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Definities
Exclusieve BV: borstvoeding zonder supplement op medische indicatie en zonder 
kunstvoeding op medische indicatie.

SMI: supplement op medische indicatie.

SZMI: supplement zonder medische indicatie (op vraag van de moeder of beslissing van het 
personeel).

KV MI: Kunstvoeding op medische indicatie volgens de WHO (HIV, druggebruik, pathologie 
van	de	moeder,	de	baby	kan	geen	moedermelk	drinken).

Exclusieve BV + supplementen op medische indicatie (SMI) + kunstvoeding op 
medische indicatie (KV MI): indicator die in het project BFHI - WHO - UNICEF wordt gebruikt 
om het percentage exclusieve borstvoeding te meten op de kraamafdeling. Die percentages 
worden berekend over de gehele duur van het verblijf (van geboorte tot ontslag).

KV: Kunstvoeding zonder medische indicatie (keuze van de moeder voor de geboorte of 
tijdens het verblijf op de kraamafdeling).

Borstvoedingsstatistieken
Jaarlijkse	statistieken	rond	zuigelingenvoeding	voor	baby’s	geboren	na	minstens	37	weken	
zwangerschap	(≥37	wkn),	ongeacht	de	plaats	van	verblijf:	kraamafdeling,	neonatologie.

Analysemethode:	semi-kwantitatieve	analyse

Bevallingsstatistieken
Jaarlijkse statistieken over het aantal geboorten en verloskundige praktijken (inductie, 
epidurale verdoving, keizersnede).

Analysemethode:	semi-kwantitatieve	analyse
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Context
In het kader van de jaarlijkse enquête over het opleidingscontract ‘Borstvoeding en 
ontwikkelingsgerichte zorg voor medisch en verzorgend personeel van materniteiten 
en neonatale afdelingen’ werd een verslag verzonden naar de kraamafdelingen in alle 
ziekenhuizen met een opleidingscontract. De resultaten geven een overzicht van de 
evolutie van de statistieken van 2017 tot 2019 op het vlak van borstvoeding in verhouding tot 
het	aantal	geboortes	in	België.

Ieder jaar komen er nieuwe aanvragen om het contract ‘Opleidingscontract borstvoeding 
en ontwikkelingsgerichte zorg’ aan te gaan. Nieuwe inschrijvers krijgen een verslag dat zij 
in het jaar na de ondertekening van het contract moeten invullen. Dit verklaart waarom het 
aantal	ontvangen	en	geanalyseerde	verslagen	niet	altijd	overeenkomt	met	het	totale	aantal	
ingeschreven partijen.

Het gebeurt ook dat ziekenhuizen fuseren en dat de diensten voor moeder en kind naar één 
locatie worden overgebracht.

Wij	 hebben	 de	 ontwikkeling	 van	 2017	 -	 2019	 geanalyseerd	 naar	 een	 jaarlijks	
mediaanpercentage met bij sommige punten een vergelijking tussen BFHI- en niet- BFHI-
ziekenhuizen.

Deelnemers
46 ziekenhuizen nemen deel aan het opleidingscontract ‘Opleidingscontract borstvoeding 
en ontwikkelingsgerichte zorg, waarvan 28 BFHI en 18 niet-BFHI

006-CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NAMUR

009-ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN JAN PALFIJN

009 ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN MIDDELHEIM

010-GRAND HOPITAL DE CHARLEROI

017-ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA MIDDELARES

026- AZ ST MAARTEN MECHELEN

032-ALGEMEEN ZIEKENHUIS ALMA

042-CENTRE HOSPITALIER BOIS DE L’ABBAYE SERAING

043-CLINIQUE SAINT PIERRE OTTIGNIES

049-A.Z. ST. JAN BRUGGE

049 - A.Z ST JAN OOSTENDE

076-CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ST. PIERRE BRUXELLES

077-CHU BRUGMANN BRUXELLES

087-HOPITAUX IRIS SUD - IXELLES

096-CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE TIVOLI LA LOUVIERE

099-GZA- ZIEKENHUIZEN

110-KLINIEK ST.- JAN BRUSSEL

117-A.Z. DELTA ROESELARE

134-ST.-VINCENTIUSZIEKENHUIS
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143 UZ BRUSSEL JETTE

146-CENTRES HOSPITALIERS JOLIMONT

158-CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN MONTLEGIA LIEGE

164-VIVALIA – IFAC PRINCESSE PAOLA MARCHE EN FAMENNE

166-CLINIQUE STE.-ELISABETH NAMUR

168-VIVALIA - CENTRE HOSPITALIER DE L’ARDENNE LIBRAMONT

243-JESSA ZIEKENHUIS

264-CHU UCL DINANT

290-ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. LUCAS

300-UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

322-UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN K.U.L.

