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Ondanks de recente schandalen rondom kindersterfte 
en ondanks eerdere beloften gaat Nutricia in 

China op ‘goud’af. In april 2004 stierven 13 kinderen 
in de Chinese provincie Anhui doordat ze ‘nep’ 
zuigelingenvoeding hadden gekregen. UNICEF trok 
een verband tussen deze tragedie en de ongenadige 
commerciële promotie van vervangingsmiddelen van 
moedermelk; de slimme praktijken die door internationale 
babyvoedingsbedrijven zoals Nutricia in China zijn 
geïntroduceerd.

Nutricia zei dat zij de publiciteitscampagne zou 
herevalueren en dat het de WHO-code niet zou 
schenden. We weten nu dat ze deze belofte heeft 
gebroken, aangezien we bewijs hebben ontvangen dat 
het Nederlandse babyvoedingsbedrijf haar volledige 
zuigelingenvoeding ‘Kus mijn baby 1’ heeft gepromoot 
met gebruik van een populaire CD met kinderliedjes als 
impuls.

In februari 2004 hoorde het ICDC dat Nutricia ten 
minste 50.000 CD’s (misschien 100.000) in voorraad 
had voor een nieuwe promotiecampagne in China. De 
campagne zou in maart beginnen. In de “Nutricia Alert’ 
van ICDC van 27 februari werd het bedrijf gewaarschuwd 
dat de publiciteitscampagne strijdig was met zowel de 
Chinese wet als de Internationale Code voor marketing 
van vervangingsmiddelen van moedermelk. Zowel de 
Code als de Chinese regelgeving verbiedt cadeautjes aan 

moeders, omdat deze borstvoeding ondermijnen.
Nutricia antwoordde (via het overkoepelende NUMICO) 
op 1 maart op de Alert van ICDC door te stellen dat er een 
“misverstand” was, dat de promotie alleen “activiteiten 
die buiten de categorie borstvoeding vervangers valt” 
zou betreffen en “In geen enkel land zou Numico 
adverteren of promotionele activiteiten ontwikkelen voor 
starter infant formula, bedoeld voor baby’s jonger dan 6 
maanden”.

Maar in juni 2004 kreeg een moeder in Cina de CD in een 
supermarkt toen ze een blik van NUMICO’s “Kus mijn 
baby 1” kocht, de zuigelingenvoeding voor baby’s van 0-6 
maanden.. Het was duidelijk een prikkel om een moederm
elkvervangingsmiddel van Nutricia te kopen.

Een andere moeder in Peking, wier baby net drie maanden 
oud was, had gehoord over de leuke liedjes die Nutricia 
weggaf en belde het gratis informatienummer van het 
bedrijf. Binnen een week ontving ze de CD.

Het gaat om de populaire Nederlandse kinderliedjes van 
Kinderen voor Kinderen, die in het Chinees vertaald zijn. 
Met deze liedjes “hebben we goud in onze handen”, zei 
de directeur van Nutricia China in februari op het RTL4 
nieuws. Terwijl hij sprak zette hij de CD neer tegen een 
display met 2 soorten zuigelingenvoeding: Kus mijn 
baby 1, 2 en 3 en Cow & Gate 1, 2 en 3. Reclameposters 
waren onderdeel van de display – Nutricia China leek er 

Nutricia breekt beloftes!

Voorkant van het hoesje van de CD die de Chinese moeders in juni 2004 kregen

Nederlandse kinderliedjes – Muziek inspireert de intelligentie van baby’s

In juni kocht een 
moeder dit blik 
“Kus mijn baby 1”en 
kreeg de CD erbij 
cadeau.
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klaar voor te zijn om “goud” te oogsten door toegenomen 
verkoop.

De Alert van IBFAN bedierf het plan. Althans, het 
begin. Door honderden e-mails werd NUMICO duidelijk 
gemaakt dat de consumenten ze in de gaten hielden. 
Nederlandse kranten pikten het nieuws op: “Ontzettende 
pech, er is verwarring ontstaan.”, zei de directeur van 
Nutricia China in maart in een interview: “Wij zetten de 
CD in bij het verkopen van babyvoeding voor zuigelingen 
vanaf zes maanden, niet bij onze producten voor de eerste 
fase van zuigelingen voeding.”

