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SAMENVATTING

Borswoeding wordt beschouwd als voorkeursvoeding voor een zuigeling vanwege de bescherming

tegen infecties en allergieën, de bevordering van de moeder-kind relatie en de positieve effecten op

de gezondheid op latere leeftijd. Het percentage moeders in Nederland dat borswoeding geeft, is

na een stijging in de jaren tachtig in de jaren negentig constant gebleven. ln het onderhavige onder-

zoek is een vragenlijst ontwikkeld en in een proefonderzoek toegepast bij een kleine gÍoep vrclu-

wen om na te gium welke factoren van invloed zijn op het geven van borswoeding en het soppen

met deze voeding. Hieöij is in het bijzonder aandactrt aan buitenshuis werken besteed.

Als factoren die samenhangen met de keuze voor borst- of voor kunswoeding worden in de litera-

tuur genoemd leeftijd, sociaal-economische status en etniciteit van de moeder, bezorgdheid omtrent

de hoeveelheid borstvoeding en het gaan werken van de moeder. Het is niet bekend in hoeverre

deze factoren een rol spelen bij de keuze voor borswoeding bij moeders in Nederland. De vragen-

lijst is samengesteld uit meer-keuze vragen, open vragen en stellingen waar de mening over moet

worden gegeven. Het onderzoek is uitgevoerd door consultatiebureau-artsen van de kruisorganisatie

'Thuiszorg Groot Rijnland'. De hiertoe ontwikkelde vragenlijst is uitgereikt aan 384 ouders van

jonge kinderen die met hun kind het consultatiebureau bezochten.

De respons bedroeg 78Vo. De onderzoeksgroep bestond uit 83 kinderen die ten tijde van het invul-

len van de vragenlijst circa één maand oud waren, 109 kinderen van circa drie maanden en 108

kinderen van circa zes maanden oud. Het percentage kinderen dat borswoeding kreeg, bedroeg op

de leeftijd van één maand 65Vo, op drie maanden 38lo en op de leeftijd van zes maanden l9Vo.

Kinderen die in de eerste week gezondheidsproblemen hadden gehad of in het ziekenhuis opgeno-

men waren geweest, kregen vaker kunstvoeding dan bors&oeding als eer§te voeding na de geboor-

te.

Kinderen van ouders die het eens zijn met de stellingen 'Borstvoeding is gezonder', 'Borstvoeding

geeft een preuig gevoel', 'Borstvoeding geven is gemakkelijker', 'Ik heb genoeg voeding' en 'Ik

heb het geduld om zelf te voeden' kregen direct na de geboorte en op de leeftijd van één maand

vaker borstvoeding dan kindercn van wie ouders het niet eens zijn met deze stellingen.

Een aantal kinderen kreeg naast moedermelk ook kunstvoeding. De kinderen van drie en zes maan-

den die naast moedermelk ook kunswoeding kregen, hadden allen een moeder die werkte of zou

gaan werken.

De moeders die hun kinderen op de leeftijd van drie maanden borstvoeding gaven, hadden een

hogere sociaal-economische status dan de moeders die kunswoeding gaven en zij noemden vaker

dan moeders die kunswoeding gaven hun partner als steun bij advies omtrent de borstvoeding.
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De kinderen van zes maanden die borswoeding kregen, waÍen vaker tweede of latere kinderen dan

de kinderen die kunstvoeding kregen. De moeders die kunstvoeding gaven aan hun kind van zes

maanden meldden vaker dan de borstvoedende moeders 'te weinig melk' als voedingsprobleem in

de afgelopen drie maanden.

Van de moeders met een kind van één maand (rc83) wilde 55% gaan werken en \Vo twijfelde

hierover nog. Van de moeders met een kind van drie maanden (n=109) werkte 287o en lSVo had de

intentie te g:un werken. Van de moeders met een kind van zes maanden (n=108) werkte 497o en

lVo had de intentie te gaan werken. De overige moeders war€n niet van plan te gaan werken. In

alle drie groepen geldt dat de moeders die zouden gaan werken of erover twijfelden een hogere

sociaal-economische status hadden dan de moeders die niet zouden gaan werken. Van de werkende

moeders gaf 39Vo borstvoeding aan hun drie maanden oud kind. Er werd op deze leeftijd relatief

net zoveel borswoeding gegeven door werkende moeders als door niet buitenshuis werkende moe-

ders. Van de moeders met een kind van zes maanden gaf l37o vrn de werkende moeders borst-

voeding en 257o van de niet-werkende moeders.

Van de moeders met een kind van één maand die zouden gaan werken of hierover twijfelden, gaf

747o lnrstr,oeding. Een aantal moeders zou stoppen met de borstvoeding als zij gingen werken,

anderen wilden buiten werktijden borswoeding geven en tijdens werktijden kunstvoeding laten

geven en bijna de helft van de moeders (477o\ wilde tijdens de werktijden borswoeding geven of

de bonwoeding afkolven. Van de 32 moeders die borstvoeding met werken wilden combineren,

was minder dan de helft op de hoogte van het bestaan van wettelijke regels hierover.

Van de moeders met een kind van drie maanden combineerde llVo borstvoeding met werken. Een

aantal van deze moeders liet tijdens werktijden kunstvoeding geven en het merendeel van de moe-

ders kolfde op het werk borstvoeding af of voedde het kind zelf tijdens werktijden. Bijna de helft

van de moeders vond dat zij onvoldoende tijd, steun van collega's of medewerking van de werkge-

ver kreeg. Twee van de drie kolvende moeders werden wel eens gestoord tijdens het afkolven.

Van de moeders met een kind van zes maanden combineerde 67o borswoeding met werken. Enke-

len lieten tijdens weÍktijden kunstvoeding geven en het merendeel van deze moeders kolfde of

voedde zelf tijdens werktijden. Meer dan de helft van de moeders vond dat zij te weinig tijd, steun

van collega's of medewerking van de werkgever kreeg. De moeders die kolfde, werd wel eens ge-

stoord tijdens het kolven.
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Veel moeders zijn voomemens om als zij gaan werken de borstvoeding te continueren terwijl uit de

gÍoepen werkende moeders blijkt dat dit vaker niet gebeurt. Mogelijk speelt hieöij mee dat meer

dan de helft van de moeders die borswoeding met werk willen combinercn niet op de hoogte is

van de wettelijke bepalingen hierover. De helft van de moeders die het lukt om borstvoeding en

werk te combineren, is ontevreden over de hen gegeven tijd en privacy en over de medewerking

van collega's en werkgever.

Samenvattend lukt de combinatie van borstvoeding en werken niet natuurlijk: werkt lijlc een be-

lemmerende factor bU het (angdurig) geven van borstvoeding. De ontwikkelde vragenlijst is, met

enige aanpassingen, goed te gebruiken voor onderzoek op gÍotere schaal; een longitudinale

onderzoeksopzet waaöij dezelfde moeders en kinderen op de leeftijd van zowel één, drie als zes

maanden onderzocht worden, verdient daarbij de voorkeur opdat duidelijker inzicht wordt verkre-

gen in factoren die borsffoeding bevorderen dan wel belemmeren, met name in de werksituatie.

ut
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t. INLEIDING

Borswoeding wordt vanwege de biologische en relationele eigenschappen in het algemeen

beschouwd als de voorkeurwoeding voor een zuigeling. Zo beschermt borstvoeding tegen infecties,

zoals middenoorontstekingen (Duncan, 1993) en acute diarree @iordan, 1992). Van kinderen die

overleden zijn aan het Sudden lnfant Death Syndrome (wiegedood) blUken minder kinderen op de

leeftijd van drie maanden borswoeding te hebben gekregen dan van een gÍoep controle kinderen

(Ford, 1993). Recent is een positieve invloed beschreven van tenminste drie weken borswoeding op

de neurologische ontwikÍ<eling bij kinderen van negen jaar oud (Lanting, 1994). Op grond van de

voedingswaarde en het voorkómen van reacties tegen niet-humane eiwitten zoals koemelkeiwit

allergie gaat ook om die reden de voorkeur uit naar borstvoeding boven kunstvoeding op basis van

dierlijke melk (La Leche Leaque Nederland & Vereniging Borswoeding Natuurlijk, 1992). Naast de

biologische eigenschappen bevoidert het geven van borswoeding een goede moeder kind relatie. De

World Health Organization (IWHO) heeft l0 richtlijnen om de keuze voor borstvoeding direct na de

geboorte te versterken (Wildschut, 1994). Deze richtlijnen omvatten de periode vlak na de geboor-

te. Er dient borswoeding als eerste voeding zonder bijvoeding gegeven te worden. Het liefst wordt

het kind al binnen één uur na de geboorte aan de borst aangelegd, want de kans op welslagen van

de borswoeding correleert significant met het eerder aanleggen van het kind (Feinstein, 1986).

Daama wordt het kind aan de borst aangelegd als het kind het aangeeft (feeding on demand) en

wordt zo min mogelijk een speen gegeven. Ook het slapen van het kind op de kamer van de moe-

der is één van de tien richtlijnen van de WHO. Als beperkingen van borswoeding worden wel

genoemd de belasting met PCB's van het kind (Liem, 1989), het combineÍen van werk met borst-

voeding (Keamey, 1991) en de beperkte rol van de vader in de eerste weken.

In Nederland is het geven van borstvoeding in de jaren tachtig toegenomen evenals in de Ver-

enigde Staten (Martinez, 1985). Deze stijgende trend in Nederland lukt te stagneren (Burgmeijer,

1993; De Jonge, 1993). In 1986 kreeg 7l,5Vo van de kinderen direct na de geboorte borstvoeding,

in 1989 68,5Vo en in 1992 was dat bij 7l,8Vo van de kinderen het geval. Het percentage Nederland-

se kinderen dat op de leeftijd van drie maanden borstvoeding krijgt, was in 1986 41,1, in 1989

44,7 en in 1992 43,6 (Geurts, 1993). De reden van deze stagnatie is onbekend. Wel is bekend dat

moeders uit lagere sociaal-economische groepen minder vaak borstvoeding geven dan moeders uit

de hogere gÍoepen (Geurts, 1993). Stagnatie van het percentage moeders dat borstvoeding geeft, is

ook elders gesignaleerd waaöij eveneens minder vrouwen met een relatief lage opleiding borstvoe-

ding geven (Emery, 1990).
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In Nederland is wel inzicht in de percentages kinderen die op verschillende leeftijden borswoeding

krijgen (Geurts, 1993), maar er is geen inzicht in de factoren waaÍom vrouwen borstvoeding gaan

geven. In dit verband worden wel genoemd de leeftijd en sociaal-economische status van de vrouw

(Ryan, 1989), enriciteit (Baranowski, 1983) en de rol van de vader (LitÍnan, 1994). Als ongunstig

effect op de borstvoeding worden wel genoemd bezorgdheid over de hoeveelheid borstvoeding

(Venonen, 1982), over de gezondheid of groei van het kind (LougXrlin, 1985) en het gaan werken

door de moeder (Stàhlberg, 1985; Ryan, 1989; Ekwo, 1984). In het tweede lid van artikel 11 van

de Arbeidswet 1919 staan bepalingen ten aanzien van het zelf voeden door de buitenshuis werken-

de moeder tijdens de werktijden. Er blijkt dat ruim een kwart van de borswoedende moeders die na

het bevallingsverlof gaan werken, stopt met het geven van borstvoeding als zij gaan werken (Van

Kooten, 1990).

In hoeverre deze factoren bij het geven van borstvoeding in Nederland een rol spelen, is niet be-

kend. Op grond hiervan is besloten hiemaar een onderzoek te doen. Een eerste stap in dit proces is

het ontwikkelen van een vragenlijst die de verschillende factoren in kaart brengt. Op basis van deze

bevindingen zal een definitieve vragenlijst worden ontwikkeld die in een peiling in de jeugdge-

zondheidszorg van 0 tot 4 jaar zal worden toegepast. De definitieve vragenlijst zal bij een peiling

bij een zelfde groep kinderen op venchillende leeftijden worden ingevuld, waardoor inzicht wordt

verkregen in de veranderingen binnen een populatie. Het onderhavige rapport is het verslag van de

studie waarin de vragenlijst ontwikkeld is. Deze vragenlijst is toegepast bij drie kleine groepen

kinderen van verschillende leeftijd. Deze studie was mogelijk door financiële ondersteuning van het

Ministerie van Sociale 7.aken en Werkgelegenheid.
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2. DOELSTELLING EN VRAAGSTELLINGEN

Het doel van het onderzoek was een vragenlijst te ontwikkelen en uit te testen waarmee inzicht kan

worden verkregen in de relatie tussen het type melkvoeding bij zuigelingen in Nederland en facto-

ren die daarop van invloed zijn. ln het bijzonder is aandacht besteed aan factoren die een rol spelen

bij de combinatie van werk buitenshuis en het geven van borswoeding.

De doelstetling is geoperationaliseerd in de volgende vragen:

1. welke melkvoeding krijgen zuigelingen direct na de geboorte en op de leeftijd van één, drie en

zes maanden (peilleeftijden)?

2. wat is op de verschillende peilleeftijden bij kinderen met gemengde voeding de verhouding

tussen het aantal malen per dag dat moedermelk en kunswoeding wordt gegeven?

3. welke moederlijke en kind gerelateerde factoren zijn direct na de geboorte van invloed op de

keuze ten aanzien van de voedingswijzo yan de zuigeling?

4. welke moederlijke en kind gerelateerde variabelen zijn op de leeftijd van één, drie en zes ma-

anden van invloed op de voedingswijze van de zuigeling?

5. wat is de relatie tussen het type melkvoeding en het gaan werken buitenshuis van de moeder?