332-CHIREC - DELTA EDITH CAVELL AUDERGHEM

371- ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG ST JAN

396-AZ GROENINGEN KORTRIJK

397-O.L.V. VAN LOURDES ZIEKENHUIS WAREGEM

406-ULB_ BRUXELLES HOPITAL ERASME

410-CENTRE HOSPITALIER EPICURA HORNU

412-CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE LIEGE

525-ALGEMEEN ZIEKENHUIS DAMIAAN

595-AZ NIKOLAAS ST NIKLAAS

682-A.Z. MONICA DEURNE

689-IMELDA ZIEKENHUIS

709 DYMPHNE GEEL

713-ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN

718- CHU CHARLEROI MARIE CURIE

724-CENTRE HOSPITALIER EPICURA ATH

Resultaten
1. Aantal	geboortes	in	ziekenhuizen	met	en	zonder	BFHI-certificaat	in	België

Jaar Totaal	in	België Totaal opleidingscontracten

2017 119.102 64.632
2018 117.800 68.076
2019 117.103 65.519



4

Het	 aantal	 geboorten	 in	 België	 is	 gedaald	 sinds	 het	 begin	 van	 het	 opnemen	 van	 de	
statistieken in 2013 (124.862) ten opzichte van 117.103 in 2019, dat wil zeggen een daling 
van het aantal geboorten van - 7,76% op 7 jaar en - 2% van 2017 tot 2019.

Over de drie jaar zijn de gecontracteerde ziekenhuizen goed voor gemiddeld 55,88% van 
de	geboortes	in	België.	Iets	meer	dan	1	op	de	2	baby’s	wordt	geboren	in	een	kraamkliniek	
waar een kwaliteitsproject loopt om borstvoeding te ondersteunen en de zorg voor 
aanstaande moeders tijdens de arbeid en de bevalling te verbeteren.

1.1. Aantal	geboortes	in	ziekenhuizen	met	en	zonder	BFHI-certificaat	in	België	met	
opleidingscontract

Jaar Totaal BFHI Niet-BFHI

2017 64.632 39.701 24.931

2018 68.076 40.730 27.346

2019 65.519 40.481 25.038
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De 18 niet-BFHI-ziekenhuizen zijn goed voor gemiddeld 39% en de 28 BFHI- ziekenhuizen 
voor gemiddeld 61% van de geboorten onder opleidingscontract.

2. Borstvoedingsstatistieken van 2017 tot 2019

2.1. Percentage exclusieve borstvoeding

Tussen 2017 en 2019 is er een stijging van het percentage exclusieve borstvoeding zonder 
supplementen op medische indicatie en medische contra-indicatie voor borstvoeding van 
0,72%. In 2019 bleef het percentage gelijk aan dat van 2018.

2.2. Percentage exclusieve borstvoeding + supplement op medische indicatie + 
contra-indicatie voor borstvoeding

We zien een stijging van het mediane percentage exclusieve borstvoeding met 2,28% over 
3 jaar, terwijl het mediane percentage van 2013 tot 2016 rond 75% bleef.

2.3. Vergelijking tussen BFHI- en niet-BFHI-ziekenhuizen op vlak van exclusieve 
borstvoeding + supplement op medische indicatie + medische contra- indicatie
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Het verschil in mediaanpercentage exclusieve borstvoeding tussen BFHI- en niet-BFHI 
ziekenhuizen is ongeveer +/- 5% in het voordeel van BFHI-ziekenhuizen.

2.4. Percentage supplementen op medische indicatie en supplementen zonder 
medische indicatie die op verzoek van de moeder, de vader of de familie, of op 
voorstel van het personeel worden gegeven

Het mediaanpercentage van supplementen op medische indicatie en zonder medische 
indicatie verandert al een aantal jaar niet veel.

Het totaal van supplementen op medische indicatie en zonder medische indicatie samen is 
goed	voor	een	gemiddelde	van	16,61%,	d.w.z.	1	op	de	5	voldragen	baby’s	die	tijdens	hun	
verblijf in de kraamkliniek supplementen krijgen.

De gemiddelde verblijfsduur op kraamafdelingen is sinds 2017 2 dagen voor vaginale 
bevallingen en 3 dagen voor keizersnedes.
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2.5. Vergelijking tussen de toediening van supplementen (SMI en SZMI) in BFHI- en niet-
BFHI-ziekenhuizen

Het verschil tussen BFHI- en niet-BFHI-ziekenhuizen bedroeg 2,55% in 2017 en 2,22% in 
2018. In 2019 was dat verschil echter minder dan 1% (0,8).

3. Statistieken over kunstvoeding

Zuigelingen	gevoed	met	kunstvoeding	worden	verdeeld	in	2	categorieën:

 - kunstvoeding als eerste keuze van de moeder;
 - kunstvoeding uit medische contra-indicatie.

3.1. Percentage kunstvoeding als eerste keuze van de moeder

Tussen	2017	en	2018:	een	sterke	daling	van	2,75%	van	moeders	die	ervoor	kiezen	geen	
borstvoeding te geven, en een stijging van 0,5% in tussen 2018 en 2019.

Er kan worden aangenomen dat de acties van het Federaal borstvoedingscomité (FBVC) en 
de verbetering van de borstvoedingszorg in de ziekenhuizen in de loop van de jaren hebben 
bijgedragen tot een vermindering van het percentage moeders dat geen borstvoeding 
geeft.

4. Bevallingswijze

Hoe      verlopen      bevallingen      in      BFHI-      en      niet-BFHI-ziekenhuizen? Wordt 
de	fysiologie	meer	gerespecteerd?
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Een van de randvoorwaarden voor het behalen van een BFHI-label is het respecteren 
van	de	‘Mother	Friendly’-voorwaarden.

