De borstvoedingscoach en de lactatiekundige IBCLC
De nieuwe opleiding tot borstvoedingscoach bij Baby&Borst is nadrukkelijk níet bedoeld ter
vervanging van lactatiekundigen. De opleiding beperkt zich tot de fysiologie van borstvoeding in de
eerste 2 weken na de bevalling en is niet bedoeld om een nieuwe beroepsgroep in het
Nederlandse Zorgveld te voegen. Wel kunnen de borstvoedingscoaches bijdragen aan meer
gedegen kennis over borstvoeding op de werkvloer.
In overleg tussen BabyBorst en de NVL zijn de volgende aspecten besproken:
Borstvoedingscoach

Lactatiekundige IBCLC

Kennis van fysiologie

Kennis van fysiologie en pathologie

Nadruk op eerste 14 dagen postpartum en
voorlichting

Gehele borstvoedingsperiode

Begeleiding van gezonde moeder en kind

Begeleiding van alle moeders en kinderen

Voorlichting aan ouders

Voorlichting aan ouders, alsmede scholing aan
professionals

-

Beleid formuleren en uitvoeren

-

Certificeringstraject BFHI opzetten en begeleiden

-

Interpreteren en implementeren van nieuwe
wetenschappelijke inzichten

Examen binnen opleiding

Internationaal erkend examen door IBLCE

Recertificering elke 3 jaar door middel van
accreditatiepunten bepaald door Baby&Borst

Recertificering per 5 jaar volgens internationaal
bepaalde criteria

Op alle niveau’s zal duidelijk moeten worden hoe de borstvoedingscoaches het kennisniveau
vergroten zonder een extra schakel in de keten te vormen. Dat zou voor ouders en andere
professionals naar verwachting voor onduidelijkheid kunnen zorgen en daarmee voor minder
adequaat verwijzen.
Op bestuursniveau geldt dat vooralsnog alleen lactatiekundigen een aparte beroepsgroep zijn. En
dat de komst van de coaches niet betekent dat verder niets aan scholing gedaan hoeft te worden.
Er moet aandacht blijven voor meer tijd en kennis voor borstvoeding in de opleidingen binnen de
zorg.
Op organisatieniveau vormen de borstvoedingscoaches een aanvulling. Vanuit Baby&Borst zal
nagestreefd worden dat toelating tot de opleiding supervisie door een IBCLC vraagt, bij voorkeur
binnen de organisatie. Deze lactatiekundige zal ook de praktijkbeoordeling uitvoeren. Dit vraagt
van de betreffende lactatiekundigen dat zij kennis hebben of opdoen over werkbegeleiding.
Baby&Borst zal hiervoor waar nodig scholing aanbieden.
Op niveau van individuele zorg aan ouders zullen de coaches ingezet kunnen worden zolang er
sprake is van een in principe normale zorgsituatie. Bij optreden van problemen zal vertraging van
doorverwijzen zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Anderzijds kan inzetten van de coach in
een gezin waar problemen waarschijnlijk lijken (bijvoorbeeld door een traumatisch eerdere
ervaring) naar verwachting zorgen voor uitblijven of beheersbaar blijven van complicaties.
De NLV en Baby&Borst zullen in onderling overleg duidelijk blijven maken hoe de verschillen de
samenwerking optimaal ingezet kunnen worden om tot betere borstvoedingbegeleiding te komen.
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