
Waarom het Voedingscentrum niet borstvoedingsvriendelijk is: zeven voorbeelden.

Voorbeeld 1
Belangenverstrengeling van het VC en onduidelijke banden met de voedings- en kunstma-
tige zuigelingenvoedingsindustrie, zoals blijkt uit het feit dat minstens twee van de leden 
van de Raad van Toezicht van het VC 
<http://www.voedingscentrum.nl/nl/service/over-ons/raad-van-toezicht.aspx> via bepaalde 
nevenfuncties banden heeft met die voedings- en kunstmatige zuigelingenvoedings-
industrie. 

Prof. dr. J.G.A.J. Hautvast verklaart:
'Op uw verzoek doe ik u hierbij mijn nevenfuncties toekomen:
1. Commissaris Koninklijke Wessanen
2. Lid van diverse nationale en internationale adviesraden cq raden van toezicht : RIVM; 
Voedingscentrum; Stuurgroep Technology Assessment; Schuttelaar & Partners; Friesland 
Foods; Sensus; DSM; Frito-Lay Int.; Nutricia Foundation; Nestlé Foundation; Lipgene (EU-
project); Diogenes (EU-project); Innovatie Platform Midden-Limburg.
Aanvullende informatie: Er zijn m.i. geen andere omstandigheden die een onafhankelijke 
oordeelsvorming in de weg kunnen staan. 4 augustus 2006 getekend: J. Hautvast'

Ook Dhr. Ir. F.J. Olieman heeft duidelijke banden. Zo is hij voorzitter van het Topinstituut 
Food&Nutrition <http://www.tifn.nl/webdb/xpPFI.xsp?page=ccPartners>, waarin diverse 
voedings- en kunstmatige zuigelingenvoedingsindustrieën participeren.

Comment 1: borstvoedingsondermijnend!
Waren de SBO-partners bij het bepalen van de nominaties niet van deze belangenver-
strengeling op de hoogte of vinden zij die niet belangrijk genoeg om daarom van een no-
minatie af te zien? 
Naleving van de internationale WHO-code is noodzaak en een organisatie nomineren die 
deze gedragscode onvoldoende serieus neemt, werpt een smet op de borstvoedingsprijs 
en ondergraaft de geloofwaardigheid van het VC en van de organisatie, in dit geval de 
SBO en de deelnemende borstvoedingorganisaties.

Voorbeeld 2
Bij het ontwikkelen van de Richtlijn 'Preventie en aanpak van borstvoedingsproblemen' 
heeft het VC krachtig geageerd tegen langer voeden op verzoek.
Daarbij werden argumenten aangehaald die fysiologisch en antropologisch op geen enke-
le manier te onderbouwen zijn (en onderzoek werd dan ook niet aangeleverd, ondanks 
herhaald verzoek en ondanks dat het VC zegt evidence based te werken). Langer voeden 
mag volgens het VC niet worden gehonoreerd of aanbevolen, omdat niet is aangetoond 
dat het geen overgewicht en obesitas veroorzaakt.

Comment 2: borstvoedingsondermijnend!
Borstvoeding geef je op verzoek, bij voorkeur minimaal twee jaar (waarvan het eerste half-
jaar exclusief), zoals de WHO adviseert en daarna nog maanden of jaren, totdat moeder 
en kind samen beslissen om te stoppen.
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Voorbeeld 3
Citaat uit het infoblad 'Voeding na zes maanden' van het Voedingscentrum:
'Als je borstvoeding geeft, kun je daar gewoon mee doorgaan. Borstvoeding hoort dan wel 
echt bij de maaltijd. Gebruik borstvoeding niet om te troosten of voor een slokje tussen-
door.'

Comment 3: borstvoedingsondermijnend!
Borstvoeding geef je op verzoek, bij voorkeur minimaal twee jaar (waarvan het eerste half-
jaar exclusief), zoals de WHO adviseert en daarna nog maanden of jaren, totdat moeder 
en kind samen beslissen om te stoppen.

Nog een citaat uit hetzelfde infoblad:
'Voor een kind van zes maanden is alleen borstvoeding of flesvoeding niet genoeg. In de 
melk zitten te weinig gezonde stoffen, zoals vitamines en mineralen.'

