
Borstvoeding is nog altii d het
beste... de UNICEF-actierf Unieer- nieuu/t " 4l?l-7 2 ,' lf, 2o - 27 .
Iot in de viiÍtiger ioren guÍ biino iedere noeder in llederlond hasr
boby de borst. Als dot om wol voor reden don ook niet luhte, wss eÍ
meestol wel een ondere noeder bereid de boby le voeden. In die tiid
begon rnen, door de terhnische vooruitgoilgr net de nossopÍoduktie
von Ílesyoeding. Binnen tien ioor veroyerde de zuivelinduslrie een
groot deel von de morkl. Ook in ontwikkelingslonden pÍees men vonoÍ
die t i id deze'revolulionoire'vinding oon. Onder nomen ols'Ír ision
Ílog','Dutch Boby' en'Írisisn Girl', versrhenen borstvoeding
ueÍuongende produkten op de wereldmorkl. In ontwikkelingslonden
initeert men gÍoog de weglerse leyensstiil, wont don is nen 'nodern,

en'welvorend'! Door het grotis uitdelen von Ílesvoedingen in
ziehenhuizen gingen steeds neeÍ noeders erloe oyeÍ de borstvoeding
te vergelen. Dol leyerde ol gouw grote problemen op.

Flesvoeding is duur, een enorme uitgave
voor ouders met een mager inkomen. Om
kosten te sparen wordt de melkpoeder
soms met teveel water aangelengd I waar-
door de baby's te weinig voedingsstoffen
binnen krijgen. Door gebrek aan schoon
water is het dikwijls onmogelijk de fles
goed schoon te maken. Schaarse brandstof
maakt het lastig en tijdrovend het water te
koken. Vaak verhit men het water te kort.

zodat er bacteriën en ziektekiemen achter-
blijven. Ook worden er restjes bewaard;
gevolg: schadelijke bacteriën. Tálloze
baby's sterven door verkeerd gebruik van
flesvoeding. Veel baby's krijgen diarree en
andere ziektes. Medische behandeling is
duur. Vaak lenen ouders hiervoor geld van
plaatselijke geldschieters, tegen woekerren-
tes. Schulden kunnen zo hoog oplopen, dat
men uiteindelijk land en andere bezittingen
moet verkopen. In huighoudens waarin aan
alles tekort is, blijft er door dure flesvoe-
ding nog minder over voor kleding, huis-
vesting, onderwijs en voedsel. De flesvoe-
ding-epidemie nam in de zeventiger jaren
zulke vormen aan, dat artsen, verpleegkun-
digen en consumentenorganisaties in actie
kwamen. Er volgde een wereldwijde cam-
pagne tegen de handel in flesvoeding. In
1981 formuleerde de Wereld gezondheids-
organisatie een Internationale Code voor
Marketing van Vervangers van Borstvoe-
ding. Opdringerige reclame-activititeiten
moesten voortaan achterwege blijven.

tlonslers

Nu, tien jaar later, constateren diverse actie-
groepen massale overtredingen van de
code. Zo deelt de zuivelindustrie nog
steeds monsters uit aan ziekenhuizen, (kin-
der)artsen en consultatiebureau's. De Euro-
pese Commissie gaf richtlijnen uit voor de
interne markt en de exportmarkt. Deze ble-
ken echter volstrekt onvoldoende. Als reac-
tie schreven in maart 1991 de Europese
UNICEF directies en de algemeen directeur
van UNICEF, James Grant, een brief aan de
voorzitter van de Europese Commissie,
Delors. Enkele richtlijnen werden daarna
aangepast en ten uitvoer gebracht in de
interne markt. De voorgonestelde
exportregulering bleef echter tot op heden
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ln het Moasziekenhuís hangt de oÍfíche over horct-
voeding oplw prtkbord.
Folo: Lucos von der Hoeven

ongewijzigd. Ontwikkelingslanden lijken
weer eens het kind van de rekening te wor-
den.

