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Gaan Maleise babies aan de borst of aan de fles?
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A. HOOGENDOORN EN T. VAN DER LIPPE
Flesvoeding in de Derde Wereld een baby
killer? Een case-study in Maleisie toont
aan dat dit niet altijd het geval hoeft te
zijn. Dit artikel gaat vooral in op de verschillende achtergronden van de keuze
voor borst- en flesvoeding bij drie verschillende ethnische groepen in Maleisie.
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Na de Tweede Wereldoorlog werd flesvoeding
steeds populairder in de westerse wereld. Het
gebruik van flesvoeding verspreidde zich ook
naar de Derde Wereld. Daar levert het vaak
grote gezondheidsrisico's op vanwege de
slechte kwaliteit van het gebruikte water en
een onhygienische bereiding. De baby krijgt
dan met grote regelrnaat diarrhee-aanvallen
en heeft als gevolg hiervan een te lage energie- en nutrientopnarne. Bovendien bestaat er
een risico dat een te sterke verdunning wordt
gebruikt, om op die rnanier de dure babyvoeding goedkoper te maken. Het is duidelijk dat
dit de gezondheid van de baby niet ten goede
kornt (WHO, 1981.a).
In het algerneen wordt aangenornen dat rnoederrnelk vanuit voedingskundig oogpunt een
optirnale sarnenstelling heeft. Vanuit de psychologische hoek benadrukt men de belangrijke functie die borstvoeding kan hebben bij
de vorming van een band tussen rnoeder en
kind. In het Westen kan flesvoeding desalnietternin een goede vervanging zijn. Voor een
rnoeder in een ontwikkelingsland echter is het
afhankelijk van haar situatie of flesvoeding
rnogelijk is zonder gezondheidsrisico's voor
de baby.
Als flesvoeding gebruikt wordt, betekent dit
een financiele belasting voor het huishouden.
Het is zeer waarschijnlijk dat dit problernen
oplevert voor huishoudens in ontwikkelingslanden, aangezien dan vaak bezuinigd
moet worden op andere uitgaveposten, zoals
bijvoorbeeld voeding voor oudere kinderen.

De rot van reclame
Zowel hier in het Westen als in de Derde
Wereld is flesvoeding, als industrieel produkt
Tijdschriftvoor Huishoudkunde8 (2) april1987

waarrnee cornrnerciele belangen gernoeid
zijn, een concurrentiestrijd aangegaan met
rnoedermelk. Zeker in de ontwikkelingslanden
werd en wordt vaak op een onaanvaardbare
wijze reclarne gernaakt voor "rnoederrnelkvervangers".
Orndat een goede reclamewetgeving een
krachtig rniddel kan zijn tegen deze praktijken
is daaraan door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) veel aandacht besteed. In 1981
kwarnen er WHO-richtlijnen tot stand voor
nationale wetgevingen op het gebied van flesvoeding (WHO, 1981,b).

De strijd tegen flesvoeding in Maleisie
In Maleisie wordt door CAP, een regionale
consurnentenorganisatie die zich inzet voor de
"basic needs" van de bevolking (zie kader), al
jarenlang strijd gevoerd tegen de verdringing
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CAP, de "Consumers' Ass~ciationof Penang", is een regionale consurnentenorganisatie
in Maleisiii. Volgens dle filowlfk van CAP dient de bevrediging van de basisbehoeften van
dlle bevolkingsgrmpen in de ontd&@ling, van een land centraal te staan. Het gaat om
nctionerend onderwijssysteem met gelijke kan-

lagen van de bevolking.

