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Sindss 1973 is het aantal moeders dat bij de geboorte van haar kind begint 
mett borstvoeding te geven toegenomen. De meeste moeders doen dit maar korte 
tijd.. Dit geeft aanleiding tot een serie vragen. Waarom stoppen moeders zo snel 
mett borstvoeding, veel eerder dan de aanbeveling van de WHO? Wordt de borst-
voedingg meer gestopt vanwege redenen die verband houden met de gezondheid 
enn het welzijn van de moeder of vanwege redenen die in verband staan met de 
gezondheidd en het welzijn van de baby en wordt deze beslissing beïnvloed door 
dee etnische afkomst, leeftijd, pariteit en opleiding van de moeder? Welke soort fles-
voedingg kiezen moeders als zij stoppen met borstvoeding en hoe vaak wisselen 
zijj van soort of merk flesvoeding? 

Dezee vragen kunnen het beste bestudeerd worden op de consultatiebureaus 
omdatt 98% van de zuigelingen daar in zorg zijn. Met het doel een antwoord te vin-
denn op de bovengestelde vragen werd een onderzoek opgezet. Dit onderzoek, 
genaamdd Landelijk Onderzoek Voeding Zuigelingen (0-4 maanden) (LOVZ), ging 
vann start op 1 april 1998. 

Hett doel van de studie was een antwoord te vinden op de volgende vragen: 
 Hoeveel zuigelingen krijgen moedermelk op de dag van hun geboorte? 
 Welke redenen zijn er om met borstvoeding te stoppen en op welk moment 

gebeurtt dit? 
 Houden de verschillen in het beginnen en het doorgaan met borstvoeding ge-

venn verband met de etnische achtergrond, leeftijd, 'lifestyle' en sociaal-econo-
mischee status van de moeder? 

 Welke redenen, 'kindgebonden', 'moedergebonden' of anderszins houden ver-
bandd met het veranderen in de eerste vier levensmaanden van de op de dag 
vann de geboorte gekozen voedingswijze? 

 Zijn de gekozen voedingsmethoden anders bij moeders van Nederlands afkomst 
dann bij moeders van buitenlandse afkomst? 

 Is er een verband tussen de gekozen voedingswijze en de gewichtstoename 
diee bereikt wordt op de leeftijd van vier maanden? 

Dee studie bestond uit een survey met follow-up en beperkte zich tot zuige-
lingenn in de eerste vier levensmaanden, die voor het eerst met hun moeder een 
consultatiebureauu bezochten tussen 1 april en 1 juli 1998. Bij de studie waren 115 
artsenn en 4438 zuigelingen betrokken. Er waren geen exclusiecriteria behalve de 
weigeringg van ouders om aan het onderzoek hun medewerking te geven. 

Demografischee gegevens over moeder en kind alsmede de voedingswijzen 
inn de eerste vier maanden werden tijdens de studie verzameld. De redenen waarom 
vann voedingswijze gewisseld werd, de leeftijden van de zuigelingen waarop de 
veranderingenn plaats vonden en de resultaten van de veranderingen op het wel-
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bevindenn van zuigeling of moeder, werden geregistreerd. 

Allereerstt werden univariate analyses uitgevoerd, gevolgd door het maken 

vann modellen voor het uitvoeren van multivariate logistische regressie analyses. 

Hoofdstukk 1 geeft een introductie over de opzet en de methode van de stu-

die. . 

Hoofdstukk 2 laat in een kort overzicht de superioriteit van borstvoeding ten 

opzichtee van flesvoeding zien. Vervolgens worden de verschillende types van fles-

voedingg die in Nederland verkrijgbaar waren in 1998, beschreven. 

Hoofdstukk 3 beantwoordt de vraag over het beginnen met borstvoeding en 

dee duur van het geven van volledig borstvoeding en het geven van borstvoeding 

(BV).. BV is de combinatie van volledig borstvoeding en borstvoeding gecombineerd 

mett flesvoeding. Op de dag van de geboorte begint 71 % van de moeders met het 

gevenn van volledig borstvoeding. Slechts 2 1 % van deze moeders geeft, als haar 

kindd 4 maanden oud is, nog volledig borstvoeding. Redenen om volledig borstvoe-

dingg te stoppen zijn meer afhankelijk van factoren bij het kind dan van factoren bij 

dee moeder (63% tegenover 46%). Meerdere redenen tegelijkertijd om van voedings-

wijzee te veranderen komen veelvuldig voor. De meest genoemde reden is het ge-

voell van de moeder dat haar kind honger heeft. In het merendeel is de waarne-

mingg van de moeder dat haar kind honger heeft niet gerelateerd aan onvoldoende 

gewichtstoenamee van haar kind. De 'moedergebonden' reden die het meest ge-

noemdd wordt, is weer aan het werk moeten gaan. Daarna volgen fysieke proble-

menn bij de moeder en het gevoel van de moeder dat haar sociale leven belemmerd 

wordtt door het geven van borstvoeding. 

