Protocol werkwijze lactatiekundige IBCLC
Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid met betrekking tot COVID-19 en houdt daarvoor
primair de onderstaande uitgangspunten aan. De NVL hanteert deze ook voor haar leden.
Het RIVM geeD op dit moment niet het advies om PBM te gebruiken bij een gezin zonder verdenking op corona, tenzij
je als professional zelf kwetsbaar bent.
Richtlijnen Infec1epreven1e
De Richtlijn InfecKeprevenKe in de huisartsen- en verloskundigenprakKjk kan ook voor het lactaKekundige werk worden
gebruikt. Klik hier voor de richtlijn. LactaKekundigen in de ziekenhuizen maken gebruik van deze richtlijn.

Algemene criteria
Pas naast al het andere zorgvuldig de volgende algemene criteria toe:
- Werk op afspraak; zowel consulten aan huis als op de prakKjk zijn toegestaan.
- Kies, indien mogelijk, voor een telefonisch dan wel een videobel-consult.
- Triageer vlak voor de afspraak op corona-klachten en stel bij klachten het consult uit of bied het aan via beeldbellen.
Gebruik voor triage de online vragenlijst op www.thuisarts.nl.
- Gebruik handschoenen bij mondonderzoek en gebruik deze op de juiste manier.
- Bewaar zoveel mogelijk afstand. Indien het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te bewaren, probeer dan het
consult zo kort mogelijk te houden.
Consult op de prak1jk

Consult aan huis

Consult in een instelling

- Plan afspraken ruim, zodat mensen

- Geef geen hand bij binnenkomst.
- Overweeg het gebruik van een

- Volg naast de instrucKes

elkaar niet onnodig tegenkomen.

- Zorg dat je prakKjk leeg is (geen
boeken, speelgoed of andere
producten).

- Geef geen hand bij binnenkomst.
- Gebruik het juiste mondkapje op de
juiste manier (minimaal IIR EN 14683)
en verzoek ook de cliënt een
mondkapje te dragen en de
hygiënemaatregelen te respecteren.

- Was je handen voor en na het consult
of gebruik handalcohol.

- Laat de cliënt handen wassen bij

mondkapje bij minder dan 1,5
meter afstand; gebruik het juiste
mondkapje op de juiste manier
(minimaal IIR EN 14683).

- Was zowel bij binnenkomst als bij
vertrek je handen of gebruik
handalcohol.

van je instelling (ziekenhuis
of JGZ) ook de
bovenstaande algemene
criteria.

- Overleg zorgvuldig met je
werkgever over hoe te
handelen bij speciﬁeke
situaKes.

- Doe handschoenen aan bij
lichamelijk contact en/of wanneer
je in aanraking komt met
lichaamsvocht.

- Neem geen eten of drinken aan.

binnenkomst of gebruik handalcohol.

- Doe handschoenen aan bij lichamelijk
contact en/of wanneer je in aanraking
komt met lichaamsvocht.

- Bied geen eten of drinken aan.
- Reinig en desinfecteer alle gebruikte
materialen en oppervlakken na het
consult (bijvoorbeeld met alcohol
70%).

- Zorg voor goede venKlaKe.

Bekijk hier de instructies voor het gebruik
van handschoenen en mondmaskers!

Voorlich1ngsbijeenkomsten
Op grond van het uitgangspunt ‘werk zoveel mogelijk thuis', is het advies
om voorlichKngsbijeenkomsten voorlopig online te geven.

