Leiden Universiteit

Hartelijk dank voor deelname aan deze enquête. Uw feedback is erg belangrijk
voor mijn onderzoek.
Voor mijn scriptie om mijn bachelor aan Universiteit Leiden af te kunnen ronden, doe ik
onderzoek naar de ervaringen met het geven van borstvoeding (en/of kolven). Uit 10 interviews
met moeders kwamen enkele onderwerpen naar voren die ik graag extra wil belichten door middel
van deze enquête. De survey is geheel anoniem, duurt ongeveer 5 minuten, en zal alleen voor
mijn scriptie worden gebruikt.
Mocht u vragen hebben kunt u mij emailen: mariskazee@gmail.com
Alvast heel erg bedankt!

Het onderzoek.

1. Wat is uw leeftijd?

* 2. Hoeveel kinderen heeft u?
!

1

!

2

!

3

!

4

!

5+

3. Geeft u nog steeds borstvoeding?
Ja
Nee

N.V.T

4. Indien GESTOPT met borstvoeding geven: Hoe lang heeft u per kind borstvoeding
gegeven (in maanden)?
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5

5. Indien u NOG borstvoeding geeft: Hoe lang geeft u per kind borstvoeding (in maanden)?
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5

6. Indien GESTOPT: Hoe lang heeft u per kind EXCLUSIEF borstvoeding gegeven (in
maanden)? (zonder kunstvoeding zoals nutrilon of bijvoeding zoals fruithapjes?)
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5

7. Indien u NOG borstvoeding geeft: Hoe lang geeft u per kind EXCLUSIEF borstvoeding
(in maanden)? (Zonder kunstvoeding zoals Nutrilon of bijvoeding zoals fruithapjes)
Kind 1

Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5

* 8. Kolft u? Of heeft u weleens gekolfd?

!

Ja

!

Nee

* 9. Wat is uw ervaring met het kolven zelf? (puur de handeling van het kolven)
Ik heb nooit gekolfd
Prima
Fijn: lucht op
Vervelend: pijnlijk
Fijn: leuk om te doen
Vervelend: geluid
Vervelend: gevoelsmatig (vind het gewoon niet prettig om te doen)
Het is suf, maar oke
Het is suf, echt niet leuk
Overige (geef nadere toelichting)

10. Wilt u uw ervaring met het kolven nader toelichten?

* 11. Na hoeveel maanden bent u, per kind, weer gaan werken? (Graag getal invullen)
Ik ben niet gaan
werken (graag een 0
invullen)

Kind 1

Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5

12. Indien van toepassing: Werd er een kolfruimte toegewezen door uw werkgever?
Ja: op de werkgever's initiatief
Ja: na aandringen
Nee: ik moet het steeds zelf zoeken
Nee: ik mocht/kon helemaal niet kolven
Ik heb nooit gekolfd op het werk
Overige (geef nadere toelichting)

13. Hoe was de houding van uw werkgever tegenover kolven op het werk?
Zeer positief
Zeer negatief

Positief

Neutraal

Negatief

N.v.t.

14. Waaraan merkte u dat deze houding positief/negatief/neutraal was? (Meerdere
antwoorden mogelijk)
N.V.T
Neutraal: hij/zij stelde een kolfruimte/tijd beschikbaar, niet per se goed

gefaciliteerd (koelkast etc.) Neutraal: er werd niet over gesproken maar kolfruimte/
tijd werd werd wel geregeld
Neutraal: gewoon een gevoel
Positief: hij/zij stelde een geschikte (met faciliteiten) kolfruimte
en kolftijd beschikbaar Positief: hij/zij maakte positieve opmerkingen
erover
Positief: gewoon een gevoel
Negatief: ik moest langer doorwerken/er werd geen tijd voor
beschikbaar gemaakt Negatief: ik moest zelf een kolfruimte zoeken/ er
werd moeilijk gedaan over kolfruimte Negatief: ik kreeg negatieve
opmerkingen
Negatief: ik mocht
niet kolven op het werk
Negatief: gewoon een gevoel
Overige (geef nadere toelichting)

15. Wilt u toelichting geven op uw ervaring van kolven op het werk?

* 16. Geeft u wel eens in het openbaar borstvoeding? Of heeft u dat wel eens
gegeven?
!

