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Hoofdvragen 
• Hoeveel moeders gaven 
borstvoeding tussen maart 2020 
en april 2021 en voor hoelang

• In hoeverre heeft de 
coronacrisis effect gehad op de 
keuze en duur van het geven van 
borstvoeding



Opzet onderzoek

 Onderzoeksgroep: vrouwen tussen de 
18 – 45 jaar, bevallen tussen maart 
2020 en april 2021

 Werving: via panel Flycatcher, Ouders 
van Nu en WIJ Jonge ouders

 Kwantitatief onderzoek dmv een online 
vragenlijst



Respondenten

 2.073 vrouwen binnen de doelgroep

 Gemiddelde leeftijd 32,3 jaar

 62% bevallen van eerste kind

Opleidingsniveau

Werk



89% gestart met 
borstvoeding
76% laagopgeleide vrouwen vs

91% hoogopgeleide vrouwen



Verloop van geven van borstvoeding

uitsluitend
gedeeltelijk
geen





Poll



Plannen om borstvoeding te geven



Redenen om borstvoeding te geven



Redenen om geen borstvoeding te geven



Redenen om te stoppen



Invloed van corona op borstvoeding

 Geen invloed op de keuze om wel of geen borstvoeding te geven

 16% wel invloed op de duur van de borstvoedingsperiode:

 2% korter

 Minder hulp, steun, advies van professionals (39%)

 Minder ontspanning en rust (24%)

 14% langer



Factoren die een rol hebben gespeeld bij langer BV

Minder (sociale) verplichtingen (52%)

• Hoogopgeleid: 56%
• Middenopgeleid: 18%
• Laagopgeleid: 33%

Meer thuiswerken (51%)

• Hoogopgeleid: 53%
• Middenopgeleid: 43%
• Laagopgeleid: 11%

Meer thuis zijn in de vrije tijd (50%)

Minder hoeven kolven (42%)

Meer ontspanning en rust ervaren (40%)



Hulp bij het (blijven) geven van borstvoeding

Hoog: 39%
Laag:   26%

Hoog: 47%
Laag:  25%



Samenvattend

Coronatijd lijkt een 
gunstige invloed te 

hebben gehad op het 
geven van borstvoeding

Vooral minder sociale 
verplichtingen, meer 

thuis zijn en thuiswerken 
hebben daar aan 

bijgedragen

Bij degenen die korter 
borstvoeding hebben 

gegeven in coronatijd, 
speelde onvoldoende 
ondersteuning een rol

Redenen om te stoppen 
met borstvoeding hangen 

veelal samen met 
ondersteuning die ouders 

krijgen



Poll
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