Maandag 1 juli 2012
Open brief aan het bestuur van de Samenwerkende Borstvoeding Organisaties (SBO)
Geachte bestuursleden,
Verbaasd en diep teleurgesteld zijn wij dat de SBO het Voedingscentrum (VC) heeft
genomineerd voor de Borstvoedingprijs 2012.
Wij, de ondergetekenden, dachten dat de prijs was bedoeld voor personen en/of
organisaties op grond van hun tomeloze en beste inzet voor borstvoeding.
Wij begrijpen daarom niet dat het VC voor deze prijs is genomineerd.
Natuurlijk hebben wij het wervende stuk gelezen op de website <http://
www.borstvoedingbruist.nl/html/borstvoedingprijs.html>. Dat is echter holle retoriek. Het
VC verdient deze nominatie niet. De inzet van het VC getuigt niet van 'beste' inzet en
tomeloze energie voor borstvoeding, want het VC geeft in de eigen publicaties onjuiste en
borstvoedingondermijnende adviezen. Het heeft daarnaast de formulering van goede
richtlijnen tegengewerkt. En het heeft banden met de voedingsmiddelen- en kunstmatige
zuigelingenvoedingsindustrie.
Wij schetsen u in deze brief zeven pijnlijke voorbeelden. Er zijn er helaas meer. Klachten
van moeders en andere instanties over de kwaliteit van de borstvoedingsvoorlichting van
het VC en de negatieve invloed daarvan op de borstvoedingsvoorlichting op de
consultatiebureaus laten we hier achterwege.
De prijs is tot nu toe alle vier keer uitgereikt aan personen die hun nek hebben uitgestoken
voor het onderwerp borstvoeding. Voor de 'beste inzet voor borstvoeding'. Dat moet zo
blijven. Met de huidige keuze voor nominatie wordt de waarde van de Borstvoedingprijs
volledig onderuit gehaald.
Wij verzoeken het bestuur van de SBO met klem de nominatie terug te draaien en recht te
doen aan de waarde en waardering die de borstvoedingprijs heeft en naar onze smaak
moet houden.
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