
 

       Delft, 11 januari 2021 

Geachte mevrouw Koopmans, heren Gommers en Kuipers, geacht OMT, 

Wij luiden de noodklok, aangezien onze eerdere verzoeken aan het Ministerie van VWS niet 

zijn gehonoreerd. Op de lijst van noodzakelijke zorgberoepen ontbreekt de lactatiekundige 

IBCLC. 

De NVL (de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) behartigt de belangen van haar 

leden, die internationaal gecertificeerde, specialistische geboortezorgprofessionals zijn. 

Lactatiekundigen IBCLC bieden begeleiding als er dringende vragen en problemen zijn bij 

borstvoeding. Vanwege de lockdownmaatregelen mogen wij momenteel ons werk niet doen. 

Ouders zitten echter te springen om lactatiekundige zorg. Deze zorg duldt geen uitstel; 

borstvoeding legt de basis voor een goed werkend immuunsysteem dat bij ziekte zo hard 

nodig is. VWS staat nb aan de wieg van het project ‘Kansrijke Start’ en benadrukt het belang 

van ‘de eerste 1000 dagen’! De professionals uit de geboortezorgketen verrichten 

fundamenteel werk in het waarborgen van de doelen van dit project. Zij zijn echter ernstig 

onthand, nu zij niet de zorg van lactatiekundigen kunnen inroepen, die een integraal 

onderdeel ervan zijn. 

Borstvoeding is de beste investering in de gezondheid.  De Verenigde Naties geven in het 

Verdrag voor de Rechten van het Kind aan dat kinderen recht hebben op de ‘highest 

attainable standard of health’. 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 zijn 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. Deze zorg onmogelijk maken is 

strijdig met het ethisch grondbeginsel van de 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.  

Wij vragen u dringend om te adviseren dat de lactatiekundige IBCLC wordt toegevoegd aan 

de lijst noodzakelijke zorgberoepen. Vertrouwende op uw professionaliteit en uw wijsheid, 

Hoogachtend, 

 

Karin Tiktak, Voorzitter Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen 


