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SARA EN INDRA GEVEN P

Veel vrouwen vinden
het maar niets, borst-
voeding geven. Te
pijnlijk, te vermoei-

end, te veel gedoe. Borstcompres-
sen, voedingsbeha’s en
afkolfapparaten. Volgens de cij-
fers van Kind & Gezin geven veel
vrouwen het dan ook snel op. In
2009 startte in ons land 66,7 pro-
cent van de mama’s met borst-
voeding, slechts 36,2 procent

hield het drie maanden uit. Toch
is er een kleine stijging merkbaar
in het aantal vrouwen dat borst-
voeding geeft. In 2003 bijvoor-
beeld, gaf maar 63,5 procent van
de moeders na de geboorte de
borst, met dit verschil dat wel
méér mama’s (38,9 procent) het
langer dan drie maanden volhiel-
den. Maar daarna gaan de statis-
tieken pijlsnel de diepte in: amper
3,9 procent zoogt nog na één jaar

en een verwaarloosbare 0,5 pro-
cent gaat zelfs na de tweede ver-
jaardag van haar kind nog door.

GEGROEID
Die cijfers zijn peanuts in vergelij-
king met andere Europese landen.
In Noorwegen bijvoorbeeld, wordt
99 procent van de baby’s bij de ge-
boorte gezoogd. 92 procent van de
mama’s houdt het drie maanden
vol en maar liefst veertig procent

geeft na een jaar nog altijd borst-
voeding. Dáár is het dus de ge-
woonste zaak van de wereld, maar
niet zo in België. ‘Hier word je
héél vreemd bekeken als je een
peuter hebt die loopt, eet en tóch
nog van je borst drinkt’, lacht
INDRA VAN SPRUNDEL (28) uit
Pulle. Zij geeft haar zoontje Nils,
ondertussen een flink uit de klui-
ten gewassen jongen van twintig
maanden, nog elke dag de borst.

‘JA, WIJ WORDEN R
E

SteedsmeerVlaamsevrouwengeven
borstvoeding,maar steedsmindermama’s
houden het langer dan driemaandenvol.

Toch is er eengroep die blíjft doorgaan, zelfs
als hun baby al peuter is. Zoals Indra enSara,
demama’s vanNils (20maanden) enMozes
(17maanden). ‘Nee,we zijn niet verslaafd,

maarwegeníeten erwel van.’

ARCHIEFFOTO

OOK AL VINDEN VELEN HET BIZAR

‘Mozes slaapt naast
mij’, zegt Sara. ‘Als
hij wakker wordt, dan
drinkt hij een paar
slokken en dan is hij
weer vertrokken.’

‘Mozes slaapt naast
mij’, zegt Sara. ‘Als
hij wakker wordt, dan
drinkt hij een paar
slokken en dan is hij
weer vertrokken.’
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EN PEUTERS VAN 17 EN 20 MAANDEN NOG DE BORST

‘Ik was niet van plan om zo lang te
voeden, dat is eigenlijk gewoon zo
gegroeid’, zegt ze. ‘Ik had vroeger
al wel eens gehoord van vrouwen
die hun kind van twee jaar nog de
borst gaven en toen dacht ik ook:
‘Da’s toch raar.’ Maar toen ik Nils

zes maanden had gevoed, liep dat
zo vlot dat ik zélf bleef doorgaan.’

GELIJKGESTEMDEN
Niet alle kinderartsen zijn even
overtuigd van de meerwaarde van
moedermelk bij baby’s ouder dan

N RAAR BEKEKEN.
EN WAT DAN NOG?’

INDRA

‘De vreemdste
plaats waar Nils
borstvoeding
gekregen heeft,
was in het
gemeentehuis,
tijdens ons
huwelijk’

zes maanden. Maar daar heeft
Indra geen boodschap aan. ‘De
Wereldgezondheidsorganisatie
raadt aan om sowieso tot twee jaar
te geven en zelfs nog langer’, weet
ze. ‘En ik voel me er goed bij, dus
waarom niet? Natuurlijk, hoe lan-

zijn. En ik ben ervan overtuigd dat
er ooit wel een moment komt dat
hij in zijn eigen bed wil, maar tot
het zover is, hebben mijn man,
Joris (52), en ik er geen probleem
mee dat hij bij ons ligt.
Hoe praktisch is het om nog

