
De moeders die op hun werk voeden, vinden dat
ze weinig tijd en steun krijgen van hun collega's.
De moeders die kolven, worden vaak gestoord
tijdens het kolven.

CONCLUSIES

De antwoorden op de vragenlijst leerden ons dat

vragen te moeilijk waren. De vragenlijst zal daar-

om worden verbeterd.
Dan kunnen we de vragenlijst landelijk gebruiken,
zodat we te weten kunnen komen hoeveel wer-
kende moeders zelf willen voeden of kolven en

welke problemen ze ondervinden.

ln de regio Groot Rijnland lijkt het wel zo dat
moeders die borstvoeding willen geven en bui-
tenshuis werken, meer tijd en ruimte moeten

krijgen op hun werk.
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De laatst! jaren geven minder vrouwen in Ne- Wat hhd.r.n g.bor.n djn: Eocveel Lhdcnn madcr al hcefi:
derland borstvoeding. Waarom dar zo is, is otbe-
kend. Wel zijn eÍ steeds mecr vÍouwen die na de Kindercn die onder leiding var ccn vlouweoafls KindeÍen die op de leeftijd van zes maanden nog
bevalling weer buitrnshuis gaan weÍken. Het kao geboÍcn zuÍl of Íra de gcboonr in het zieketrhuis borstvoeding krijgen, zijn meestal eer tw€€de of
best zo zijn, dat veel vrouwen buiténshuis *eÍten zijÍ opgenornen, kregèn nreestal flesvoeding no de lÀter kind van de moedcr.

eÍl ook borstvoeding gcven, moeilUk vinden, gebooÍte.
Om l,e kijken of dit zo is, wil TNO heventie en Kinderen die thuis of poliklinisch geboren waren,

Gezondheid hiemaar onderzoek doen. ktEgen juist vake. borstvoeding.
De divisie Orde.- en KiÍrdzorg van de Stichting BOnSTVOEDING EN WERrEN
ïhuiszorg Groot Rijnl.nd wertté mee. Het Minis- BUITENSIIUIS
terie van Sociale Zaken en Werkgclcgenheid IIoa ,r,oedqs ovar boftttodhg danhara:

steunde dit onderzoek ÍimDciecl, De helft van de moedeÍs rEt eert kiod van één

Als eerste srap is eln vmgenlijst gemaalí. Die is Veel moeders die bontvoeding geven, vinden dit maand oud wil we€r gaaÍ weÍken. De helft vaÍ
ingewld door driehondeÍd moeders van jonge gczoÍder dan flesvoedhg. aj vhdeÍl ook dat zij rteze mcdefs wil dan boÍstvoeding blijven geven.

kindercn. genoeg vocding hebben. Zij vindeÍl het leuk om
borstvo€ding te geveÍ. Aj b€§cffen dat hél Íreer Ma!Í \,íeiÍig Íroeders weEo dat er ne&lijke
tijd kosa en vitdetr dat et erg. regpls bestaaÍ voor het geven van borstvoeditrg

BORST- OF TLESVOEDING in we*tijd-

De meeste moede$ (65%) geveÍ tta de geboorte lla, de vdcr crvan viadt:
hun kind bontvoeding. Als huÍ kind oudeÍ wordt, Eén op de drie moeders mér een kind vao dde
stoppen vecl mo€d€rs met de boÍstvocding. Op Veel moede.§ die op dde maanden borstvoediÍg maanden oud, weÍkt w..r. Bïna de helfi van hcn

dÍie maaden kijgl 3896 v de kindeleo borst- geveí, hebben een pdtner die dat ook belangijk geeft boÍstvoeding.
vocding en op zes maanden l9%. vitdt.

De lrelft van de mo€dcts met een kind van ze§

De keuze om wel of niet borstvo€diÍrg tc grven, maanden werkt.
heeft tc maken meti Wclh. schoor.h n o.dct.tootbp.r, h..fr: Hierval gÉcft l0% boÍstvocding. MoedeN die niet

vaak hebbcn mocdcrs die borstvo.ding gsve[ een 
wcd'en' geven vaker bo*vocding (25%)'

hogere §choolopleidin8 
De me€ste moede.s die borstvoeding geveÍ èn

weÍkeí, vocdeÍ hun kind op het weÍt of tolveÍ
voeding af. AndcrEn hten tijdcns we*tijd fles
voediíg gèvcn en geveo thuis boBtvoeding.


