
Kwaliteit  

In de zorg werken, doe je met hart en ziel, dicht bij de cliënt.   
 
Borstvoeding Fryslân hecht veel waarde aan kwalitatief goede zorg. Wij als lactatiekundigen zijn IBCLC gecertificeerd 
en lid van de NVL, de Nederlandse Beroepsvereniging Lactatiekundigen.  
We houden ons aan de regels en richtlijnen die binnen de ILCA en NVL gelden. 
   
Lactatiekundige IBCLC; De professional in borstvoeding!  

De lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de 
behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is de taak van de 
lactatiekundige IBCLC om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen 
problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen.  

  
Het beroep lactatiekundige kan niet los gezien worden van het belang dat wordt toegeschreven aan borstvoeding en 
moedermelk. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukt steeds weer het grote belang van moedermelk als 
de juiste voedingsbron voor zuigelingen en jonge kinderen, dit op basis van talloze wetenschappelijke onderzoeken.  
  
De lactatiekundige IBCLC staat borg voor een, waar mogelijk, evidence based expertise rond de lactatie en het geven 
van borstvoeding. Zij levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de visie van de WHO dat 
bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding een bijzondere taak is van de gezondheidszorg.  
  
De lactatiekundige is, door haar certificatie en met haar ervaring en expertise, de aangewezen professional om 
goede zorg rond borstvoeding en lactatie te kunnen waarborgen. De essentie van haar werk is het begeleiden, 
ondersteunen, adviseren en instrueren van ouders bij alle mogelijke voorkomende situaties bij het geven van 
borstvoeding. De lactatiekundige begeleiding heeft daarbij zowel een preventieve als een probleemoplossende 
functie. De lactatiekundige voorziet mogelijke risicofactoren en geeft adequate begeleiding ter voorkoming van 
problemen. Wanneer er reeds problemen zijn, is de lactatiekundige als expert in staat tot een diagnose en een 
adequate aanpak te komen. Ook in bijzondere situaties waar zich complicaties kunnen voordoen, zoals bij 
vroeggeboorte of schisis, treedt de lactatiekundige met betrekking tot borstvoeding en lactatie handelend op. De 
lactatiekundige heeft de expertise om moeders kennis en vaardigheden bij te brengen waardoor zij in staat worden 
gesteld om, waar mogelijk, probleemloos te kunnen voeden zolang moeder en kind dat willen.  
  
Lactatiekundige IBCLC  

• Is een borstvoedingsspecialist die Internationaal (d.m.v. examen) gecertificeerd is door de IBLCE.  
• Moet elke 5 jaar opnieuw certificeren op basis van scholingspunten en praktijkuren.  
• Komt in beeld als een normale borstvoedingssituatie afwijkt van de normale situatie  
(link: https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/04/detailed-content-outline-dutch.pdf) 
• Werkt holistisch (link: https://iblce.org/wpcontent/uploads/2019/01/Scope_of_Practice_2018_Dutc
h.pdf) ; dat betekent dat zij zich niet uitsluitend richt op het voedingsproces. De overdracht van melk is 
een onderdeel van het borstvoedingsproces en de borstvoedingsrelatie tussen moeder en kind.  
• Beschikt over een veelheid aan competenties (link https://iblce.org/wp-
content/uploads/2019/01/Clinical_Competencies_2018_Dutch.pdf ), vastgelegd in het beroepsprofiel 
van de NVL en de IBLCE.  

Het volledige beroepsprofiel vind je hier (link https://www.nvlborstvoeding.nl/wp-content/uploads/Beroepsprofiel-
NVL-2015-naar-2020.pdf )    
  
NVL  
De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC.  
   

Zij maken zich sinds 1993 sterk voor de belangen van de beroepsgroep en de kwaliteit van het 
vak. Een belangrijke taak van de NVL is: het beroep van lactatiekundige blijvend op de kaart zetten.  
De NVL is als partner betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen met betrekking tot borstvoeding 
voor deze beroepsgroepen en van voorlichtingscampagnes voor het bredere publiek. In de afgelopen 
25 jaar zijn ze gesprekspartner geworden voor het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, het 

Voedingscentrum, TNO, de Samenwerkende Borstvoedings Organisaties, opleidingsinstituten en 
beroepsverenigingen, zoals de KNOV.  
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Visie van de NVL  
Ieder kind heeft recht op borstvoeding en alle ouders hebben het recht op gezonde gezinsvorming. De 
beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen NVL staat voor de professionele inzet 
van lactatiekundigen IBCLC bij ouders en kinderen in deze levensfase.  
  
Missie van de NVL  
1. De NVL streeft ernaar om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor borstvoeding als norm;  
2. De lactatiekundige IBCLC is dé specialist voor professionele hoogkwalitatieve zorg bij borstvoeding;  
3. De beroepsvereniging verbindt, ondersteunt en versterkt de lactatiekundige IBCLC die werkzaam zijn in 
verschillende werkvelden in de Nederlandse samenleving en streeft daarnaast naar multidisciplinaire 
samenwerking;  
4. Elk gezin krijgt op verzoek zorg van een lactatiekundige IBCLC. Deze inzet van de lactatiekundige IBCLC werkt 
preventief en kosteneffectief in de nationale gezondheidszorg.  
  
Voor meer informatie verwijzen we je naar de site van de NVL (link: https://www.nvlborstvoeding.nl/ )  
  

WHO code   
De ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor 
moedermelk’ behoort daar ook toe. In 1981 heeft de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) deze 
internationale code opgesteld. Deze code reguleert onder andere de marketing van 
vervangingsmiddelen voor moedermelk. De WHO-code is tot stand gekomen in een tijd waarin de 
borstvoedingscijfers (in met name Afrika) sterk daalden en plotseling veel kinderen ziek werden en 

stierven. Diverse hulpverleners en organisaties stelden vast dat de marketing van kunstvoeding een negatief effect 
had op de duur van de borstvoedingsperiode. De WHO-code is opgesteld om zuigelingen, ouders en zorgverleners te 
beschermen tegen onethische marketing. Als de WHO-code volledig wordt nageleefd, kunnen ouders zelf een 
weloverwogen besluit maken als het gaat over hoe ze hun baby willen voeden. Je vind de volledige tekst op de site 
van Stichting Babyvoeding (link http://stichtingbabyvoeding.nl/wp-content/uploads/WHO-Code.pdf ) 
  
KPZ  

Als zorgaanbieder is Borstvoeding Fryslân verplicht zich aan de WKKGZ te houden en 
daarom is Borstvoeding Fryslan aangesloten bij Klachtenportaal zorg.  
Klachtenportaal Zorg verzorgt de klachten en geschillenregeling voor zowel kleinschalige 

zorgaanbieders als voor zzp’ers in de zorg. Klachtenportaal Zorg ondersteund in het komen tot een oplossing door te 
adviseren, mee te denken, te bemiddelen of een oordeel te geven.  
Mocht de geleverde zorg niet naar verwachting zijn, willen wij je graag aanmoedigen om dit eerst persoonlijk te 
bepreken met Borstvoeding Fryslân.  
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