
 
 
 
Beste leden, 
 
Graag willen we jullie een update geven van wat het bestuur doet in relatie tot de gevolgen van de 
lockdown voor de lactatiekundige beroepsuitoefening. We zien via de Facebookgroep en via de mails 
die jullie ons sturen, dat er veel ideeën zijn om onze positie onder de aandacht te brengen en we 
waarderen het zeer dat iedereen meedenkt en probeert om tot creatieve oplossingen te komen voor 
meer publiciteit; blijf dat vooral doen! Minister-president Rutte sprak tijdens de persconferentie over 
de val van het kabinet over het belang van openheid over besluitvorming; die willen ook wij graag 
geven, dus we vragen je deze lange brief in z'n geheel zorgvuldig te lezen. Jullie hebben veel vragen en 
wij willen die serieus beantwoorden. 
 
Net voor de kerst hebben we jullie via de nieuwsbrief bijgepraat. We hadden eind december net de 
brief van het Ministerie van VWS ontvangen waarin stond dat ons beroep “verboden om uit te oefe-
nen” was. We hebben dit uitgelegd als een verbod op live consulten (videobellen, telefonisch contact 
of e-mailconsulten wel mogelijk). We hebben vervolgens gewerkt aan een concept voor een stevige 
reactie naar het Ministerie van VWS en die brief is op 5 januari de deur uitgegaan. De begeleidende 
mail opende als volgt: “Wij zijn onthutst door de reactie die uw programmadirectie heeft gestuurd op 
onze brief.  Wij hebben ons genoodzaakt gevoeld om een gedegen reactie te formuleren en sturen u 
deze bijgaand toe.” Je vindt die brief hier < https://www.nvlborstvoeding.nl/antwoord-op-brief-van-
vws/>; een afschrift hiervan is ook naar de Vaste Kamercommissie van VWS gegaan. (Een overzicht van 
de acties in relatie tot de coronamaatregelen vind je hier <https://www.nvlborstvoeding.nl/tijdlijn-
acties-covid-19/>; we werken dit document eenmaal per week bij.) 
Ook is er op dinsdag 12 januari via een lid met connecties een mail van het bestuur naar het OMT 
gestuurd en naar de heren Gommers en Kuipers en mevrouw Koopmans. Op donderdag 14 januari 
kwam tijdens de bestuursvergadering een reactie binnen van de heer Kuipers dat hij onze vraag zal 
voorleggen bij VWS. Dat is mooi, maar het is uiteraard nog altijd geen garantie dat we (op korte ter-
mijn) op het ‘goeie’ lijstje komen te staan en dat het werkverbod wordt opgeheven. 
 
We staan dus met z’n allen voor de situatie dat velen van ons geen live consulten mogen doen, terwijl 
moeders en baby’s onze zorg hard nodig hebben. We hebben daarover in de bestuursvergadering van 
14 januari gesproken: wat doet dat met ons? Hoe staan we daarin en hoe kunnen we daarmee om-
gaan? Tijdens de recente Zoom-bijeenkomst op woensdag 6 januari, georganiseerd door één van de 
leden, kwam uiteraard ook deze prangende vraag aan de orde: ‘Wie doet er ondanks het verbod toch 
live consulten?’ Het bleek dat velen dit doen. Een andere vraag was: ‘Als je dat doet, hoe pak je dat 
aan, hoe kleed je dat in?’ Diverse mensen kwamen in essentie met dit argument: ‘Ik vind dat we de 
moeders en baby’s niet in de kou mogen laten staan, dus ik doe het en leg het uit.’ 
Over dit aspect heeft het bestuur gesproken, over het ethische dilemma van je enerzijds aan de regels 
willen en moeten houden en anderzijds in hart en nieren de urgentie van je werk voelen en dus die 
‘highest attainable standard of health’ willen waarborgen, die het doel is van het (ook door Nederland 
geratificeerde) Verdrag voor de Rechten van het Kind en die we daarom ook in de stevige vervolgbrief 
aan het ministerie hebben benoemd (zie link hierboven). 
 
We hopen dat jullie begrijpen dat het bestuur voor een zeer lastige situatie staat, zowel op het micro-
niveau van instructies aan de leden, als op het mesoniveau van contact met ketenzorgpartners en 
op het macroniveau van het bepleiten van de positie van de beroepsgroep bij de overheid. 
 