ger je ermee doorgaat, hoe vreem-
der het wordt in de ogen van an-
dere mensen. Daarom zoek ik
gelijkgestemden op en ga ik naar
bijeenkomsten voor vrouwen die
ook lang borstvoeding geven. Daar
zie ik tenminste dat ik niét abnor-
maal ben en dat er nog mama’s zijn
die het prettig vinden om door te
gaan met voeden. Ik vind het heel
spijtig dat onze maatschappij hier
niet op is ingesteld, want borstvoe-
ding geven is gewoon plezant, ge-
makkelijk en gezond, zowel voor
de baby als voor de mama.’
Hoe vaak drinkt Nils nog?
Hij eet in de eerste plaats uiteraard
gewoon vast voedsel. De moeder-
melk dient als aanvulling. Som-
mige dagen drinkt hij één keer,
andere vier, vijf keer. Het hangt er
dus vanaf. Ik ga ook drie dagen per
week werken, dus dan kan hij
overdag al niet drinken. En als we
uitstappen maken, denkt hij er ook
gewoon niet aan. Als hij dorst
heeft, vraagt hij er zelf wel naar.
Zijn woord voor borstvoeding is
‘lalo’. Geen idee waar hij dat ge-
haald heeft. (lacht)
En ’s nachts? Heeft hij er dan ook
nog behoefte aan?
Zelden. Hij slaapt wel bij ons in
bed, nog zoiets wat niet geaccep-
teerd wordt. Maar kinderen slapen
gewoon beter als ze bij hun ouders
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borstvoeding te geven aan een
kind van bijna twee?
Zeer praktisch, omdat je het altijd
bij je hebt. Het is al gebeurd dat we
in de file zaten en dat Nils honger
kreeg. Wel, dan geef ik hem ge-
woon wat borstvoeding. Nu hij
ouder is, is het ook een bron van
troost. Als hij pijn heeft of over
zijn toeren is, hoef ik hem maar
even de borst te geven en hij is
weer rustig.
En op fysiek vlak? Heb je er geen
last van?
Nee. Kloven heb ik nooit gehad en
Nils bijt ook niet. Je borsten raken
ook zo ingesteld op het feit dat hij
soms wel en soms niet drinkt dat
ze nooit meer overvol geraken.
Voedingsbeha’s of borstkompres-
sen gebruik ik al lang niet meer.
Geef je overal borstvoeding?
Ja, ik geneer me daar niet voor. Op
dat vlak heb ik nogal veel zelfver-
trouwen. Ik kan het ook redelijk
subtiel doen, waardoor ik ook geen
negatieve reacties krijg. Meestal
zijn de mensen verbaasd en geïn-
teresseerd: ‘Gáát dat nog? Heb jij
nú nog melk?’ Zelfs in de crèche
ben ik er al op aangesproken. Er
was net een reportage op tv ge-
weest over een Britse moeder die
haar kinderen van zeven en negen
nog altijd voedde, iets wat de
meeste mensen choquerend en
zelfs pornografisch vinden. Nils
was op dat moment negen maan-
den en toen polste de dame van
zijn crèche toch ook wel eens hoe
lang ik nog doorging, want ‘na één
jaar was dat toch wel raar.’ (lacht)
Wat is de gekste plaats waar je al
hebt gevoed?
M’n man is muzikant en vorige
zomer heb ik bij een van zijn op-
tredens aan de mengtafel Nils de
borst gegeven. En in december zijn
we voor de wet getrouwd en tij-
dens de ceremonie besloot Nils dat
hij nu toch écht wel wou drinken.
Toen ons huwelijk werd ingeze-
gend, zat hij aan de borst. De bur-
gemeester was helemaal van haar
melk, om in de sfeer te blijven.
(schatert)
Storen die reacties je niet?
Nee, omdat ik weet waarom men-

sen zo reageren. Ze kennen dat
niet, ze hebben het nog nooit ge-
zien. Wat me wél stoort, zijn op-
merkingen als: ‘Kan je dat niet in
het toilet doen?’ Jij eet toch ook
niet op de wc!
Wat vindt je man van je missie?
Het is nooit een punt van discussie
geweest. En ik denk dat ik daar
wel geluk mee heb, want ik hoor
van andere vrouwen dat dat niet zo
evident is. De meeste mannen vin-
den blijkbaar dat na zes maanden
de borsten weer aan hén toebeho-
ren. Een héél kinderachtige reactie,
vind ik. Een borst is in de eerste
plaats ontworpen om kinderen te
voeden, pas dan om mannen te ver-
leiden, hé. Ik snap ook niet waarom
het één het ander zou uitsluiten. Ik
denk niet dat Joris wat dat betreft
iets tekortkomt. (lacht) Hij vond
het ook altijd logisch dat ik borst-
voeding zou geven en nu verkon-
digt hij zélf tegen iedereen hoe
goed en gemakkelijk het wel is.

