
 

 

 University of Groningen

We can work it out
van Dellen, Sjoukje

DOI:
10.33612/diss.219391998

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2022

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van Dellen, S. (2022). We can work it out: facilitating the combination of breastfeeding and work. [Thesis
fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.
https://doi.org/10.33612/diss.219391998

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.219391998
https://research.rug.nl/en/publications/43fb19c9-82b8-433c-9f1f-c6fd5d1afb2a
https://doi.org/10.33612/diss.219391998


Dutch summary / Nederlandse 
samenvatting



n e ng s
et erhogen an de orst oedingsci fers li kt een moeili k te ereiken doel  na decennia 

an orst oedingscam agnes ligt de wereldwi de re alentie en duur an orst oeding 

nog steeds er onder de aan e elingen an de ereldge ondheidsorganisatie  

E n an de redenen waarom orst oedingsgedrag o moeili k te eranderen is  is 

dat het e n loed wordt door een com le  samens el an meerdere factoren o  

erschillende ni eaus re Escamilla   ollins et al   Een conte t die oor 

eel orst oedende moeders i onder lastig is  en die tot nu toe relatief weinig aandacht 

hee  gekregen  is de werkconte t

H oew el h et  com b ineren v an b orst v oeding  en w erk  t eg enw oordig  v oor v eel 

moeders een groot o stakel is  was dit niet alti d het ge al  edurende het grootste 

deel v an h et  m enselij k  b est aan w as b orst v oeding  een v ast  onderdeel v an h et  

dageli ks le en tuart acadam   nder oek i  traditionele culturen gee  

aan dat r de wi d ers reide eschik aarheid en romotie an kunst oeding  

k inderen ov er de h ele w ereld w aarsch ij nlij k  g em iddeld drie t ot  v ier j aar b orst v oeding  

kregen e wyler   anaf de industri le re olutie aan het eind an de 

e eeuw eroor aakte het werken in de fa rieken echter oor ro lemen met 

het com ineren an orst oeding en werk  waardoor het aantal moeders dat 

orst oeding gaf egon af te nemen  it resulteerde in hoge kinderster eci fers  wat 

in de late e eeuw  en b eg in 2 0 e eeuw  onder m eer leidde t ot  de ont w ik k eling  v an 

kunstmatige uigelingen oeding aumgartel et al   anaf  egonnen de 

orst oedingsci fers daardoor sterk te dalen  ede door het groeiend esef an de 

ge ondheidseffecten an orst oeding  egonnen anaf  de orst oedingsci fers 

in de ge ndustrialiseerde wereld weer te sti gen  

esondanks i n de orst oedingsci fers wereldwi d nog steeds niet o timaal  

oewel de  aanraadt om de eerste  le ensmaanden e clusief orst oeding te 

ge en  en daarna twee aar of langer orst oeding te li en ge en   

kri gt wereldwi d slechts  an uigelingen onger dan  maanden e clusief 

orst oeding  en slechts  an de kinderen an  aar enige orst oeding  

 E   n ederland liggen de e ci fers nog lager  daar kri gt slechts  

an de uigelingen met es maanden nog e clusief orst oeding an ommelen 

 Engelse   e e lage orst oedingsci fers i n orgwekkend  aange ien 

onder oek hee  aangetoond dat orst oeding of het ont reken daar an  o  lange 

termi n elangri ke ge ondheidseffecten hee  oor owel uigelingen als moeders  

Z o leidt  b orst v oeding  v oor z uig eling en t ot  een lag ere m orb idit eit  en m ort alit eit  door 

infecties  een hogere intelligentie  en escherming tegen wiegendood  o ergewicht 
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en dia etes orta  de ima   iao et al   ictora et al   en oor 

moeders iedt orst oeding escherming tegen orst  en eierstokkanker  dia etes 

en hoge loeddruk eltner et al   ictora et al   

n het licht hier an wordt de urgentie an het er eteren an ondersteuning 

v oor b orst v oeding  duidelij k .  B orst v oeding  is ech t er een ing ew ik k eld p roces dat  w ordt  