Kraamafdelingen die zich kandidaat stellen voor een BFHI-label wordt gevraagd volgende 
voorwaarden	te	respecteren:

 - de moeders aanmoedigen om zich continu tijdens de arbeid en de bevalling te laten 
helpen,	zowel	fysiek	als	emotioneel	door	een	persoon	naar	keuze;

 - de moeders de gelegenheid geven om te drinken en licht te eten tijdens de arbeid;
 - De moeders aanmoedigen om niet-medicamenteuze methoden te overwegen om de 

pijnen te verlichten, met respect voor hun persoonlijke voorkeuren;
 - de moeders aanmoedigen om tijdens de arbeid te stappen en te bewegen, en de 

houdingen van hun keuze aan te nemen voor de geboorte;
 - invasieve procedures vermijden zoals het breken van de vliezen, de episiotomie, 

de versnelling of de inductie van de arbeid, geïnstrumenteerde bevallingen of de 
keizersnede.

4.1. Evolutie van het aandeel inducties, epidurale verdovingen en keizersneden van 
2017 tot 2019

Het aantal inducties blijft stabiel. Het aantal epidurale verdovingen en keizersneden 
neemt elk jaar geleidelijk toe met + 3,67% voor epidurale verdovingen en + 0,91% voor 
keizersneden over een periode van 3 jaar.

Conclusies over de statistieken

Het percentage borstvoeding is met meer dan 2% gestegen ondanks de 10% praktijken 
waarbij	kunstmelk	als	bijvoeding	wordt	gegeven	aan	baby’s	met	een	zwangerschapsleeftijd	
≥	37wkn.

De	verzamelde	cijfers	geven	geen	gedetailleerde	analyse	van	de	redenen	voor	bijvoeding	
bij een kind dat borstvoeding krijgt.

Ook bij voedingssupplementen zonder medische indicatie is het niet duidelijk of het gaat 
om een verzoek van de ouders of een voorstel van het personeel en worden de redenen 
voor het verzoek of het voorstel niet aangegeven.

Uit de verloskundige praktijken blijkt dat één vrouw op vier ingeleid wordt, dat meer dan 
één vrouw op twee gebruik maakt van epidurale verdoving en dat het aantal keizersneden 
blijft stijgen, met een percentage van ongeveer 21%, terwijl de WHO een percentage van 
15% rechtvaardigt.

Er moet verder onderzoek worden verricht om de oorzaken en mogelijke verbeterpunten 
vast te stellen.
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Het opzetten van een geïntegreerd, multidisciplinair perinataal zorgtraject met 
interdisciplinair	werkende	professionals	 zou	de	zorg	voor	moeders,	baby’s	en	gezinnen	
aanzienlijk	kunnen	verbeteren,	met	een	gunstig	effect	op	de	kwaliteit	van	de	zorg.

5. Opleiding borstvoeding

Het contract vereist dat het ziekenhuis opleidingen organiseert of het personeel laat 
deelnemen aan opleidingen over borstvoeding en dit voor een duur van 400 u. per jaar. 
Daarvan moeten minstens 200 uur dienen voor de basisopleidingen over borstvoeding. 
Indien het ziekenhuis kan aantonen dat 80% van het personeel al een basisopleiding 
over borstvoeding gevolgd heeft in de loop van de drie laatste jaren, kan het minimum 
van 200 uur verlaagd worden. De opleidingen moeten op voorhand erkend zijn door de 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, overeenkomstig de 
voorschriften.

Een basisopleiding borstvoeding omvat 20 uur opleiding, waarvan 3 uur praktijkopleiding.

Deze voorwaarde is bedoeld om bij te dragen tot de opleidingen rond borstvoeding van 
het personeel dat in contact komt met zwangere vrouwen, moeders en pasgeborenen op 
de kraamafdeling (M + P*).

Jaar na jaar wordt vastgesteld dat het voor ziekenhuizen moeilijk is om erkenningen te 
krijgen voor de opleidingen. De opleidingen vinden vaak buiten het ziekenhuis plaats 
en de organisatoren vragen geen erkenning aan, hetzij omdat zij niet met de procedure 
vertrouwd zijn, hetzij vanwege de administratieve rompslomp die ermee gepaard gaat.

Het totale aantal uren geeft echter aan dat het aantal erkende opleidingen hoger ligt 
dan het aantal niet-erkende opleidingen, wat een positieve ontwikkeling is. De BFHI- 
coördinatie wijst de ziekenhuizen er regelmatig op dat het belangrijk is erkenning aan 
te vragen voor de opleidingen die worden gegeven, aangezien de inhoud van andere 
opleidingen niet kan worden geverifieerd.

In 2019 steeg het aantal opleidingen duidelijk. Het totaal aantal opleidingen is met + 
14,6% gestegen en het aantal erkende opleidingen met 22,74%.

Het aantal erkende opleidingsuren was meer dan de 400 uren die in het contract worden 
aanbevolen.

5.1. Erkende, niet erkende en totaal aantal opleidingen
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6. Huidcontact

In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de praktijk van huidcontact bij vaginale 
bevallingen en bevallingen met een keizersnede.

Het	 is	 duidelijk	 bewezen	 dat	 huidcontact	 de	 hechting	met	 de	 baby	 bevordert,	 stress	
vermindert en de lichaamstemperatuur regelt, met als indirect gevolg dat de borstvoeding 
beter op gang komt.

Wij wilden weten of sinds de invoering van het project rond BFHI en ontwikkelingsgerichte 
zorg de praktijken in de verloskamer en bij de keizersnede veranderd zouden zijn en 
meer	rekening	zouden	houden	met	de	behoeften	van	de	baby.

