INFORMATIEF

door Janneke Goudswaard, LLL-leidster te Middelburg

Kiezen voor borstvoeding!
In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 9 juni vroegen we politieke partijen naar
hun standpunten op het gebied van borstvoeding. We benaderden alle partijen die nu een zetel
hebben en/of volgens peilingen van medio april een zetel zouden kunnen halen. De resultaten
vind je op deze pagina’s. Borstvoedingorganisatie La Leche League neemt zelf geen politieke
standpunten in. We geven dus geen stemadvies!
Jaarlijks worden in Nederland zo’n 185.000 kinderen geboren. Maar liefst tachtig procent
van de moeders start na de bevalling met het geven van borstvoeding. Uit onderzoek
blijkt dat veel moeders eerder stoppen met het geven van borstvoeding dan ze eigenlijk
zouden willen. Dat komt soms door ‘borstvoeding-technische’ problemen, maar veel
vaker door andere omstandigheden.
We legden de partijen vijf stellingen voor. Deze stellingen zijn geen doelstellingen van
borstvoedingorganisatie La Leche League, maar prikkelende stellingen om verschillen
in visie boven water te krijgen. Naast de gesloten vragen stelden we een open vraag:
‘Wat is in uw partijprogramma opgenomen over borstvoeding? Op welke wijze denkt u
deze doelen te behalen?’ We verzochten de partijen die vraag in niet meer dan tweehonderd woorden te beantwoorden.
Alle partijen zijn op 12 april uitgenodigd om de vragen te beantwoorden. De partijen
waarvan je op deze pagina’s geen antwoorden vindt hebben ondanks diverse herinneringen op 7 mei nog altijd geen reactie gegeven. Eventueel nagekomen antwoorden zijn
vanaf eind mei te vinden op onze website www.lalecheleague.nl.
Gezien de korte periode tussen de val van de Belgische regering en de verkiezingen op
13 juni was het voor de redactie niet haalbaar een vergelijkbaar onderzoek onder de
Belgische partijen uit te voeren.
Niet in het verkiezingsprogramma maar wel in verschillende inbrengen:
Borstvoeding is de beste voeding voor een baby. Het geven van borstvoeding, zeker in het eerste half jaar, moet gestimuleerd worden.
Maatregelen hiervoor moeten structureel in de richtlijnen worden opgenomen. De
gedragscode van de WHO en Unicef moeten daarbij worden nageleefd.
De Partij voor de Dieren bepleit in haar partijprogramma een zo natuurlijk mogelijke voeding en leefwijze. Borstvoeding maakt hier deel van uit.
Moeders moeten daarom alle ruimte krijgen om dit natuurlijke proces
haar gang te kunnen laten gaan. Economische of zakelijke belangen van
werkgevers mogen hierbij geen belemmering vormen.

Er is in Nederland te veel
promotie voor flesvoeding. Er worden cadeautjes weggegeven, claims
gedaan die niet hard gemaakt kunnen
worden en allerlei marketingstrategieën toegepast. De regels van de WHO
(http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf ) worden maar
laks gecontroleerd. De SP zet zich in
voor de promotie van borstvoeding,
waar wij maar de kans krijgen. Helaas is
het de SP nog niet gelukt om het lactatiekundig consult in het basispakket
te krijgen. Over het algemeen hebben
kamerleden toch de opvatting dat het
de eigen verantwoording is van mensen
om al dan niet te kiezen voor borstvoeding en geen taak van de overheid om
daar invloed op uit te oefenen. De SP is
het hier niet mee eens. Zo is het enorm
belangrijk dat vrouwen de mogelijkheid
hebben om op het werk af te kolven.
TrotsopNederland heeft geprobeerd op haar programma zo
kort en zo duidelijk mogelijk
te houden, resulterend in een
programma van 39 pagina’s. Om die
reden hebben wij ons tot de hoofdlijnen
moeten beperken en kon niet te gedetailleerd worden ingegaan op specifieke
onderdelen. M.b.t. het begrip borstvoeding is om die reden niets opgenomen
in het programma.