Maar dat is precies wat zijn verkopers wél deden toen 
ze in juni CDs aan moeders gaven. Op het hoesje van de 
CD staat reclame voor het merk Kus mijn baby, zelfs 
het koor heet “Kus mijn baby”. Op de hoes staat een blik 
‘Fase 3’ zuigelingenvoeding, maar dit ziet er precies zo 
uit als 1 en 2 en maakt automatisch reclame voor alle 
drie. Deze CD werd cadeau gedaan aan een moeder met 
een baby van minder dan zes maanden oud, die een groot 
blik ‘fase 1’ zuigelingenvoeding had gekocht. Het hoesje 
van de CD promoot Nutricia ook regelrecht als bedrijf 
dat al honderd jaar slimmere baby’s maakt. In China 
is dit belangrijk, omdat het de geloofwaardigheid van 
traditie geeft. Het luisteren naar de liedjes zou baby’s 
doen ontspannen en ze intelligenter maken, nogmaals een 
manier om op Chinese waarden in te spelen.

Nutricia werd zeker voorzichtiger na de Alert, maar 
ze wist ook dat toezicht op dit soort praktijken 
in China moeilijk is – het is een land met weinig 
consumentenbewustzijn en met bijna geen NGO’s – en 
dat is precies waarom het een ‘gouden’ kans was voor 
Nutricia, een te goede kans om voorbij te laten gaan. 
Misschien nam ze een gok, niet verwachtend dat IBFAN 
ze op heterdaad zou betrappen? Het verslag van deze twee 
moeders is waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Alleen 
Nutricia weet hoeveel van de 50.000 CD’s weggegeven 
zijn. Misschien allemaal? Misschien hadden ze er 100.000 

zoals in één krant stond. Dit is CD ‘nummer 1’. Heeft 
Nutricia al meer CD’s besteld?

Intussen komt China met moeite over de tragedie 
van de ‘baby’s met de grote hoofden’. Door de nep 
poedermelk stierven niet alleen 13 zuigelingen tussen 
de 4 en 6 maanden oud, minstens 170 andere baby’s 
lijden onder de ‘grote hoofden ziekte’, zo genoemd 
omdat de hoofden van de kinderen abnormaal opbliezen, 
terwijl de rest van hun lichaam vel over been werd. De 
baby’s die het overleefden zijn mogelijk voor het leven 
getekend. Tenminste 45 lokale bedrijven in 10 provincies 
bleken ondermaatse zuigelingenvoeding the hebben 
geproduceerd.

“Als de baby’s (in Fuyang, Anhui) borstvoeding 
gekregen hadden, dan waren ze waarschijnlijk niet 
gestorven”, vertelde professor Dai Yaohua van het WHO 
Collaborative Centre op 5 mei aan de China Daily. 
Borstvoedingscijfers zijn echter de afgelopen zes jaar 
enorm afgenomen, vooralop het platteland.. Minder 
dan 58% van de baby’s die in 2000 in de provincie 
Anhui werden geboren kreeg borstvoeding. Een van de 
redenen voor deze scherpe daling is de publiciteit voorde 
‘moderne’ westerse babymelk. Lokale bedrijven rijden, 
soms met nep melkpoeder, mee op de golf van de grote 
nieuwe markt. Wij dringen er bij de Chinese overheid op 
aan om haar wetten te handhaven en actie te ondernemen 
tegen de lukrake promotie van vervangingsmiddelen voor 
moedermelk.

“Het gebruik van populaire Nederlandse kinderliedjes om 
de omzet in China te verhogen is zakelijk gezien misschien 
een slimme techniek, zegt Annelies Allain, coördinator 
van het ICDC, “maar het bedrijf zet Nederland te 
schande. Nutricia weet dat ze met haar reclame direct 
concurreert met borstvoeding - ze heeft de Chinese wet 
gebroken, de Code gebroken en haar beloftes gebroken. 
Nutricia moet zich schamen.”
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Binnenzijde CD-hoesje

Over de CD op de achterkant van het hoesje:
“Elk liedje is eenvoudig en vrolijk, wat moeder en baby zal ontspannen en ook 
karakter bouwt. Belangrijker is, dat moeder en baby op de liedjes kunnen dansen, 
wat de intelligentie van je baby verhoogt.”

Slagzin die 5 keer op het hoesje wordt herhaald:
“Al meer dan 100 jaar zet Nutricia zich in om baby’s slimmer te maken”.

Op de achterkant van de CD staat het gratis landelijke informatienummer:


