
 
 

 

 
 
 
 

 
Beste ouders, 

 
 
Onze JGZ-organisatie vindt het belangrijk dat alle ouders kunnen rekenen op 

goede voorlichting en begeleiding bij voeding voor het jonge kind. Wij bezitten 
daarom het WHO/UNICEF keurmerk.   

 
Binnenkort bezoeken medewerkers van Baby Friendly Nederland onze 
organisatie om de kwaliteit van onze begeleiding bij voeding te beoordelen. 

Hiervoor worden ook digitaal vragenlijsten verstuurd naar vrouwen die van 
onze consultatiebureaus bezoeken.  

 
Bij deze willen wij u vragen of u in principe mee wilt werken aan dit 

onderzoek. Het zal ongeveer een kwartier van uw tijd in beslag nemen. Als u 
mee wilt werken krijgt u de vragenlijst per mail toegestuurd. De vragen gaan 
over wat u vindt van onze begeleiding. 

 
De gegevens zijn vertrouwelijk en zullen alleen voor dit doel worden gebruikt. 

Alles wordt anoniem door Baby Friendly Nederland verwerkt.  
 
Wilt u deze mail beantwoorden wanneer u mee wilt werken? Uiteraard staat 

het u vrij niet mee te willen doen aan dit onderzoek.  
 

Alvast hartelijk bedankt!  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Wat u van ons kunt verwachten bij de begeleiding met voeding: 
 

Standaard 1: beleid, scholing, prenatale voorlichting en ketenzorg. 
In het beleid van organisaties voor geboortezorg en jeugdgezondheidszorg 

staat dat extra aandacht wordt gegeven aan voeding voor de baby in de 
eerste twee jaar. 
Medewerkers moeten zijn geschoold zodat zij ouders goed kunnen 

begeleiden bij de bevalling en voeding. 
Alle ouders krijgen van de organisatie informatie over de bevalling en 

voeding voor hun kind. Met deze kennis kunnen ouders kiezen hoe zij 
willen bevallen en hun kind willen voeden.  
Organisaties zorgen voor goede overdracht en verwijzen naar moeder- of 

babygroepen. 
 

Standaard 2: goede start 
Alle moeders krijgen hun baby direct na de geboorte bloot op hun huid. Dit 
huidcontact duurt minimaal een uur 

 
Standaard 3: informatie en praktijk van het voeden 

Alle ouders krijgen uitleg over wat hun baby nodig heeft. Hieronder valt 
bijvoorbeeld voeden op verzoek en het dichtbij houden van de baby. Ook 
krijgen ouders informatie over en de normale groei en ontwikkeling van 

hun kind. 
 

Standaard 4: bijvoeding en voeding voor het oudere kind 
Ouders kunnen geïnformeerde beslissingen nemen over het starten van 
voeding anders dan borstvoeding en kunstvoeding. 

 
Standaard 5: hechting en zeggenschap 

Ouders worden gesteund in het ontwikkelen van een hechte band met hun 
kind en het nemen van geïnformeerde beslissingen over de verzorging en 
behandeling van hun kind.  