Melkvoeding van zuigelingen is als volgt ingedeeld:

- uitsluitend moedermelk: moedermelk die uit de borst of uit de fles gedronken wordt.

- uitsluitend kunstvoeding: voeding van niet-moederlijke oorspÍong die uit de fles of via een

sonde toegediend wordt.

- gemengde voeding: de dagelijkse voeding bestaat uit zowel moedermelk als kunstvoeding.

In het kader van dit onderzoek wordt gesproken over borswoeding als kinderen moedermelk

krijgen ongeacht de vorm waarin het wordt gegeven en met of zonder kunswoeding.
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3. OPZET EN METHODE

3.1 Onderzoekspopulatie

De ondezoekspopulatie besond uit zuigelingen die ten tijde van het invullen van de vragenlijst

een maand, drie maanden of zes maanden oud waren en met hun ouders het consultatiebureau

bezochten. Er is gekozen voor deze leeftijden omdat dit de gebruikelijke onderzoeksmomenten door

een arts op het consultatiebureau zijn De leeftijdsspreiding op deze momenten is bij I maand 4-6

weken, bij 3 maanden 13-15 weken en bij 6 maanden 25-27 weken.

Op zes consultatiebuÍeaus voor zuigelingen is door de CB-arts medewerking van de ouders aan dit

onderzoek gevraagd. Het betreft 2 consultatiebureaus in een middelgrote stad, 2 bureaus in een

kleine stad en 2 bureaus in dorpen op het platteland.

Alle ouders die in deze periode met hun kind in de bovengenoemde leeftijdscategorie het consulta-

tiebureau bezochten, zijn benaderd. In totaal zijn 384 vragenlijsten uitgereikt.

kdien ouders het Nederlands niet goed beheersten, zijn zij van dit onderzoek uitgesloten.

Een week na het verstrekken van de vragenlijsten is aan alle ouders een herinneringsbrief gestuurd.

De vragenlijsten zun anoniem ontvangen en verwerkt.

3.2 Vragenlijst

De gegevens voor het onderzoek zijn veruanreld door middel van een vragenlijst, die voor dit

onderzoek is samengesteld. De vragenlijst is opgenomen in de bijlage. De vragenlijst bevatte vra-

gen met meerkeuze-antwoorden, open vragen en stellingen waarover een oordeel moest worden

gegeven. De vragenlijst omvatte een deel dat voor elke peilleeftijd hetzelfde was en een leeftijds-

specifiek deel.

Op elke peilleeftijd is gevraagd naar:

-aftankelijke variabelen:

-type melkvoeding

-aantal melkvoedingen per dag

-leeftijd van het kind bij stoppen met de borswoeding
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Voor de beantu,oording van de vraagstelling zijn de volgende onafhankelijke variabelen meegeno-

men:

-achtergrondskenmerken van de moeder:

-leeftijd en pariteit van de moeder

-sociaal-economische status

-ehiciteit

-aan het kind gerelateerde variabelen:

-geslacht van het kind

-geboortegewicht

-gewicht van het knd bij het laatste consultatiebureau-bezoek

-gezondheid van het kind

-gedragsaspecten van het kind (niet of onvoldoende zuigen)

-moede rlijke variabelen:

-het hebben van werk buitenshuis of de intentie het werk weer op te vatten

-bezorgdheid van de moeder over de gezondheid of groei van het kind

-opvauingen over voeding van zuigelingen

-eÍvaren problemen met de voeding

-§teun van de parher

-vertregen advies omtÍent de voeding

De leeftijdsspecifieke vragen voor de peilleeftijd van één maand betroffen:

-de gezondheid en rookgewoonten van de moeder tijdens de zwangenchap

-plaas van de geboorte

-conditie van het kind direct na de geboorte en in de eerste levensweek

-§pe kraamzorg

-mogelijkheden voor kinderopvang

-stellingen omtrent de keuze van de melkvoeding na de geboorte

-stellingen betreffende de voeding van zuigelingen

-type melkvoeding bij bekenden van de moeder

Voor de leeftijden van drie en zes maanden is als leeftijdsspecifieke item gevraagd naar:

-het werken van de moeder

-de mogelijkheid voor, de gebruikmaking van en de ervaringen met het afkolven van

moedermelk op de werkplek of het borswoeden tijdens werktijd
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De houding van ouders ten aanzien van melkvoeding bij zuigelingen, de ervaren voedingsproble-

men en de gezondheid van het kind zijn nagegaan door middel van stellingen.

De sociaal-economische status is ingedeeld naar de hoogste voltooide schoolopleiding van de moe-

der.

De lagere sociaal-economische klasse omvat geen of lager beroepsondenvijs en MAVO.

De midden sociaal+conomische klasse omvat middelbaar beroepsondenvijs, HAVO en VWO.

De hogere sociaal-economische klasse omvat hoger beroepsonderwijs en een universitaire studie.

De etniciteit is bepaald aan de hand van de geboortelanden van de ouders van de moeder. Indien

één of beide ouders van moeder buiten Nederland geboren zijn, is de moeder als niet-Nederlands

beschouwd.

3.3 Gegevensverzameling en -verwerking

De gegevensverzameling vond plaats op de consultatiebureaus voor zuigelingen van de kruisor-

ganisatie 'Thuiszorg Groot Rijnland' in de periode juni tot en met augustus 1994.

De gegevens zijn ingevoerd in het statistisch venperkingspÍo$amma SPSS. Een verschil tussen

twee frequenties is getoetst met de Chi-kwadraat toets, waarbij een p-waarde kleiner dan 0,05 als

statistisch significant is beschouwd. Doordat het hier een proefonderzoek bij kleine aantallen moe-

ders en kinderen betrof werd verwacht dat verschillen zelden statistisch significant zouden zijn. Bij

de interpretatie van de resultaten is daarom meer gelet op de richting en relevantie van verschillen

dan op significantie.
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4. REST]LTATEN

4.1 Respons

In totaal zijn door de CB-medewerkers 384 vragenlijsten uitgereikt waarvan er 300 terug ontvangen

zijn (787o). Van de ouders die een vragenlijst voor kinderen op de leeftijd van één maand ontvin-

gen (n=96) henft 86Vo deze teruggestuurd. Van de ouders met een vragenlijst voor de leeftijd van

drie maanden (n=144) stuurde 76Vo dez.e terug en van de ouders van kinderen van zes maanden

(n=144) deed 75Vo diL Na de sluitingsdatum kwamen nog 21 vragenlijsten binnen, die niet in de

analyses zdn meegenomen.

4.2 Achtergrondskenmerken

De achtergrondgegevens van de drie groepen kinderen zijn vermeld in tabel I en 2.

Te/öet l: Gemiddelde leeftijd moeder (aren) en gemiddeld gebooíbgswidlt (gram) rran de ondezoekspopulalie naar leeftijd

I maand 3 maaÍdon 6 maanden

n=8Íl n=1@ n=108

LeeÍtiid moeder 31

Gebooíogewicht W7

31

3436

3l

3494
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Tabel 2: Ondenoekspopulatie naar gesladlt, burgedrjlo stsat mo€d€í (BSM), sociaal+conomisóe slat/s moeder (SES), etniciteit, plaats van h€t

kind in het gezin en wert(inlenlie) van de moeder (7d

1 maand

n=8Íl

ïon

3 maanden

n=l@
Y"n

6 maandsn

n=1@
aloíl

Geshót
jorgens

meisjes

BSM

gehuwd

andec

SES

hoog

mirden
hag

onbekend

Etnicil€it

Nededands

andec

Plaac aezin
1e kind

anders

Werkintentie
ja

rwiihl
Ít€g

onbelond

53

47

s
7

n
35

38

94

6

45

55

49

7

44

59

47

$
10

2t
,13

T

u
16

u
66

a
18

51

53

47

88

12

33

n
36

2

93

7

40

60

55

8

33

4

Er was geen verschil tussen de drie grcepen kinderen wat betreft gemiddelde leeftijd van de moe-

der, geboortegewicht en geslachtsverdeling. Relatief meer moeders van kinderen van zes maanden

waÍen gehuwd dan van jongere kinderen. In de groep moeders met jonge kinderen zaten relatief

meer moeders met hoge SES. Het percentage moeders met een lage SES was in de drie goepen

nagenoeg gelijk. Relatief veel moedeni met kinderen van drie maanden hadden minstens één ouder

die niet in Nederland gebren was. Kinderen van drie maanden waren minder vaak een eerste kind

dan kinderen in de andere gÍoepen.

Alleen van de kinderen van één maand (n=83), zfin gegevens bekend van de periode voor de ge-

boorte en de eerste week na de geboorte. Van deze moeders had I9Vo gelookt tijdens de zwanger-

schap, waarvan 8l7o langer dan drie maÍrnden. De gezondheid van de moeders tijdens de zwan-

gerschap is door 947o rcdehjk tot goed genoemd.

Van de kinderen (n=83) met een leeftijd van één mÍumd was SlVo thuis geboren en l9Vo polikli-

nisch, 26Vo in het ziekenhuis onder leiding van een gynaecoloog, 27o was elders gehren en van

ZVo is onbekend waar ze geboren zijn.
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Van de kinderen (n=83) was 94Vo à terme geboren en 6Vo na een zwangerschapsduur die korter

was dan 37 weken.

Na de geboÍte (n=83) is llVo van de kinderen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gemiddeld

duurde een opname 10,6 dagen met een spreiding van I dag tot 28 dagen.

Melkvoeding na de geboorte en op 1,3 en 6 maanden

Na de geboorte Weeg 617o van de kinderen borstvoeding, 34Vo kunswoeding uit de fTes en SVo

kunswoeding via een sonde. Van deze kinderen (n=83) heeft.487o binnen drie uur na de geboorte

voor de eeÍste keer borstvoeding gekregen.

Drie kinderen die na de geboorte kunswoeding kregen, kregen op de leeftijd van één maand borst-

voeding. Bij deze kinderen is de eerste borstvoeding langer dan twaalf uur na de geboorte gegeven.

Op de leeftijd van één maand kreeg 657o van de kinderen borsWoeding en op de leeftijd van zes

maanden slech8 l9?o (tabel3).

Tilel 3: Typ melkrcediry op de veachillende leeftijden

1 maand

n43
olol'

3 maanden

n=t 09
ol*t

6 maanden

n=1 08

1oÍ1

Boatvoeding

Kurstvoeding

Een aantal kinderen kreeg naast moedermelk ook kunstvoeding. Op de leeftijd van één maand (n=-

83) betreft dit lOEo van de kinderen, op drie maanden (n=109) lTVo en op de leeftijd van zes

maanden (n=108) is dit het gevalbij 9Vo.

Op de leeftijd van I en 3 maanden werd er naast kunstvoeding door veel moeders frequent borst-

voeding gegeven, tenvijl op de leeftijd van 6 maanden deze frequentie lager was (tabel4).

De moedermelk die brj gemengde voeding werd gegeven, werd voomamelijk thuis gegeven.

Slechts drie kinderen van drie maanden en één kind van zes maanden kregen (afgekolfde) moeder-

melk bij de oppas of op het kinderdagveólijf.

19

81

38

62

65

35
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Taàell 4 Frequentie van thuis gegwen moedermelk per dag tÍj kinderen met een gemengde voeding op de leeítrld van 1, 3 en 6 maanden.

moedermelk per dag

t0

1 maard
n=8Íl

3 maanden

n=1 09
6 maanden

n=l 08

1 keer

2 keer

3 keer

4 keer

5 keer

4

2

5

4

5

4

1

4

5

4.4

4.4.1

Keuze voor melkvoeding

Melkvoeding direct na de gehorte

Direct na de geboorte was er russen de groep die pontvoeding kreeg en de grcep die kunstvoeding

kreeg geen verschil in gemiddelde leeftijd, pariteit, sociaal-economische status en etniciteit van de

moeder. De borswoeding groep had een hoger gemiddeld geboortegewicht, vaker een positieve

familie-anamnese ten aanzien van allergie, de moeder had vaker de intentie om weer te gÍum wer-

ken, en er wits in wat mindere mate steun van de vader ten aanzien van het geven van hrswoe-

ding (tabel 5). Geen van deze verschiUen was statistisch significant.

T*el 5: Eonst- en bnsqercede kindeÍsfl direa na de geboorte naar gemiddeU gsbooíl€geubtrl (gram), gemiddelde leeftijd van de moeder (aar),
paÍibil, sociaal€conomische sht§ (SES), etnidbit, all«gie in íaÍnilb (peí€nhgs €ersteliiÍs lamilieleden mot €czÉem, astra eíVof vo€-

dinpallsrgie), werkinlentie van de moeder (Yo) en enaren sbun van de vader bij de keuze voor borst- of kunswoeding (7d

borstvoeding

n=51

kuÍst\,oeding

n-32

Gebooíegewichl

Leeftijd moeder

Paribil moeder

€€Ísl€ kind

andea

SES

hoog

midden

laag

Etniciteit moeder

Nederlends

andeÍE

AlleÍgio e€ísb grad íamilb

WeÍtinlenlie

Steun vadeÍ ben@fld

3500 3359

31 31

38

62

32

I
42

91

9

34

52

78

42

58

34

s2
31

92

I
,B

61

6S



TNO rapport

PG 94.097

Van de kinderen die thuis of poliklinisch geboren waÍen onder verantwoordelijkheid van een ver-

loskundige of huisarts ("eerste lijn") (n-58) kreeg 76Vo direct na de geboorte borswoedng en247o

alleen kunswoeding. Van de kinderen die geboren waren onder leiding van een gynaecoloog (n=22)

lcreeg 33Vo borstvoeding na de geboorte en 67Vo kunstvoeding (p< 0,001) (tabel 6).