6.1. Duur van huidcontact in de verloskamer

We kregen 46 antwoorden, 3 ziekenhuizen antwoordden niet op de vraag over de duur van 
het huidcontact in de verloskamer of na de keizersnede.

Van de 43 antwoorden bevestigden 42 dat moeders meer dan een uur huidcontact hadden 
met	hun	baby,	onmiddellijk	na	de	geboorte	en	38	dat	er	meer	dan	een	uur	huidcontact	
was na een keizersnede.

Tijdsduur Vaginale bevalling Keizersnede

Meer dan 1u 42 38

30 tot 60 min. 1 2

≤	30	min. 0 3

Huidcontact	na	een	keizersnede,	hierbij	worden	3	punten	bevraagd:

 - Onmiddellijk huidcontact, eerst mama, dan papa
 - Onmiddellijk huidcontact, eerst papa dan mama na 30 tot 60 minuten.
 - Onmiddellijk huidcontact, eerst papa dan mama na meer dan 60 tot 120 minuten.
 - Onmiddellijk huidcontact, eerst papa dan mama na meer dan 120 minuten.

Huidcontact Meteen 30 – 60 min. 60 tot 120 min. Meer dan 120
min.

mama 8 15 9 10

6.2. Meest voorkomende redenen om af te wijken van huidcontact

Wat zijn de redenen om niet meteen over te gaan tot huidcontact na de geboorte?
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Score 1 = ja 0 = neen

Afgezien	van	de	toestand	van	de	baby	bij	de	geboorte,	maakt	het	 feit	dat	keizersneden	
worden uitgevoerd in algemene operatiezalen en niet op de kraamafdeling, het moeilijker 
om onmiddellijk huidcontact met de moeder toe te passen.

Dat hangt samen met het gebrek aan personeel dat vanuit een van de kraamafdelingen 
(verloskamer, postpartum-dienst of MIC) moet worden gestuurd om het huidcontact te 
begeleiden en te controleren na een keizersnede.

6.3. Praktijk en controle van huidcontact 

Vragen:

 - Wordt	de	baby	afgedroogd	bij	het	huidcontact?
 - Zit de moeder half rechtop (45°)?
 - Krijgen de ouders informatie over de praktijk van het huidcontact?
 - Wordt	er	een	observatiefiche	opgesteld?
 - Wordt	de	baby	regelmatig	opgevolgd?
 - Wordt er een saturatiemeter geplaatst?
 - Is het gebruik van een gsm / tablet toegestaan in een verloskamer of bij een 

keizersnede?

Score 1 = ja 0 = neen
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Een	observatiefiche	wordt	 slechts	14	keer	gebruikt,	 een	 saturatiemeter	5	 leer.	Dit	wijst	
absoluut niet op een gebrek aan toezicht.

Als we de ziekenhuizen die deze vraag niet beantwoordden buiten beschouwing laten, 
informeren alle ziekenhuizen de ouders over (de praktijk van het) huidcontact.

6.4. Eerste aanleggen in het uur na de geboorte

In	alle	ziekenhuizen	die	geantwoord	hebben,	wordt	de	baby	in	het	uur	na	de	geboorte	voor	
het eerst aangelegd.

6.5. Ongeval tijdens het huidcontact

In de 43 ziekenhuizen deden zich 2 ongevallen voor tijdens het huidcontact in de 
verloskamer,	beide	baby’s	werden	opgenomen	op	de	neonatologie	en	1	had	neurologische	
gevolgen.

Er	gebeurden	3	ongevallen	tijdens	het	huidcontact	in	de	kraamafdeling,	2	baby’s	werden	
opgenomen op de neonatologie, waarvan 1 is overleden.

Er werd geen enkel ander incident, zelfs geen klein, aangegeven.

Er	 gebeurden	 dus	 5	 ongevallen	 tijdens	 het	 huidcontact,	 waarbij	 1	 baby	 overleed	 en	 1	
neurologische gevolgen ondervond, op 68.076 bevallingen in ziekenhuizen onder het 
opleidingscontract in 2018.

Conclusie:

De	praktijk	van	huidcontact	 is	 in	België	goed	ingeburgerd,	aangezien	zij	op	grote	schaal	
wordt toegepast.

Het blijft echter moeilijk om langdurig huidcontact uit te voeren bij een keizersnede, zeker 
als die ingreep in een algemene operatiezaal wordt uitgevoerd.

Ook al is er altijd één ongeval te veel, het percentage ongevallen tijdens het huidcontact is 
zeer	laag	en	vormt	derhalve	geen	probleem	voor	de	systematisering	ervan,	temeer	daar	de	
voordelen ervan voor de ontwikkeling van kinderen in verscheidene wetenschappelijke 
publicaties zijn aangetoond.

7. Internationale gedragscode voor het in de handel brengen van 
vervangingsmiddelen van moedermelk

In 2018 en 2019 werd een stand van zaken opgesteld over de informatie rond de 
belangrijkste punten van de internationale code. Die code die werd opgesteld en 
aangenomen	in	1981	en	werd	in	België	ingepast	in	de	wet	op	de	voeding	van	zuigelingen	
en jonge kinderen van 1994, herzien in 2007.