Standpunten borstvoeding

Het
verkiezingsprogramma gaat algemeen
in op de zorg voor
kinderen. Zo heeft de ChristenUnie
een uitgebreide paragraaf ‘Kraamzorg’.
De ChristenUnie vestigt ook op andere
manieren de aandacht op borstvoeding.
Tijdens een debat over de ‘voedingsnota’ heeft de ChristenUnie expliciet
aandacht gevraagd voor borstvoeding.
Esmé Wiegman, Kamerlid voor de ChristenUnie, heeft daarnaast in de afgelopen periode een borstvoedingcafé in
Zwolle geopend, wat haar inzet voor
dit onderwerp onderstreept. Tijdens de
begrotingsbehandeling heeft de ChristenUnie het belang van borstvoeding
benadrukt. Hier heeft de ChristenUnie
de volgende motie ingediend:
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat vrouwen in Nederland
gemiddeld slechts één maand borstvoeding geven en daar vaak mee stoppen
op het moment dat zij weer aan het werk
gaan;
overwegende dat het geven van borstvoeding de gezondheid van moeder en kind
bevordert, en een belangrijke bijdrage
levert aan ziektepreventie, en dat dit effect
het sterkst is als ten minste zes maanden
borstvoeding wordt gegeven;
verzoekt de regering zich in te spannen
om het percentage vrouwen dat vijf of zes
maanden borstvoeding geeft te verhogen
tot 40% in 2011,
en gaat over tot de orde van de dag.
En de ChristenUnie zal hier de komende
jaren zeker aandacht voor blijven
vragen!
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Stelling 4. Moeders moeten probleemloos gebruik kunnen maken van het
wettelijk geregelde voedings- en kolfrecht. Er moet meer toezicht komen
op de mate waarin werkgevers hun verplichtingen hieromtrent nakomen.
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Stelling 5. De warenwet moet worden aangescherpt wat betreft de marketing van kunstmatige zuigelingenvoeding. De gedragscode van WHO en
Unicef dient volledig te worden nageleefd.
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Geen antwoorden ontvangen

Stelling 3. Het bevallingsverlof (nu 16 weken) dient te worden verlengd
tot minimaal 26 weken om het geven van uitsluitend borstvoeding tot zes
maanden beter haalbaar te maken voor moeders.
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Geen antwoorden ontvangen

Stelling 2. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dient het
Masterplan borstvoeding 2008-2011 een vervolg te geven. Het beschikbare
budget dient de komende jaren minimaal te worden geconsolideerd.

Geen antwoorden ontvangen
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Borstvoeding is goed
voor baby’s. Daarom
wil GroenLinks dat het
kabinet
maatregelen
neemt die belemmeringen om borstvoeding te geven, wegnemen.
In Nederland krijgen relatief weinig
baby’s borstvoeding. Jammer, want
borstgevoede baby’s zijn minder vaak
ziek, hebben later minder last van allergieën, overgewicht, jeugddiabetes, de
ziekte van Crohn, etc. Weer beginnen
met werken is één van de belangrijkste redenen voor vrouwen om te
stoppen met borstvoeding, blijkt uit
onderzoek van TNO. Het is één van
de redenen waarom GroenLinks het
zwangerschaps- en bevallingsverlof wil
uitbreiden.
Natuurlijk groeien kinderen op flesvoeding ook goed op. En het mag duidelijk
zijn dat het de keuze is van de ouders
welke voeding zij hun kind geven. Veel
vrouwen willen echter wel borstvoeding geven, maar haken voortijdig
af. Zij zien bijvoorbeeld op tegen het
afkolven op het werk. Ook al omdat de
omstandigheden vaak niet florissant
zijn. Er bereiken GroenLinks regelmatig
signalen van vrouwen die in een stoffig
magazijn of vuil rommelhok moeten
afkolven. Daarom pleit GroenLinks voor
een campagne richting werkgevers om
hen op hun plichten te wijzen.

VVD

Stelling 1. Het is belangrijk dat de borstvoedingcijfers in Nederland stijgen.
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D66 wil de arbeidsparticipatie van vrouwen
verhogen. Het is belangrijk dat ook vrouwen met
kinderen economisch onafhankelijk
kunnen zijn. Vrouwen moeten na hun
zwangerschapsverlof de mogelijkheid
krijgen om zo snel mogelijk weer aan
het werk te gaan.
De werkgever moet ervoor zorgen dat
vrouwen de mogelijkheid hebben om
borstvoeding te geven na het zwangerschapsverlof. Goede afspraken over
pauzes, vervanging en een geschikte
ruimte is hiervoor noodzakelijk.
Borstvoeding is niet alleen belangrijk
voor het kind, maar ook voor de moeder
zelf. Vrouwen die langer borstvoeding
geven hebben een lager risico op borstkanker.
Borstvoeding is echter altijd een eigen
keuze van de moeder. Het mag niet zo
zijn dat vrouwen die besluiten geen
borstvoeding te geven hierdoor gestigmatiseerd worden.
Over veranderingen in de verlofregelingen moeten in het kader van de
concurrentiepositie afspraken op Europees niveau gemaakt worden. Qua
verlofregelingen is het in Nederland
eerst zaak om het verlof van mensen die
een kind uit het buitenland adopteren
uit te breiden. Zij krijgen slechts vier
weken, en dit is te weinig om met een
kind te binden.
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