T&el 6: Eerste voeding na de geboorb naar aad van de vedoekundip hulp

1t

bor§voeding

%tt

kunstYoeding

YoÍl

Eesle lijn

Gynae@bog

Andens/onbekend

Kinderen die gezondheidsproblemen hadden gehad in de eerste levensweek of in het ziekenhuis

opgenomen waren na de geboorte, kÍegen vaker kunstvoeding dan borstvoeding (tabel 7).

T&el 7: Eerste voedirp na de gebooru naar gezondtnid in de eeísts lelpnsrpek en naar ziekenhuisopname

24

67

100

76

«t

58

22

3

bonnrceding

n=5í
Wt

kunstvoeding

n=32

'/ríl

Gezondheid

So€d
anders

Opname

nee

ia

4.4.2 Melkvoeding op de leeftijd van één maand

Op de leeftijd van één maand (n=83) waren er duidelijke verschillen tussen de wel en niet borstge-

voede gÍoepen in pariteit van de moeder, sociaal-economische stanls, aard van de verloskundige

hulp, geboortegewicht en weÍkintentie van de moeder (tabel 8). Geen van deze verchillen was

statistisch si gnificant.

32

a

34

78

68

11

66

22

74

I

74

I
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Tfiel 8: Borst- en kunstge'oede kinderen op de leeltiil van óón maand naar gemiddeld geboortegewicht (gram), gemiddelde leeÍtijd van de

moeder [aar), panleit, SES en etnicitsit van de meder, aad van de vedckurdige hulp, allergie in de hmilie (peÍcentrge eensblijm
Íamilieleden met eczeem, astrla en/oí vo€dinge-alleqie) en weÍkinlentb (%).

bocirceding
n=51

kunstroeding

o=29

Leeftiil moeder (aar)

Paribit moeder

eeate kind

andeís

SES

troos

milden
laeg

Ehidteil
Ned€ÍlaÍds
anders

Aad rran de verbskundrge hulp

€ects liin

gyÍlsscobog

andeolonbekend

Gebooíegewi:hl

Allrgie in hmilie

Weíkinlenti€

a
el"tl

27

73

21

'14

66

90

7

68

32

31

,lrn

18

52

10

17

a

91

I

72

24

1

3509

4'.1

62

3333

38

48

Factoren die een rol leken te spelen bij de keuze voor hrst- of kunstvoeding zowel direct na de

geboorte als op de leeftijd van één maand, zun nagegaan aan de hand van opvatringen omtÍent de

voeding van zuigelingen en de ervaren voedingspÍoblemen. Ouders die hun kind borstvoeding ga-

veÍL waren het significant vaker eens met de uitspraken in tabel 9.

Op de steUingen werd niet door iedereen gereageerd. De tabel is gebaseerd op de antwoorden van

79 ouders (95Vo). Bij de presentatie van de resultaten zijn alleen die stellingen veÍmeld waaóU er

significante verschi[en waren tussen borstgevoede en kunstgevoede kinderen.
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Tabet 9: Peípenhge ouders die het'helemaal eens' oí'eens' uaren mel ds uilspraak, naar borsvoeding (BU en kunsnoeding (KV) direct na de

geboorle en op de leeftid van één maand

na gebooÍb óón maand

t3

BV KV

n-50 n=29

%n Yoíl

BV KV

n=54 n=25
al"ll aloíl

'BoÍsivoediíE is gezondef

'Bootroedirq g€oít €en píeltig gsrro€l'

'Boanoeding gewn b gemakkelijkef

'lk heb genoeg voeding'

'lk h€b h€l geduH om zelÍ le vo€den'

80 12"'

$ gl'

65 30'

81 4l -'
g0 45 *'

80 37"

74 35 -'
66 23,'

94 12 "'
81 36 -'

'p< 0,05; " p< 0,01; '' p< 0,001

4.4.3 Melkvoeding op de leeftijd van drie maanden

Op de leeftijd van drie maanden (n=109) was er tussen de groep met borswoeding en de groep met

kunswoeding verschil in pariteit en ehiciteit van de moeder en gemiddeld geboortegewicht van het

kind. Geen van de verschillen was statistisch significant. Er was geen verschil in het percentage

moeders dat buitenshuis werkte.

Tabl l0: Borst- en kun6tgevoede kinderen op de leeÍliiJ van drb maanden naar gemiideld gebooíbgewidtl (gram), gemiddelde leeftiid (,iaar),

paÍibil en ehiciteit van d€ moeder, en werk builenshuis (%)

boatvoeding

n=41

kunstweding

n48

Geboortegewicht

LeeÍtijd moeder

PaÍitsit mo€d€Í

eensle kind

anders

Etnbileil
N€deÍlaÍds
anderc

Werk buitershub

Borstvoedende moeders van kinderen van drie maanden noemden vaker dan moeders die kunsWoe-

ding gaven positieve steun en advies van de partner ten :unzien van de borsffoeding

(p< 0,01) (tabel l l).

3389

30

37

63

87

13

xt

3515

32

N
71

u
't8

N
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Tful ll: Voeding op de leeÍtijd van drie maanden naaÍ sleun van de partrnr

bonetvoeding

n={1

%n

kurslweding
n48
'lríl

Stam paítnsr

berrcsmd

niet benoemd

Moeders die kunswoeding gaven aan hun kind van drie maanden hadden relatief vaak een lagere

schoolopleidine (p< 0,01) (tabel l2).

T&l 12: Voeding op de leeítijd van drie maanden naar sociaal+conornMe status (SES) wn de moeder

3

97
17

8Íl

borwoeding
n=[1
olcÍl

kunstvoeding

n=68
ol"n

SES moeder

hoog

midden

laag

18

35

47

17

56

n

4.4.4 Melkvoeding op de leeftijd van zes maanden

Voor de zuigelingen van zes maanden (n=108) hing het tlpe melkvoeding samen met gemiddeld

gebortegewicht, pariteit, sociaal-economische staEs en werken buitenshuis van de moeder (tabel

13). Er was geen verband met leeftijd en etniciteit van de moeder, bezorgdheid omtrent groei of

gezondheid van het kind, verkregen advies over de voeding en steun van de omgeving (tabel l3).

Alleen het verschil in pariteit was statistisch significanL
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Íabel 13: Borst- en larrsgorcede kinderen op de leeítiii van ze maanden naar gemiddeU geboortegeurtt (gram), gemiddelde leefttld (aar),

paÍibit, §odaal€coítoínischs sht§ (SES) en etni:itsit vatt d€ moed€Í, en reí* wt do mo€d€í (y').

t5

boatvoeding

n=21
ahn

kunstvoeding

n=87

'/oll

Geboortegewi:frt

Leeftjd moeder

PaÍitit
€€Í51{, kiÍd
andea

sEs
troos

miíen
hag

Elnhitdt Ínoed€í

NodeÍhnds

andea

Weil builemhub

Moeden met een kind van zes maiurden die geen borswoeding (meer) gaven, melden vaker als

voedingsprobleem 'te weinig melk' dan moeders die wel borstvoeding gaven (p< 0,05) (tabel 14).

Tful 11: Voeding op de leeÍtiii van ze maanden naar hel roedingoprobleem 'te uein§ melk'en naar paritil van de moeder

3813

u.

19

81

43

19

38

s5
5

38

3110

31

52

48

a
't6

61

93

7

52

borcnroeding

n=21

%ít

kunstvoeding

n=87

'/"n

Te reinig rnll( 11

4.5 Werken buitenshuis

4.5.1 Intentie tot werken van moeders met een kind van één maard

Van de moeders met een kind van één maand (n=83) had 65Vo geweÍkt tijdens de zwangerschap en

35% nret Het gemiddeld aantal werkuren per u/eek in de werkende groep bedroeg 25,8 met een

spÍeiding van I tot 50 uur per rweek. Van de moeders die werkten in de zwangerschap (n=54) had
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slechts 427o onyeÍrrtderd gewerkt tot aan het officiële zwangerschapsverlof, l97o had het aantal

werkuren onder invloed van de zwangerschap teruggebracht en 39Vo had vanwege de zwangerschap

eerder moeten stoppen met werken.

Van de moeders van zuigelingen van één maand (n=83) lta.d 557o het plan weer buitenshuis te gaan

werken, 87o twijfelde nog, 33Vo van de moeders wilde niet giun werken en 4Vo van de moeders

heeft deze vraag niet beantwoord.

Voor 4l kinderen was al kinderopvang geregeld: oppas thuis (447o), kind naar een oppÍls toe

(20?o), kinderdagverblijf (77o) of anders (lo7o). Yan l9Vo was het onbekend waaruit de kinderop-

vang zal bestaan.

Van de moeders met een kind van één maand die borswoeding gaven (n=53) is het percentage

moeders die gaan werken of erover twijfelen 74, terwijl van de moeders die kunswoeding gaven

(n=27) 52Vo gaat werken of tlijfelt. De moeders die wilden gaan werken of erover twijfelden,

hadden een hogere sociaal-economische status dan de moeders die niet wilden gaan werken (p<

0,001). Van de 53 moeders met een intentie of twijfel om weer te gaan werken gaven 39 moeders

borstvoeding. Zeven moeders zouden gaan stoppen met de borswoeding als zij gingen werken en

de overige 32 moeders wilden borstvoeding combineren met het werken. Vijftien moeders waÍen

van plan om buiten werktijden zelf te blijven voeden en op werktijden kunswoeding te laten geven,

vijf moeders wilden tijdens werktijden borstvoeding afkolven, twee moeders zouden doorgaan met

zelf voeden en tien moeders hadden nog niet besloten hoe zij borstvoeding met werk willen combi-

neren.

Van de moeders die borswoeding met werk wilden combineren (n=32), waren 13 moeders op de

hoogte van het bestaan van wettelijke regels hierover, 16 moeders niet en 3 moeders hebben niet

geantwoord. Vier van de 13 moeders had afspraken met haar werkgever gemaakt. Van de 16 moe-

ders die niet bekend waÍen met de wettelijke regels hebben 2 moeders afspraken met de werkgever

gemaakt met betÍekking tot borswoeding en werk.

4.5.2 Buitenshuis werkende moeders met een kind van drie maanden.

Van de 109 vrouwen met een kind van drie maanden werkte 28%, lSVo had de intentie om te gÍun

werken en 54Vo werkte niet De werkende moeders en de moeders die erover twijfelden, hadden

16
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een hogere sociaal-economische status dan de niet-werkende moeders (p< 0,01). Van de 109 moe-

ders had l27o na de bevalling gewerkt, maar is weer gestopt met werken. Bij deze laatste grcep

moeders (n=13) speelde bij 2 moeders de melkvoeding een rol bij de beslissing om met werken te

stoppen. De redenen om met het werk te stoppen van de overige moeders zijn onbekend. Bij 2 van

de 3l werkende moeders waÍen de werktijden veranderd en bij 1 moeder had de voeding van het

kind een rol hierbij gespeeld.

De werkende moeders (n=31) werkten gemiddeld 19,5 uur per weeh met een spreiding van 5 tot

40 uur. Van de 31 werkende moeders gaf 39Vo borswoeding. Er was geen significant verschil tus-

sen meer of minder dan 20 uur per week werken en het type melkvoeding.

Van de werkende moeders die borswoeding gaven (n=12), gaven er 4 kunswoeding tijdens werk-

tijden en 8 moeders voedden zelf of kolfden moedermelk af tijdens werktijd. Drie moeders hadden

hun kind op het werk, drie moeders kolfden tijdens werktijden moedermelk af, één moeder ging

naar huis of oppas om haar kind te voeden en één kind werd naar de moeder op het werk gebracht.

Er is de moeders gevraagd naar de tijd, de steun van collega's en de medewerking van de werkge-

ver met betrekking tot dit voeden tijdens werktijden. Drie moeders vonden dit onvoldoende. Ook

konden twee van de vrouwen die de borswoeding afkolven, niet altijd ongestroord kolven.

4.5.3 Buitenshuis werkende moeders met een kind van zes maanden

Van de 108 vrouwen met een kind van zes maanden werkte 497o,7Vo was van plan om te gÍun

werken maar nog niet begonnen en 44Vo werkte niet. De moeders die werkten of erover twijfelden,

hadden een hogere sociaal-economische status dan moeders die niet werkten (p< 0,001). Van de

werkende moeders veranderden 6 vrouwen hun werktijden en I moeder deed dit in veóand met de

voeding van haar kind. Van de moeders die niet werkten (n=47), zijn 5 moeders gestopt met wer-

ken toen het kind tussen drie en zes maanden oud was. Bij 1 moeder was de voeding van het kind

de reden om met werken te stoppen.

De vrouwen met werk buitenshuis (n=53), werkten gemiddeld 21,4 uur per week met een spreiding

van 1 tot 60 uur per week

Van de werkende moeders gaven 7 moeders borstvoeding aan het zes maanden oude kind. Er was

geen verschil tussen type melkvoeding en meer of minder dan 20 uur per week werken.

17
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Van de werkende moeders die borstvoeding gaven (n=7), gaven 2 moeders borstvoeding buiten

werktijd en vijf moeders voedden of kolfden tijdens werktijden. Twee moeders hadden het kind op

het werk, twee moeders gingen naar het kind om het te voeden en één moeder kolfde de borstvoe-

ding op het werk af. Eén keer vond een moeder dat zij te weinig tijd kreeg, twee moeders noemden

de steun van collega's onvoldoende en drie moeders vonden dat zij nauwelijks medewerking van

de werkgever kregen. De moeder die borswoeding afkolfde, weÍd wel eens gestoord tijdens het

kolven.

Op de leeftijd van drie maanden leek er geen verschil te bestaan in type melkvoeding in relatie tot

het wel of niet werken van de moeder. Op de leeftijd van zes maanden gaven werkende moeders

veel minder vaak borswoeding dan moeders die niet werkten (tabel 15). Dit verschil is niet statis-

tisch significant.