711 % van de moeders stopt op eigen initiatief met het geven van volledige 

borstvoeding. . 

Hoofdstukk 3, paragraaf A 'Reluctance to continue breastfeeding in The 

Netherlands'.. In deze paragraaf wordt aandacht gegeven aan de redenen om borst-

voeding,, volledig of in combinatie met flesvoeding, te stoppen. Het beginnen met 

hett geven van borstvoeding hangt in de eerste plaats af van het opleidings-niveau 

vann de moeder. Het doorgaan met het geven van borstvoeding hangt in de eerste 

plaatss af van de pariteit van de moeder. Jongens en meisjes krijgen evenveel borst-

voeding.. Volledig borstvoeding geven wordt niet beïnvloed door de moedertaal van 

dee moeder. 

Hoofdstukk 3, paragraaf B 'Borstvoeding en flesvoeding in de eerste vier 

levensmaanden'.. In deze paragraaf zijn de demografische en persoonlijke facto-
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renn die het stoppen met borstgeven beïnvloeden beschreven. Binnen Nederland 
zijnn er geografische verschillen in de praktijk van het borstvoeden aan te geven: 
minderr kinderen in zuidelijke provincies krijgen op de dag van hun geboorte borst-
voedingg dan in de overige delen van ons land. Zij krijgen ook minder lang borst-
voeding.. 'Kindgebonden' factoren die het stoppen met het geven van borstvoeding 
veroorzaken,, zijn in afnemend volgorde: de waarneming van de moeder dat haar 
kindd honger heeft, huilen, buikkrampen en obstipatie. Hoogopgeleide moeders, van 
Nederlandsee afkomst of met meerdere kinderen wisselen het minst van voeding. 
Hett op eigen initiatief veranderen van de voedingswijze komt het meest voor bij 
hoogg opgeleide moeders, die stedelijk wonen of van niet-Nederlandse afkomst zijn. 
Adviezenn worden genoemd hoe het borstvoeding geven kan worden bevorderd en 
aangemoedigd. . 

Hoofdstukk 4 'Substantial 'overdiagnosis' of constipation in infants aged 0-4 
months'.. Het blijkt dat de klacht obstipatie een belangrijke 'kindgebonden' reden is 
omm van voedingswijze te veranderen. De term obstipatie was niet beoordeeld als 
medischee diagnose. Bij één op de 10 zuigelingen wordt de voedingswijze vanwege 
obstipatiee veranderd, terwijl in de literatuur genoemd wordt dat obstipatie bij 3% 
vann de zuigelingen en peuters voorkomt. De beslissing om met het geven van 
borstvoedingg te stoppen vanwege deze obstipatie wordt zowel door moeders zelf 
genomenn als geadviseerd door consultatiebureaumedewerkers. De, op de wijzi-
gingg in voedingsmethode, dikwijls genoemde verbetering in het defaecatiepatroon, 
iss waarschijnlijk niet een direct gevolg van de wijziging maar hangt samen met de 
natuurlijkee veranderingen in het ontlastingspatroon van zuigelingen in de eerste 
levensmaanden. . 

Hoofstukk 5 'Weight and weight gain at four months (The Netherlands)'. In 
ditt hoofdstuk wordt de invloed van de voedingswijze op het bereikte gewicht op de 
leeftijdd van 4 maanden besproken. Van 3256 zuigelingen was zowel het geboorte-
gewichtt als het gewicht, gemeten tussen dag 118 en 147 bekend. De analyse toont 
datt de gewichtstoename op de leeftijd van 4 maanden beïnvloed wordt door ge-
slachtt van het kind en pariteit en moedertaal van de moeder. Het gewicht op de 
leeftijdd van 4 maanden wordt minder beïnvloed door de voedingswijze dan door 
dezee demografische variabelen. Verrassend is dat het gewicht van volledig borst-
gevoedee zuigelingen op de leeftijd van 4 maanden het hoogst is. Dit blijkt, ondanks 
dee geringere gewichtstoename van volledig borstgevoede zuigelingen, samen te 
hangenn met het gemiddeld hogere geboortegewicht van deze zuigelingen. 