De	vragen	gaan	over	de	verstrekte	informatie:

 - Informatie over het gebruik van tutten en spenen
 - Informatie over de risico’s verbonden aan kunstvoeding
 - Informatie over borstvoeding - in groep of individueel
 - Wordt er tijdens de groepslessen over borstvoeding ook over kunstvoeding 

gesproken? (inbreuk op de code)
 - Worden	er	individuele	demonstraties	gegeven	over	het	bereiden	van	papflessen?
 - Moeten de ouders de demonstratie nadoen?
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In de 46 ontvangen verslagen hebben 2 ziekenhuizen die vragen niet beantwoord.

7.1. Informatie over het gebruik van tutten en spenen

33 van de 44 ziekenhuizen geven informatie over het gebruik van spenen, dat is 75%

7.2. Informatie over de risico’s verbonden aan kunstvoeding

 35 van de 44 ziekenhuizen geven die informatie, dat is 79,55%

7.3. Informatie over borstvoeding - in groep of individueel

38 van de 44 ziekenhuizen informeert de moeders over de voordelen en de praktijk van 
borstvoeding, dat is 86,37%

7.4. Wordt er tijdens de groepslessen over borstvoeding ook over kunstvoeding 
gesproken?

19 van de 44 ziekenhuizen geven informatie over kunstvoeding tijdens groepslessen over 
borstvoeding, dat is 43,18%, dus bijna 1 op de 2 ziekenhuizen, hoewel het volgens de code 
verboden is. Toekomstige moeders die kiezen voor kunstvoeding moeten daar uiteraard 
informatie over krijgen, maar dan in individuele sessies.

7.5. Als de moeder kiest voor kunstvoeding, wordt er dan een demonstratie gegeven 
over	het	bereiden	van	papflessen	(hygiëne,	aanbevelingen,	keuze	van	de	melk	en	
het water ...)?

38	 van	 de	 44	 ziekenhuizen,	 dat	 is	 86,37%,	 toont	 moeders	 hoe	 ze	 veilig	 een	 papfles	
kunnen klaarmaken.

7.6. Moeten de ouders de demonstratie nadoen eens die afgerond is? 

27 van de 44 ziekenhuizen, of 61,36%, heeft die vraag beantwoord.

12 van de 27 ziekenhuizen, of 44,44%, zijn niet-BFHI

Afgezien	van	het	feit	dat	de	ouders	een	papfles	moeten	bereiden	 in	het	bijzijn	van	een	
gezondheidswerker,	is	het	een	garantie	voor	veiligheid,	hygiëne	en	correcte	dosering.

Tijdens die uitwisseling kan men inzien of de boodschap moeilijk te ontvangen is, en dat 
verhelpen.

7.7. Reclame,	affiche	met	logo’s	van	melkbedrijven,	papflessen	en	spenen	

Slechts 2 van de 44 ziekenhuizen, of 4,5%, respecteren die regel niet. Conclusies

De internationale gedragscode voor het in de handel brengen van vervangingsmiddelen 
van moedermelk

Er moet echter bijzondere aandacht worden besteed aan moeders die voor kunstvoeding 
hebben	gekozen,	door	hen	te	vragen	de	bereiding	van	de	papflessen	te	herhalen	in	het	
bijzijn	het	verzorgend	personeel,	waarbij	aangedrongen	wordt	op	een	strikte	hygiëne.
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Conclusies en perspectieven
Het borstvoedingspercentage bij ontslag uit de kraamafdeling vertoont een interessante 
geleidelijke stijging (+ 2,28%), terwijl in 2017 een daling (- 0,13%) werd vastgesteld ten 
opzichte van 2016.

Supplementen op medische indicatie kunnen in sommige kraamafdelingen hoge niveaus 
bereiken, tot meer dan 30%.

Op	 het	 symposium	 van	 12/11/2021	 gaf	 Dr.	 Tackoen	 een	 presentatie	 over	 het	 effect	 van	
supplementen	op	de	darmflora	van	de	pasgeborene	die	borstvoeding	krijgt.	De	impact	van	
die	interventie	kan	pas	gezien	worden	na	analyse	van	de	cijfers	van	2020.

Er moet een lijst opgesteld worden van medische redenen voor het aanvullen van 
borstvoeding,	 toegespitst	 op	 België	 en	 met	 een	 nationale	 consensus.	 Dat	 kan	 door	 de	
oprichting van een werkgroep met kinderartsen uit verschillende gemeenschappen en 
verschillende ziekenhuispraktijken (universitair, privé, grote en kleine kraamklinieken).

De zorg voor moeders tijdens de arbeid en de bevalling blijft vergelijkbaar met voorgaande 
jaren.

Het aantal opleidingsuren is aanzienlijk gestegen en heeft de vereiste quota bereikt. 
In 2020 en 2021 zal de deelname aan opleidingen echter aanzienlijk dalen als gevolg 
van	de	 pandemie.	 De	 4	 symposia	 die	 in	 het	 contract	 staan,	 zijn	 niet	 door	 de	 FOD	 zelf	
georganiseerd. We hebben slechts één webinar georganiseerd in 2021.

Het naleven van de voorwaarden van het opleidingscontract moet duidelijk worden 
gedefinieerd	op	basis	van	de	volgende	elementen:

-	4	symposia:	behouden	we	4	symposia	per	jaar	en	indien	ja,	op	welke	manier?

Er werd een onderzoek gevoerd bij de BFHI-ziekenhuizen en de ziekenhuizen onder het 
contract,	via	webinars	en	live	symposia	voor	de	toekenning	van	labels.

Er moet nog overlegd worden over het vereiste aantal en er moet een aanvulling op het 
contract komen om de wijzigingen te bezegelen.