T&el 15: Type melkvoeding van drie en zes maanden oude kindeten ruar wel oÍ niet werken van de moed€r

18

6 maanden

wsík
3 meanden

w€Ík

wd geeÍr

n=53 nd5
oÍrl %n

ml geeír

n41 ;p78

'1/"ít %n

Bootvoeding

Kunotrceding

Het totale percentage moeders dat borswoeding gaf wÍls op de leeftijd van 6 maanden lager dan op

de leeftijd van 3 maanden, maar vooral bij de moeders die (inmiddels weer) werkten. Het percenta-

ge moeders met een kind van drie maanden dat werk met hrswoeding combineerde was LZVo,het

percentage moeders met een kind van zes maanden dat werk met hrstvoeding combineerde was

77o (rabel 16).

T*el 16: Aantsl moederrs dat bootrceding geeÍl werh en dil bekje comuneert naar leeftitl lan het kind

25

75

13

87

37

63

s
61

3 maanden

n='l@

6 maanden

n=1(B

Bonstvoeding gorend

Wetkende moeden

Combinatie boatvoeding en werk

Voeden oí kolven Íidens weíkuíen

41

31

12

I

21

53

7

5
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5. DISCUSSIE

De respons in de drie groepen is redelijk tot goed te noemen, maar lager dan gebruikelijk in de

jèugdgezondheidszorg. Na de sluitingsdatum onwingen wij nog 2l vragenlijsten. Met deze nageko-

men vragenlUsten komt de totale respons op 84%. Dit is lager dan in het onderzoek Sociaal Me-

disch Onderzoek Consultatiebureau Kinderen (SMOCK) dat ook plaatsvond op consultatiebureaus

(1993) en waiu de respons 907o tedroeg. Het is mogelijk dat de vakantieperiode waarin het onder-

zoek plaatsvond mede deze lagere respons veroorzaakt heeft

De sociaal-economische status van de moeders en de gemiddelde leeftijd van de moeders in het

onderhavige onderzoek is hoger dan die in het SMOCK-ondezoek. Pariteit en etniciteit van de

moeders is soortgelijk aan het SMoCK-onderzoek. Als totaal is de huidige steekproef niet repre-

sentatief voor Nederland.

De ontwikkelde vragenlijst bleek een aÍrntal onvolkomenheden te bevatten. Een aantal vragen ble-

ken voor de beantwoorders voor mcerdere uitleg vatbaar hetgeen geleid heeft tot inconsequent

invullen. Bij de stellingen omtrent zuigelingenvoeding bleek niet duidelijk te zijn dat alle ouders

deze vragen moesten beantwoorden. Daardoor heeft een aantal ouders stellingen overgeslagen.

Doorvenvijzingen naar volgende vragen zijn niet steeds eenduidig gegeven. Bij een kwart van de

vragenlijsten voor de leeftijd van drie maanden is ten onrechte gevraagd naar het gewicht van het

kind op de leeftijd van zes maanden. Veel ouders merkten bij deze vraag terecht op dat hun kind

nog niet zo oud was.

Bij de venrerking van de gegevens bleken vragen, die uit vele items bestaan, moeilijk te verweÍken

tot een variabele. Vooral voor de stellingen omtÍent zuigelingenvoeding gold dit.

Alleen aan de werkende moeders is gevraagd naar mogelijkheden voor borstvoeden of afkolven

onder werktijd. Een mogelijke vertekening van de voozieningen op het werk is daardoor niet uit te

sluiten, de keuze van moeders die niet werken kan mede ingegeven zijn door afwezigheid van voedings-

en kolfrnogelijkheden. Op deze onderdelen dient de vragenlijst :umgepast te worden.

De resultaten van dit vooronderzoek moeten, gezien de kleine aantallen ondenrraagde ouders, als

indicatief worden gezien en niet als representatief.

Direct na de geboorte kÍeeg 65Vo van de 83 kinderen bors&oeding, op de leeftijd van drie maanden

was dat 38Vo van de 109 kinderen en l97o van de 108 kinderen van zes maanden kregen borstvoe-

ding. Geurts (1993) vermeldt voor kinderen die geboren zijn in 1992 dat 7l,8Vo van hen direct na

de geboorte geheel of gedeeltelijk borswoeding krijgt, op de leeftijd van drie maanden is het per-

centage 43,6 en op de leeftijd van zes maanden l<nj9129,2?o van de kinderen borstvoeding. Ons
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onderzoek laat een daling zien van het percentage kinderen dat borswoeding krijgt op deze leeftij-

den ten opzichte van Geurts.

De keuze voor borst- of kunstvoeding direct na de geboorte lijkt gerelateerd te zijn aan de aard van

de verloskundige hulp. Kinderen die thuis of poliklinisch (onder leiding van een verloskundige of

huisarts) geboren zijn, kregen vaker borsWoeding dan kinderen die onder leiding van een gynaeco-

loog geboren zijn. Dit is waarschijnlijk het gevolg van "selectie door indicatie": de laatste kinderen

hebben vaker gezondheidsproblemen die de medische indicatie vormen voor specialistische begelei-

ding van zwangerschap ery'of baring, en kindercn met gezondheidsproblemen na de geboorte start-

ten minder vaak met borstvoeding dan gezonde kinderen. [n ons onderzoek zijn drie kinderen die

als eerste voeding kunstvoeding kregen en pas daama met borstvoeding gestaÍ zijn. 7-rj kregen hun

eerste keer borswoeding meer dan 12 uur na de geboorte. Uit het ondezoek van Wichelow (1982)

wordt duidelijk dat de periode waarin borstvoeding gegeven wordt, langer is bij kinderen die bin-

nen twee uur na de geboorte aan de borst worden aangelegd dan bij kinderen die later voor de

eerste keer borswoeding kregen. Deze gegevens zijn in het huidige onderzoek niet vastgelegd.

Het type melkvoeding dat in de eerste levensmaand gegeven wordt, blijkt vaker borstvoeding te

zijn als de ouders positief denken over borstvoeding, als de moeder gemotiveerd is om tijd te

steken in de borstvoeding en als de moeder minder voedingsproblemen bij het kind heeft ervaren.

Sjölin vond in 1977 is dat moeders die een langere tijd borswoeding geven vaker positieve gedach-

ten ten aanzien van brstvoeding hebben.

Op de leeftijd van drie maanden blijkt de st€un van de partner van belang voor de borstvoedende

moeder. Dit is in oveÍeenstemming met Baranowski (1983) die schrijft dat de keuze voor het geven

van borstvoeding al voor de geboorte gemaakt is en dat deze keuze het meest bepaald wordt door

bekenden van de moeder en wel met narne door de paÍner.

In deze leeftijdsgroep wordt een positief verband gevonden tussen de sociaal-economische status

van de moeder en het geven van borstvoeding. Moeders die lange tijd borswoeding geven, hebben

een hogere sociaal-economische status dan moeders die een kortere periode zelf voeden (Feinstein,

1986; Brimblecombe, 1977).

De kans dat een kind borstvoeding krijgt, is groter als de moeder al aan een eerder kind borstvoe-

ding gegeven heeft @rimblecombe, 1983). Uit onze gegevens blijkt dat kinderen die op de leeftijd

van zes maanden nog borswoeding krijgen vaker tweede of latere kinderen zijn dan eerste kinde-

20
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ren. WU corcluderen daaruit dat de kans dat een kird een lange periode borswoeding krijgt, gÍoter

is als de moeder al kinderen heeft.

Moeders met een kind van zes maanden die geen borstvoeding (meer) gaven, meldden vaker als

voedingsprobleem 'te weinig melk' dan moeders die borstvoeding geven. Uit de praktijk is bekend

dat problemen met de borswoeding vaak vooÍkomen, maar dat het desondanks meestal lukt om

door te gaan (Feinstein, 1986; Venonen, 1982; tJ/ichelow, 1982).

Een minderheid van de moeders in het huidige onderzoek die werk buitenshuis met het geven van

borswoeding combineerden, liet het kind tijders het werk kunstvoeding geven. Van de 53 kinderen

van zes maanden met een werkende moeder kregen 7 kinderen borstvoeding, waaryan 5 kinderen

ook tijdens werktijd van de moeder borstvoeding kreeg. De gedachte dringt zich op dat slechts de

zeer gemotiveerde moeders lange tijd werk met borswoeding kunnen combineren. In een studie van

de Nederlandse situatie in 1986 met betrekking tot de combinatie van werk en borstvoeding Oan

Kooten, 1990) werd vermeld dat 27?o van de werkende moeders met de borswoeding stopte voor-

dat ze gingen werken. Tevens werd vermeld dat 47Vo varr de werkende vrouwen met een kind

jonger dan één jaar ooit werk met borstvoeding had gecombineerd. In ons onderzoek blijkt dat 39Vo

van de werkende moeders met een kind van drie maanden werk met borstvoeding combineerde en

slechts l37o van de vrouwen met een kind van zes maanden. T*lf voeden tijdens werktijd of afkol-

ven van moedermelk deed 26Vo van alle werkende moeders met een kind van drie maanden (n=31)

en 9Vo van alle werkende moeders met een kind van zes maanden (n=53). Deze percentages lijken

lager dan die van Van Kooten. Dez,e percentages zijn niet met elkaar vergelijkbaar, omdat ons

onderzoek een dwarsonderzoek is, bestaande uit drie verschillende groepen. Het blUft onbekend

hoeveel van de werkende vÍouwen uit het onderhavige onderzoek ooit werk met borstvoeding heeft

gecombineerd of heeft willen combineren. Meer zekerheid hierover is te verkrijgen door het hoofd-

onderzoek longitudinaal op te zefren met een grcter aantal kinderen.

2t
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De opzet van het onderhavige onderzoek was e€n vragerÍijst te ontwikkelen waarmee inzicht wordt

verkregen in de redenen van wel of geen borstvoeding geven of hiermee te stoppen. De vragenlijst

is ingevuld door 78Vo van de benaderde populatie. Dit is een relatief lage respons voor een onder-

zoek in de jeugdgezondheidszorg, maar de onderzoeksperiode (zomervakantie) is hier mogelijk

debet aan.

De vragenlijst behoeft verbeteringen ten aanzien van de doorvenrijzingen tussen de vragen en van

de formulering van enkele vragen. De resultaten van deze studie hebben een beperkte waarde om-

dat de onderzoeksgroep relatief klein was en niet repÍesentatief voor Nederland.

In de huidige onderuoeksgroep kreeg van de kinderen van één maand oud 657o borswoeding, van

drie maanden oude kinderen 387o en van zes maanden oude kinderen nog maar l9Vo. Hogere

socio-economische status en de opvaningen van de ouders over het nut van borstvoeding hangen

positief samen met het percentage bNtgevoede kinderen, evenals een relatief hoog geboortege-

wicht en goede gezondheidstoestand van het kind na de geboorte, en het feit of het kind een

tweede of volgend kind is.

Van de werkende vrouwen die hun werk na zwangerschaps- en kraamverlof wilden hewatren gaf

het merendeel (757o) borswoeding, maar slechts een klein deel tijkt dat lange tijd vot te kunnen

houden.

Van de moeders met een kind van één maand die erover dachten om borstvoeding met werken te

gaan combineren was minder dan de helft op de hoogte van wetteluke bepalingen met betrekking

tot het zelf voeden of het afkolven tijdens werktijd. Een enkeling had met de werkgever afspraken

gemaakt over het voeden of kolven tijdens werktijd.

Bijna alle moeders met een kind van drie of zes maanden die borswoeding met werk combineer-

den, gaven tijdens de werktijden zelf voeding of kolfden borswoeding af. Velen waren ontevreden

over de beschikbare tijd en privacy en vonden dat zij onvoldoende medewerking kregen van colle-

ga's of werkgever.

Doordat deze resultaten een voor-onderzoek betreffen met kleine aantallen vrouwen in de onder-

zoeksgroep zijn de resultaten van beperkte waarde. Wel valt op dat de combinatie van werk en

borswoeding zeker niet "natuurlijk" is: werk lijkt een belemmerende factor bij het (langdurig)

geven van borstvoeding. Aangezien uit recent onderzoek steeds weer blijkt dat borstvoeding voor-

delen biedt boven kunswoeding is nader onderzoek naar de belemmeringen voor borswoeding in de
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werksituatie en mogelijkheden om deze belemmeringen op te heffen dringend nodig. De ontwik-

kelde vragenlijst is na enige aanpassing en aanvulling, goed te gebruiken voor dergelijk onderzoek.

De voorkeur zou dan uitgaan naar een onderuoeksopzet, ingehd in een systeem van "peilingen

jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar" zoals gebruikt voor het SMoCK-onderzoek, waarbij een groteÍe

gÍoep vrouwen en kinderen longitudinaal wordt onderzochl zodat elke vrouw de vragenlijst enkele

malen invult bij toenemende leeftijd van het kind. Hierdoor kan enerzijds de frequentie van borst-

voeding en andere factoren per leeftijdsgpep van de kindercn worden vastgesteld, en kan ander-

zijds ook het verloop van de soort zuigelingenvoeding in de tijd worden nagegaan evenals de be-

lemmerende factoren die daarop van invloed zijn, met name in de werksituatie.

VergÍoten van de mogelijkheden tot continuercn van hrstvoeding na werkhervatting zal de ar-

beidsparticipatie van vrouwen met kinderen bevorderen, en de gezondheid van deze kindercn ten

goede komen.
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TNO PREVENTIE EN GEZONDHEID

vragenliist melkvoedlng zuigeling

maand 1

I Deze vÍagenliist gaat over de mell«oeding van uw baW op de leeítiid van ongeveeÍ 1 maand.