Wat is nu je belangrijkste
motivatie om dit te doen?
De gezondheid van mijn zoon is
een belangrijke reden, maar onder-
tussen maakt die borstvoeding ook
een wezenlijk deel uit van mijn
moederschap. Het is zo belangrijk
in de hechting, in zijn relatie met
mij. Een baby verwacht een borst,
hé. Waarom hebben ze anders
bijna allemaal een tutje? Nils heeft
dat niet nodig.
Denk je al aan stoppen?
Voorlopig niet nee, omdat ik zie
hoe belangrijk het nog is voor Nils.
Het is ook niet meer alleen míjn
beslissing. Hij is nu bijna twee en
als ik zou beslissen om te stoppen,
ga ik dat niet gemakkelijk aan hem
verkocht krijgen.
Hoe sta je tegenover moeders die
geen borstvoeding geven?
Het probleem is dat in onze maat-
schappij borstvoeding niet meer de
norm is. En daar zijn moeders het
slachtoffer van. Het is zonde dat zo
weinig mama’s ervaren wat ik er-
vaar.

BARRIÈRE
Ook SARADEHOUWER (32), vroed-
vrouw bij De Bakermat, een
Leuvens centrum voor postnatale

zorgen, vindt het onbegrijpelijk dat
vrouwen die kiezen voor borstvoe-
ding zo weinig gesteund worden.
‘Moest die begeleiding er wél zijn,
dan zouden veel meer vrouwen de
borst geven’, zegt ze. ‘Nu moeten
moeders na de bevalling na drie
maanden weer gaan werken. En
ook al genieten ze van de borst-
voeding en zouden ze er best mee
willen doorgaan, toch vormt hun
job een veel te grote barrière. We
zitten nu pas in de eerste generatie
waar borstvoeding echt wordt aan-
gemoedigd. Het is nog niet inge-
burgerd, waardoor mama’s bij wie
het even niet goed gaat, heel snel
overschakelen naar de fles. Dat
moet nog veranderen.’

VERMOEIEND
Sara geeft zelf ook nog borstvoe-
ding aan haar zoontje Mozes, die
zeventien maanden is. ‘Overdag
drinkt hij twee, drie keer en ook ’s
nachts heeft hij er nog nood aan’,
zegt ze. ‘Hij slaapt naast mij in zijn
bedje en als hij wakker wordt,
drinkt hij een paar slokken en is
hij weer vertrokken. Soms is dat
vermoeiend en als ik na een slechte
nacht verhalen hoor van mama’s
wier kind al na twee maanden
doorslaapt, denk ik: ‘O, dat wil ik
ook!’ (lacht) Maar als ik dan mijn
gevoelens kan ventileren bij mijn
collega’s, kan ik er weer tegen.’
Heb je meteen na de geboorte
beslist om zo lang te voeden?
Nee. Ik heb er op voorhand niet
veel bij stilgestaan. Ik wist wel dat
ik borstvoeding wilde geven en dat
ik het zeker zes maanden wilde
doen, maar wat er daarna ge-
beurde, zou ik wel zien. Maar toen
dat halfjaar om was, ben ik blijven
voeden. En vandaag zie ik nog al-
tijd geen reden om te stoppen.
Waarom vind je dit zo belangrijk?
Ten eerste omdat het vanzelf-
sprekend voelt. Mozes en ik ge-
nieten er allebei enorm veel van.
En ten tweede: het is nog altijd
gezond. Hij krijgt veel vitamines,
antistoffen en vetzuren binnen
die goed zijn voor zijn verdere
ontwikkeling. En ik ga mijn kind
niet iets weigeren wat zo gezond