De erkenning van opleidingen die niet afhankelijk zijn van coördinatie of ziekenhuizen 
moet herzien worden. Een mogelijke suggestie is om de opleidingsprogramma’s met de 
lijst van deelnemers mee te sturen en het erkenningsnummer door de coördinatie te laten 
toekennen.

We	 moeten	 strategieën	 ontwikkelen	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 er	 een	 geïntegreerd	 en	
gecoördineerd beleid komt rond de bevordering en ondersteuning van borstvoeding, een 
volksgezondheidskwestie, zowel op federaal als op gewestelijk niveau.

1. De basisopleiding over borstvoeding voor medisch en zorgpersoneel herzien.
2. Nationale gegevens verzamelen over borstvoeding na 10 dagen - 1 maand, 3 

maanden,	6	maanden,	om	het	effect	van	de	genomen	maatregelen	te	beoordelen.
3. De BFHI-voorwaarden moeten in de erkenningsnormen opnemen.
4. Borstvoeding bevorderen via tv-spots of andere publieke informatie, ondersteund door 

de FOD-VVVL.
5. De toegang tot donor- of moedermelk in alle kraamafdelingen bevorderen.
6. Borstvoedingsindicatoren	 in	 het	 programma	 ‘Pay	 for	 Performance’	 (P4P)	integreren.
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Bijlage 1

AANVAARDBARE MEDISCHE REDENEN OM OVER TE GAAN OP VERVANGERS 
VOOR BORSTVOEDING

WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE	 EN	UNICEF	 Baby-Friendly	 Hospital	 Initiative:	Revised	
Updated	and	Expanded	 for	 Integrated	Care	 -	 Section	4.1:	 The	Hospital	 Self-	Appraisal	
Tool, Genève, World Health Organization en Unicef, 2009, 6 p.

Iedere keer dat men borstvoeding wenst te onderbreken, moeten de voordelen afgewogen 
worden tegen de risico’s met betrekking tot de aangehaalde specifieke situaties.

AANDOENINGEN BIJ DE ZUIGELING

Zuigelingen die geen moedermelk mogen krijgen noch enige andere 
standaardzuigelingenvoeding,	met	uitzondering	van	een	aangepaste	samenstelling:

 - klassieke galactosemie:	een	speciale	samenstelling	met	galactosevrije	producten	
is hier nodig

 - Maple Syrup Urine Disease:	een	speciale	samenstelling	zonder	leucine,	isoleucine	
en valine is hier nodig

 - fenylketonurie:	 een	 speciale	 fenylalaninevrij	 samenstelling	 is	 nodig	 (onder	
nauwgezet toezicht is gedeeltelijke voeding met moedermelk mogelijk)

Zuigelingen voor wie moedermelk de eerste keuze blijft maar die gedurende een bepaalde 
periode	nood	hebben	aan	voedingsondersteuning	naast	de	moedermelk:

 - extreem laag geboortegewicht (minder dan 1500 g)
 - minder dan 32 weken zwangerschap (extreme prematuren)
 - Risico	 op	 secundaire	 hypoglycemie	 ten	 gevolge	 van	 een	 metabole	 aandoening	 of	

een dringende behoefte aan glucose (zoals bij prematuren, zuigelingen die klein zijn 
voor	de	zwangerschapsleeftijd	of	die	tijdens	de	bevalling	ernstige	hypoxie	of	ischemie	
doormaken, zieke zuigelingen en zuigelingen met een diabetische moeder (5)), enkel 
indien	 een	 optimale	 borstvoeding	 of	 een	 supplement	moedermelk	 deze	 glycemie	
niet kan corrigeren!

AANDOENINGEN BIJ DE MOEDER

Maternale aandoeningen die het permanent niet-aanbieden van borstvoeding 
rechtvaardigen:

 - HIV-infectie1:	 indien	 vervangingsvoeding	 aanvaardbaar,	 haalbaar,	 betaalbaar,	
duurzaam en veilig is (AFASS) (6) Indien niet wordt exclusieve borstvoeding gedurende 
de zes eerste maanden aanbevolen.

 - HTLV-1	 (Human	 T-cell	 leukaemia	 virus):	 indien	 vervangingsvoeding	 aanvaardbaar,	
haalbaar, betaalbaar, duurzaam en veilig is ( AFASS)

 - Cytotoxische	chemotherapie

1 De meest aangeraden voedingskeuze voor een zuigeling bij een HIV-besmette moeder hangt af van haar individuele situatie en die 
van	haar	baby,	met	inbegrip	van	hun	gezondheidstoestand.	Ook	de	bereikbaarheid	van	de	gezondheidsinstellingen,	de	opvolging	
en ondersteuning die de moeder kan krijgen moeten in acht genomen worden. Gedurende de eerste zes levensmaanden wordt 
exclusief borstvoeding aangeraden, tenzij de vervangingsvoeding aan de AFASS-criteria voldoet. Als de vervangingsvoeding vol-
doet aan de AFASS-criteria, is het aangeraden dat de moeder met een HIV-besmetting volledig stopt met borstvoeding te geven. 
Een	gemengde	voedingswijze	(borstvoeding	gecombineerd	met	andere	vloeistoffen,	zuigelingenbereidingen	of	vaste	voeding)	
tijdens de eerste zes levensmaanden moet te allen tijde vermeden worden door moeders met een HIV-besmetting 
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Maternale aandoeningen die een tijdelijke stopzetting van de borstvoeding 
rechtvaardigen:

 - Ernstige ziekte waardoor de moeder niet in staat is om voor de zuigeling te zorgen, 
bijvoorbeeld bloedvergiftiging.

