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De laatste nieuwsbrief van een veelbewogen jaar 
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen wenst u 
prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2021!  

 



 

Nieuwe NVL-voorzitter  



 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVL, die op 7 november 2020 
online werd gehouden vanuit een studio in Utrecht, is Karin Tiktak benoemd tot 
bestuursvoorzitter. Teddy Roorda trad af na 6 jaar de vereniging met veel 
enthousiasme, kundigheid en toewijding te hebben geleid.  

Karin sloot in de zomer haar bestuursperiode af als voorzitter van ELACTA, 
de overkoepelende Europese vereniging voor beroepsorganisaties van IBCLC’s. Zij heeft 
een zelfstandige praktijk in Zuid-Holland en daarnaast werkt ze als lactatiekundige voor 
de gemeente Den Haag bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Tevens neemt ze in haar 
voorzittersrol zitting in de Landelijke Borstvoedingsraad. 

 

  

COVID19 en borstvoeding  
De lactatiekundige IBCLC ontbreekt nog steeds op de officiële lijst van noodzakelijke 
zorgberoepen van de Rijksoverheid. De NVL-leden zijn hierover zeer bezorgd en zeer 
teleurgesteld, gezien het belang van de zorg en vele vragen om ondersteuning door 
cliënten en ketenzorgpartners. Het bestuur is daarom opnieuw in actie gekomen richting 
het Ministerie van VWS om de lactatiekundige IBCLC op deze lijst toegevoegd te krijgen. 
Verder heeft het bestuur een persbericht en een petitie opgesteld en deze binnen het 
NVL-netwerk verspreid. Wij stellen het zeer op prijs wanneer ook u deze beide berichten 
met uw achterban deelt en uw eigen relaties vraagt de petitie te ondertekenen. 
#samensterkvoorborstvoeding #lactatiekundigeIBCLC 



 

Voor de handreikingen omtrent het veilig en verantwoord handelen van de 
lactatiekundige IBCLC vindt u documentatie op onze website. 

Voor moeders die borstvoeding geven aan hun baby tijdens deze pandemie verwijzen 
we naar: https://www.lalecheleague.nl/borstvoeding-abc/artikel/313-borstvoeding-en-
het-coronavirus-covid-19  

 

 

Definitie Lactatiekundige zorg 
Om het beroep van lactatiekundige IBCLC ook bij andere zorgprofessionals meer bekend 
te maken, bleek er behoefte te zijn aan een nauwkeuriger definitie. Zo wil de 
lactatiekundige niet alleen voor gezinnen in beeld zijn, maar ook voor de politiek, de 
overheid en de hele zorgketen, kortom: van het management tot op de werkvloer.  
 
Een lactatiekundige IBCLC is de specialist op het vlak van borstvoeding. Haar 
expertise start als een borstvoedingssituatie afwijkt van de normale 
situatie. Een lactatiekundige IBCLC heeft up-to-date professionele know-
how over zowel de fysiologie als de pathologie van het 
borstvoedingsproces. Zij is dé expert op het gebied van borstvoeding en heeft 
professionele vaardigheden en kennis. De competenties van een 
lactatiekundige IBCLC zijn vastgelegd in het beroepsprofiel van de NVL. 
 
Zoals verloskundigen kennis en vaardigheden hebben om normale zwangerschappen en 
bevallingen te begeleiden, mag verwacht worden dat geboortezorgmedewerkers kennis 
en vaardigheden hebben om normale borstvoedingssituaties te begeleiden (zoals hulp 
bij zorgvuldig aanleggen). Wanneer er sprake is van afwijkingen van het normale, 
verwijzen verloskundigen door naar gynaecologen. 
Als geboortezorgmedewerkers te maken hebben met afwijkende borstvoedingssituaties, 
is het de bedoeling dat zij doorverwijzen naar een lactatiekundige IBCLC, 
zodat borstvoedende moeders en baby’s de gepaste, gespecialiseerde zorg kunnen 
krijgen bij hun probleem. 
 
 Voor een uitgebreide profielschets verwijzen we naar het NVL-Beroepsprofiel.    

 

Basiskwaliteitseisen 
 
Om te waarborgen dat lactatiekundigen IBCLC zorg van hoge kwaliteit leveren, heeft de 



 

NVL voor haar leden basiskwaliteitseisen opgesteld en deze hebben recent een update 
ondergaan. Een cliënt die een lactatiekundige IBCLC raadpleegt, weet hierdoor dat ze 
mag rekenen op professionaliteit van een hoog niveau. Deze eisen worden continu 
aangepast aan nieuwe of veranderende wetgeving en aan de behoeften van het 
zorgveld. Daarmee wil de NVL een krachtig signaal afgeven naar zowel cliënten als 
zorgverleners over het belang dat zij hecht aan de kwaliteit van zorg voor gezinnen 
waar borstvoeding wordt gegeven en voor het onderwerp ‘borstvoeding’ in brede zin. Er 
blijkt nog regelmatig onduidelijkheid te zijn over wat een lactatiekundige allemaal kan 
bieden, hoe een IBCLC dat doet en hoe daarmee een ‘kansrijke start’ kan worden 
ondersteund.  
U bent van harte uitgenodigd eens een blik te werpen op het document 
Basiskwaliteiteisen dat hiervoor is ontwikkeld!   

 

 

Borstvoedingsthee  
Ook de NVL heeft via de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bericht gekregen over 
het rapport van het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek 
(BuRO), waarin borstvoedingsthee wordt afgeraden voor gebruik 
door lacterende vrouwen. De NVL is, zoals altijd met componenten die in de 
moedermelk verschijnen of verdwijnen, kritisch op het onderzoek dat daaraan ten 
grondslag ligt. Componenten uit het voedsel van de moeder worden afgebroken en in 
kleinere delen of als compleet molecuul opgenomen in het bloed van de moeder. Uit het 
bloed van de moeder wordt moedermelk gemaakt, maar componenten in het bloed 
kunnen vaak niet 1-op-1 in moedermelk overgaan. Vele studies tonen aan 
dat componenten die vóórkomen in het voedsel van de moeder, niet meer meetbaar zijn 
in moedermelk. Wanneer deze nog wél meetbaar zijn, is er nog een volgende fase in 
het borstvoedingsproces die van belang is: de componenten moeten de vertering in de 
maag van de borstgevoede baby (kunnen) overleven én (kunnen) worden opgenomen 
via het darmkanaal. Als dat het geval is, is tot slot de vraag of de resterende 
metabolieten effecten of risico's hebben. Met het oog op de farmacokinetiek van de 
bestanddelen van borstvoedingsthee gaat de NVL op zoek naar meer literatuur over de 
besproken werkzame stoffen, zodat de argumentatie achter het NVWA- advies helderder 
wordt.  
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