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Wat hielp je in je  
borstvoedingsperiode?

Steun van mijn partner

Contact met andere vrouwen  
die borstvoeding geven

Ondersteuning door 
ziekenhuispersoneel en  
lactatiekundige

#BORSTVOEDINGISLIEFDE 

ONDERSTEUN OUDERS

MAAK BORSTVOEDING MOGELIJK

Wat maakt het geven van borstvoeding lastig en wat kunnen we doen om het geven van borstvoeding te ondersteunen om zo de 

gezondheid van onze baby's te verbeteren? Dit is wat moeders en deskundigen op het gebied van voeding hierover zeggen:

WAT MOEDERS ZEGGEN

VAN EEN PROFESIONEEL STANDPUNT 

Waarom was  
borstvoeding  
geven voor u een  
uitdaging?

Gezondheidsproblemen  
van de baby

Ontbreken van ondersteuning van 
professionelen, familie en vrienden.

Geen geschikte faciliteiten om te voe‑
den of te kolven

Gebrek aan begrip bij het geven  
van borstvoeding voor een  
langere periode

Hoe kan uw partner betrokken worden 
tijdens uw borstvoedingsperiode?

Helpen met huishoudelijke taken

Troosten van de baby alsook opstaan  
als de baby wakker wordt

Reinigen van borstvoedings‑ 
gebruiksvoorwerpen en  
de voorbereiding van  
eten en drinken  
voor mij

Grootste uitdagingen van  
borstvoeding

Gebrek aan bekwame en  
praktische ondersteuning  
en begeleiding

Pijn

Problemen met de  
aanmaak van melk  
(te veel of te weinig)

Meest duurzame voordelen  
van borstvoeding

Gezondheidsvoordelen op lange  
termijn voor zowel baby als moeder

Ondersteunt hechting tussen moeder  
en kind

Enorme voedingswaarde van moedermelk, 
deze voldoet aan de individuele behoeften 
van de baby

Zeer ecologisch en economisch

Wat zou je, in het 
dagelijks leven,nodig  

hebben om borst ‑ 
voeding te kunnen geven?

Faciliteiten om je terug te  
kunnen trekken voor het geven  

van borstvoeding

Ondersteuning van en acceptatie  
door  mijn partner en de omgeving

Bekwame ondersteuning door een 
 lactatiekundige ook na ontslag 

Ondersteunende wetten bv. redelijke  
lengte van het zwangerschaps‑ en  

bevallingsverlof

Beste middelen voor ondersteuning 

Informatie en onderwijs tijdens de  
zwangerschap en na de geboorte

Delen van kennis en ervaring 
over borstvoeding

Hou moeders gemotiveerd,  
respecteer ze en zet  

ze niet onder druk 

Mogelijk gemaakt door Ondersteund door
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Dewereldborstvoedingsweek wordt ondersteund door de volgende ouderorganisaties: 

De wereldborstvoedingsweek wordt ondersteund door de volgende medische verenigingen:

#BORSTVOEDINGISLIEFDE 