e n loed door meerdere factoren ollins et al    asis an ecologische 

studies naar orst oeding unn  alich  enning  et al   ohnston  Es osito  

 ollins et al   nyder et al   ied e et al   kunnen de 

v olg ende inv loeden op  b orst v oeding  w orden ondersch eiden:  indiv iduele inv loeden 

eigenscha en  gedachten en ge oelens an een orst oedende moeder  

inter ersoonli ke in loeden haar artner  familieleden en lee i dsgenoten  

g em eensch ap sinv loeden ( g ez ondh eidsz org  en w erk om st andig h eden v an 

rouwen  en maatscha eli ke in loeden culturele a tudes en eleid en 

wetge ing in ake orst oeding  n het huidige roefschri  richten we ons ooral 

o  gemeenscha sin loeden  en dan met name o  de werkomstandigheden an 

rouwen  aange ien dit wereldwi d een elangri ke oor aak is oor het niet ge en an 

orst oeding of roegti dig ermee sto en ollins et al   terwi l onder oek in 

dit  dom ein v rij  b ep erk t  is g ew eest .  

eel rouwen in ederland werken  in de categorie  tot arigen hee  

i oor eeld  an de rouwen een etaalde aan entraal ureau oor de 

tatistiek   mdat orst oedende werknemers regelmatig orst oeding 

moeten ge en of melk moeten a ol en ti dens hun werkdag  er aren eel rouwen 

moeili kheden met het com ineren an werk en orst oeding a riel et al  

 o anasrirat   ogel et al   it onder oek li kt dat de kans dat 

v rouw en m et  b orst v oeding  g ev en b eg innen of  erm ee doorg aan k leiner is als z e 

an lan i n om na de e alling weer aan het werk te gaan awkins et al   

irko ic et al   en dat er een ositief er and is tussen wangerscha s erlof 

en orst oedingsduur hai et al   a arro osen la   armendia   

ok i n er in de loo  der aren erschillende werk lekinter enties oor orst oeding 

onder ocht  it een recente re iew im et al   leek dat inter enties oals het 

erstrekken an kolfa araten  de eschik aarheid an kolfruimtes  het aan ieden 

an oorlichting o er orst oeding  en het ieden an sociale ondersteuning de 

orst oedingsinitiatie  duur  en e clusi iteit erhogen  

E en onderw erp  dat  op v allend af w ez ig  is in h et  onderz oek  naar 

werk lekinter enties oor orst oeding  is de in loed an de kwaliteit an de ge ouwde 

om g ev ing .  O p  dit  m om ent  is onb ek end h oe de k w alit eit  v an k olf ruim t es v an inv loed 
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kan i n o  werkende moeders die orst oeding ge en  olgens eerder onder oek in 

z org om g ev ing en k an de k w alit eit  v an de g eb ouw de om g ev ing  ech t er inv loed h eb b en 

o  de ge ondheid en het wel i n an de ge ruikers amilton  he ley   Er i n 

i oor eeld aanwi ingen dat factoren oals akoestiek  entilatie  geuren  erlichting  

ramen  natuur  ruimteli ke indeling  meu ilair en ito stellingen gunstige effecten 

kunnen he en o  de ge ondheid en het wel i n an ati nten ecker  arsons  

 i kstra et al   rahota et al   uisman et al   alonen et al  

 lrich et al   aarom al een elangri k aandachts unt an het huidige 

roefschri  i n om uit te oeken of en hoe de kwaliteit an de ge ouwde omge ing 

in kol amers an in loed kan i n o  moeders die orst oeding ge en

e ien de lage orst oedingsci fers wereldwi d  en de elemmerende rol die 

werk en ar eidsomstandigheden an rouwen hier i  s elen  is er meer kennis 

nodig o er hoe organisaties hun orst oedende werknemers o timaal kunnen 

faciliteren  et doel an dit roefschri  is dan ook om kennis te erkri gen die kan 

hel en om de com inatie an orst oeding en werk gemakkeli ker te maken  met 

daar i  een s eci eke focus o  de kwaliteit an de ge ouwde omge ing  mdat 

de b orst v oeding scij f ers z o st erk  dalen in de eerst e m aanden na de g eb oort e v an 