Onder mell«oeding wordt verstaan borstvoeding en Ílesvoeding. Bij Ílesvoeding gaat het meestal om
'kunstvoeding', dus voeding die u zetÍ aanmaakt wn md@eder, koemelk oÍ sojamelk.

Ook worden vragen gesteld over uw werk.

r Hoe vult u deze vragenlijst in?

De meeste vragen kunt u beantwoorden door één hokje aan te kruisen achter het antwoord dat het

beste tÍj u past.

Biisommige vragen is meer dan één antwoord van toepassirq. Dil wordt bij de vraag aangegeven. Let

dus goed op oÍ één antwoord oÍ meerdere antwoorden mogelilk zijn.

r Wanneer u zich vergist heeÍt, kunt u als volg vabeteren: VOORBEEL0

Wat was de eerste voeding die uw bóy na de g&oorte heeft gekrEen? [glucosanater is geen voeding]

borstvoeding

moedermdk uil de lles

kunstrceding uit de Íles

moedermelk via sonde

kurstvoeding via sonde

arÉers:

»
.H

r Een aantal vragen gaat over wt mening ol eruairy. Bijvoorbeeld: VOORBEELD

borstvoeding is gezorder voor een baby

borstvoeding geeÍt een prettig gatoel

hele eens eens oneens helemaal

maal nodr oÍl@ls
eem onegls

il »{ il tl tlrr 11 »4 rr rl

Het antwosd op zo'n vraag kan niet goed oÍ Íont zijn. Het gaat erom dat u aangeeÍt oÍ u het met deze
uitspraken eens oÍ oneons bent. Denk dus niet te lang na, maar kruis aan wat het eerste bij u opkomt.

Dat is meestal het juiste antwoordl

t D€ze wagenlijst telt 15 pagina s. Het invullen duuÍt ongeveer een hatÍ uur.
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VRAGENUJST MELI«OEDING - maand I pagina I

PNR

ALGEMEEN

1 DaUm waaÍop u deze vragenlijst invult [dag, maand, jaar invullen]

2 Wat is de geboortedatum van uw baby? [dag, maand, jaar invullent

3 Wat is het geslacht van uw baby?

ZWANGERSCHAP, BEVALLING, KRMMPERIODE EN GEGEVENS VAN UW KIND

jongen t I
meisje t I

4 Zwangeschap.

4a Na hoeveel weken nrrangerschap is uw kind geboren?

[Aíronden op hele weken, biivwfueeld:
40 weken en 6 dagen = 40 wekql

4b Hoe was uw gezondheid tijdens de arangersfiap?

goed

redeliik

matig

slecl'rt

4c Hebt u gerookt tijdens de zwangerschap? nee

la

alleen eerste 3 maanden

langer dan 3 maanden

5 Bevalling.

5a Op welke wijze is uw baby geboren?

'spontaan', al dan niet na een inÍuus

tang oÍ vao$m-verlossing [kunstverlossing]
keizersnede

weken
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VRAGENUJST MELIffOEDING - maild I Pagi,a 2

5b Waar heeÍt de bevalling plaatsgevonden?

thuis

poliklinisch [in het ziekenhuis met ontslag binnen 24 uur]

in het ziekenhuis

andeís:

6 Kraampedode.

6a Waar hebt u de kaamperrode dmrgebracht?

thuis

ziekenhuis

arders:

t1
tI
tI

I1

il
I l->

t1

in het ziekenhuis doorgebracht? [dag van de bevalling meetellen] _ dagen

6b Welke kraamzorg heh u de eerste 8 dagen na de bevallíng thuis gekegen? [meadere antwoorden mogeliik]

kÍaamvezorgster van een kraamcentrum - hele dag

kraamvezorgster van een kraamcentrum - enkele uren per dag
paÍtiaJlieÍe hulp, bijv. van een uitzenöureau
Íamilie [moeder, zusterl

vriendin, buurvrouuy, kennis

echtgenoot / partner

anders:

7 Gegevens van uw kind.

7a Wat was het geboortqewichÍ van uw baby? [a.u.b. invullen in grammen] I I t_t_t gram

7b Wat was het gewi$tvan uw baby toen u op de leeftijd van t 1 maand
het consultatiebureau bezodrt? [a.u.b. inwllen in grammenl l_l l_l_l gram

datum van het bezoek aan het bureau [dag, maand, iaar invullen]
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VMGENUJST MELKVOEDING - nuand I pagina 3

7c Hoe was de gezondheid van [Jw baby meteen na de gefuofte?

goed - eÍ waren geen problemen

redeliik goed [er waren wat kleine problemen]

niet zo goed - eÍ waren prob{emen

7d Hoe was de gezondheid van uw baby in de eersre week na de geboortd!

goed - er waren geen pÍoblemen

redelijk goed [er waren wat kleine problemen]

niat zo goed - eí waren problemen

7e ls unr baby na de geboorte

op de kinderaÍdeling opgenomen geweest?

t

t

I

hoeveel dagen heett die opname geduurd?

VOEDING

De volgende vragen gaan over de voeding van un baby.

Dit kan borstvoeding oÍ Ílesvoeding zrjn, biivoorbeeld

Almiron, Frisolac e.d. Ook is het mogehjk dat u uw baby

bontvoeding en Ílesvoeding flgemengde voeding'] geett

oÍ hebt gegeven. Het kan zijn dat uw baby tiideliik

moedermelk uil de Íles oÍ vra een sonde [buisje naar de

maagl kreeg, brivooöeeld omdat hij/zij in de couveuse

lag oÍ omdat het ziek was.

dagen

ln dat geval spÍeken wil ook van 'boístvoeding,, omdat
uw baby moedermelk keeg. Eerst vragen wij u wat de
voeding was waarmee u begonnen bent direst na de
geboorte en in de periode tussen de geboorte en het
moment waarop u deze vragenliist invult. Daarna is er
een aantal vragen over uw mening over borst- oÍ kunst-
voecling.

nee

ia

8a Wat was de eerste voeding die uw baby na de geboorte heeÍt gekegen? [glucosewater is geen voeding]

borstvoeding

moedermdk uit de Íles

kurstvoeding uit de Íles

moedermelk via sonde

kurstvoeding via sonde

anders:

tI
tI
tI
tI
tI

il
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VRAGENUJST MELI<YOEDING - maand I pagina 4

8b Hoe lang na de geboorte gaÍ u uw baby de ee$te keerborstvoeding?

nrel van toepassing, ik ben niet met boístvoeding begonnen

binnen een halÍ uur na de geboorte

tussen een y2 en 1 uur na de gebooÍte

tussen 1 en 2 uur na de geboorte

tussen 2 en 3 uur na de geboorte

tussen 3 en 6 uur na de geboorte

tussen 6 en 12 uur na de geboorte

langer dan 12 uur na de geboorte

9a Wat is de voeding die u op dit moment geeft? [meerdere arï$rooÍden mogelilk]

uitsluitend borstvoeding

moedermelk uit de Íles

uitsluitend kunstvoeding

borstvoeding en íles [moedermelk en kunstvoeding]

anders:

tI
t1
tI
t1

tI

9b Hoe vaak per dag voedt u uw baby op dit moment?

Toelichting: in de kolom onder borstvóeding en onder 4 maal per dag borstwditg, dan kruist u dit aan onder
llesvoedrng kunt u aankuisen hoe vaak per dag uw 'furstweding' 3 maal per dag en onder ,ftesvoeding, 

4
baby op dit nonent gevoed wordt. Krijgt uw baby maalper dag.

biivoorbeld 3 naalpr dag flesvoding en

borstvoeding Ílesvoeding

1 maal per dag

2 maal per dag

3 maal per dag

4 maal per dag

5 maal per dag

6 maal per dag oÍ meer

10 Hoe lang denkt u met de borstvoeding te kunnen doorgaan, al dan niet gecombineerd met fl esvoeding?

niot van toepassing, ik geeÍ geen borstvoeding

madmaal 6 weken

maximaal3 maanden

maximaal6 maanden

larger dan 6 maanden

weet ik nog niet
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Vraag 11 en 12 alleen invullen als u geen borstvoe/ling geeít ot gstopt bent met borstvoding. tndien u nu nog
boÍstvoeding geett kunt u deze vÍagen dus overslaan en doorgaan met waag 13.

11 Stoppen met borstvoeding oÍ geen borstvoeding.

Toehchting: het l<an ziin dat u met Mrstvoediry bent borstvoeding te geven oí om kort na de geboorte met
begonnen, maar daarnee na kofte tijd bent gestopt. borstvoeding te stpen Deze rcdenen kunnen ook
Od< l<an het zijn dat u uw Mby helemaal geen bcrlstvo+- var u getden.

dtng hebt gqeven. Hieronder staat een lijst met red* Wt u achter elke reden aankuisen oÍ deze wor u getdt
nen of oorzaken die noeders vaak noemen on geen oÍ niet geldt? Denk niet te lang na, maat kruis aan wat

het eerste biju opkomt.

geldi geldt getdt

helemaal een beetje niel
voor mii vmr mij vmr mii

ik had geen zin boÍstvoeding te geven

de borstvoeding van een vorig kind ging niet goed

miin baby was te vroeg geboren

miin baby had een laag geboortEewicht

ziekte van mijn baby

mijn baby wilde niet drinken

mijn baby groerde te langzaam

mijn baby had te veel voedingen nodig

mijn baby was hongerig na elke voeding

miin baby had vaak kampies

miin baby spuugde vaak

mijn andere kinderen vÍoegen te veel aandacht

miin man / partner vond het niet prettig

ik lnd niet genoeg melk

ik vond zelí voeden te vermoeiend

ik laeeg pqnliike tepels oÍ borstontsteking

ik had last van lekkende borsten

ik had pijnlijke borsten

ik kon niet genoeg aandacht aan de voeding geven

ik was ziek

ik gebruikte medicijnen

ik vond de nafitvoedingen te vermoeiend

het kotuen is mislukt

zelÍ voeden gaÍ veel onrust in mijn gezin

door ziekte in het gezin kon ik niet zelÍ voeden

andere reden:
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12 Wie van de volgende personen gaÍ u het advres om geen borstvoeding te geven ol om te stoppen met borstvoeding?

geen advies gevÍaagd oÍ gekregen

veíoskundige

aÍts

verpleegkundige

kraamvezorgster

echtgenoot / partner

Ander, namelijk:

Waarom werd u aangeraden geen borstvoeding te geven oÍ om te stoppen?:

Alle moeders

l3 De volgende vÍagen gaan over voorlichting, kennis en ervaring in veóand met voeding van baby's.

13a Hebt u vroeger zelÍ borstvoeding gekregen? ja

ne€

weet ik niet

l3b Hebt u een oÍ meer voorgaande kinderen

minimaal 1 week borstvoeding gegeven? la
nee

niet van toepasstng

I

I

l

13c Hebt u bij Íamilie oÍ vrienden iemand borstvoeding zien geven? vaak

een enkele keer

nooit

1

l

I

13d Van wie oÍ waaruit hebt u inÍormatie over de voeding van uw baby gekegen? [meerdere antwoorden mogelijkl

moeder / zuster

vriendin

[huis-]arts
verloskundige

kraamverzorgster

[wi jk-]verpleegkundi ge

bijeenkomsten van Vereniging Borstvoeding Natuurliik; La Leche League
Íoldas [Vereniging Borstvoeding Natuurliik oÍ La Leche League]

inÍormatietelefoon [Vereniging Borstvoeding Natuurlijk oÍ La Leche Leaguel

anders:
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Vrouwen kunnen heel versfiillend denken over borstvoeding. Wilt u van de volgende uitspraken ova borstvoeding
aangeven oÍ u het daarmee helemaal eens, eens, eens noch oneens, oneens ol helemaal oneens bent? Denk niet te lang

na, maaÍ kuis aan wat hd eerste bii u opkomt.

oneens helemaal

0ne€ns

borstvoetling is gezonder voor een baby

borstvoeding geeÍt een prettig gevoel

borstvoeding is naUurlijk

bustvoeding is goedkoop

borstvoeding is gemald<elijko dan Ílesvoeding

bontvoeding kost meer iiid dan Ílesvoeding

borstvoeding is sledt voor je Íiguur

ik heb het geduld om borstvoeding te geven

ik heb genoeg voeding rcor miin knd
met borstvoeding ben ie minder aan huis gebonden

voeding met de Íles is prettig voor de vader

borstvoeding is niet te combineren met werk oÍ een baan

de mensen die ik ken vinden dat je borstvoedirq moet geven

wanneer ik borshmeding geeÍ ga ik het lielst apart zitten

andere mensen vinden het niet prettig als ik

miin baby in hun bijzijn borstvoeding geeÍ

15a Welke voeding geven de meeste moeders die u kent aan hun baby in de

de meeste moeders die ik ken, geven

eerste weken? [één antwoord aankruisen]

borstvoeding

kunsWoeding

borstvoeding en kunstvoeding [gecombineerde voeding]

weet ik niet

15b Hoe lang geven de meeste moeders die u kent borsUoeding [oÍ borstvoeding gecombinead met kunstvoeding]?

de meeste moeders die ik ken, geven

koÍt€r @n 6 weken borshmeding

langer dan 6 weken, maaÍ koÍter dan 3 maanden borstvoeding

langer dan 3 maanden borstvoeding

weet ik niet

hele eeÍs eens

maal nodr

esns oneens
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16 Wat vtndt u van het adMies van de volgende peÍsonen [belangrijk oÍ onbelangrrjk] als het om de keuze tussen borstvoeding
en Ílewoeding gaat?

heel minder onb+
behngrijk belangíjk tangilik

echtgenoot I partner

moeder / zusteÍ I andq Íamilielid

vriendin / buurvrouw

wijl«erpleEkundige

C&arts

huisarts

anderen:

17 Welke persoon, inÍormatte oÍ gebeurtenis in de pefiode vóór de geboorte van uw baby had invloed op uw kanze voor
borstvoeding oÍ kunstvoeding voor uw baby?

mijn echtgenoot / partneÍ

mijn moeder

mijn zuster oÍ andere Íamilie

miin beste wiendin

mijn kinderen

mijn buurvrourr

de wijkverpleegkundige

mijn verloskundige oÍ dokter

artikelen in kanten oÍ weekbladen

de voeding van een voorgaand kind

cuÍsus voor aanstrande ouders

bijeenkomsten van Borstvoeding Natuurlijk oÍ La Ledte League

Íolders van Borstvoedirq NatuuÍlijk ol La Leche League

anders:

tI
tI
tI
tI
tI
tI

il

ved
invloed

enqe

invloed

geen

invloed
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18 Deze vnag is bestemd voor moedeÍs die op dit moment borstyoedino geven. Als u geen borstvoeding geett kunt
u doorgaan naar vraag 19.

