Wie is wie in begeleiding bij borstvoeding en lactatie

Ook bekend als
Accreditatie

Lactatiekundige IBCLC (International Board Certified
Lactation Consultant)
Alleen IBCLC gecertificeerde lactatiekundigen staan
geregistreerd op IBLCE register
IBCLC is de enige internationaal erkende professionele
borstvoedings accreditatie. Toegekend door IBLCE
(examen commissie)
Zorgprofessionals

Lactatiekundige NLG

Zorgprofessionals moeten de nodige ervaringsuren
hebben met borstvoeding begeleiding en moeten
aanvullende scholing volgen voor het IBLCE examen

Borstvoedingscoach

Vrijwilliger
LLL leidster

Certificaat van NCLO

Certificaat van Baby En Borst

Zorgprofessionals

Kraamverzorgenden, verpleegkundigen en Moeders die zelf minimaal 6 maanden
andere zorgprofessionals die werken
hebben gevoed
onder supervisie van een lactatiekundige
IBCLC

Zorgprofessionals moeten de nodige ervaringsuren
hebben met borstvoeding begeleiding en moeten
aanvullende scholing volgen voor het NLG examen

Vaardigheid en motivatie om de rol van
Een erkend diploma als zorgverlener, of
gecertificeerd bij LLL, , tenminste twee jaar vrijwilliger uit te voeren
werkervaring in borstvoedingsbegeleiding
en werkzaam zijn in een organisatie

Klinische uren vooropleiding 1000 ervaringsuren in borstvoedingsbegeleiding in een
gecontroleerde omgeving

1000 ervaringsuren in borstvoedingsbegeleiding in een
gecontroleerde omgeving

Moet ten minste twee jaar werkzaam zijn Geen
als gecertificeerd zorgverlener in de
begeleiding bij borstvoeding

Scholing borstvoeding

Minimaal 114 uur volgens kenniskader NLG van VSBB.
45 uur gebaseerd op de Breastfeeding
Voldoen aan praktische vaardigheden zoals vastgelegd in Counseling Training Course van Unicef
vaardighedenkader NLG van VSBB
Voldoende praktijkbeoordeling
Voldoende reflectieverslag

70 uur zelfstudie

Kenniskader NLG van VSBB

Niet vastgelegd

LLL heeft gedragsregels vastgelegd

Wie

Vooropleiding

Standards of practice

https://iblce.org/wp‐
content/uploads/2017/05/ibclc‐detailed‐
content‐outline‐for‐2016‐for‐
publication.pdf
https://iblce.org/resources/professional‐
standards/

Certificaat van de eigen organisatie

Recertificeren

Elke 5 jaar hercertificeren met gemiddeld 15 uur scholing Elke vijf jaar hercertificeren op voorwaarde van
per jaar (CERPS). Moet 1 x per 10 jaar opnieuw examen
voldoende praktijkuren, deelname aan intervisie en
doen
voldoende geaccrediteerde bijscholingen.

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

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

Werk

Werkt in de gezondheidszorg (ziekenhuis, kraamzorg, JGZ,
eigen praktijk) in Moeder en Kind zorg, traint zorg
professionals, verantwoordelijk voor beleid, doet
onderzoek

Werkt in een organisatie met gezonde
moeders en gezonde baby's. Verwijst bij
complexe situaties naar IBCLC. Is geen
zelfstandige beroepsbeoefenaar

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

Scope

Alle borstvoedingsproblemen inclusief complexe situaties, Alle borstvoedingsproblemen inclusief complexe situaties, Gezonde moeder en gezonde baby.
high‐risk baby's, mondonderzoek, vroeggeboorte
high‐risk baby's, mondonderzoek, vroeggeboorte
Verwijst door bij complexe casuistiek

Werkt in de gezondheidszorg (ziekenhuis, kraamzorg, JGZ,
eigen praktijk) in Moeder en Kind zorg, traint zorg
professionals, verantwoordelijk voor beleid, doet
onderzoek

www.nvlborstvoeding.nl

Moeder tot moeder contact