 - Herpes	Simplex	Virus	Type	1	(HSV-1):	contact	tussen	letsels	op	de	borst	van	de	moeder	
en de mond van de zuigeling moet vermeden worden tot de letsels verdwenen zijn. 
Indien er een letsel aanwezig is op de borst, mag de borstvoeding enkel gegeven 
worden indien de letsels zich niet in de buurt van de tepel/tepelhof bevinden (contact 
met de mond!). Op al de aanwezige letsels wordt een pleister bevestigd.

 - Medicatie van de moeder:

 - de	inname	van	psychotherapeutische	sedativa,	anti-epileptica,	opiumderivaten	
en hun combinaties kunnen bijwerkingen zoals slaperigheid en respiratoire 
depressie veroorzaken. Het is wenselijk om die medicatie te vermijden indien er 
een veiliger alternatief beschikbaar is (7). Het is aangeraden om, indien mogelijk, 
een ander geneesmiddel in te nemen. Men kiest best het meest betrouwbare 
product en vertelt de moeder welk ogenblik het meest geschikt is om het 
geneesmiddel in te nemen in combinatie met de borstvoedingsmomenten.

Er moet aandacht worden besteed aan eventuele bijwerkingen bij het kind dat ook 
moedermelk krijgt.

 - Radioactief	jood-131:	het	is	aangewezen	dit	middel	te	vermijden,	gezien	er	veiligere	
alternatieven beschikbaar zijn - de moeder mag de borstvoeding ongeveer twee 
maanden na de inname van deze substantie terug opnemen;

 - overmatig gebruik van jodium of uitwendige jodiumhoudende middelen (bv. 
povidonjodium), vooral op open wonden of slijmvliezen, kan schildklieronderdrukking 
of	 elektrolytstoornissen	 veroorzaken	 bij	 zuigelingen	 die	 borstvoeding	 krijgen	 en	
moet worden vermeden;

Omstandigheden waarin een moeder verder borstvoeding mag geven, 
alhoewel haar gezondheidstoestand voor problemen kan zorgen:

 - Borstabces:	 aan	de	 gezonde	borst	 kan	men	 verder	borstvoeding	blijven	geven;	de	
borstvoeding aan de kant met een abces kan opnieuw gestart worden nadat het 
abces gedraineerd werd en er met aangepaste antibiotica gestart werd. (8)

 - Hepatitis	B:	de	zuigeling	moet	binnen	de	eerste	48	levensuren	of	zo	snel	mogelijk	een	
eerste dosis van het vaccin tegen hepatitis B toegediend krijgen. Op het ogenblik 
geeft	men	 in	België	 een	 injectie	 van	 specifieke	 anti-hepatitis	B	 immunoglobulinen	
samen met de eerste dosis van het hepatitis B-vaccin, en dit op twee verschillende 
plaatsen en zo snel mogelijk binnen de eerste 24 uren na de geboorte.

 - Hepatitis C.
 - Mastitis:	 indien	 de	 borstvoeding	 zeer	 pijnlijk	 is	 kan	men	 kolven	 om	 verergering	te	

voorkomen (8).
 - Tuberculose:	 moeder	 en	 kind	 moeten	 behandeld	 worden	 volgens	 de	 nationale	

richtlijnen rond tuberculose (10).
 - Varicella:	 borstvoeding	 aan	 de	 zuigeling	wordt	 enkel	 afgeraden	 indien	 de	moeder	

deze besmetting enkele dagen voor of na de bevalling opgedaan heeft; vanaf het 
ogenblik dat de letsels genezen zijn, kan borstvoeding gegeven worden.

 - Middelengebruik2(11):
 - het	 is	 aangetoond	 dat	 het	 gebruik	 van	 nicotine,	 alcohol,	 ecstasy,	 amfetaminen,	 heroïne,	

cocaïne en aanverwante stimulerende middelen door de moeder schadelijke gevolgen heeft 
voor zuigelingen die borstvoeding krijgen;

 - alcohol,	opiaten,	benzodiazepines	en	cannabis	kunnen	een	sederend	effect	hebben	op	de	
moeder en de zuigeling. Moeders moeten worden aangemoedigd om die middelen niet 

2	 Moeders	die	besluiten	niet	te	stoppen	met	het	gebruik	van	deze	stoffen	of	daar	niet	toe	in	staat	zijn,	moeten	professioneel	advies	
inwinnen	over	de	risico’s	en	voordelen	van	borstvoeding	in	hun	individuele	omstandigheden.	Voor	moeders	die	deze	stoffen	af	en	
toe (korte periodes) gebruiken, kan het aangewezen zijn te overwegen de borstvoeding in deze periode tijdelijk stop te zetten.
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te gebruiken en moeten kansen krijgen en ondersteund worden bij de onthouding. In het 
algemeen is borstvoeding toegestaan wanneer de moeder die producten herhaaldelijk 
gebruikt of er afhankelijk van is geworden, op voorwaarde dat voorzorgsmaatregelen 
genomen worden en er gepaste begeleiding voorzien is. De moeder moet gewezen worden op 
de	potentiële	risico’s	die	het	veelvuldig	gebruik	van	deze	producten	heeft	op	haar	capaciteit	
om haar kind te voeden

Referenties:

Technical updates of the guidelines on Integrated Management of Childhood 
Illness (IMCI). Evidence and recommendations for further adaptations. Genève, 
Wereldgezondheidsorganisatie, 2005.

