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Folder Tien dingen  
Wij krijgen regelmatig de vraag of de folder 'Tien dingen om te weten' nog leverbaar is. Deze folder 

beschreef beknopt de tien vuistregels en was bedoeld voor ouders. Omdat de inhoud de lading van 

ons nieuwe Baby Friendly programma niet dekt, wordt de folder herzien. De verwachting is dat de 

folder eind november klaar is. Deze zal dan voor gecertificeerde organisaties beschikbaar worden 

gesteld via het klantportaal.  

 

 

https://babyfriendlynederland.us16.list-manage.com/track/click?u=cb057655b6bb3412da36352b3&id=23a928bfd1&e=491b6d8c21


 

Informatieblad Responsief voeden 

Informatie over wat responsief voeden inhoudt en hoe een organisatie dit kan communiceren naar 

zowel medewerkers als ouders is in de maak. Ook deze informatie komt beschikbaar via het 

klantportaal. De planning is dit in oktober af te ronden.  

 

Internationale ontwikkelingen rond het Baby Friendly programma. 

WHO en UNICEF hebben aanpassingen gedaan rond het internationale Baby Friendly programma. 

Op onze website lees je hier meer over. 

 

_______________________________________________________________ 

 

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk stopt 

per 31 december 2018 

VBN constateert dat -mede dankzij hun inzet- sinds de 

oprichting in 1978 borstvoeding in Nederland de 

aandacht heeft van de betrokken zorgverleners rondom geboortezorg en dat de borstvoedende 

moeders elkaar kunnen ondersteunen. Omdat het doel is bereikt, heft de vereniging zichzelf op per 

31 december 2018. 

 

Standaard 5 stelt dat gecertificeerde organisaties ouders moeten verwijzen naar moeder- of 

babygroepen. Hiervoor kunnen ouders terecht bij La Leche League of in mama- of babycafé's of 

online bij http://www.borstvoedingsforum.nl/  

 

WHO Code voorbeeldtekst voor in eigen voorlichtingsmateriaal 

Zoals in onze vorige GoedGevoed vermeld, hebben we een voorbeeldtekst gemaakt waarin de door 

de WHO Code vereiste waarschuwingen staan voor ouders. Je vindt de tekst op onze website 

https://babyfriendlynederland.us16.list-manage.com/track/click?u=cb057655b6bb3412da36352b3&id=4d12ae7a42&e=491b6d8c21
https://babyfriendlynederland.us16.list-manage.com/track/click?u=cb057655b6bb3412da36352b3&id=bfb7be74a1&e=491b6d8c21
https://babyfriendlynederland.us16.list-manage.com/track/click?u=cb057655b6bb3412da36352b3&id=44fd72b648&e=491b6d8c21


Onderzoeken 

 
Bijvoeding met kunstvoeding in het ziekenhuis en het Baby Friendly programma  

Deze studie onderzocht de redenen voor het geven van bijvoeding in de eerste dagen postpartum 

met kunstvoeding op twee grote kraamafdelingen in Groot Brittannië. Onderzoekers vonden dat in 

2016, 28% van de baby’s voor ontslag met kunstvoeding werden bijgevoed. Slechts 10% had 

hiervoor een klinische indicatie. Er was veel verschil in voorschrijven van bijvoeding tussen 

verloskundigen. Geen huidcontact binnen een uur na de geboorte en niet aanwezig zijn bij prenatale 

voorlichting waren factoren geassocieerd met niet geïndiceerde bijvoeding. 

De onderzoekers suggereren dat werken volgens het Baby Friendly programma, aandacht voor de 

specifieke kenmerken van de kraamafdeling en doelgerichte ondersteuning van moeders en 

verloskundigen kunnen leiden tot verbetering van exclusieve borstvoeding bij ontslag uit het 

ziekenhuis. 

Biggs, K, Hurrell, K, et al, (2018). Formula milk supplementation on the postnatal ward: 

A cross-sectional analytical study. Nutrients, doi.org/10.3390/nu10050608 

Toepassen van Baby-Friendly standaarden minimaliseert gewichtsverlies van 

pasgeborenen 

Deze studie onderzocht de impact van de Baby-Friendly werkwijze op het gewichtsverlies van 

pasgeborenen en borstvoedingscijfers. De onderzoekers vonden dat het percentage exclusieve 

borstvoeding steeg in alle etnische groeperingen na toepassing van de Baby Friendly standaarden. Er 

was een statistisch significant effect van Baby Friendly certificering op gewichtsverlies op dag 0–2 bij 

exclusief borstgevoede baby’s na controle voor geboortegewicht. 

Procaccini, D, & Curley, A, (2018). Baby-Friendly practices minimize newborn infants’ 

weight loss. Breastfeeding Medicine, doi.org/10.1089/bfm.2017.0182 

https://babyfriendlynederland.us16.list-manage.com/track/click?u=cb057655b6bb3412da36352b3&id=a6fa0bb65d&e=491b6d8c21
https://babyfriendlynederland.us16.list-manage.com/track/click?u=cb057655b6bb3412da36352b3&id=a6fa0bb65d&e=491b6d8c21
https://babyfriendlynederland.us16.list-manage.com/track/click?u=cb057655b6bb3412da36352b3&id=fe62681332&e=491b6d8c21
https://babyfriendlynederland.us16.list-manage.com/track/click?u=cb057655b6bb3412da36352b3&id=fe62681332&e=491b6d8c21


 

Het effect van Baby-friendly status op exclusieve borstvoeding in ziekenhuizen in de 

USA. 

Dit onderzoek onder ziekenhuizen in de USA wees uit dat gecertificeerd zijn door Baby Friendly 

positief gecorreleerd was met exclusief borstvoeding geven, onafhankelijk van demografische 

variabelen. 

Patterson, J, et al (2018), The effect of Baby-friendly status on exclusive breastfeeding 

in U.S. hospitals, DOI: 10.1111/mcn.12589 

  

 

https://babyfriendlynederland.us16.list-manage.com/track/click?u=cb057655b6bb3412da36352b3&id=fbeaf58481&e=491b6d8c21
https://babyfriendlynederland.us16.list-manage.com/track/click?u=cb057655b6bb3412da36352b3&id=fbeaf58481&e=491b6d8c21


 