Van wie kreeg u hulp oÍ advies bii de euste keq dal u ur baby borstvoeding gaÍ? [meerdere antwooÍden mogeliik]

verpleegkundige in ziekenhuis

kraamvezorgster

moeder / zuster / vriendin

echtgenoot / partner

geen hulp / advies

anderen:

Alle moeders

WERK

19a Hebt u gewerkt tiidens de zurangersfiap? 1ee t Ija [ ]->

uur per week

19b ls de zvangerschap aanleiding ge,rre€st eerder op te houden met werken pijvooóeeld ziektevertoÍ, opzqgen baan; dus
vmrdat uw otficiële arangersciapsverloÍ bEonl?

nee tl
ia [ ]->

ontslag gel(ÍEen

ontslag genomeír

ziel«te

proUemen met de arangersfiap

arËers:
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19c ls de arangerschap aanleiding geweest [tiideliik] minder uren per weekte werken totdat uw oíiciëte zwangerschapsvertoÍ
bEon?

jat

ziekte

problemen met de arrangerschap

anders:

werken?

19d Bent u van plan binnenkort [wee{ te gaan werken?

neo

weet ik nog niet

ja

uur per week

19e Bern u van plan door te gaan met cle borstvoeding, al dan niet in combinatie met l«rnstvoeding [Ílewoeding], ats u [weer]
gad wsken? [Wtlt u deze waag ook bantwouden als u nu nog niet zd<er wwt of u (weer) gaat werken?]

niet van toepassing, ik geeÍ geen borstvoeding

ik wed nog niet oÍ ik doorga mel borstvoeding

nee

ia

baby zelÍ voeden onder werktijd tl
kolven onder werktijd, baby zelÍ voeden buiten werktiid t 1

borstvoeding [zetÍ voeden] buiten werktijd,

Ílesvoeding [kunstvoedirp] tijdens werktiid il
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19Í Voor vÍouwen die niet doorgaan met boÍstvoeding wanneer zij [weefl gaan werken
Wat is de reden om niet dmr te gaan mel borstvoeding wanneer u [weer] gaat werken? [meadere antwoorden mogeljk]

op het werk is geen ruimte voor zelf voeden aarnvezig

kolven is te lastig

geen ruimte voor kolvsn er/oÍ koelkast aaruvezig

geen gelegenheid oÍ tiid om baby zelÍ te halen er/ol
te laten brengen voor de voeding

te druk op het wak
geen gelegenheid oÍ tijd om de baby tussendoor thuis te rroeden

werkgever wil niet meewerken

collEa's willen niet meewerken

als ik [weerl ga werken heeft mijn baby

lang genoeg borstvoeding gehad

andere

199 Voor vrouwen dle van plan ziin bontyoeding tijrhns w*ktlrl te geven.

Hebt u met uw werkgever oÍ directe cheÍ afspraken gemaakt over de borstvoeding tijdens het werk?

noe tlja [ ]->

gebruik van ruimte voor kolven

gebruik van een koelkast

ruimte om de baby zelÍ te voeden

tijdstippen voor hel zell voeden

baby thuis voeden

ttiideliikl kortere oÍ andere werktijden

andae aÍspraken:
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19h Berít u bekend met de wetteliike regels over boÍstvoeding en werk?

nee tl
ia [ ]->

inÍormatie van de valoskundige

iníormatie van de wijl«erpleegkundige

inlormatie van de CB-arts

inÍomatie uit cursussen en dagelijke
inÍoímatie van kennissen

inlormatie uit lolclers

anders:

20 Hebt u opvang voor uw baby gerEeld, oÍ bent u van plan dit te regelen, wanneeÍ u weeÍ gaat werken?

n€o
ja

-> waaruit zal die opvang beslaan?

oppas oÍ Íamilie thuis

cràdre

biioppas oÍ Íamilie

I

l->

andae opvang:
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GEGEVENS OVEH WERKKRING]

Hieronder worden gegevens over uw werk gevraagd. Wanneer u niet meeÍ werkt gaat het om uw laatste baan.

21 HebUhad u een leidinggevende Íunctre?

22 WerklArerkte u als vrijgwestigde oÍ zelÍstandig ondernemer?

23 Wilt u uw bercep hieronder indelen? [Ktuis het bÉt passende anWood aan.]

AdministratloÍ Mroe,p [0.a. sfiretarcsso, typiste, pottsWst, boelöouder, kassier]

Commercied beroep [0.a. winkelbediede, vefiegenw@rdiged

Beroep in land- oÍ tulnbouw
Beroep in ambacht oÍ lndustÍle [0.a. bouwrake1 lodgieter, Heermaker, metaalbewerker]

Tansport beroep [0.a. chaulíeur, matoos, kraanma$inist, ladei
Dlenstyerlenentl beroep [o.a. kelner, scltmnmaker, medewerker huishoMelíike dienst]

Beleidstunclie oÍ hogere leidlnggevende Íunctie

Wetenschappel{k 0Í ander vakspeciallstlsch beroep [0.a. verpleegfundige, ans,

ziel<enveaorgede, leerkradil, archrtedl

Ander beroep, nameliik:

24 Binnen welk sooÍt bedriiÍ oÍ instelling werktfuerkte u? [Kruis het öest passencle antwoord aan.]

Ladbouw [ook tuinbouw, visserii, bosbouw]

Bouw [bouw(*ijverheid), bouwinstallaliebedrijfl

thntlel [winkel, detailhandel, groothande|

Horcca [0.a. hotel, restaurant, café]

Tnansport [0.a. wegvervoeÍ, spoomegen, scheepvaart, luchtvaartl

Communicatie [0.a. PTÍl
lnduslde [0.a. metaal, eleRrotechniek]

Dl$stverlening, namelijk:

- zakeliike dienswerlening [0.a. banlg vazekaing, amuntancy, makelaardij]
- openhaar besfuur, deÍensie, en wetteliike sociale vezekering
- onderutiis [o.a. dool, universiteit, cwsusfutreau]
- gezondheidszorg [0.a. ziekenhuis, vapleeghuis]
- maabciappelijke dienstverleníng [0.a. thuiszorg, tehuizen, dagverblijven]
- [sooaafl alturele instellingen [0.a. bíbliothed<, buurtwerk, kunst]
- ovsige dierstverlenende beclriiven [0.a. spwt, recreatie, sociale organisaties,

oduzod< en ontwild<ding, sclponmaaK kapersl

nee t

lat
nee t

iat

Ander bedrijístype,
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25 Hoeveel mensen werken ongeveeÍ bij het bedriiÍ oÍ instelling waar u in dienst bentAras? [Kruis het antwoord aan dat geldt
v@r de vÉtiging waar u werkt/werkte.l

minder dan 10 / zelÍstandig/villgevestigd

10-34
35-99
100 .4gg
500 en meer

PERSOONLIJKE GEGEVENS

26a LeeÍsituatie.

Bent u

26b Geboorteiaar [irvullen]:

gehwd
samenwonend

alleen wonend

uzelÍ

uw echtgenoot / partner

26c Schoolopleiding.

Hier vragen wii u aan te kuisen welke opleiding uzelÍ en uw echtgenoot / partner hebben genoten.

Het gaat erom dat u aangeeft wat de f,oogste *hoolopleiding was die u hebt aÍgemaakt.

il
tI
II
I]
II

t1
tl
tl

Schoolopleiding

alleen basisondenmjs fiagere school]

Lagu beroepsonderwijs, bijv. lagere technische school, huishoudschool

MAVO

Middelbaar beroepsondenriis, bijv. middelbare tuinbouwschool

HAVO

WO [atheneum, gymnasium]

Hoger buoepsonderwiis oÍ universiteit

uzell uw echtgenoot /
partner
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26d Wat is het geboorteland van uw oudeÍs en de ouders van uw echtgenoot / parfrer?

Hier wagen wij u op te geven wat het gefuoftelaÉ is ls de moder van uw e$tgenootlpaftna btfi@rbgskt
van uw vader en noder en de vabr en mMq van gfurcn in Ne&rlad en àjn va&r inTuMie, dan lwis
uw eàOercoupamer. Zjn uw ouders biivoorbekl u dtt aan on&r'mo*f adts NecryiiaN en on&r
beide geboren in Nederlad, dan kuist u dít aan onder 'vadet acfrter Turkije.

'ou&rs van uzelf in de kolonmm'maedaf en \tadeÍ'.

geboorteland ouders van uzelÍ ouders van uw eclrtgenoot /
paÍtneÍ

moeder vader moeder vader

Nederland

Turkiie

Marold<o / ïunesië / Algerije

Swiname

Nederlandse Antillen

Griekenland / ltalié / Spanje / Portugal

China

ander lard:

26e Hoeved kinderen hebt u? kinderen

261 Van welke van de volgende gezondheidsproblemen hebt u oÍ heeft de vader van uw baby last oÍ vroega last gehad?

[De vadu van uw baby hoeit niet w parher te zíjn.]

gezondheirlsprobleem

Eczeem oÍ dauwworm

Astma

(Voedsel-)allergie

moeder vader

U beil nu ldaar mel deze vragenlijst. De liist knnt u in de envelqpe (zonder posEegel) terugsturen naar
TNO Prevenlie en Gezondheid in Leiden.

Hanefiik bedankt voor uw medaverking!

t

t

t
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TNO PREVEI.TTIE EN GEZONDHEID

vragenliist melkvoeding zuigeling

maand 3

r Dit Íormulier berrat vragen over de mellmeding [borstvoeding er/oí Ílesvoedirq] van uw baby op de
leettiid van ongeveer 3 maarden. Bii flesvoeding gaat het meestal om 'kunstvoeding', dus voeding die
u zell aanmaakt van melkpoeder, koemelk oí sojamelk.
Verderop staan vÍagen oveÍ uw werk en enkele persoonlijke gegevens.

r Ds meeste vragen hebben befekking op het moment dat u deze lijst invult. Sommige vragen gaan over
de periode sinds uw bezoek aan het @nsultatiehrÍeau toen uw baby ongeveer 1 maand was. Let dus
go€d op oÍ de vraag op dit nomem slaat oÍ op de aígelopn priodd

r Hoe vult u deze vragenlijst in?

De meeste vragen kunt u beantwmrden door éón ho§e aan te kruisen achter het antwoord dat het
beste bii u past.

Bii sommige vragen kan meer dan één antrvoord van toepassing ziin. Dit wordt bii de vraag
aarEegeven. Let dus goed op oÍ het om één antwoord gaal oÍ dat meerdere antwoorden mogelijk zijn.

t Wanneer u zich vergist heett, kunt u als volg verbeteren: VOORBEEI.D

Wat is de mdkvoeding die u op dit nonentgerlfi? [meerdere antwoorden mogeliik]

*
*
t1

-»r

uitsluitend borstvoeding

moedermelk uit de lles

kurstvoeding uit de Íles

borstvoeding en Íles [moedermelk en kunstvoeding]

r Deze vragenlijst tett 9 pagina's. Het invullen duurt ongeveer twintig minuten.
Veol succes.
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PNR

1 DaUm waarop u deze vragenlijst invult [dag, maand, jaar invullen]

2 Wat is de geboortedatum van uw baby? [dag, maand, iaar invullen]

3 Wat is het geslacht van uw baby? jongen t Imeisle t I

4a Wat was het geboortegewtchÍ van uw baby? [a.u.b. invullen in grammenl l_l_l_l I gram

3
4b Wat was het gewiàtvan uw baby toen u op de leetliid van9 maanden

het consuttatiebureau bezocht? [a.u.b. invullen in grammen] l_!_l_l gram

5 Wat is de melkvoeding die u q dit moment geeft? [meerdere antwoorden mogelijk]

uitsluitend borstvoeding

moedermdk uit de Íles

kurstuoeding uit de Íles

borstvoeding en Íles [moedermelk en kunstvoeding]

andeÍs:



TNO rapport

PG 94.097 56

VRAGENUJST MELIffOEDING - maand 3 pagiru 2

6a Hoe vaak per dag kiigt uw bary op drt moment een voeding? [invullen]

6b Hoe is per dag de voeding verdeeld over bor$oeding en Ílesvoeding?

