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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

PROMOTION AND SUPPORT OF BREASTFEEDING
ELS J. KOOLS
MAASTRICHT 13 OKTOBER 2004

Datawyse

1. In de trial “Promotion and Support of Breastfeeding” blijkt het programma niet
effectief te zijn. Er was geen verschil in het percentage borstvoeding op de leeftijd
van drie maanden tussen de onderzoeks- en de controlegroep. Dit betekent dat van
geen interventieprogramma in Nederland met voldoende zekerheid is aangetoond
dat het effect heeft op de langere duur van borstvoeding. (dit proefschrift)
2. Vrouwen die borstvoeding geven en weer willen gaan werken hebben meer kans om
langer door te gaan met borstvoeding dan vrouwen zonder deze intentie. Dit illustreert dat in principe borstvoeding en werken goed zijn te combineren.
(dit proefschrift)
3. Bevordering en ondersteuning van borstvoeding kan alleen slagen door een goed
gecoördineerde en afgestemde ketenzorg van alle betrokkenen. (dit proefschrift)
4. In de taakfunctieomschrijving van kraamverzorgenden, verloskundigen, kinderartsen en bedrijfsartsen moeten de verantwoordelijkheden over borstvoeding beter omschreven worden. (dit proefschrift)
5. Omdat andere maatregelen zo weinig helpen moet overwogen worden of het invoeren van een overheidspremie op borstvoeding (“de borstpremie”) dan wel een belasting op kunstvoeding (“de speentax”) de borstvoeding kan bevorderen.
(dit proefschrift)
6. De waarde van trials waarin wordt aangetoond dat een programma ineffectief is
wordt vaak onderschat. Deze trials hebben ook hun wetenschappelijke waarde.
(Absence of evidence is not evidence of absence, BMJ 2004,vol 328:476)
7. De borst heeft in de loop der eeuwen verschillende beeldvormingen gehad. Er waren
heilige, erotische, huiselijke, politieke, psychologische, commerciële en geëmancipeerde borsten. (Geschiedenis van de borst Marilyn Yalom, 1977). De beeldvorming van de zogende borst is onderbelicht.
8. Op elke verpakking van kunstvoeding wordt de voedingswaarde van kunstvoeding
vergeleken met die van borstvoeding. Hiermee wordt tekort gedaan aan de biologische voordelen van borstvoeding en aan de emotionele waarde.
9. Professionals in de jeugdgezondheidszorg moeten kunnen beschikken over internet
en over handvaten om “groene en rijpe” informatie goed van elkaar te kunnen onderscheiden.
10. Iedere moeder moet haar plichten tegenover haar kind ten volle nakomen en zich
derhalve alle moeite geven haar kind zelf te voeden. Onder geen voorwendsel mag
zij zich aan die plicht onttrekken. De moedermelk is voor het kind de enige goede
voeding. (Boekje Kerkelijk huwelijk 1928, Plichten der Gehuwden). Het wordt tijd
dat het thema borstvoeding wordt opgenomen in de preconceptionele zorg.
11. Promotie op oudere leeftijd is een remedie tegen demotie.
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