BORSTVOEDING

INDRA

‘Mannen vinden
dat na zes
maanden de
borsten weer aan
hén toebehoren.
Een héél
kinderachtige
reactie!’
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Linda (52) heeft een café in
Sint-Amandsberg. ‘Mijn

Dag Allemaal ligt altijd op de
toog’, zegt ze. ‘Er zijn heel
veel klanten die hem lezen.
Mijn eerste gedacht toen ik
zag dat ik 500 euro had ge-
wonnen, was dat het een ver-
gissing moest zijn. Na een
halfuurtje wachten heb ik nog
eens gekeken of het echt waar
was. (lacht) Mijn man en ik
zullen het bedrag gebruiken
om een weekendje te genieten
in de Ardennen. Dat zal deugd
doen.’ ■

‘EEN VERGISSING,
DACHT IK’

LINDA LIMPENS UIT SINT-AMANDSBERG
WINT500 EURO

Marleen (44) is poets-
vrouw. ‘Ik werk op een

school en toen de leraren hoor-
den dat ik 500 euro had ge-
wonnen, vroegen ze of ik voor
hen ook een Dag Allemaal
wilde halen’, zegt ze. ‘Ze den-
ken dat ik een gelukshand heb.
(lacht) Mijn dochter van 16
vroeg of ze een iPod kreeg. En
mijn andere dochter wilde 125
euro. Maar daar komt niets
van in huis. Het is voor onze
nieuwe wasmachine! De vo-
rige is net kapot gegaan, dus
het geld komt goed van pas.’ ■

MARLEEN OSSELAER UIT ST.-GENESIUS-
RODEWINT500 EURO
‘NIEUWE

WASMACHINE’
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borst leggen. Hij wordt dan rustig
en valt in slaap. Soms is het ge-
woon een handig trucje om je kind
te kalmeren.
Vind je het lastig om het in het
openbaar te doen?
Nee, ik doe het overal: op een
bankje op straat, in cafés, op res-
taurant, in de trein, in het vliegtuig.
En nog nooit heb ik er klachten
over gekregen. Nu Mozes groter
wordt, kijken mensen wel sneller
op, maar dat neem ik hen niet kwa-
lijk. Dit is nu eenmaal niet iets wat
je voortdurend in het straatbeeld
ziet. Elke minderheid wordt als
vreemd aanschouwd, hé.
En je naaste omgeving? Zijn zij
eraan gewend?
Ja. In het begin vonden mijn ou-
ders het wat raar, maar nu zien ook
zij het als een normaliteit.
Wanneer ga je ermee stoppen?
Vroeger dacht ik: ‘Als hij twee is,
hou ik ermee op.’ Maar nu heb ik
iets van: we zien wel wat er komt.
Ik laat gewoon de natuur zijn gang
gaan. Er zal ongetwijfeld een dag
komen dat Mozes er niks meer van
moet hebben. En dan ga ik het
zeker en vast efkes missen.
■ INGE STIERS

voor hem is.
Wordt het ook niet een soort
verslaving?
Nee, dat geloof ik niet. Je kan je
baby niet forceren, hé. Als hij niet
wil, wil hij niet. Je leest soms ook
dat mama’s die lang voeden ‘het
baby zijn’van hun kindje niet kun-
nen loslaten, maar dat heeft er écht
niks mee te maken.
Hoe denkt je partner erover?
Hij heeft dezelfde visie. Hij wist
dat borstvoeding voor mij belang-
rijk was en hoe langer ik het geef,
hoe evidenter het ook voor hem
wordt. Hij stelt het niet in vraag.
Ook op seksueel vlak heeft het
nooit problemen gegeven. Als
Mozes aan de borst ligt, is dat ab-
soluut niét seksueel, maar dat ver-
andert als we elkaar als koppel
benaderen. En of je je kind nu al
dan niet borstvoeding geeft, staat
daar compleet los van.
Is het eigenlijk wel handig om zo’n
groot kind nog de borst te geven?
Natuurlijk wel, net omdat je die
borst altijd mee hebt. Mijn partner
is bijvoorbeeld van Zweden en als
we naar ginds vliegen en Mozes
krijgt het moeilijk, kan ik hem in
het vliegtuig gewoon even aan de

‘Ik doe het
overal’,
aldus Sara.
‘Op een
bankje op
straat, in het
café, op res-
taurant, in
de trein en
op het vlieg-
tuig.’
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