Wie is wie in begeleiding bij borstvoeding en lactatie

Ook bekend als
Accreditatie

Wie

Vooropleidingseis

Klinische uren
vooropleiding
Scholing borstvoeding

Standards of practice
Recertificeren

Werk

Scope

Lactatiekundige IBCLC
Borstvoedingscoach
(International Board Certified Lactation Consultant)
Alleen IBCLC gecertificeerde lactatiekundigen staan
geregistreerd in het IBLCE-register
IBCLC is de enige internationaal erkende professionele
Certificaat van Baby & Borst, Almere
borstvoedingsaccreditatie, toegekend door de IBLCE
(International Board of Lactation Consultant Examiners, de
internationale examen commissie)
Zorgprofessionals
Kraamverzorgenden, verpleegkundigen en andere
zorgprofessionals die werken onder supervisie van een
lactatiekundige IBCLC
Zorgprofessionals moeten de nodige ervaringsuren
Erkend diploma als zorgverlener
hebben in borstvoedingsbegeleiding en aanvullende
' Gecertificeerd bij VBN of LLL
scholing volgen voor het IBLCE examen
' Ten minste twee jaar werkervaring in
borstvoedingsbegeleiding en werkzaam in een organisatie
1000 ervaringsuren in borstvoedingsbegeleiding in een
Ten minste twee jaar werkzaam zijn als gecertificeerd
gecontroleerde omgeving
zorgverlener in de begeleiding bij borstvoeding
Minimaal 90 uur Exam Blueprint
45 uur gebaseerd op de Breastfeeding Counseling Training
Course van Unicef
Voldoende praktijkbeoordeling
Voldoende reflectieverslag
http://iblce.org/resources/professional-standards/
Niet vastgelegd
Elke 5 jaar recertificeren met gemiddeld 15 uur scholing
per jaar (CERPS) of examen
Elke 10 jaar opnieuw examen doen
Binnen de gezondheidszorg (ziekenhuis, kraamzorg, JGZ,
verloskundige praktijk) en/of in eigen praktijk
' begeleidt in moeder-/kindzorg
' traint zorgprofessionals
' neemt verantwoordelijkheid voor instellingsbeleid
' doet onderzoek
Alle borstvoedingsproblemen (met oraal onderzoek)
bij gezonde en zieke baby's inclusief complexe situaties,
high-risk baby's, vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen

Vrijwilligers
VBN contacpersoon bij vereniging Borstvoeding Natuurlijk
' LLL leidster bij La Leche League NL
Certificaat van de eigen organisatie

Moeders die zelf minimaal 6 maanden hebben gevoed

Vaardigheid en motivatie om als vrijwilliger moeders met
vragen betreffende borstvoeding te begeleiden en te
ondersteunen.
Geen
70 uur zelfstudie

Gedragsregels VBN en LLL

Certificaat is 3 jaar geldig
Gemiddeld 4 uur scholing per jaar vereist

Scholing is vastgelegd binnen het beleid van VBN en LLL.
Gemiddeld 6 uur per jaar verplichte bijscholing

In een organisatie met gezonde moeders en gezonde
baby's (kraamzorg, eerstelijns verloskundige praktijk)
' Is geen zelfstandig beroepsbeoefenaar

Vrijwilligerswerk
' Vooral gericht op contact van moeder tot moeder, geeft
informatie over borstvoeding en verwijst indien nodig door
naar de lactatiekundige

Gezonde moeder en gezonde baby
' Dient door te verwijzen bij complexe casuistiek

Moeder tot moeder contact

www.borstvoeding.nl
Samenwerkende Borstvoeding Organisaties