Evidence	 on	 the	 long-term	 effects	 of	 breastfeeding:	 systematic	 reviews	 and	 meta-	
analyses.	Genève,	Wereldgezondheidsorganisatie,	2007.

León-Cava	N	et	al.	Quantifying	the	benefits	of	breastfeeding:	a	summary	of	the	evidence.	
Washington, DC, Pan American Health Organization, 2002 (http://www.paho.org/English/
AD/FCH/BOB-Main.htm, geraadpleegd op 26 juni 2008).

Resolution	 WHA39.28.	 Infant	 and	 Young	 Child	 Feeding.	 In:	 Thirty-ninth	 World	Health	
Assembly,	Geneva,	5–16	May	1986.	Volume	1.	Resolutions	and	records.	Final.	Genève,	
Wereldgezondheidsorganisatie,	1986	(WHA39/1986/REC/1),	Bijlage	6:122–135.

Hypoglycaemia	 of	 the	 newborn:	 review	 of	 the	 literature.	 Genève,	
Wereldgezondheidsorganisatie, 1997 (WHO/CHD/97.1; http://whqlibdoc.who.int/
hq/1997/WHO_CHD_97.1.pdf, geraadpleegd op 24 juni 2008).

HIV	 and	 infant	 feeding:	 update	 based	 on	 the	 technical	 consultation	 held	 on	
behalf	 of	 the	 Inter-agency	 Task	 Team	 (IATT)	 on	 Prevention	 of	 HIV	 Infection	 in	
Pregnant Women, Mothers and their Infants, Geneva, 25–27 October 2006. Genève, 
Wereldgezondheidsorganisatie, 2007

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595964_eng.pdf, geraadpleegd op 
23 juni 2008).

Breastfeeding	 and	maternal	medication:	 recommendations	 for	 drugs	 in	 the	 Eleventh	
WHO Model List of Essential Drugs. Genève, Wereldgezondheidsorganisatie, 2003.

Mastitis:	 causes	 and	 management.	 Genève,	 Wereldgezondheidsorganisatie,	 2000	
(WHO/FCH/CAH/00.13; http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_FCH_CAH_00.13.pdf, 
geraadpleegd op 24 juni 2008).

Hepatitis B and breastfeeding. Genève, Wereldgezondheidsorganisatie, 1996. (Update 
No. 22).

Breastfeeding and Maternal tuberculosis. Genève, Wereldgezondheidsorganisatie, 1998 
(Update No. 23).

Background papers to the national clinical guidelines for the management of drug use 
during	pregnancy,	birth	and	the	early	development	years	of	the	newborn.	Commissioned	
by	the	Ministerial	Council	on	Drug	Strategy	under	the	Cost	Shared	Funding	Model.	NSW	
Department	 of	 Health,	 North	 Sydney,	 Australia,	 2006.	http://www.health.nsw.gov.au/
pubs/2006/bkg_pregnancy.html
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Bijlage 2
Internationale gedragscode voor het in de handel brengen van vervangingsmiddelen van 
moedermelk

1. Doel
Het doel van de Code is de bescherming en bevordering van borstvoeding door 
het waarborgen van juiste verdeling en marketing van vervangingsmiddelen voor 
moedermelk.

2. Reikwijdte
De Code is van toepassing op vervangingsmiddelen voor moedermelk wanneer ze op de 
markt worden gebracht of gepresenteerd worden als geschikt als gedeeltelijke of volledige 
vervanging van moedermelk. Die vervangmiddelen kunnen zowel voedingsmiddelen als 
dranken	zijn,	zoals:

 - Zuigelingenmelk
 - De Code is ook van toepassing op flessen en spenen.

3. Reclame
Geen reclame voor het grote publiek voor onderstaande producten.

4. Stalen
Geen gratis stalen voor de moeders, familieleden of het verzorgend personeel.

5. Structuren
Geen	 reclame	 voor	 deze	producten,	 d.w.z.	 geen	 displays,	 posters	of	 verspreiding	 van	
reclamemateriaal in de gezondheidszorg.

6. Professionals
Geen geschenken of stalen voor het verzorgend personeel. De informatie op producten 
moet feitelijk en wetenschappelijk zijn.

7. levering
Geen gratis of goedkope verstrekking van vervangingsmiddelen voor moedermelk in een 
gezondheidsinstelling.

8. Informatie
In voorlichtings- en informatiemateriaal moeten de voordelen van borstvoeding, de 
gezondheidsrisico’s	 van	flesvoeding	 en	de	 kosten	 van	het	gebruik	 van	 kunstmelk	worden	
uitgelegd.

9. Etikettering
Etiketten moeten duidelijk vermelden dat borstvoeding beter is, dat raadpleging van een 
gezondheidsprofessional nodig is en een waarschuwing geven van de gezondheidsrisico’s. 
De producten mogen geen afbeeldingen bevatten van zuigelingen, of bewoordingen die 
het gebruik van kunstmatige zuigelingenvoeding zouden kunnen idealiseren.

10. Lees	meer	op:
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991021 
839&table_name=wet

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991021839&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991021839&table_name=wet
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