de a y an ommelen  Engelse   is het daarnaast elangri k om ook 

rekening te houden met de eriode r de terugkeer naar het werk  n het eerste 

em irische hoofdstuk an dit roefschri  oofdstuk  richten we ons daarom 

o  de eriode r de terugkeer naar het werk  e onder oeken daarin of een 

uitge reid ondersteunings rogramma oor orst oeding ti dens de wangerscha  

en de eerste weken na de e alling moeders kan hel en om gedurende langere ti d 

( uit sluit end)  b orst v oeding  t e g ev en.  I n h et  t w eede en derde em p irisch e h oof dst uk  

an dit roefschri  oofdstuk  en  richten we ons o  de eriode n  de terugkeer 

naar h et  w erk  en onderz oek en w e de inv loed v an de k w alit eit  v an een k olf ruim t e op  

de g ev oelens en g edach t en v an w erk ende m oeders.

e e e van een s v e ng ege e ngs a e e en
e s v e van s v e ng s

ange ien werk lekinter enties alleen effect kunnen he en o  moeders indien i  

nog steeds orst oeding ge en wanneer i  weer teruggaan naar het werk  wordt 

in oofdstuk  het effect an een uitge reid  e idence ased ondersteunings akket 

in de p eriode v ooraf g aand aan de t erug k eer naar h et  w erk  onderz och t .  E r w erd 

erwacht dat een ondersteunings akket oor moeders ti dens de wangerscha  en de 

eerste  weken na de ge oorte an de a y een langere duur en e clusi iteit an de 
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orst oeding e ordert  et orst oeding egeleidings akket dat wi  onder ochten  

hee  een sterke theoretische asis in de theorie an ge land gedrag en   en 

maakt ge ruik an eerdere e indingen uit onder oek naar orst oedingsinter enties  

e e e indingen suggereren dat de meest effectie e inter enties meestal worden 

uitge oerd door goed o geleide rofessionals  een com inatie i n an oorlichting 

en ondersteuning  langdurig en intensief i n  en owel ti dens de renatale als 

de p ost nat ale p eriode p laat sv inden.  H oew el er aanw ij z ing en z ij n dat  al dez e 

af onderli ke elementen de effecti iteit an een orst oedingsinter entie kunnen 

erhogen  ont reekt het nog aan studies die het gecom ineerde effect an al de e 

elem ent en onderz oek en.  D aarom  h eb b en w e onderz och t  of  m oeders die deelnam en 

aan het orst oeding egeleidings akket langer en meer e clusief orst oeding 

g av en dan m oeders in een cont roleg roep .  H et  b orst v oeding  b eg eleiding sp ak k et  w erd 

gege en door een gecerti ceerde lactatiekundige en kan daarom o  ich elf worden 

eschouwd als een inter entie o  gemeenscha sni eau ge ondheids org  en was 

daarnaast gericht o  het e n loeden an indi iduele factoren houding  kennis  

v ert rouw en en v aardig h eden v an de b orst v oedende m oeder)  en int erp ersoonlij k e 

factoren artnersteun  en een ondersteunende relatie met de lactatiekundige  

n een quasi e erimentele studie onden we dat  gecontroleerd oor rele ante 

v ersch illen op  baseline  er i  moeders in de inter entie groe  aan ienli k minder 

risico was o  sto e ng an enige orst oeding en e clusie e orst oeding dan i  

moeders in de controlegroe  e resultaten e estigden on e hy othese dat het 

orst oeding egeleidings akket een effectie e manier is om de duur en e clusi iteit 

v an b orst v oeding  t e v erh og en.

