
 

 

Informatie onafhankelijkheid 

Onlosmakelijk onderdeel van het keurmerk Baby Friendly is de  Internationale code voor het op de 

markt brengen van vervangingsmiddelen van moedermelk en de aanvullende resoluties.  

In Nederland is een deel van deze code opgenomen in de wet, maar zorgverleners die werken in een 

gecertificeerde organisaties, moeten deze code onverkort naleven. 

Met name in artikel 6.2 staat: Geen enkele instelling binnen het gezondheidszorgstelsel mag worden 

gebruikt om de verkoop van kunstmatige zuigelingenvoeding of andere producten die onder de 

reikwijdte van deze Code vallen, te bevorderen. Deze Code vormt evenwel geen beletsel voor het 

geven van informatie aan beroepsmatige zorgverleners zoals omschreven in artikel 7.2.  

Realiseert u zich dat door het aannemen of volgen van gratis scholingen  

– over welk onderwerp dan ook – bewust of onbewust een onzakelijke relatie laat ontstaan tussen 

zorgverleners en de industrie. De goodwill die met de gratis scholing wordt gekweekt, helpt het 

imago en de promotie van kunstmatige zuigelingenvoeding bij zorgverleners. De sponsor heeft 

zakelijke motieven en overwegingen om een scholing gratis aan te bieden.  

Over gratis scholingen bepaalt de WHO Code in artikel 4.3: 

4.3  Giften in de vorm van informatieve of educatieve apparatuur of materialen door fabrikanten of 

distributeurs horen alleen gedaan te worden op verzoek en met schriftelijke goedkeuring van de 

bevoegde overheidsinstantie of wanneer ze de richtlijnen volgen die de overheid voor dit doel heeft 

opgesteld. Dergelijke uitrustingen of materialen mogen de naam of het logo van het schenkende 

bedrijf dragen, maar behoren niet te verwijzen naar de handelsnaam van het product dat onder de 

reikwijdte van deze Code valt en behoren alleen verspreid te worden via het gezondheidszorgstelsel.  

 

Over de inhoud van de scholingen bepaalt de WHO Code in artikel 7.2 

Informatie door fabrikanten of distributeurs verstrekt aan zorgverleners met betrekking tot 

producten onder de reikwijdte van deze Code dient beperkt te blijven tot wetenschappelijke en 

feitelijke zaken, en dergelijke informatie dient niet te impliceren of te doen geloven dat flesvoeding/ 

kunstmatige zuigelingenvoeding gelijk aan of beter dan borstvoeding is. Het hoort tevens de 

informatie te bevatten zoals omschreven in artikel 4.2.  

 

Zelfs scholing aan zorgverleners over kunstmatige zuigelingenvoeding dient de volgende informatie 

te bevatten (artikel 4.2):  

(a) de voordelen en superioriteit van borstvoeding;  

(b) voeding voor de moeder en de voorbereiding op en de instandhouding van borstvoeding; (c) de 

negatieve uitwerking op borstvoeding van het gedeeltelijk introduceren van voeden met de fles;  

(d) de moeilijkheid van het terugkomen op de beslissing geen borstvoeding te geven; en  



(e) waar nodig, het juiste gebruik van kunstmatige zuigelingenvoeding, fabrieksmatig of thuis 

gefabriceerd.  

Wanneer de hier bedoelde materialen informatie bevatten over het gebruik van kunstmatige 

zuigelingenvoeding, dienen ook de sociale en financiële implicaties van het gebruik hiervan te 

worden vermeld, evenals de gezondheidsrisico’s bij toepassing van verkeerde voedingsmiddelen en 

voedingsmethoden, en met name, de gezondheidsrisico’s van het onnodige of verkeerde gebruik van 

kunstmatige zuigelingenvoeding en andere vervangingsmiddelen voor moedermelk. Deze materialen 

behoren geen afbeeldingen of tekst te bevatten die het gebruik van vervangingsmiddelen voor 

moedermelk kunnen idealiseren.  

 

Het is de bedoeling van de Wereldgezondheidsorganisatie dat de nationale Baby Friendly initiatieven 

de toon zetten bij scholingen, zie 

resolutie WHA 47.5, waar onder meer staat 

(4)  er bij de Lidstaten op aan te dringen aan te sluiten bij het Baby Vriendelijk Ziekenhuis Initiatief 

(Zorg voor Borstvoeding Certificering) en hen, op hun verzoek, te ondersteunen bij het 

verwezenlijken van dit initiatief, vooral bij hun inspanningen onderwijsprogramma’s en bijscholing 

voor alle betrokken zorgverleners en administratief personeel te verbeteren;  

De WHO Code is ook van belang bij de zorgvuldige voorlichting die aan ouders die  begeleiding 

behoeven bij het geven van kunstmatige zuigelingenvoeding. Deze begeleiding moet op individuele 

basis worden gegeven, zie artikel 6.5 van de WHO Code Het voeden met kunstmatige 

zuigelingenvoeding, fabrieksmatig of thuis bereid, dient alleen te worden voorgedaan door 

zorgverleners, of, indien nodig, door andere sociaal werkers; dit mag alleen ten behoeve van 

moeders of gezinsleden die het moeten gebruiken, en de gegeven informatie moet een duidelijke 

uitleg bevatten van de gevaren van onjuist gebruik. 