Tevenss werd het gewicht van jongens en meisjes op dag 133 vergeleken met 
hett gewichtsgegevens uit de eerdere Nederlandse groeistudies (1965, 1980 en 
1997).. Het bleek dat het gewicht zowel voor jongens als voor meisjes hoger lag 
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waarbijj gecorrigeerd werd voor de exclusiecriteria van de verschillende groeistudies. 
Hoofdstukk 6 'The influence of ethnic origin on the method of feeding infants 

(0-44 months) in The Netherlands'. In dit hoofdstuk werd etniciteit beoordeeld naar 
dee moedertaal van de moeder. Het blijkt dat Nederlandse moeders, inclusief moe-
derss uit Suriname en de Nederlandse Antillen, het minste borstvoeding geven. 
Moederss met een andere Europese taal dan het Nederlands als moedertaal ge-
venn het meeste borstvoeding. Er zijn verschillen tussen in Nederland wonende 
moederss van Turkse en Marokkaanse afkomst: de afname in het percentage borst-
voedingg gevende moeders is het hoogste bij moeders van Marokkaanse afkomst. 
Hett geven van moedermelk in combinatie met flesvoeding komt het meeste voor 
bijj moeders van Turkse afkomst. Dit veelvuldig voorkomend gebruik van moeder-
melkk en flesvoeding is mogelijk de reden dat het gewicht op de leeftijd van 4 maan-
denn bij zuigelingen van Turkse moeders het hoogste is. 

Hoofdstukk 7 'Changes in formula feeding during the first 4 months'. In dit 
hoofdstukk worden bijkomende gegevens uit de studie gepresenteerd. Deze gege-
venss hebben vooral betrekking op het gebruik van flesvoeding. 23% van de moe-
derss geeft geen borstvoeding. Bijna al deze moeders beginnen op de dag van de 
geboortee van hun kind met het geven van een normale flesvoeding. Op de leeftijd 
vann 4 maanden krijgt 20% van de zuigelingen een flesvoeding met een speciale 
aanpassingg en krijgt 3% van de zuigelingen een hypoallergene flesvoeding. 70% 
vann alle zuigelingen wisselt van voedingswijze. In totaal vonden er 5687 voedings-
veranderingenn plaats. Veel kinderen veranderen meer dan eens van voedingswijze, 
gemiddeldd 1,8 keer. Het maximale aantal voedingswisselingen per kind was 8. 
Huilenn veroorzaakte de meeste voedingsveranderingen per zuigeling. 

Inn meerderheid geven de veranderingen in voedingswijze een verbetering 
vann het bestaande probleem, hoewel er aanwijzingen zijn dat veel van de gunstige 
effectenn grotendeels psychologisch van aard zijn. 

Discussie e 
Dee motivatie voor de studie was de wens om zicht te krijgen op de praktijk 

vann het borstvoeden in Nederland. Dit is voor consultatiebureauartsen en 
wijkverpleegkundigenn Jeugdgezondheidszorg nodig om moeders goed te kunnen 
adviserenadviseren over de voeding van hun baby. 

Dee waargenomen 'moedergebonden' redenen om te stoppen met borstvoe-
dingg geven kunnen beïnvloed worden door moeders meer kennis te geven over 
hett ouderschaps- en lactatieverlof en door hen te verzekeren dat veel van de fy-
siekee problemen bij het starten met borstvoeden van tijdelijke aard zijn. De studie 
toontt dat meer 'moedergebonden' redenen dan 'kindgebonden' redenen genoemd 



114 4 

wordenn om te stoppen met borstvoeding. Het is opvallend dat het stoppen vanwege 
dezee redenen niet alleen gebeurt op initiatief van de moeders maar ook op advies 
vann consultatiebureaumedewerkers. Dit laat zien dat medewerkers in de jeugd-
gezondheidszorgg meer moeten weten over het natuurlijke beloop en het ontstaan 
vann de gemelde 'kindgebonden' redenen. Het is bij voorbeeld duidelijk dat sommige 
professionalss onvoldoende geactualiseerde kennis hebben over obstipatie en spu-
genn bij zuigelingen van 0-4 maanden. 

Hett is ook belangrijk om te zien of veranderingen in de voedingsmethode 
schadelijkk kunnen zijn. Snel afbouwen van borstvoeding is zeker niet bevorderlijk 
voorr zuigelingen (hoofdstuk 2), maar bij het veranderen van merk (bij het gebruik 
vann een normale zuigelingenvoeding) kan hierr nauwelijks sprake van zijn. De wet-
telijkee voorschriften maken dat slechts kleine verschillen mogelijk zijn in de samen-
stellingg van zuigelingenvoeding. Bovendien zijn de verschillende fabrikanten erop 
uitt om elkaar snel te volgen in nieuwe ontwikkelingen. Daarom zullen wisselingen 
tussenn merken normale flesvoedingen alleen tijdelijk wat gezondheidswinst kun-
nenn geven. 