e e a e ssen ame a e en ev e en e e va en
gema en e va en s e n en aan en van ven e e

s
n oofdstuk  ligt de focus o  de eriode n  de terugkeer o  het werk  e richten on e 

aandacht hier i  o  de ge ouwde omge ing  en meer s eci ek o  de kwaliteit an 

kolfruimtes  oewel eerder onder oek hee  aangetoond dat de beschikbaarheid v an 

een kolfruimte het starten  de duur en de e clusi iteit an orst oeding e ordert  is 

t ot  nu t oe niet  b ek end w at  de inv loed is v an de aliteit v an een k olf ruim t e.  D aarom  

onder ochten we de effecten an kol amerkwaliteit o  moeders die orst oeding 

ge en  e aseerd o  ecologische in ichten oors elden we dat kol amerkwaliteit 

ositief gerelateerd ou i n aan de te redenheid an moeders o er de kolfruimte  

h et  erv aren g em ak  v an h et  k olv en en de st eun die m oeders erv aren v oor h et  
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kol en o  het werk  m de e hy othesen te toetsen  ontwikkelden we eerst een 

checklist om de kwaliteit an kolfruimtes o ectief te eoordelen  ier i  maakten 

w e g eb ruik  v an v ersch illende online- b ronnen en lit erat uur die rich t lij nen g ev en v oor 

het ontwer  an kolfruimtes  in ut an lactatiekundigen  en in ut an moeders 

met er aring met kol en o  het werk  e eoordeelden de etrouw aarheid an 

de a tation oo  ualit  e list  in twee erschillende steek roe en  en 

constateerden dat de checklist etrouw aar was en gemakkeli k in de rakti k kon 

worden toege ast tudie  er olgens tes en we on e hy otheses in een grote 

cross sectionele steek roef an  werkende rouwen die orst oeding ga en 

tudie  e e indingen an de e studie e estigden on e hy othesen  oals 

oors eld  onden we dat kolfruimtes an hogere kwaliteit geassocieerd waren met 

een hogere te redenheid o er de kolfruimte  meer er aren gemak an het kol en  

en meer er aren steun an leidingge enden en collega’s ten aan ien an kol en o  

h et  w erk .

e e e van ame a e e gev e ens en ge a en van
e en e m e e s ee e e men en s

I n H oof dst uk  4  b ouw en w e v erder op  de inz ich t en v an H oof dst uk  3  om  onz e eerdere 

b ev inding en t e v erst erk en.  O m  onderst euning  t e v inden v oor een causaal v erb and 

tussen de kwaliteit an een kolfruimte en de ge oelens en gedachten an moeders  

onder ochten we de effecten an de kwaliteit an een kolfruimte o  de ge oelens 

en g edach t en v an w erk ende m oeders in een i ed- et ods onderz oek sop z et  m et  

twee erschillende e erimentele studies  erder onder ochten we een reder scala 

aan uitkomstmaten dan in het orige hoofdstuk  en onder ochten we de mogeli k 

modererende rol an indi iduele erschillen in omge ingssensiti iteit  eci ek 

erwach en we dat moeders minder stress ouden er aren  ositie ere gedachten 

ouden he en o er kol en o  het werk  meer steun anuit de organisatie ouden 

er aren  en meer su ectief wel e inden ouden ra orteren in een kwalitatief 

goede lactatieruimte ontwor en olgens in ichten uit de t eor  o  su orti e 

design  dan in een kwalitatief slechte lactatieruimte  aarnaast onder ochten we 

e loratief of de effecten an de kwaliteit an de kolfruimte sterker waren naarmate 

moeders hoger i n in omge ingssensiti iteit wat etekent dat e meer geneigd i n 

om e terne stimuli te registreren  erwerken en ero  te reageren  n een eerste 

test an de e hy otheses  oerden we een online rando i ed ontrolled trial uit  

tudie  e e online studie  waarin we moeders tekeningen en eschri ingen 

an een kolfruimte lieten ien  toonde aan dat moeders die lootgesteld werden aan 



utch summary  ederlandse samen a ng

1 4 3    

de kwalitatief goede kolfruimte minder stress  ositie ere gedachten o er kol en o  