Toelidttiry: in de kdom onfut futsModrng en onder
Ílxvoeding funt u aanlauisen hoe vaak per dag uw
bily op dit monent gevod wotdL Ktilgt w bfiy
biivoorbaW 3 maal pu dag ílesvcrrtrrp en 4 maalper
dag furswodirp, dan kruist u dit aan onder'borstvo*
ding' 3 maal per dag en onder llesvoeding' 4 maal per

dag.

thuls

bontvoeding flesroeding

1 maal per dag

2 maal per dag

3 maal per dag

4 maal per dag

5 maal per dag

6 maal per dag oÍ meer

7 Bent ude aBelqen peridelvanal maand tot nul gestopt met boÍstvoeding?

keer per dag

lndiq w baby ook in een cruhe ol bij een opas
vehlijft, kunt u de voding ttuis en in de creche oÍ bi!de
qw aNfi aangeven.

lMtq u e€n cpcers thuis heeÍt en uw Mby kriigt mo*
demelk uit & Íles, dan kunt u dit onder ,borstvoeiirg

huis'aankruisen.

cÍeche oÍ oppas

borsVoeding Ítesvoeding

nee tl
la [ ]->

weken

Bert ude aÍgelopen priodeluanaf 'l maand tot nu] oveÍgestapt van borstvoeding naa 'gemengde voeding, [borstvoeding
en Ílesvoedingl?

nee tIja [ ]->

weken
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9 Van wie heett u in de aígelopn peride [vanaÍ 3 maanden tot nu] advies gekregen over de melkvoeding van urv baby?

[meerdere antwoorden mogeliik]

echtgenmt / partner

moeder / zuster I andq Íamilielid

vriendin / buurvrouw

wiikverpleegtundige

C&arts

huisarts

kinderarts

inÍormati+teleÍoon [Borstvoeding Natuurliik; La Leche League]

anderen:

geen adMes gevraagd of gekregen tI
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l0 Problemen tn de mellsoeding.

Hieronder staan problemen die moeders wel eens

noemen als de melkvoeding van een baby niet naar

wens gaat. Deze problemen kunnen aanleiding ziln om

- over te stappen van boÍstvoeding naar 'gemengde

voeding' [borstvoeding en flesvoeding];
- te sloppen met borstvoeding;
- een andere kunstvoeding te gebruiken, biivoorbeeld

scÍamelk;

- advies te vragen aan de huisarts oÍ wijl«erpleEkun-
dige.

zrekte van miin baby

mijn baby keeg een allagie
mrjn baby wilde niet drinken

miin baby groade te langzaam

miin baby had te veel voedingen nodig

miin baby was steeds hongerig na de voedingen

miin baby was oud genoeg

mijn baby had vaak kampjes

miin baby spuugde vaak

ik had niet genoeg melk

ik vond borstvoeding geven te vermoeiend

ik keeg piinliike tepels

ik had last van lekkende borsten

ik was ziek

ik gebruikte mediciinen

ik had prinliike borsten

ik kon niet genoeg aandacht aan de voeding geven

ik vond de nacttvoedingen te vermoeiend

zelí vo*n gaÍ veel onrust in miin gezin

het kolven is mislukl

combinatie borstvoeding en werken maakte verandering nodig

door de zorg voor miin andere kinderen kon ik niet zelÍ voeden

door ziekte in het gezin kon ik niet zelÍ voeden

mijn andere kinderen vroegen te veel aandacht

mijn man / partneÍ vindt het niet prettig dat ik borstvoeding geeí

Maar het kan ook zijn dat het probleem oveÍgtng en u

niets hoeÍde te doen

Wilt u achter elk orobleem in de voedino van uw babv

aankuisen oÍ u deze ook hebt gehad Daaóii is het

niet van belang oÍ u met borstvoeding gestopt bent oÍ
niet.

Denk niet te lang na, maar kruis aan wat het eeíste bii

u opkomt. Dat is meestal het juiste antwoord!

geldt geldt getdt

helemaal een beetje nlot
vmr mij vmr mij vmr mij

arÉa probleem:
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WERK

11a Werh u op dit moment?

nee, ik ben (nog) niet begonnen met werken

nee, ik werk niet meer / heb mijn baan opgezegd
ja

11b Bent u de aigelopen peifu [vanaÍ 't maand tot nu] gestopt met weÍken?

niet van toepassing

nee

ja

bent u gestopt met werken in verband met de voeding van uw baby?

ne€ ilja tl

1 1c Bent u de aígelopen peride fvanal 1 maand tot nu] van baan veranderd oÍ zijn uw werktilden veranderd?

tI
t1
[ ]->

I

I

l->

niet van toepassing

ne€

ia

ziin baan er/oÍ de werktijden veranderd in verband met de voeding van uw baby?

nee tIja tI

11d Hoeveel uur per week werkt u op dit momen? uur per week

12 Hieronder worden gegevens oveÍ uw werk gevraagd. Als u niet meer werkt gaat het om uw laatste baan,

12a HebUhad u een leidinggevende Íunctie?

nee tl
ia tl

nee tlja tl

12b WerktArerkte u als vrrigevestigde ondernemer?
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12c Wilt u uw beroep dat u uitoeíent oÍ uitgeoeÍend heeÍt hieronder indelen? [Kruis het bxt passencle antwoord aan.]

Admlnistratie, beroep [0.a. secretares§,e, typtste, pons|y4trst, boelöouder, kassier]
Commercieel beroep [0.a. winkelbdiede, venegenwootdiget]

Beroep in lantl. oÍ tulnbouw
Beroep in ambacht oÍ lndustie [o.a. bouwvald<er, lodgieter, kleermaker, metaatbeweker]
Transport baq [0.a. chautÍeur, matoos, kraannac,hinist, lader]
Dlenstverlenend beroep [0.a. kelner, schmnmakeL mdewerker huistoddijke dienst]
BeleidsÍunctie oí hogeÍ€ leidlnggevendo Íurrctie

Wetenschappolflk oÍ arder vakspeclallstlsch beroep [0.a. verpleegkndige, arts,

zid<erweaorgede, bertrailt, archileal

Ander beroep, nameliik:

12d Binnen welk soort bedrijÍ oÍ instelling werkUurerkte u? [Kruis het bÉt pas*ncle antwoord aan.]

Landbouw [ook tuinbouw, vissenj, bosbouw]

Bouw [bouw(+iiverheid), bouwinstallatiebedrijfl

lhndel [winkel, detailhandel, groothandel]

Horeca [0.a. hotel, restaurant, caÍél

Transport [0.a. wegvervoer, spoomqen, scheepvaart, luchtvaart]

@mmunlcate [o.a.PTïl
lndustrle [0.a. metaal, elektrotechniek]

Dlenstverlening, namelijk:

- zalaliike dienstverlening [0,a. bank vqzekering, a@untancy, makelaudíi]
- openbaar bestuur, defensie, en wetteliike sociale vezekering
- onderwrjs [0.a. school, unuersiteit, cursusbureau]
- gezondheidszorg[o.a.zekenhuis,verpleeghuis]
- maatsdappeukedienstveílening [o.a.thuiuorg,tehuizen,dagverblijven]- [sociaal] culturele inslellingen [0.a. btiliotlrcek buutwedí kunst]
- ovuige dienstverlenende bedrijven [0.a. spwt, r&reatie, sociale organisaties,

odqzod< en ontwikeling, schoonmaak kappersl

Ander beddjÍstype,

12e Hoeved mensen werken ongeveer bij het bedriil oÍ instelling waar u in dienst bent oÍ was? [Kruis het anfwurd aan dat
gekltvwr de v*tiging waar u werl<tlwerkte.l

minder dan 10 / zdÍstandig/vrijgevestigd

10-34
35-99
100 - 499

500 en meer

tI
tI
t1
tl
tl
il
t1

t1
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13a welke mogeliikheden en Íegelingen voor borstvoeding ziln op uw werk aanwezig?

niet op mrj van toepassing, omdat...
..ik niet werk

..ik geen borstvoeding geeÍ

..ik wel borstvoeding geeÍ, maar niet op het werk

Ir
I f-> naar vÍaag l4a

lJ
Wanneer u bij 'niet op mij van toepasing'geen kruisje hebt gezet, combineert u werk en borstvoeding
door op het werk te voeden oí te kolven. Wilt u nu onderstaand schema invullen? U kunt dit ooen dooi
actter elke rEeling aan te geven oÍ deze aanwezig is, en zo ja oÍ u hiervan gebruik maakt. Als u er
gebruik van maakt kunt u aanl«uisen wat u eívan vindt of het ruim voldoende, voldoende oÍ
onvoldoende is. Daarna a.u.b. ook de vragen tgb tot en met 13Í invullen.

mogelijkheid/regeling

aparte Íuimte vgor zell voeden

apaÍte ruimte vw kolven

kodkast voor het bewaren van

de mdk

tussendoor naar huis om te
voeden

baby laten brengen voor de

voeding

baby is op het werlq tussen-

door voeden

anders:

13b lndien u een aparte ruimte gebruikte om zelÍ te voeden oÍ te kolven, wat voor ruimte is dat? [invullen]

aanvezig?

nee we€l ia
ik niet

tl tl il+
tl tl il--+

tl II il+

tl tl []-r

tl tl il+

tl tl [i-r

door u g+
bruikt?

nee ja

t1 il+
tl H-r

tl []-r

tl []-»

tl il-+

tl []-+

ruim vol- vddoen
doende de

rltI
il tI

tltI
r1 il
trtl
titl

onvol- geen mè
doende ning

il tl
tltI
ilil

ilil
il tl

ilil

13c Kunt u in die ruimte ongestoord voeden oÍ kofuen?

niet van toepassing

kan daar ongestoordvoeden oÍ kolven

word daar wel eens gestoord

word daa regelmatig gesloord
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l3d Kan er op het werk voldoende tild worden vrijgemaakt voor de voeding [zelÍ voeden, kolven, naar huis om te voedent?

ja, er is ruin voldoedetiid
er is nel voldoedenid
nee, er is te weinigfjd

13e Krilgt u sta,n en medewerl«ng van collega's om het voeden oÍ kolven mogelijk te maken?

ja, ik kijg ruim voldoende sleun
ik laijg emge steun

nee, ik lcijg wenig oí geensteun

131 Krijgt u medarcrking van uw werkgever oÍ directe cheÍ om het voeden

ja, ik kiig veel medewaking

ik krijg enrge medataking
nee, ik krijg weinig oÍ nauwelilk medewerking

PERSOONLIJKE GEGEVENS

14a LeeÍsituatie.

Bent u gehuwd

samenwonend

alleen wonend

kolven mogelilk te maken?

I

t

t

1 4b Geboorteiaar [irvullen]: uzelÍ

uw echtgenoot / partner

1rh Schmlopleiding.

Hier vragen wii u aan te kuisen welke opleiding uzelÍ en uw echtgenoot / partner hebben genoten.

Het gaat erom dat u aargeeft wat de hoqgsÍe schoolopleiding was die u hebt afgemaakt.

Sdmlooleidino uzdí uw echtgenoot /
oartner

allen basisondenriis flagere schooll

Lagu beroepsonderwiis, bijv. lagere technische school, huishoudsdrool
MAVO

Mi&lelbaar beroepsonderwijs, bijv. middelbare tuinbor.rwschool

HAVO

VWO [atheneum, gymnasium]

Hoger beroepsondenriis oÍ universrtdt

ol

I

t

t
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14d wat is het geboorteland van rM ouders en de ouders van uw echtgenoot / partner?

Hier vragen wij u op te geven wat het geboortelafl is
van uw vadq en mo*r en de vader en moM van
uw echtgenootlprheL Zin uw ou&rs bipwbekl
beide gfiorm in Nederlad, Mn kuist u dit aan onder
'ou&rs van uelf in de kolommen 'moeder' en'vadef.

geboorteland

ls de moder van uw dÍgenootlpann* bijvoorbeeld
g&ren in Nefrrlad en zijn vader in Turkije, dan kuis
u dit aan onder 'moedef achter Ndeiland en on&r
\adef a$ter Turkije.

ouders van uzelÍ ouders van uw chtgenmt /
paÍtneÍ

moeder vadermoetler vader

Nederland

ïurkiie

Marokko / Tunesië / Algeriie

Sudname

Nederlandse Antillen

GriekenlarÉ / ltaliè / Spanje / Portugat

China

ander land: t

kind(eren)15 Hoeveel kinderen hebt u?

U bent nu klaar met deze vragenliist. De lijst kunt u in de enveloppe (zonder postzegel) terugsturen
TNO Preventie en Gezondheid in Leiden.

Hartelilk bedankt voor uw medauerkingl
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TNO PREVENTIE EN GEZONDHEID

vragenliist melkvoeding zuigeling

maand 6

! Dit lormulier bevat vragen over de melkvoeding [borstvoeding er/oí llesvoeding] van uw baby op de
leeÍtiid van ongeveeÍ 6 maanden. Biillewoeding gaat het meestal om 'kunstvoeding', dus voeding die

u zelÍ aanmaakt van mellqoeder, koemelk oÍ sojamelk.

verderop staan vragen over uw werk en enkele persoonlijke gegevens.

r De meeste vÍagen hebben betrekking op het moment dat u deze liist invult. Sommige vragen gaan over
de pedode sinds uw bezoek aan hel corsultatiebureau toen uw baby ongeveer 3 maanden was. Let

dus goed op oÍ de vraag op dit momentslaat oÍ op de afgelopen periodel

I Hoe vult u deze vragenlijst in?

De meeste vragen kunt u beantwoorden door één hokje aan te kíuisen achter het antwoord dat het

beste bil u past.

Bii sommige vragen kan meer dan één antwoord van toepassing zijn. Dit wordt bij de vraag

aaÍEegeven. Let dus goed op oÍ het om één antwoord gaat oÍ dat meerdere antwoorden mogelilk ziin.

I Wanneer u zicïr vergist heeÍt, kunt u als volg verbeteren: V@RBEE[.0

Wat is de mell«oeding die u op dit momentgeeÍt? [meerdere antwoorden mogelijk]

uitsluitend borstvoeding

moedermelk uit de Íles

kunstvoeding uit de Íles

borstvoeding en Íles [moedermelk en kunstvoeding]

&
&
tI

»{

r Deze vragenlijst telt g pagina's. Het invullen duurt ongeveer twintig minuten.

