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Lactatiekundige IBCLC als noodzakelijk zorgberoep 
 
De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) is de beroepsorganisatie van lactatiekundi-
gen IBCLC, de internationaal gecertificeerde experts op het gebied van borstvoeding. Deze professi-
onals staan met hun werk letterlijk en figuurlijk aan de wieg van de gezondheid van de nieuwe ge-
neratie. Omwille van pasgeboren baby’s en hun moeders pleit de NVL daarom voor opname van de 
beroepsgroep in de lijst van noodzakelijke zorgberoepen. 
 
Borstvoeding: cruciaal voor gezondheid 
Veel recent wetenschappelijk bewijs laat het belang zien van een goede start voor de gezondheid later 
in het leven. De overheid onderschrijft dit via aandacht voor ‘de eerste 1000 dagen’ en een  
‘kansrijke start’. Borstvoeding is daarin op grond van de biologische blauwdruk van een baby essenti-
eel. Ook UNICEF, de WHO en de Sustainable Development Goals benadrukken dit.   
Het is daarom onaanvaardbaar dat het vak van lactatiekundigen IBCLC niet bij de cruciale of de medi-
sche zorgberoepen is ingedeeld, maar bij de ‘niet-uitgezonderde contactberoepen’. Werkers in deze 
beroepen mogen gedurende de lockdown hun vak niet uitoefenen. Daarmee komt voor cliënten de 
lactatiekundige zorg in gevaar, terwijl borstvoeding juist nu van essentieel belang is. Met het oog 
daarop heeft het bestuur van de NVL op 15 december 2020 een brief gestuurd aan het Ministerie van 
VWS en de Nederlandse ZorgAutoriteit met het verzoek de lactatiekundige IBCLC per direct onder te 
brengen bij de noodzakelijke zorgberoepen.   
 
Borstvoedingszorg: cruciale zorg 
De belangrijkste argumenten voor indeling bij de cruciale of noodzakelijke zorgberoepen zijn deze: 
1. Via het proces borstvoeding wordt het product moedermelk overgedragen. Naast een scala aan 
andere stoffen die ontbreken in kunstvoeding, bevat moedermelk cruciale immuunfactoren. Speci-
fieke antistoffen tegen COVID19 zijn aangetoond in melk van moeders die zijn blootgesteld aan het 
coronavirus. Juist NU is het dus heel belangrijk dat baby's zo lang mogelijk borstvoeding krijgen.  
2. De beschermende eigenschappen van borstvoeding staan vanwege het coronavirus nu extra in de 
schijnwerpers. Momenteel besluiten meer moeders om borstvoeding te geven en lang te voeden. Zij 
roepen daarvoor de expertise van de lactatiekundige IBCLC in, die nodig is als de borstvoedingssituatie 
afwijkt van de normale situatie. Er is nu dus niet minder, maar méér behoefte aan lactatiekundige zorg, 
zodat moeders niet voortijdig de borstvoedingsrelatie beëindigen. Professionele ondersteuning ver-
lengt aantoonbaar de borstvoedingsduur. 
3. Consulten op 1,5 meter afstand zijn dikwijls niet werkbaar. Zowel goed meekijken bij het aanleggen 
als het doen van borst- en mondonderzoek vergt nabijheid. Lactatiekundigen IBCLC kunnen een groot 
deel van het werk simpelweg niet op afstand doen. Zij horen daarom bij de uitzonderingsberoepen.  
4. Kinderartsen, huisartsen, kraamverzorgenden, verloskundigen en JGZ-professionals rekenen als ke-
tenzorgpartners in de geboortezorg op de beschikbaarheid van lactatiekundige zorg. Zij verwijzen moe-
ders en baby’s bij borstvoedingsproblemen door naar lactatiekundigen, zoals beoogd in de  
Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding. 
 
Lactatiekundige IBCLC: cruciale zorgverlener 
Er zijn, kortom, belangrijke redenen om de lactatiekundige IBCLC aan te merken als cruciale zorgverle-
ner. De NVL vraagt daarom met klem aan het Ministerie van VWS en de Nederlandse Zorg Autoriteit 
om deze zorg de plaats te geven die ze verdient, zodat lactatiekundigen IBCLC juist ook in deze risico-
volle tijden een bijdrage kunnen leveren aan ondersteuning van de gezondheid van moeders en baby’s. 
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