Boby-vriendelif k?
B4byvoeding is dus nog steeds een actueel
probleem. Maar hoever reikt de invloed van
de borstvoedingscampagne die uMcsp en de

. Wereldgezondheidsorganisatie gezamenlijk
voeren? En hoe baby-vriendelijk zijn
Nederlandse ziekenhuizen eigenlijk? De
kleine stad Boxmeer is een regionaal cen-
trum. Buiten de bebouwde kom ligt het
vierhonderd bedden tellende Maaszieken-
huis. In de vergaderzaalvande directie
maak ik kennis met twee verpleegkundigen
van de kraamafdeling. Mevrouw Kool,
hoofd van de afdeling, vertelt enthousiast
over haar werk. De medewerkers van de
kraamafdeling staan zeer positief tegenover
borstvoeding.Zeker driekwart van de jonge
moeders in dit streekziekenhuis geeft borst-
voeding, maar de verpleegvundigen hebben
weinig invloed op die keuze. Als vrouwen
bevallen is die keuze allang gemaakt,
meestal in het begin van de zwangerschap.
Volgens mevrouw Kool zijn vooral de hou-
ding van huisartsen, specialisten en verlos-
kundigen hierbij van belang. Zijzienhun
'patiënten' bij de regelmatig terugkerende
controle-bezoeken. Ook de begeleidings-
groepen van het plaatselijk Kruiswerk zou-
den veel invloed hebben. Er blijken maar
weinig aanstaande moeders in de verloska-
mer te komen, die niet de voor- en nadelen
van fles- dan wel borstvoeding kennen. Vol-
gens de verpleegkundigen kiezen de meeste
'plattelanders' voor de natuurlijke
voedingsmethode, omdat die traditioneel

Een vrouw uír fs,iood geeft haar kÍnd de horst.
t oto: lloggie lilu r r oy -Le e.



Samenvatting van de Internationale Code
voor Marketing van Vervangers van Borst-
voeding.

1. Geen reclame voor borstvoeding-ver-
vangende middelen, flessen of spenen.

2. Geen gratis monsters voor moeders.

3. Geen promotie van produkten in instel-
lingen voor gezondheidszorg.

4. Geen bedrijfsverpleegsters die de 'kunst

van het moederschap' uitdragen aan
moeders.

5. Geen geschenken of monsters voor ge-
zondheidswerkers.

6. Geen teksten of plaatjes die flesvoeding
idealiseren, geen baby's op etiketten.

7. Informatie voor gezondheidswerkers
dient wetenschappelijk en feitelijk te
zljn.

B. Informatie over kunstmatige babyvoe-
ding, inclusief die op de etiketten, dient
de gevaren te vermelden, die samen-
hangen met kunstmatige babyvoeding.

9. Ongeschikte produkten, zoals gezoete
gecondenseerde melk, moeten niet aan-
bevolen worden voor baby's.

10. Alle produkten moeten van goede kr,va-
liteit zijn er er moet rekening worden
gehouden met de klimatologische om-
standigheden en de opslagmogelijkhe-
den van het land waarin zijworden ge-
bruikt.

uwsahrotfriJ:

van moeder op dochter wordt doorgegeven.
De meeste kraamvrouwen verblijven alleen
voor een poliklinische bevalling in het zie-
kenhuis. Zo'nverblljf duurt niet langer dan
24:un;lr. (In Nederland bevallen nog steeds
de meeste vrouwen thuis.) In het Maaszie-
kenhuis legt men direct na de geboorte de
baby aan de borst. Vroeger gaven moeders
de voedingen op vaste tijden. Het lijkt ech-
ter beter om het kind te laten drinken als
het honger heeft. Van belang is, dat de moe-
ders zich prettig en ontspannen voelen.
Over bemoeienis van de babyvoedingsin-
dustrie met het ziekenhuis is mevrouw Kool
heel helder: "Het is onze afdeling en wij
beslissen wat er wel of niet gebeurt." De
afdeling heeft stappen ondernomen om een
borstvoedingsbeleid van de grond te krij-
gen. Ik zie dat het UNICEF affiche aan de
muur hangt. Hier kan de campagne niet
meer stuk!