het werk  meer er aren steun anuit de organisatie  en meer su ectief wel e inden 

erwach en dan moeders die lootgesteld werden aan de kwalitatief slechte 

kolfruimte  et effect an de kwaliteit an de kolfruimte o  er aren steun anuit 

de organisatie was sterker oor moeders die hoger waren in omge ingssensiti iteit  

m de ecologische aliditeit an on e e indingen te ergroten  onder ochten 

we on e hy othesen ook in een elde eriment tudie  et elde eriment 

le erde minder signi cante effecten o  dan de online studie  maar toonde wel aan 

dat  h et  g eb ruik  v an de k am er v an h og e k w alit eit  leidde t ot  m inder g erap p ort eerde 

stress dan de kamer an lage kwaliteit  erder onden we dat moeders die hoger 

scoorden o  omge ingssensiti iteit  meer controle o er kol en o  het werk  en meer 

su ectief wel e inden er oeren in de hoge kwaliteit conditie dan in de lage kwaliteit 

conditie  amenge at ieden de e studies de eerste e erimentele ondersteuning 

dat  de k w alit eit  v an de k olf ruim t e inderdaad een b elang rij k e rol k an sp elen b ij  h et  

ergemakkeli ken an de com inatie an orst oeding en werk  en in het i onder 

oor moeders met een hogere omge ingssensiti iteit

s ss e s
et onder oek in dit roefschri  rich e ich o  het inden an nieuwe manieren 

om de aak lastige com inatie an orst oeding en werk te ergemakkeli ken  met 

een s eci eke focus o  de kwaliteit an de ge ouwde omge ing  e onder ochten 

h oe een onderst euning sp ak k et  in de p eriode v ooraf g aand aan de t erug k eer naar 

het werk moeders kan hel en om langer en e clusie er orst oeding te ge en 

( H oof dst uk  2 )  en h oe de k w alit eit  v an de k olf ruim t e v an inv loed k an z ij n op  m oeders 

die b orst v oeding  g ev en na h un t erug k eer naar h et  w erk  ( H oof dst uk  3  en 4 ) .  

it roefschri  le ert een aantal theoretische i dragen  en eerste le ert het 

roefschri  em irisch ewi s oor de effecti iteit an een uitge reid orst oeding 

b eg eleiding sp ak k et  in de p eriode v ooraf g aand aan de t erug k eer naar w erk  ( H oof dst uk  

 oewel re iews al lieten ien dat de meest effectie e inter enties worden 

gege en door rofessionals  educatie en ondersteuning com ineren  en langdurig en 

intensief i n  waar i  owel de renatale als ostnatale eriode wordt meegenomen 

annula et al   im et al   ont rak tot nu toe em irisch ewi s oor 

het gecom ineerde effect an al de e af onderli ke elementen  it ons onder oek 

li kt dat een dergeli k uitge reid orst oeding egeleidings akket eer effectief kan 

i n in het erhogen an de orst oedingsduur en e clusi iteit en dus een goede 

m anier is om  de k ans t e v erg rot en dat  m oeders nog  b orst v oeding  g ev en op  h et  
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moment dat e weer aan het werk gaan  en tweede is een elangri ke theoretische 

i drage an het huidige roefschri  oofdstuk  en  dat het de effecten an 

de aliteit an de lactatieruimte hee  onder ocht  oewel eerdere studies het 

elang an de eschik aarheid an een lactatieruimte al onderschre en inour   

aro   im  et al   was het elang an de kwaliteit an de lactatieruimte 

g rot endeels onderb elich t  g eb lev en.  B ov endien w as ons onderz oek  ook  h et  eerst e 

