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Wat is je achtergrond?
“Tijdens mijn afstudeeropdracht aan de opleiding diëtetiek 
in 1978 verdiepte ik me voor het eerst in de voeding voor 
baby's. Daar begon mijn schrijverscarrière: in 1981 ver-
scheen mijn eerste boek over voeding voor kinderen van 
0-4 jaar. Dat onderwerp is me blijven boeien omdat ik in 
Nederland, maar ook in de zeven jaar dat ik werkte in 
Zimbabwe, Botswana en Niger, zag dat de werkelijke 
behoefte van kinderen wat betreft voeding, en in het ver-
lengde daarvan hechting, koestering, slaapgenot, medica-
tie etc., onder druk stond. En nog steeds staat. Mijn werk 
heeft altijd in relatie met de kleintjes van 0-4 jaar gestaan. 
Daarnaast heb ik begin deze eeuw de opleiding voor lacta-
tiekundige gevolgd.” 

Waaruit bestaat je dagelijkse werk?
“De afgelopen twee jaar stonden in het teken van het 
schrijven van Het Nieuwe Borstvoeding Boek, samen met 
collega lactatiekundige Gonneke van Veldhuizen-Staas. Ook 
het verzorgen van de berichtgeving op borstvoeding.com 
van Kenniscentrum Borstvoeding vraagt mijn aandacht. Het 
'normale' werk bestaat voor een groot deel uit begeleiding 
van moeders, overigens ook steeds meer vaders, en hun 
kinderen bij borstvoeding en vaste voeding. Daarnaast 
begeleid ik studenten en stagiaires.”

Wat is je affiniteit met signaleren en vroeghulp?
“Met onder meer mijn boeken help ik ouders, liefst al voor 
de zwangerschap, op weg om hun eigen beslissingen te 
kunnen nemen wat betreft de voeding voor hun kind. 
Letterlijk en figuurlijk, want die voeding omvat niet alleen 
de inname van eiwitten, vetten en koolhydraten, maar ook 
zaken als opvoeding, hechting en ouderschap. Belangrijk 
uitgangspunt bij dit alles is de blauwdruk van het kind. Het 
jonge kind laat namelijk zelf zien welke zorg het nodig heeft 
om zich goed te voeden, beschermd te voelen, gekoesterd 
te weten en in alle opzichten goed te ontwikkelen. Dit geldt 

voor alle kinderen, ongeacht welke voeding zij van hun 
ouders krijgen.”
 
Wat en wie is voor jou een belangrijke inspiratiebron?
“Vooral boeken, waaronder 'The Continuum Concept' van 
Jean Liefloff, 'De zelfstandige mens' van Erich P. Fromm, 
Animal Farm van George Orwell, 'Mothers and others' van 
Sarah Hrdy, 'De Man' van Oriana Fallaci en ‘Complementary 
Feeding: Nutrition, Culture and Politics van Gabriëlle Palmer. 
Interessant op mijn vakgebied vind ik ‘The Politics of 
Breastfeeding: When Breasts are Bad for Business’. Verder 
put ik inspiratie uit mijn contacten met andere lactatiekundi-
gen en specialisten, zoals Gonneke van Veldhuizen-Staas, 
Marianne Vanderveen, Jack Newman, James McKenna, Nils 
Bergmann en Maria Montessori.”

Waar erger je je aan?
“Aan het gebrek van veel zorgverleners om het natuurlijk 
gedrag van kind en moeder als uitgangspunt te nemen van 
de zorgverlening. Aan het klakkeloos volgen van adviezen 
afkomstig van belanghebbenden zoals de voedingsmidde-
lenindustrie. Aan de talloze schendingen van de WHO-code, 
waardoor borstvoeding niet voldoende wordt beschermd.”

Wat vind je een belangrijke uitdaging?
“Als eerste het thema 'normale zuigelingenvoeding' eerder 
bij moeders en vaders onder de aandacht zien te brengen. 
Plus, in het verlengde hiervan, dat lactatiekundige hulp 
meer beschikbaar komt voor alle ouders vanaf de eerste 
dagen na de bevalling. Tot slot hoop ik dat er ooit een ver-
bod komt op de vrije verkoop van kunstvoeding.”

“Hoe kleiner de kleintjes, hoe gemakkelijker we vaak aan de juiste 

wensen van het kind kunnen voldoen”, ervaart lactatiekundige 

IBCLC en diëtist Stefan Kleintjes. Hij is directeur van Kenniscentrum 

Borstvoeding en begeleidt ouders met vragen over respectievelijk 

borstvoeding en voeding vanuit twee eigen praktijken.
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‘Lactatiekundige hulp moet na de 
bevalling meer beschikbaar 

komen voor alle ouders’