Volgens CAP is het onvoldoende effectief o m alleen d
te zorgen, en daarnaast kan het algemene ontwikkeli
langrijkefunctie hebben o m tot een rechtvaardigsr welvaartsverdeling te kometn.
CAP wordt vanuit Nederland ondersteund door de NOVlB i n de vorm van financiUe biidragen en publiciteit voor de activiteiten van CAP onder het Nederlrndm publiek. Voor
meer informatie: NOVIBICAP-groep, Baerbergen 52,1223 KC Hilversum, tel. 035854351.
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bouw, maar steeds meer ontplooien zij daarnaast andere activiteiten o m het relatief lage
inkomen (M$600) te verhogen en een stabieler inkomen te verkrijgen. Ook de vrouwen
werken vaak buitenshuis, naast het vervullen
van de huishoudelijke taken. Soms om de
mannen bij te staan in de drukke perioden van
de rijstverbouw, maar ook deeltijdwerk in de
ochtenduren als rubbertapster wordt regelmatig gedaan.
Traditioneel wordt borstvoeding hoog gewaardeerd in de Maleise gemeenschap en het
is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste
moeders hun baby de borst geven, zelfs tot
twee jaar toe. Dit wordt niet in de weg gestaan
door hun werklast, de meeste vrouwen die
buitenshuis werken doen dit op een flexibele
basis en kunnen het werk met borstvoeding
goed combineren. De vrouwen in dit rijstdorp
worden nauwelijks bereikt door reclame en
deze heeft dan ook weinig invloed op hen.
Als gezondheidsproblemen een te grote rol
spelen zijn zij gedwongen over te schakelen
op de fles. Dan worden de kosten hiervoor als
noodzakelijk beschouwd, ook al vormen zij
een aanslag op het relatief lage huishoudensbudget. De vroedvrouw hier is zo sterk voor
borstvoeding dat zij weigert informatie te geven over flesvoeding. Als echter flesvoeding
gegeven wordt, levert dat geen hygienische
problemen op en wordt de "Infant Formula"
OD
. de iuiste manier bereid.
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Tamils op de rubberplantage: Sungai
Muda Estate
De Sungai Muda Estate is een rubberplantage
waar over het algemeen Tamils werken. Het
loon van hen die in de rubber werken is minimaal: M$ 120 per maand. Daardoor is onontkoombaar dat meerderen van een gemiddeld
negenkoppig huishouden gedwongen zijn te
werken op de plantage, om een dusdanig inkomen te verwerven dat zij kunnen overleven.
Ook vrouwen worden ingezet als volledige arbeidskracht in het tappen van rubber. De
werkdag van de vrouw ziet er als volgt uit: de
dag begint voor haar o m vijf uur 's ochtends
met het koken van de middag- en avondmaaltijd. Van zeven tot Ben tapt zij rubber. Daarna
komen de kinderen terug uit de creche of van
school en moet zij de verdere dag alle overige
huishoudelijke taken doen. Hierdoor zijn moeders genoodzaakt om naast de borst de fles te
geven aan de baby. Omdat de bereiding op
een verantwoorde wijze plaats vindt, levert dit
geen gezondheidsproblemen voor de baby
OP.
Hoewel borstvoeding onder Tamils van oudsher hoog gewaardeerd wordt, zijn moeders
door hun werk buitenshuis aangewezen op
(een aanvlulling met) flesvoeding. Daarnaast
komen veelvuldig gezondheidsproblernen bij
deze vrouwen voor door een suboptimale
voeding die borstvoedina- onmoaeliik
- - maad
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voeding: ze zijn voorwaarden voor een bepaald gedrag. In geval van sommige gezondheidsproblemen kan een moeder gedwongen
zijn de fles te gebruiken en in het geval van
een moeder met een volledige baan maakt
haar niet-huishoudelijke werklast borstvoeding overdag onmogelijk. Ook al is uit dit
onderzoek niet gebleken dat de factor "kosten
van flesvoeding in relatie tot inkomsten- en
uitgavenpatronen" van invloed is op de beslissing van de moeder, toch kan in andere
situaties deze factor we1 degelijk belangrijk
zijn. be factor "attituden van de moeder ten
opzichte van babyvoeding en haar kennis over
dit onderwerp, geeft de intentie weer van de
moeder. Of deze intentie uitmondt in overeenkomstig gedrag is afhankelijk van de andere
factoren: "gezondheid van moeder en kind"
en "werklast van de moeder".
In de vorming van de attituden spelen vooral
de sociale omgeving en eerdere ervaringen
met babyvoeding een rol. Er is eveneens een
invloed merkbaar van de gezondheidszorg. De
richting daarvan verschilt per dorpje en wordt
bepaald door de heersende opvattingen van
het gezondheidszorgpersoneel.
Reclame voor flesvoeding blijkt in twee van de
babyvoedingsgedrie onderzoeksdorpjes
woonten te be'invloeden. In het ene dorp worden moeders direct bereikt door reclamecampagnes, in het andere indirect via de vroedvrouw.
Verder wordt via de lokale vroedvrouw het gebruik van bepaalde merken "Infant Formula"
gepromoot. Ondanks dat uitgaven voor flesvoeding een aanzienlijk deel van het toch al relatief lage inkomen vergen, weegt het positieve financiele aspect van hun werk op tegen
deze kosten.

Conclusies
Het gebruik van flesvoeding is een algemeen
verschijnsel binnen de Maleise samenleving.
In de drie dorpjes op het platteland waar dit
onderzoek werd uitgevoerd, werden - tegen
de verwachting in - geen gezondheidsproblemen aangetroffen onder de babies als gevolg
van onhygienisch of onjuist bereide flesvoeding.
Uit de beschrijving van de onderzoeksdorpjes
komt naar voren dat de situatie en de daarmee
sarnenhangende
babyvoedingsgewoonten
voor elk van de drie gemeenschappen zeer
verschillend zijn. Het onderzoek toont aan dat
de karakters van de vier factoren uit het analysekader van elkaar verschillen. Het blijkt dat
Tle factoren "gezondheid van moeder en kind"
$ "+
em ':werklast van de moeder" kunnen leiden

Beleidsimplicaties voor CAP
Gezien het voorgaande lijkt het beter de verschillende ethnische groepen in een voorlichtingscampagne afzonderlijk te benaderen.
Voor een relatief kleine organisatie als CAP is
de planning en uitvoering van een gedifferentieerde campagne niet eenvoudig. Daarom ligt
het voor de hand dat CAP zich eerst op een
ethnische groep richt. Onze gedachten gaan
uit naar de Chinezen met lage inkomens met
het doel hun pro-fles attituden te be'invloeden.
Voor de Tavils op de rubberplantage heeft
het streven riaar betere werkomstandigheden
de hoogste prioriteit.
Summary

The research focusses on the decision of a mother
about infant feeding practices in Malaysia. Several
factors were distinguised in relation to this decision,
and tested during interviews with 30 young mothers
from the Malay, Chinese and Tamil ethnic groups.
The relevance of the factors appears to be different
for each of the three ethnic groups in rural areas of
Malaysia. Infant feeding practices of Malay mothers
in a padi kampung are mainly influenced by the traditional oro-breast attitude. Their non-domestic
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