dat uitge reid estudeerde welke s eci eke as ecten an lactatieruimtes elangri k 

i n om kol en o  het werk te faciliteren  n het huidige roefschri  he en we 

erder owel een o om u  als een to down enadering ge ruikt om de kwaliteit 

an lactatieruimtes te estuderen  de e com inatie hel t om de toe as aarheid 

an onder oeksresultaten te ergroten reen   Een laatste elangri ke 

b ij drag e is dat  w e in ons onderz oek  de t eor  o  su orti e design lrich   

succesv ol h eb b en t oeg ep ast  als inst rum ent  v oor h et  v erb et eren v an de k w alit eit  

an kol amers oofdstuk  oeders ra orteerden in eide studies minder 

stress in de lactatieruimte an hoge kwaliteit ontwor en o  asis an de t eor  o  

su orti e design  dan in de ruimte an lage kwaliteit  ns e erimentele onder oek 

e estigt eerdere e indingen o er e iden e-based design v an z og enaam de ‘healing 

en iron ents’ ecker  arsons   i kstra et al   rahota et al   

uisman et al   alonen et al   lrich et al  

e ecterend o  de aan ak in dit roefschri  kunnen we stellen dat we door het 

toe assen an een ge ruikersgerichte enadering ie ook i lstra    waar i  we 

de mogeli ke ro lemen waarmee werkende rouwen te maken kri gen ti dens hun 

breastfeeding journe  centraal stelden  de raktische en maatscha eli ke rele antie 

an het onder oek he en gewaar orgd  o endien he en we  om het onder oek 

te erri ken  een interdisci linaire enadering geko en ollin   waar i  we 

in ichten en theorie n uit de sociale  ge ondheids  en organisatie  sychologie en 

f acilit y  m anag em ent  op  h et  onderw erp  b orst v oeding  en w erk  h eb b en t oeg ep ast .  

e e aan ak resulteerde in een ri k eeld an wat organisaties kunnen doen om 

m oeders die b orst v oeding  g ev en t e onderst eunen.  I n v erv olg onderz oek  k an h et  

nu g i n om meer in detail in te oomen o  de onderwer en die in dit roefschri  

z ij n b est udeerd.  

Een sterk unt an dit roefschri  is dat we oornameli k ge ruik maakten an 

methoden met een hoge e terne aliditeit  e meeste studies waren eldstudies 

met uit ondering an het online e eriment  en in alle studies waren de deelnemers 

v rouw en m et  ( h uidig e of  v roeg ere)  b orst v oeding serv aring en.  D it  v erst erk t  h et  

ertrouwen dat on e e indingen ook toe as aar ullen i n in de dageli kse rakti k  
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e he en ook n online gerandomiseerd gecontroleerd onder oek tudie  

uit g ev oerd om  de onderst euning  v oor een causaal v erb and t ussen de k w alit eit  v an 

de lactatieruimte en de ge oelens en gedachten an moeders te ersterken  

I n de t oek om st  z ouden m eer g erandom iseerde g econt roleerde st udies k unnen 

hel en om het elang an de kwaliteit an de lactatieruimte oor het e orderen 

v an b orst v oeding  v erder t e onderz oek en.  B ov endien z ouden long it udinale st udies 

interessante nieuwe in ichten kunnen ieden  omdat e ontwikkelingen o er een 

lang ere p eriode k unnen b elich t en.  D erg elij k e st udies z ouden v erder ook  m eerdere 

informatie ronnen kunnen includeren  i oor eeld de gedachten en meningen an 

artners  collega’s en leidingge enden  of uitkomsten o  uigelingenni eau  oals 

gedrag en groei ie i oor eeld hukri et al  
Een otentiele e erking an de huidige studies is dat on e deelnemers mogeli k 

niet helemaal re resentatief i n geweest oor alle moeders die orst oeding en 
werk com ineren  o e a en on e steek roe en i oor eeld een relatief hoog 