Ja: wel eens gedaan (1 à 2 keer)

!

Ja: zelden (minder dan 10 keer gedaan)

!

Ja: regelmatig

!

Ja: elke keer als mijn kind dat verzocht

!
17.

Nee, nooit.

Indien zelden of nooit: waarom heeft u zeer zelden of nog nooit in het openbaar
gevoed? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Situatie heeft zich niet voorgedaan
Ik vind het onprettig dat mensen mijn borsten kunnen zijn
Ik ben bang dat mensen er aanstoot aan nemen
Mijn partner wil het niet
Ik voel me kwetsbaar als ik borstvoeding geef
Religieuze overwegingen
Ik vind dat dat niet hoort (iets privés, of niet netjes)
Overig
Overige (geef nadere toelichting)

* 18. Heeft u wel eens reacties gekregen op het openbaar voeden?
!

Ja

!

Nee

!

Ik heb nooit in het openbaar gevoed

19. Indien ja: van welke aard waren deze reacties?
Altijd positief
Altijd negatief

Neutraal
1–3 negatieve reacties, voor de rest positief
1–3 negatieve reacties, voor de rest neutraal
1–3 positieve reacties, voor de rest negatief
1–3 positieve reacties, voor de rest neutraal
Gemengd
Overige (geef nadere toelichting)

20. Hebben eventuele opmerkingen/gebeurtenissen effect gehad op uw houding
tegenover openbaar borst voeden?
Nee
Ja: ik zou minder snel nu in het openbaar borstvoeden
Ja: ik zou vaker in het openbaar borst voeden
Wilt u nader toelichting geven?

21. Wilt u nader toelichting geven
over uw ervaring met openbaar borst
voeden?

* 22. Is de manier waarop u uw eigen lichaam ziet veranderd door het geven van borstvoeding?
!

Ja: positief

!

Ja: negatief

!

Ja: zowel positief als negatief

!

Nee

23. Indien NEGATIEF: Hoe is dit beeld veranderd? (meerdere antwoorden
mogelijk)
Ik voel mij minder sexy
Ik heb het gevoel dat mijn partner mij minder sexy vindt
Ik vind mijn borsten niet meer mooi
Mijn partner vindt mijn borsten niet meer mooi
Ik voel me net een koe
Ik voel mij alleen een 'moeder'; niet meer een 'vrouw'
Ik zit onprettig in mijn vel
Overige (geef nadere toelichting)

24.

Indien POSITIEF: Hoe is dit beeld veranderd? (meerdere antwoorden mogelijk)
Mooi dat borsten ook een functie hebben nu (in plaats van alleen seksueel zijn)
Ik voel mij sexier
Ik voel mij een 'echte vrouw'
Mooi dat mijn baby van mijn melk zo groeit
Ik ben trots op mijn lichaam
Overige (geef nadere toelichting)

25. Wilt u uw ervaring met (eventuele veranderingen van) uw lichaamsbeeld nader
toelichten?

26. Bent u thuis of in het ziekenhuis bevallen?
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5

* 27. Hoe vond u de hulp met borstvoeding geven van de volgende mensen/
instellingen:
Zeer goed

Goed

Neutraal

Slecht

Zeer slecht
N.V.T

Lactatiekundige
Kraamverzorgster

Consultatiebureau
Bors
tvoeding
- mamma
café

Verloskundige
Ziekenhuis

28. Wanneer werd uw baby aangelegd na de bevalling?
Binnen een half uur
Binnen 1 uur
2–4 uur na de geboorte
4–6 uur na de geboorte
Overige (geef nadere toelichting)

29. Ruimte voor eventuele toelichting/redenen waarom u gestopt bent/bepaalde ervaringen die u
wilt delen!

30.

Hartelijk dank voor het deelnemen aan mijn onderzoek. Mocht u het onderzoek
toegestuurd willen krijgen kunt u hier uw email adres achterlaten!

