Leiden, 26-11-2021

Betreft: verzoek tot erkenning lactatiekundigen IBCLC als noodzakelijk contactberoep

Geachte heer de Jonge, geachte heer Blokhuis,
In het belang van de gezondheid van jonge baby's en hun moeders vragen wij, de Nederlandse
Vereniging van Lactatiekundigen, u dringend om het beroep van lactatiekundige IBCLC onder te
brengen op de lijst van noodzakelijke en essentiële contactberoepen.
In onze brief van 10 maart 2021 vroegen wij om waarborging van lactatiekundige zorg in een
eventuele nieuwe lockdownsituatie, zodat ouders met borstvoedingsproblemen professionele hulp
kunnen krijgen van een lactatiekundige IBCLC als en zodra zij die nodig hebben. Op deze brief hebben
wij helaas top op heden geen reactie ontvangen.
De afgelopen weken staan in het teken van de toenemende aantallen COVID-19 besmettingen. Om
verspreiding te voorkomen worden er door de overheid, begrijpelijk, steeds meer maatregelen
genomen. In onze eerdere correspondentie is veelvuldig onderbouwd waarom borstvoeding op korte
en lange termijn belangrijk is voor de gezondheid van moeder en kind. Inmiddels is ook aangetoond
dat afweerstoffen tegen COVID-19 in moedermelk de baby extra bescherming bieden.
Tot op heden is de lactatiekundige IBCLC niet erkend als noodzakelijk contactberoep, wat ons als
beroepsvereniging zorgen baart. Wij vrezen dat bij een nieuwe lockdown lactatiekundigen niet hun
werk zullen kunnen uitoefenen en moeders daarmee zorg rondom borstvoeding mislopen. Wat
uiteindelijk tot gevolg zal hebben dat meer baby’s minder lang kunnen genieten van alle voordelen
die borstvoeding ze brengt.
Een petitie om lactatiekundigen te erkennen als noodzakelijk zorgberoep was op 01-03-2021 meer
dan 16.800 maal ondertekend en laat daarmee zien hoeveel mensen het belang zien om deze
beroepsgroep als noodzakelijk te erkennen.
Meer en meer wordt duidelijk hoe belangrijk ondersteuning voor hulp bij borstvoeding is. Uit
onderzoek van het Voedingscentrum naar borstvoeding in coronatijd blijkt dat moeders die door
corona minder lang borstvoeding gaven als voornaamste reden noemen dat ze minder hulp, steun of
advies van professionals kregen.
Wij verzoeken u dan ook met klem het beroep van lactatiekundige IBCLC toe te voegen aan de lijst
van noodzakelijk contactberoepen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en de leden van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen,
Marga Wapenaar
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