ercentage hoogo geleide rouwen  aarom is het elangri k dat toekomstig 
onder oek ich ook s eci ek richt o  moeders met een lager o leidingsni eau 
die werk aam i n in ogenaamde lage lonen’ sectoren  ok is het oor sommige 

eroe sgroe en minder makkeli k om orst oeding en werk te com ineren  
omdat het lannen an orst oedings au es tussen de werkacti iteiten een 
logistieke uitdaging kan i n  oor s oedeisende hul  artsen of leerkrachten in 
het asisonderwi s  oor moeders die in dergeli ke eroe sgroe en werken i n 
hoogwaardige kolfruimtes mogeli k minder rele ant  en i n regelingen oals langer 
oudersch ap sv erlof  w ellich t  een b et ere op lossing .  

e laatste aren is men ich meer ewust geworden an otenti le i komende 
oordelen an wel i ns rogramma’s o  het werk yan et al   oekomstige 

studies ouden daarom kunnen onder oeken of inter enties ter ondersteuning 
v an b orst v oeding  ook  b ij k om ende v oordelen h eb b en ( door b ij v oorb eeld de w erk -

ri alans  het ersoneels erloo  het edri fsimago  en de waargenomen 
inclusi iteit ositief te e n loeden  o endien ouden toekomstige studies 
de effecten an aan ullende onts anningsinter enties kunnen onder oeken  

e iews laten ien dat onts anningsinter enties inderdaad orst oeding kunnen 
ergemakkeli ken otiou et al   me  et al   hukri et al   hoewel 

dit nog niet in een werkse ng is onder ocht  ange ien werkende  orst oedende 
moeders regelmatig te maken kunnen he en met stress als ge olg an con icterende 
eisen tussen orst oeding en werk o anasrirat   ali adeh et al   
ou het nu g kunnen i n om het effect an een onts anningsinter entie oor 
orst oedende moeders in een werkse ng te estuderen



anuit een ecologisch ers ectief he en on e studies ich gericht o  factoren 

o  indi idueel  inter ersoonli k en gemeenscha sni eau oofdstuk  en  en  om 

de com inatie an orst oeding en werk te hel en ergemakkeli ken  oekomstige 

st udies z ouden z ich  ook  k unnen rich t en op  h et  sam enlev ing sniv eau.  H ierin z ien w e 

twee elangri ke onder oeksthema’s   sociale en culturele a tudes en  eleid 

en wetge ing  oekomstig studies kunnen o endien de generaliseer aarheid an 

on e e indingen naar andere landen onder oeken  en dan ooral landen waar 

wetge ing o er ouderscha s erlof en orst oeding  of sociaal culturele factoren 

m et  b et rek k ing  t ot  b orst v oeding  v ersch illen v an die in N ederland.

i dens het schri en an dit roefschri  he en er eel eranderingen 

laatsge onden in de wereld als ge olg an de  andemie  wee recente studies 

naar de er aringen an moeders die orst oeding ga en ti dens de  andemie 

in het erenigd oninkri k rown  henker   en in ederland oedingscentrum  

 suggereren eide dat meer rust en thuiswerken mogeli k gunstige effecten he en 

gehad oor orst oeding  oekomstige studies ouden daarom kunnen onder oeken of 

en hoe ontwikkelingen rondom hy ride werken  en daarmee de mogeli kheid om anuit 

huis te werken  orst oeding ouden kunnen e orderen  

en slo e ou toekomstig onder oek een kosten atenanalyse kunnen maken 

an in esteringen in orst oedingsfaciliteiten innen organisaties  nder oek toont 

aan dat de kosten an su o timale orst oeding erg hoog i n alters et al   

maar ook dat de kosteneffecti iteit an s eci eke orst oedingsinter enties maar 

heel elden wordt erekend amacho  ussain   aarom ou het nu g 

i n om een kosten atenanalyse te maken an de in dit roefschri  estudeerde 

inter enties ie oor informatie o er de kosten an de inter enties endi   om 

z odoende b edrij v en b et er t e inf orm eren ov er de concret e return on in est ent v an 

b orst v oeding sf acilit eit en.