Comment 3: borstvoedingsondermijnend!
Als borstvoeding tot aan het einde van het eerste jaar 75% van de benodigde calorieën 
levert, is dat prima. Moedermelk is altijd van voldoende kwaliteit, in tegenstelling tot 
kunstmatige zuigelingenvoeding. Daaraan ontbreken vanaf het allereerste begin honder-
den essentiële stoffen die van belang zijn voor een gezonde groei en ontwikkeling van een 
mensenkind.

Voorbeeld 4
Citaat uit 'Van eerste hapjes tot met de pot mee-eten', presentatie van Astrid Smeets en 
Karen van Drongelen van het Voedingscentrum:
'Vóór 6 maanden beginnen?
Voorkeur 6 maanden: optimaal profiteren borstvoeding. Vanaf 4 maanden kun je beginnen 
als het kind rechtop kan zitten en hoofd rechtop kan houden. Interesse in eten laat zien: 
smakkende geluidjes, kauwbewegingen maakt. Zelf dingen op kan pakken en in mond 
stopt en een afnemende kokhalsreflex heeft.'

Comment 4: borstvoedingsondermijnend!
Té vroeg beginnen met bijvoeding, dus vóór zes maanden, heeft negatieve invloed op de 
vraag naar borstvoeding en werkt aldus productieremmend. De kans is groot dat de moe-
der geen jaar borstvoeding zal geven. Té vroeg beginnen met bijvoeding verhoogt ook het 
risico op ontstaan van overgewicht en obesitas van het kind.

Voorbeeld 5
Op deze pagina 
<http://www.voedingscentrum.nl/nl/service/over-ons/financiering-en-samenwerkingsverban
den.aspx> legt het VC uit hoe het wordt gefinancierd en met welke instanties er samen-
werkingsverbanden zijn. Dat stelt bepaald niet gerust, aangezien de voedingsmiddelenin-
dustrie een prominente gesprekspartner is. Dat blijkt ook met een zekere regelmaat: er zijn 
genoeg klachten te vinden op internet over de standpunten en richtlijnen van het VC.
Uit de financiële jaarrapporten van het VC blijkt overigens die financiële belangenver-
strengeling: zo ontving het VC in 2008 bijna 6,5 miljoen euro aan projectsubsidies. Dat zijn 
niet de subsidies die dat jaar ontvangen zijn van het toenmalige Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (sa-
men circa 3 miljoen).
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Comment 5: borstvoedingsondermijnend!
Er is hier sprake van belangenverstrengeling met de voedingsmiddelen- en kunstmatige 
zuigelingenvoedingsindustrie, die geen baat heeft bij en niets verdient aan borstvoeding.

Voorbeeld 6
Citaat van de website van het VC:
'Acht tot twaalf maanden: minder melkvoeding, meer vaste voeding
Je kind gaat nu echt maaltijden eten, die de melkvoedingen vervangen. Eerst vervang je 
één keer per dag een melkvoeding door een vaste voeding. Geleidelijk aan bouw je de 
vaste voeding verder op. 
Geef je borstvoeding, dan is een goede vuistregel: elke week één melkvoeding per dag 
minder. Voor flesvoeding geldt dat het afhankelijk is van hoeveel en hoe vaak je kind nog 
flesvoeding krijgt. Van het consultatiebureau krijg je advies op maat.' 

Comment 6: borstvoedingsondermijnend!
Elke week een melkvoeding minder betekent dat een kindje dat 6 - 8 keer per dag drinkt, 
binnen 6 - 8 weken van de borstvoeding af is. Daarnaast beveelt de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek borstvoeding aan 
als belangrijke component van het dagelijks menu tot de leeftijd van twee jaar of zo lang 
als moeder en kind daarna samen wensen.

Voorbeeld 7
Citaat van de website van het VC:
'Groei: Kinderen die borstvoeding krijgen, hebben een groeicurve die wat afwijkt van de 
gemiddelde groeicurve die consultatiebureaus gebruiken. De gemiddelde groeicurve is 
gebaseerd op de gemiddelde cijfers van zowel kinderen die borstvoeding krijgen als kinde-
ren die kunstmatige zuigelingenvoeding krijgen.'

Comment 7: borstvoedingsondermijnend!
Nu lijkt het alsof borstkinderen een afwijkende groei vertonen. Dat is niet juist. Met kunst-
matige zuigelingenvoeding gevoede kinderen vertonen een afwijkende groei. Deze formu-
lering ondermijnt borstvoeding als normvoeding voor mensenkinderen.


