclijk Kruisr,r,'erkzoudcn veel invloed hcbben. Er blijken maar
weinig aanstaande moeders in de verloskamer te komen, die niet dc voor- en nadclen
van fles- dan u.el borstvoedins kennen. Volgens dc verpltt'g,kundigen kit'zen rle mee:te
'plattelanders'
voor de natuurlijke
voedingsmethode, omdat die traditioneel
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Samenvatting van de Internationale Code
voor Marketing van Vervangers van Borstvoeding.
1. Geen reclarne voor borstvoeding-vervangende middelen, flessen of spenen.
2. Geen g;ratismonsters voor moeders.
3. Ceen promotie van produkten in instellingen voor gezond heidszorg.
4. Ceen bedrijfsverpleegsters die de 'kunst
valr het moederschap' uitdragen aan
moeders.
5. Geen geschenkerr of monsters voor gezondheidswerkers.
6. Geen teksten of plaatjes die flesvoeding
idealiseren, geen baby's op etiketten.
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7. Informatie voor gezondheidswerkers
dient wetenschappelijk en Íeitelijk te
zrln.
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8. Informatie over kunstmatige babyvoeding, inclusief die op de etiketten, dient
de gevarerr te vermelden, die samenhangen met kunstmatige babyvoeding.
9. Ongeschikte produkten, zoals gezoete
5;ecurdenseerdemelk, moeten niet aanbevolen worden voor baby's.
10. Alle produkten moeten van goede kwaliteit zijn er er moet rekening worden
gehouden met de klimatologische omstandigheden en de opslagmogelijkheclen van het land waarin zij worden gebruikt.
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van moeder op dochter n'ordt doorgegeven
De meeste kraamvrourt.en verblijvcn allecn

voeding. Door de uNrCr-l-trctiebestaat er
hernieuwde beiangstelling voor natuurlijkc

voor cen poliklinische bevalling in het ziekenhuis. Zo'n verbliif ciuurt niet l.rnger dan
24 uur. (In Nederland bevallen nog steeds
de mceste vrou\ven thuis.) In het Maasziekenhuis legt mcn direct na dc geboorte de
baby aan de borst. Vrocger gaven moeders

rnoedcrmelk is vcrontreinigd door dioxinc
en zware metalen. Deze nadelen tvegen

voeding. Borstvoeding bevat afwecrstoffen,
o.m. tcgen allergicën; het contact tusselr

volgens de rneeste deskundigen niet op
tegerr de voordelcn. Ook de overheid is

mocder en kind wordt versterkt; koemclk
allergie is uitgesloten. Zelf vocden is bovcndien goedkoop en gemakkelijk. Als argr-rmenten tegen borstvoeding; worden gebruikt: problemen bij werk buitenshuis;

c'laarvan overtuigd. Zo mogen trmbtenaren
gedurendc een jaar tijdens werktijd hun
baby voeden in een spcciale kantcr.

cle voedingen op vaste tijden. Het lijkt echter beter orn het kinc-l te latc.n drinken als
het honger heeft. Van beltrng is, dat dc'moeders zich pÍcttig en ontspannen voelen.
Over bemoeienis van de babvvoedingsindustrie met het zickerrhuis is mcvror-rw.Kool
heel helder: "Het is onze aÍc-lelingen wij
beslissen rvat er r,r,elof nict gebenrt." Dc
afdcling heeft st.rppen onclernomen om een
borstvoedilLgsbeleid van de grond te krii
gcn. Ik zie dat het UNTCEF
affiche aan cle
muur hangt. Hier kan dc campatgne nict
meer stuk!

De helÍt
Ecn paar dagen later ben ik te gast in het
Aacaclemisch Ziekenhuis St. Radboud in
Nijmcgen. Op cle krar;rmafcle-lingspreek ik
met verpleegkunclige mevrour,r' Gooren. De
kraamafdeling hecft een tijdeliike, onpersoonlijke huisvesting, dankzij allcrlei hcrin
clclingen. Op dc afcleling is hct verpiegend
personeel vrijr'r,el unanicrn van mening, dat
borstvoeding het beste is. Maar rnen hceft
er geen probleern mec, als vrouwen aan
flesvoedingl de voorkeur geven. Volgens
me\rrouw Cooren hangt het vooral van de
houding van de artse'n af, waar zij voor kiezen. Wel proberen de verpleegkurrdigen
met dc aanstaande rnoedcrs te praten over
hun keuzc, maar zij willen hen niet ompraMevrouw

Nijdam, vcrloskundige van het
Radboudziekenhuis, mcent dat ongcveer
de helft van de mocders voor borstvoeding
kicst. De groep die voor cle fles kiest geeft
mecstal als reclen op: 'werk buitenshuis' of
'man
stelt het niet op prijs'. Er bestaat volgens mevrouw Nijdam geen zuigelingenvocclingsbeleid op de afdeling. Dat komt
vooral omdat beide hoogleraren een neutraal standpunt intremen. Dc keuzc voor
borst of fles is vooral een kwestie van mentaliteit. Sommip;e vrour,r'en n'illcn niet ouderwets liiken en kiezen daarom voor fles-
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roken vtrn dc moecler; dc kleine kans dat

BABY.VRITlIDIlI'K?

Sinds 1981 bestaat de WHO-Code voor
het op de markt brengen van
vervanl;ingsrnid dclen voor moedermelk.
Deze code is opgestelci door de Werclcigc.zond heidsorganisatie (WIIO), uxrcr.r
en andere orp;anisaties met als docl het
aan banclen lcggen v:rn cle reclame voor
flesvoeding, zodat moeders een weloverwogen keuzc kunnen maken tussen
borst en fles. Alhoewel bcdrijvcn beloofd
l'rebben dcze code na te levcn, wordt
deze nog dagelijks overtreden.
Sinds 28 juni van dit jaar is er cen nieuw
initiatief van uNr(EF om borstvoeding te
stimuleren, namclijk dc opzct var.rbabyvriendelijke ziekenhuizcn. Om te zorgen
dat zoveel mogelijk baby's borstvoeding
krijgcn moeten ziekenhuizen aan tien
voorwaarden

voldoen om baby-vricndelijk te kunnen wordcn genoemd. In dcze
ziekenhuizen mogen geen gratis mon-
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stersvan kunstmatige babyvocding gegeven worden aan moeclers,l-rctgeen
past binnen de n.rleving van clebovengenoemdeWHO-codc.
De WEMOS- (Werkgroep Medische Ontrvikkelingssamenrvcrking)
voedingsgroephoudt zich onder mcer
bezig met voorlichting over de probler-natiekroncl de handel in babyvoeding
cn het ten uitvoer brengen van de WHOcode. WEMOS beschikt ove'rvoorlichtingsrnatcriaalover dit tht-nta,zoals vicleobandenen een informatiepakket.
Infornttie:
Mnnik: Arts
Anitn Vlnstcltl
020- 6653175
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