Specialiteitenn in flesvoedingen zoals de hypoallergene zuigelingenvoedingen 
wordenn dikwijls gebruikt zonder duidelijke indicatie. De diagnostische stappen die 
nodigg zijn om volgens de standaard koemelkovergevoeligheid deze over-
gevoeligheidd vast te stellen, zijn in deze studie in meer dan 80% niet gevolgd. Het 
iss dus de vraag of deze zuigelingenvoedingen vrij verkrijgbaar moeten zijn. 

Inn deze studie kan niet bewezen worden dat zuigelingen echt voordeel heb-
benn bij zuigelingenvoedingen die claimen het huilen te verminderen of een langer 
enn beter verzadigingsgevoel te geven dan de normale zuigelingenvoedingen of 
moedermelk.. Dit moet nader onderzocht worden. Veel van de 'kindgebonden' pro-
blemenn die in de eerste levensmaanden ontstaan, hebben een tijdelijk en vanzelf 
verdwijnendd karakter. Daarom zouden consultatiebureauartsen en verpleegkundi-
genn Jeugdgezondheidszorg misschien wat meer een afwachtend beleid moeten 
voerenn bij het adviseren van voedingswisselingen. 

Alss moeders geen borstvoeding willen geven of gewoon een afkeer hebben 
vann het borstvoeden dan is flesvoeding het beste alternatief. Druk uitoefenen op 
moederss om door te gaan met het geven van borstvoeding heeft in deze gevallen 
geenn zin. Het zal zeker niet leiden tot de betere emotionele band tussen moeder 
enn kind, die in een aantal studies als één van de voordelen van borstvoeding ge-
noemdd wordt. 

Borstvoedingg geven kan beter aangeprezen worden tijdens of zelfs voor de 
zwangerschap.. Als vrouwen genoeg tijd gegeven wordt om zich voor te bereiden 
opp het geven van borstvoeding zullen zij het geven van borstvoeding prettig gaan 
vinden.. Uit deze studie blijkt verder dat medewerkers in de gezondheidszorg bij het 
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bevorderenn van borstvoeding speciaal aandacht moeten geven aan het opleidings-
niveau,, de pariteit en de moedertaal van de moeder. Zij moeten ook meer letten 
opp het probleem van overvoeding bij borstgevoede zuigelingen die als surplus fles-
voedingg krijgen. 

Aanbevelingen n 
Hett is aan te bevelen dat over een aantal jaren een nieuwe studie naar het 

afbouwenn van borstvoeding met de motieven die daarbij een rol spelen, gedaan 
wordt.. Dan zou duidelijk worden of de inspanningen die vanuit de consultatiebu-
reauss gedaan worden om borstvoeding te bevorderen geholpen hebben en of de 
aanbevelingenn vanuit deze studie gedaan, ertoe geleid hebben dat meer moeders 
hunn baby's langer zelf voeden. 

Tijdenss het analyseren van de gegevens werd duidelijk dat een aantal basis-
gegevenss niet voorhanden zijn, zoals: 

 Hoe is het defaecati e patroon van zuigelingen in de eerste 4 levensmaanden? 
Wanneerr is er van obstipatie sprake? 

 Hoeveel zuigelingen spugen in de eerste 4 levensmaanden? 
 Hoeveel moeders van verschillende etnische afkomst gaan na de geboorte van 

hunn kind weer werken en welke belemmeringen ondervinden zij bij het geven 
vann borstvoeding? 

 Hoeveel moeders geven borstvoeding en gebruiken een anticonceptiepil? Heeft 
ditt effect op het gedrag van de baby? 

Naderr onderzoek is hiervoor nodig. 

Dezee studie was geheel ontworpen door consultatiebureauartsen. Deze 
artsenn waren ook verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens, de ana-
lysee en het schrijven van de wetenschappelijke verslaglegging. 

Consultatiebureauartsenn vormen een relatief jonge medische discipline. In 
dee afgelopen paar jaar hebben zij zelf een aantal educatieve projecten opgestart, 
nodigg om te komen tot een goede professionele en evidence based zorg. Hierdoor 
hebbenn zij hun professionele status verhoogd. Meer wetenschappelijke studies zijn 
nodigg om de discipline consultatiebureauarts te onderscheiden van andere disci-
pliness en de schoonheid van het beroep te onderstrepen. 
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