n e e indingen he en raktische im licaties oor erschillende doelgroe en  

o a  organisaties  facility managers  en werkende moeders  oor organisaties is het an 

elang dat een orst oeding egeleidings akket hel t om de duur en de e clusi iteit 

an orst oeding te erlengen  en dat een lactatieruimte an hoge kwaliteit tot eel 

ositie e uitkomsten kan leiden oals een hogere te redenheid o er de ruimte  minder 

stress  ositie ere gedachten o er kol en o  het werk  meer er aren steun anuit de 

organisatie en meer su ectief wel e inden  Eerder onder oek laat o endien ien dat 

orst oedingsondersteuning o  het werk kan leiden tot meer werkte redenheid  een 

etere alans tussen werk en ri  ant er et al   en dat het elfs ersoneels erloo  

kan erminderen rti  et al   it etekent dat het oor organisaties gunstig kan 
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i n om te in esteren een orst oeding egeleidings akket en of een hoogwaardige 

kolfruimte  oor facility managers i n de e indingen an oofdstuk  en  s eci ek 

rele ant  omdat e duideli ke richtli nen ge en oor het ontwer  an een hoogwaardige 

k olf ruim t e.  D e a tation oo  ualit  e list ( H oof dst uk  3 )  k an h ierb ij  g eb ruik t  w orden 

als een asis checklist  en het ontwer  an de hoogwaardige kolfruimte oofdstuk  

k an dienen als een best ra ti e  erder enadrukken eide studies de elangri ke rol 

an onts anning oor orst oeding  als facility managers o  oek i n naar een manier 

om de e e ngsgraad an een lactatieruimte te erhogen  kan daarom de com inatie 

met andere functionaliteiten waar onts anning ooro  staat oals i oor eeld een 

wellness meditatieruimte  een goede keu e i n  n o’n ge al is het echter elangri k om 

te orgen dat de ruimte oldoende eschik aar is oor kol ende moeders  er adequate 

lanningsinstrumenten i n  en er oldoende hygi ne is  oor werkende moeders iedt dit 

roefschri  ten slo e ook elangri ke in ichten en hand a en  en eerste laat het ien dat 

een orst oeding egeleidings akket moeders kan hel en om langer en meer e clusief 

orst oeding te ge en  en het kan oor hen dus nu g i n om na te gaan in hoe erre 

orst oedingsondersteuning eschik aar is  i oor eeld ia de org er ekering of 

kraam org  erder kan het i n dat organisaties die geen goede orst oedingsfaciliteiten 

ieden  ich sim elweg niet ewust i n an de ehoe en an een orst oedende 

moeder  of wat een organisatie kan doen om in de e ehoe en te oor ien  aarom is 

communiceren hiero er i oor eeld aan de hand an dit roefschri  een elangri ke 

eerste sta  en slo e kunnen moeders in sommige ge allen wellicht de kol amer elf 

erder aan assen o  de ersoonli ke ehoe en  of aan ullende manieren ge ruiken om 

onts anning ti dens de lactatie te e orderen i oor eeld door mu iek of meditatie  

aang ez ien dit  h et  k olv en m ak k elij k er k an m ak en.

oncluderend had dit roefschri  als doel om licht te wer en o  nieuwe 

manieren om de com inatie an orst oeding en werk te faciliteren  n e studies 

h eb b en aang et oond dat  h et  aanb ieden v an een b orst v oeding  b eg eleiding sp ak k et  en 

hoogwaardige kol amers effectie e manieren i n om orst oedende werknemers 

te ondersteunen  e ho en dat ons onder oek nieuwe wegen al o enen en 

organisaties al ins ireren om de ondersteuning oor hun orst oedende werknemers 

te er eteren  om daarmee de inclusi iteit  de ge ondheid en het wel i n o  de 

werk lek te stimuleren
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