De helft

Een paar dagen later ben ik te gast in het
Aacademisch Ziekenhuis St. Radboud in
Nijmegen. Op de kraamafdeling spreek ik
met verpleegkundige mevrouw Gooren. De
kraamafdeling heeft een tijdelijke, onper-
soonlijke huisvesting, dankzij allerlei herin-
delingen. Op de afdeling is het verplegend
personeel vrijwel unaniem van mening, dat
borstvoeding het beste is. Maar men heeft
er geen probleem mee, als vrouwen aan
flesvoeding de voorkeur geven. Volgens
mevrouw Gooren hangt het vooral van de
houding van de artsen af , waar zij voor kie-
zen. Wel proberen de verpleegkundigen
met de aanstaande moeders te praten over
hun keuze, maar zijwillen hen niet ompra-
ten.
Mevrouw Nijdam, verioskundige van het
Radboudziekenhuis, meent dat ongeveer
de helft van de moeders voor borstvoeding
kiest. De groep die voor de fles kiest geeft
meestai als reden op: 'werk buitenshuis' of
'man stelt het niet op prijs'. Er bestaat vol-
gens mevrouw Nijdam geen zuigelingen-
voedingsbeleid op de afdeling. Dat komt
vooral omdat beide hoogleraren een neu-
traal standpunt innemen. De keuze voor
borst of fles is vooral een kwestie van men-
taliteit. Sommige vrouwen willen niet ou-
derwets lijken en kiezen daarom voor fles-

voeding. Door de uNrcsp-actie bestaat er
hernieuwde belangstelling voor natuurlijke
voeding. Borstvoeding bevat afweerstoffen,
o.m. tegen allergieën; het contact tussen
moeder en kind wordt versterkt; koemelk
allergie is uitgesloten. Zelf voeden is bo-
vendien goedkoop en gemakkelijk. Als ar-
gumenten tegen borstvoeding worden ge-
bruikt: problemen bij werk buitenshuis;
roken van de moeder; de kleine kans dat

moedermelk is verontreinigd door dioxine
en zware metalen. Deze nadelen wegen
volgens de meeste deskundigen niet op
tegen de voordelen. Ook de overheid is
daarvan overtuigd. Zo mogen ambtenaren
gedurende een jaar tijdens werktijd hun
baby voeden in een speciale kamer.

Tekst: Lucas uan der Hoeaen

BABY.VRIENDElIJK?

Sinds 1981 bestaat de WHO-Code voor
het op de markt brengen van
vervangingsmiddelen vóor moedermelk.
Deze code is opgesteld door de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO), uNrcEF
en andere organisaties met als doel het
aan banden leggen van de reclame voor
flesvoeding, zodat moeders een welover-
wogen keuze kunnen maken tussen
borst en fles. Alhoewel bedrijven beloofd
hebben deze code na te leven, wordt
deze nog dagelijks overtreden.
Sinds 28 juni van dit jaar is er een nieuw
initiatief van UNICEF om borstvoeding te
stimuleren, namelijk de opzet van baby-
vriendelijke ziekenhuizen. Om te zorgen
dat zoveel mogelijk baby's borstvoeding
krijgen moeten ziekenhuizen aan tien
voorwaarden voldoen om baby-vriende-
lijk te kunnen worden genoemd. In deze
ziekenhuizen mogen geen gratis mon-

sters van kunstmatige babyvoeding ge-
geven worden aan moeders, hetgeen
past binnen de naleving van de bovenge-
noemde WHO-code.

De WEMOS- (Werkgroep Medis.n" Or,t-
wikkelingssamenwerking)
voedingsgroep houdt zich onder meer
bezigmet voorlichting over de proble-
matiek rond de handel in babyvoeding
en het ten uitvoer brengen van de WHO-
code. WEMOS beschikt over voorlich-
tingsmateriaal over dit thema, zoals vi-
deobanden en een informatiepakket.

Informatie:

Maaike Arts
Anita Vlasueld
020 - 6653115

SUSU PEKAT MANIS
DUTCH BABY

Redame voor flesvoeding in lloleisië
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