Veel succes.
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PNR

'I Datum waarop u deze vragenlijsi invult [dag, maand, iaar invullenl

2 Wal is de geboortedatum van uw baby? [dag, maand, laar invullen]

3 Wat is het geslacht van uw baby?

4a Wat was het geboottegewtcht van uw baby? [a.u.b. invullen in grammenl l_l_l_l_l gram

Wat was nel gewichtvan uw baby toen u op de leeftiid van 6 maanden

het consultatiebureau bezocht? [a.u.b. invullen in grammen] l_l_l_l_l gram

5 Wat is de mell«oeding die u op dit monent geeft? [meerdere antwoorden mogeliik]

uitsluitend borstvoeding

moedermelk uit de fles

kunstrroeding uit de Íles

borstvoeding en Íles [moedermelk en kunstvoeding]

anders:

pngen

meisje
t1
tI
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6a Hoe vaak per dag kiigt uw baby op dit moment een voeding? [invullen] keer per dag

6b Hoe is per dag de voeding verdeeld over borstvoeding en Ílesvoeding?

Toelichting: in de kolom onder borctvoeding en ondil lndien w baby ook in een cr*he ot bij een opas
flxvoeding kunt u aanlsuisen hoe vaak per dag uw vebh,ift, kunt u de voeding thuis en in de creche oÍ bij de
baby op dit moment gevod wordL Krijgt uw baby Was apaft aangeven.

btivoorb*ld 3 maalper dag ílesvoediry en 4 maal per lndiat u een orys thuis heeÍt en uw baby kíigt mo*
dag borswoeding, dan kruist u dit aan onder'borstvo* dermelk uit de Íles, dan kunt u dit oNer 'furctvo6;ing
ding' 3 maalper dag en onder'flesvoeding'4 maalper huis aankuisen'

dag.

thuls creche of oppas

borstvoeding Ílesvoeding borstvoeding Ílesvoeding

1 maal per dag

2 maal per dag

3 maal per dag

4 maal per dag

5 maal per dag

6 maal per dag oí meer

7 Bent u de aÍgelopen peiode [vanaÍ 3 maanden tot nuJ gestopt met borstvoeding?

nee t1
la [ ]->

8 Bent u de aÍgelopn paiode [vanaf 3 maanden tot nu] overgestapt van borstvoeding naaÍ 'gemengde voeding'

[borstvoeding en Ílesrceding]?

neo tlja [ ]->

weken



TNO rapport

PG 94.097 7t

VMGENLIJST MELWOEDING - nuand 6 pagiru 3

9 Van wie heeft uin de aigelopen pedode [vanaÍ 3 maanden lot nu] advies gekregen over de melkvoeding van uw baby?

[meerdere antwooÍden mogelilk]

echtgenoot / partner

moeder / zuster / ander Íamilielid

vriendin / buurvrouw

wilkverpleegtundige

CB-arts

huisarts

kinderarts

inÍormatieteleÍoon [Borstvoeding Natuurlijk; t-a Leche League]

anderen:

geen advres gevraagd oÍ gekregen tI
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l0 Problemen in de melkvoeding.

Hieronder staan problemen die moeders wel eens Maar het kan ook zijn dat het probleem overgtng en u
noemen als de mell«oeding van een baby niet naar nieh hoeÍde te doen
wens gaat. Deze problemen kunnen aanleiding zijn om

' over te stappen van borstvoeding naaÍ 'gemengde Will u achter elk orobleem in de voedino van uw babv
voeding' porstvoeding en ílesvoedingl; aankuisen oÍ u deze ook hebt gehad? Daaöii is het
'te §oppen mel borstvoeding; niet van belang oí u met borstvoeding gestopt bent oÍ
- een andere kunstvoeding te gebruiken, bijvoorbeeld niel
sciamelk; Denk niet te lang na, maar kuis aan wat het eerste bii
' advies te vragen aan de huisarts oÍ wiil«erpleEkun- u opkomt. Dat is meestal het iuiste antwoord!
dige.

geldt geldt getdr

helemaal een beetie niet
vmr mi; vmr mii voor mij

ziekte van mrjn baby

mijn baby keeg een allagie
miin baby wilde niet drinken

miin baby groeide te langzaam

mijn baby had te veel voedingen nodig

miin baby was steeds hongerig na de voedingen

miin baby was oud genoq
mijn baby had vaak kamples
miin baby guugde vaak

ik had niet geroeg melk

ik vond borstvoeding geven te vermoeiend

ik keeg pilnliike tepels

ik lnd lasl van lekkende borsten

ik was ziek

ik gebruikte medicijnen

ik had pijnlijke borsten

ik kon niet geno€g aandacht aan de voeding geven

ik vond de nachtvoedirqen te vermoeiend

zelÍ voeden gaÍ veel onrust in mijn gezin

het kotuen is mislukt

combinatie borstvoeding en werken maakte verandering nodig

door de zoÍg vooÍ mijn andere kinderen kon ik niet zelÍ voeden

door ziekte in het gezin kon ik niet zelÍ voeden

mrjn andere kinderen vroegen te veel aandachl

mijn man / partner vindt het niet prettig dat ik borstvoeding geel

ancla probleem:
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WERK

11a Werkt u op dit moment?

neo, ik ben nog niet begonnen met we*en
nee, ik werk niet meeÍ / heb mijn baan opgezegd

ia

11b Benl u de aÍgelqen peiffi [vanaÍ 3 maanden tot nul gestopt met werken?

niet van toepassing

nee

ia

I

1

I->

bsnt u gestopt met werken in verband met de voeding van uw baby?

nee il
ia tl

11c Bent u de aígdqen peno& [vanaÍ 3 maanden tot nu] van baan veranderd of ziln uw waktijden veranderd?

niet van toepassing

n8g

ja

zijn baan er/ol de werktiiden veranderd in verband met de voeding van uw baby?

nee tl
ia tI

1 ld Hoeved uuÍpeíweekwerkt u opdrtmomen(! uur per week

12 Hieronder worden gegevens over uw werk gewaagd. Als u niet meer werkt gaat het om uw laatste baan.

12a HebUhad u een leidinggevende Íunctie?

nee 11ja tl

nee tIja tl

12b Werktlrerkte u als vrijgevestigde ondememer?
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12c Wilt u uw beÍoep dat u uitoeÍent oÍ uitgeoeíend heeft hieronder indelen? [Kruis het brr;t pas*nde antwoord aan.]

AdministÍatieí beroep [0.a. seiretaresse, typtste, ponstyptst, boekhouder, kasster]
Commercieel Éroep [0.a. winkelbdiede, vertegerwoordiger]

Beroep in land. oÍ lulnbouw
Beroep in ambacht oÍ industrle [0.a. bouwvaker, lodgieter, kleqmaker, metaatfuwerked
Transport beroep [0.a. chauÍÍeur, matoos, kraanmachinist, la&r]
Dlenstverlenend beroep [0.a. kelner, sdt@nmaker, medewerker huishoudetijke dienst]
Beleidstuncte oÍ hogere leldlnggwenrh Íunaie
Wetenschappelfk oÍ ander vakspeciallstlsch beroep [0.a. verpteegfundige, arts,

zid«envezorgeMe, leerkracht, architec:tl

Ander beroep, nameliik:

12d Binnen wdk soort bedrijÍ of instelling werklrtverhe u? [Kruis het ber;t passencte antwoord aan.]

Landbouw [ook tuinbouw, visserii, bosbouw]

Bouw fbouw(+ilverheid), bouwinstailatiebedÍiifl

llandel [winkel, detailhandel, groothandetl

Horcca [0.a. hotel, restaurant, calé]

Transport [0.a. wEvervoer, spoomegen, scheepvaart, luchtvaart]

@mmunicatie [0.a. PTïl
lndustde [0.a. metaal, elektrotechniek]

Dlenstveíening, namelijk:

- zalclijke dienstverlening [0.a. banlg vazekering, affiuntancy, makelaardij]
- openbaar bestuur, deÍensie, en wefleliike sociale vezekering
- onderwris [0.a. school, unwersiteit, cursusbureau]
- gezondheidszorg [0.a. ziekenhuis, verpleeghuis]
- maatscïappeliike dienstverlening [0.a. thuixorg, tehuizen, dagverblijven]
- [sociaal] culturele instellingen [0.a. bibliotheek, buwwerk, kunst]
- ovaige dienstveÍlenende bedriiven [0.a. sput, r&reatie, soaale organiuties,

oNetzoek en ontwikeling, schoonmaak kaWersl

Ander beddlístype, namelijk

12e Hoeved mensen werken ongeveer bij het bedrijÍ o, instelling waar u in dienst bent oÍ was? [Kruis het antwoord aan dat
geldt vmr cle vsilghg waar u werl<Uurerke.l

mirder dan 10 / zetlstandig/vrijgwestigd

10-34
35-99
100 - 499

500 en meer
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13a welke mogelijkheden en regelingen voor boÍstvoeding zijn op uw werk aanwezig?

niet op mij van toepasing, omdat...
..ik niet weÍk

..ik geen borstvoeding geeÍ

..ik wd borstvoeding geeÍ, maar nret op het werk

Ir
I l> naar vraag 14a

IJ

Wanneer u bii 'niet op mij van toepassing'geen kuisje hebt gezet, combineert u werk en borstvoeding
door op het werk te voeden oí te kolven. Wilt u nu onderstaand schema invullen? U kunt dit doen Oooi
achter elke regding aan te geven oÍ deze aanwezig is, en zo ja oÍ u hiervan gebruik maakt. Als u er
gebruik van maakt kunt u aanlsuisen wat u ervan vindl: of het ruim voldoende, voldoende oÍ
ornmldoende is. Daama a.u.b. ook de vragen 13b tot en met tgÍ invullen.

mogelilkheid/rEeling

apaíe ruimte voor zelÍ voeden

aparte ruimte vcrlr kolven

kodkast voor het bewaren van

de mdk

tussendoor naar huis om te

voeden

baby laten brengen voor de

voeding

baby is op het werk; lussen-

door voeden

anders:

'l3b lndien u een aparte ruimte gebruihe om zelÍ te voeden oÍ te kolven, wat voor ruimte is dat? [invullen]

aanwezig?

nee weet ja

ik niet

ll tl []-r
tl t1 []-»

tl tl []-r

tl tl []-+

tl t1 il-r

tl tl []+

door u g+
bruikt?

nee ja

tl il+
tl []-r

tl []-r

tl []+

ll []-r

tl il-+

ruim vol- voldoen-

doende de

il rI
il rI

tltl
il tl

11 il
lltl

onvoF geoÍt m&
doende ning

il tI
tltI
il tl

U tI

il tI

il tI

13c Kunt u in die ruimte ongestoord voeden oÍ kolven?

niet van toepassing

kan daar orrgestootdv@den oÍ kolven

word daar wel eens gestoord

word daar regelmatig gesbrd
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13d Kan eí op het werk voldoende tiid worden vrijgemaakt voor de voeding [zelÍ voeden, kolven, naar huis om te voeden!?

ja, er is ruin volfuendrelrid

er is neÍ volfuedalid
nee, er is te weinElid

13e Kíiigt u starn en medewerkrng van collega's om het voeden oÍ kolven mogelijk te maken?

fa, ik kijg ruim voldoende sleun

ik krijg enr;ge steun

nee, ik krijg weinig of geen steun

13t Krilgt u medewaking van uw werkgever of directe cheÍ om het voeden

ja, ik kijg veel medarahng
ik kijg enrge medaverking

nee, ik kijg weinig oÍ nauwelijks medewerking

PERSOONLIJKE GEGEVENS

kolven mogeliik te maken?

lrta LeeÍsituatie.

Berrt u gehuwd

samernvonend

alleen wonend

1 4b Geboorteiaar [invullenl: uzdÍ

uw echtgenoot / pafiner

14c Schmlopleiding.

Hier vragen wrj u aan te kuisen welke opleiding uzelÍ en uw echtgenoot / partner hebben genoten.

Het gaat erom dat u aangeeft wat de hoqgsÍe xtnolopleiding was die u hebt aÍgemaak.

Schoolooleidino uzelÍ uw echtgenoot /
oartner

alleen basisonderwijs fiagere school]

t-aga beroepsonderwiis, biiv. lagere technische school, huishoudscïtool

MAVO

Midclelbaar beroepsondenrijs, bijv. middelbare luinbouwschool

HAVO

\/VVO [atheneum, gymnasium]

Hoger baoepsonderwiis oÍ universiteit
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lzld wat is het geboorteland van w ouders en de oudeÍs van uw echtgenoot I gafi.er?

Hier vragen wij u op te geven wat het gefuoftelafl is
van uw vadq en moder en de vad,il en moder van
uw e$§emoUprher. Zjn uw ou&rs biittoor&etd
bei& geboren in Nederlad, dan lauist u di't aan onder
'lude$ van uzelí'in de kolommen'moedef en ,vadeÍ'.

geboorteland

ls de moder van uw edÍgenoot/partna bijvoorbeeld
gfuren in Nedetad en zijn va&r in Tukije, dan kuis
u dit aan onder'mMet achtq Nderland en on&r
'vahf achter Turkiie.

ouders van uzelÍ oudeÍs van uw echtgenmt /
paÍtneí

moeder vadermoeder uader

Nederland

Turkije

Marold<o / ïunesië / Algeilje

Suriname

Nederlandse Antillen

Griekenland / ltalië / Spanje / Portugat

China

ander land:

15 Hoeveel hnderen hebt u? hnd(eren)

U bent nu ldaar met deze vragenliisl. De liist kunt u in de enveloppe (zonder postzqet) terugsturen
ïN0 Preventie en Gezondheid in Leiden.

Harteliik bedankt vooÍ uw medewaking!
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