Delft, 5 januari 2021
Geachte,
Op 15 december 2020 hebben wij aan de heer … het verzoek gestuurd om het beroep van
lactatiekundige IBCLC op te nemen in de lijst van noodzakelijke zorgberoepen. Op vrijdag 18 december
2020 ontvingen wij uit uw naam een afwijzend antwoord op die vraag. Wij zien ons genoodzaakt te
reageren.
Ten eerste betreuren we het dat zowel ons vak als de naam van onze organisatie niet correct is
genoteerd. Wij zijn geen ‘lactatieDESkundigen’, maar ‘lactatiekundigen’. Zo spreken we ook niet van
‘verlosDESkundigen’ of van ‘verpleegDESkundigen’. Wij zijn internationaal gecertificeerde,
specialistische professionals. Er is geen enkele andere professional in het hele zorgveld die meer
verstand van borstvoeding en lactatie heeft dan de lactatiekundige IBCLC.
Ten tweede worden, doordat u in uw brief de zinsnede ‘verboden om uit te oefenen’ gebruikt en alleen
maar verwijst naar het beperken van contactmomenten en reisbewegingen, zonder inhoudelijke
onderbouwing onze argumenten voor het belang van uitoefening van ons vak, van tafel geveegd. Wij
zijn hierover verbijsterd en met ons vele collega-professionals in de geboortezorg en, nog veel
belangrijker, ouders, die aangeven dat ze zitten te springen om lactatiekundige zorg of die melden dat
ze zich destijds geen raad hadden geweten met de borstvoedingsrelatie als er geen lactatiekundige
was geweest om ze op weg te helpen. Wij zijn daarom een petitie gestart die wij breed verspreiden en
waarvoor inmiddels circa 14.500 handtekeningen zijn gezet.
Ten derde is het uitermate zorgelijk dat het Ministerie van VWS, met minister Hugo de Jonge aan het
hoofd, niet lijkt te begrijpen waar gezondheid begint. Borstvoeding legt de basis voor een goed
werkend immuunsysteem dat bij ziekte, onder andere door Corona, zo hard nodig is. VWS staat
notabene aan de wieg van het project ‘Kansrijke Start’ en benadrukt het belang van ‘de eerste 1000
dagen’! De geboortezorgketen verricht fundamenteel werk in het waarborgen van de doelen van dit
project. Dat is waarom ook verloskundigen en kraamverzorgenden hun werk mogen blijven doen. Zij
zijn echter ernstig onthand, als ze niet de zorg van lactatiekundigen kunnen inroepen. Ook die zijn een
integraal onderdeel van de geboortezorgketen.
Ten vierde achten wij het zeer problematisch dat er zo weinig aandacht lijkt te zijn voor wat
internationale organisaties als de WHO en UNICEF over borstvoeding zeggen, namelijk dat er geen
betere investering in de volksgezondheid is dan borstvoeding. De Verenigde Naties geven in het
Verdrag voor de Rechten van het Kind (dat ook door Nederland is geratificeerd) aan dat kinderen recht
hebben op de ‘highest attainable standard of health’: de hoogste standaard van gezondheid.
Tot slot: zorg voor borstvoeding duldt geen uitstel. Het is nu of nooit. We laten als samenleving onze
kinderen in de steek als we hun zorg onthouden die ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. Gezonde
voeding, een gezond microbioom en gezonde stressregulatie worden vaak opgevoerd als factoren die
aan de basis staan van een goede gezondheid en bescherming tegen virussen, waaronder Corona. Dat
is ook precies waarom zorg door lactatiekundigen IBCLC bereikbaar moet blijven voor gezinnen. Deze
zorg onmogelijk maken is strijdig met het ethische grondbeginsel van gezondheidszorg en van de Eed
van Hippocrates: primum non nocere, ‘ten eerste: veroorzaak geen schade’. Wanneer de
borstvoedingsrelatie spaak loopt door gebrek aan begeleiding bij problemen, berokkent dit zowel aan
de baby als aan de ouders schade.

De NVL (de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) dringt daarom andermaal aan op herziening
van het door u genomen besluit. Wij zullen onze petitie breed delen met onze vele achterbannen met
als doel dat dit onderwerp door de Tweede Kamer wordt besproken.
Vertrouwende op uw professionaliteit en uw wijsheid,
hoogachtend,
Karin Tiktak
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

