
Nestlé	  ongeloofwaardige	  partner	  bij	  bestrijding	  overgewicht	  Amsterdamse	  kinderen

Zoals	  iedereen	  weet	  'beschermt	  borstvoeding	  tegen	  overgewicht'.	  Een	  betere	  beschrijving	  van	  de	  
wetenschappelijke	  feiten	  is	  echter:	  'niet-‐voeden	  met	  moedermelk,	  dus	  voeden	  met	  kunstvoeding,	  
vergroot	  het	  	  risico	  op	  overgewicht	  op	  korte	  en	  langere	  termijn'.	  Borstvoeding	  is	  immers	  de	  
normvoeding:	  normale	  voeding	  waarbij	  de	  zuigeling	  normaal	  voedgedrag	  ontwikkelt,	  wat	  posiAef	  
bijdraagt	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  normaal	  gewicht.	  

Onlangs	  meldde	  de	  Amsterdamse	  wethouder	  Eric	  van	  der	  Burg	  trots	  dat	  de	  hoofdstedelijke	  GGD	  zich	  
heeF	  verbonden	  met	  de	  mulAnaAonal	  Nestlé,	  om	  overgewicht	  bij	  schoolkinderen	  te	  bestrijden.	  Met	  
daarbij	  de	  mededeling:	  "we	  hebben	  een	  gedeelde	  verantwoordelijkheid	  voor	  een	  gezonde	  jeugd."

Wacht	  even.	  Nestlé	  is	  onderdeel	  van	  een	  wereldwijde	  miljardenindustrie	  met	  maar	  één	  doel:	  zoveel	  
mogelijk	  omzet	  halen	  uit	  de	  verkoop	  van	  kunstmaAge	  zuigelingenvoeding	  en	  andere	  speciale	  voeding	  
voor	  zuigelingen,	  peuters,	  kleuters,	  kinderen	  en	  volwassenen.	  Precies	  díe	  producten	  die	  zowel	  in	  de	  
baby-‐	  als	  kinderleeFijd	  bijdragen	  aan	  het	  ontstaan	  van	  overgewicht	  in	  het	  latere	  leven,	  en	  aan	  allerlei	  
andere	  problemen,	  zoals	  grotere	  vatbaarheid	  voor	  ziekte	  en	  kindercariës.	  Deze	  
kunstvoedingsindustrie	  heeF	  er	  groot	  financieel	  belang	  bij	  om	  zijn	  grootste	  concurrent,	  moedermelk,	  
te	  ondermijnen	  en	  de	  borstvoedingsduur	  tot	  een	  minimum	  te	  beperken.	  

Daartoe	  sponsort	  Nestlé	  onder	  andere	  AjdschriFen	  en	  websites	  gericht	  op	  ouders	  van	  jonge	  
kinderen.	  In	  ruil	  zijn	  de	  redacAes	  terughoudend	  met	  berichten	  over	  risico's	  van	  kunstvoeding,	  zoals	  
de	  dubbele	  kans	  op	  wiegendood.	  Borstvoeding	  voorbij	  het	  eerste	  halRaar	  komt	  daarbij	  al	  helemaal	  
niet	  aan	  de	  orde,	  in	  deze	  veelgelezen	  media.	  

Daarnaast	  richt	  het	  bedrijf	  zich	  rechtstreeks	  op	  zorgverleners	  zoals	  consultaAebureau-‐artsen,	  met	  
leuke	  goodies	  en	  graAs	  'trainingsdagen'	  over	  kindervoeding.	  Het	  laat	  zich	  raden	  welk	  type	  voeding	  
daar	  aanbevolen	  wordt.	  En	  met	  succes:	  de	  wereldwijde	  norm,	  van	  de	  WHO,	  om	  minimaal	  twee	  jaar	  
borstvoeding	  te	  geven	  is	  in	  Nederland	  nagenoeg	  onbekend,	  en	  wordt	  nauwelijks	  door	  zorgverleners	  
ondersteund	  en	  gepropageerd.	  

En	  nu	  laat	  zelfs	  de	  gemeente	  Amsterdam	  zich	  door	  Nestlé	  sponsoren.	  Een	  doorbraak	  voor	  het	  bedrijf	  
en	  een	  geweldige	  kans	  het	  imago	  op	  te	  poetsen,	  nu	  een	  grote	  overheidsorganisaAe	  zijn	  naam	  aan	  die	  
van	  de	  mulAnaAonal	  heeF	  verbonden.	  Het	  feit	  staat	  dan	  ook	  trots	  op	  de	  homepage	  van	  het	  bedrijf.	  
Maar	  het	  is	  een	  blamage	  voor	  de	  gemeente	  Amsterdam.	  

De	  gemeentelijke	  overheid	  heeF,	  via	  de	  GGD	  en	  de	  consultaAebureaus,	  een	  verantwoordelijkheid	  
voor	  de	  gezondheid	  van	  kinderen.	  Deze	  moet	  op	  een	  verantwoorde	  manier	  worden	  ingevuld,	  te	  
beginnen	  bij	  dag	  één,	  bij	  de	  basis	  dus.	  Verplicht	  het	  personeel	  van	  consultaAebureaus	  zich	  te	  scholen	  
op	  het	  gebied	  van	  borstvoeding	  en	  verantwoorde	  kindervoeding,	  bij	  organisaAes	  die	  géén	  



commerciële	  belangen	  hebben.	  Promoot	  het	  borstvoeden	  in	  het	  openbaar.	  Bied	  moeders	  de	  kans	  
borstvoeding	  te	  geven.	  Geef	  eerlijke	  informaAe	  op	  scholen	  over	  wat	  gezonde	  kindervoeding	  is:	  zoveel	  
mogelijk	  vers,	  gevarieerd	  en	  onbewerkt.	  En	  laat	  een	  bedrijf	  zoals	  Nestlé,	  dat	  verdient	  aan	  dikmakers,	  
daar	  niet	  toe.

Kunnen	  de	  ouders	  van	  Amsterdamse	  kinderen	  er	  nog	  op	  rekenen	  dat	  de	  gemeente	  objecAeve	  
informaAe	  over	  gezond	  voedsel	  geeF?	  Of	  zien	  we	  binnenkort	  de	  (dieet)producten	  van	  Nestlé	  op	  
scholen	  verschijnen?	  De	  gemeente	  begeeF	  zich	  met	  dit	  convenant	  op	  een	  sterk	  hellend	  vlak,	  want	  
het	  recht	  van	  kinderen	  op	  een	  gezond	  leven	  raakt	  nu	  ernsAg	  verstrikt	  met	  de	  commerciële	  belangen	  
van	  de	  kunstvoedingsindustrie.
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