Voor dat microniveau kunnen we niet zomaar zeggen: ‘Ga je gang maar, mensen; wat maken ons die 
regels uit!’ Ook wij zien uiteraard het grote belang van zorgvuldigheid en behoedzaamheid om te zor-
gen dat wij als professionals geen schakel zijn of worden in een keten van besmettingen. We delen 



echter het gevoel dat er met de huidige voorschriften een onrechtvaardige situatie ontstaat in relatie 
tot de rechten van het kind (en ook die van de moeder). We begrijpen dat sommige leden het als 
problematisch ervaren dat er collega's zijn die het werkverbod negeren. Toch begrijpen we ook dat 
sommigen wegens het gevoel van onrechtvaardigheid tot burgerlijke ongehoorzaamheid besluiten en 
toch consulten doen. Sommige collega’s blijken heel openlijk met moeders te bespreken wat de situa-
tie is. Ze geven aan dat het officieel niet mag (veel moeders hebben daar ook al wat over gehoord en 
bellen aarzelend of (veel) te laat… of zelfs helemaal niet, met alle hartverscheurende en uiterst zorge-
lijke gevolgen van dien); ze melden dat ze dat onrechtvaardig vinden en medisch ethisch gezien onver-
antwoord (‘primum non nocere’ – first, do no harm) en dat ze daarom bereid zijn om toch te komen 
en erop vertrouwen dat moeders vertrouwelijk met zo'n huisbezoek zullen omgaan. Tijdens de Zoom-
meeting gaven sommigen aan het heel problematisch te vinden dat er lactatiekundigen zijn die min of 
meer publiekelijk laten weten dat ze gewoon niet-virtueel aan het werk zijn. 
Voor het mesoniveau moeten we op de één of andere manier onze ketenzorgpartners duidelijkheid 
geven over de vraag of we beschikbaar zijn of niet en of zij dus bij dringende casuïstiek naar ons kunnen 
doorverwijzen. Ook zij zien het urgente belang van onze zorg en willen gezinnen kunnen melden dat 
ze contact met ons kunnen opnemen. 
Voor het macroniveau, tot slot, is de situatie natuurlijk hopeloos problematisch: als wij ons zonder 
meer neerleggen bij dit besluit, zou het bijna kunnen lijken alsof we het ermee eens zijn dat onze zorg 
niet cruciaal is. Tegelijkertijd kunnen een burgerlijk ongehoorzame houding en het negeren van een 
deel van de regels ertoe leiden dat we niet als een serieuze, maar als een onprofessionele gespreks-
partner worden gezien, terwijl we juist op zoek zijn naar meer erkenning van ons beroep (reden 
waarom we ook onze zaak onder de aandacht trachten te brengen van politici en andere invloedrijke 
mensen). Het is niet eenvoudig daarin de juiste balans te bepalen. 
 
Het bestuur moet met beperkte tijd manoeuvreren tussen al deze aspecten en strategische overwe-
gingen en kan niet voor de individuele lactatiekundige een ethische afweging maken. Dat zullen jullie 
als leden allemaal zelf moeten doen. Het bestuur heeft bovendien geen mogelijkheden om individuele 
werkwijzen te controleren. Wie wél live consulten doet, moet zich realiseren daarmee een keuze te 
maken die een eigen verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het bestuur is in verband daarmee 
ook bezig contact te zoeken met een (pro deo) advocaat die betrokken was bij een aantal verloskun-
dige juridische kwesties en die ervaring heeft met het bepleiten van zaken die de rechten van de vrouw 
in de geboortezorg centraal stellen. Op grond van de visie en missie van de NVL zal het bestuur jegens 
leden die ervoor kiezen om wél live consulten te doen, geen disciplinaire maatregelen nemen. Het 
bestuur vindt het belang van moeders en baby’s voor de lange termijn te groot; het mag niet zo zijn 
dat dat belang moet wijken voor een administratieve maatregel (namelijk dat we als lactatiekundigen 
IBCLC niet BIG-geregistreerd zijn en niet uit de basisverzekering worden vergoed). Om daarover bij het 
ministerie een signaal af te geven, is een opzet gemaakt voor een belactie; je vindt de instructies daar-
voor hier <https://www.nvlborstvoeding.nl/werkwijze-lactatiekundigen-in-verband-met-de-lock-
down-2/>. Tevens hebben we voor iedereen die de NVL-website bezoekt een nieuw bericht op het 
openbare deel gezet < https://www.nvlborstvoeding.nl/werkwijze-lactatiekundigen-in-verband-met-
de-lockdown/ >. 
 
Dit is de stand van zaken. We hopen dat jullie op basis hiervan tot een weloverwogen besluit kunnen 
komen voor hoe je zelf met de huidige omstandigheden wilt omgaan. En als je goede ideeën of waar-
devolle contacten hebt... we horen heel graag van jullie! We doen dan ons best om daar, na onderling 
overleg en in lijn met de visie en missie van de NVL, actie op te ondernemen! 


