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VOORWOORD

Teddy Roorda

Voorzitter

In 2019 hadden we voor de eerste keer twee ALV’s.: een voorjaars-ALV in mei en een najaars-ALV in 
november.

In 2019 namen we afscheid van bestuursleden Annet Mulder, Nanny Gortzak en Janette Timmermans. 
We verwelkomden Marjan Mühren, Anouk Bolhaar en Tineke De Backer als nieuwe bestuursleden. 
Femmie de Jong besloot in het najaar haar taken als secretaris neer te leggen.

Tijdens de voorjaars-ALV werd gestemd voor deelname aan FBZ-rechtshulp, waardoor leden van de 
NVL recht hebben op gratis 10 uur rechtshulp per jaar. Deze rechtshulp heeft betrekking op
arbeidsvoorwaarden.

Het document bijvoeding werd gelanceerd op de voorjaars-ALV van 2019.

Er werd hard gewerkt aan een PR-plan met het doel om als NVL meer zichtbaar te zijn, zowel intern als
extern.

Het ministerie van VWS publiceerde eind 2019 een rapport over de ervaringen van moeders met het 
consultatiebureau en de begeleiding bij borstvoeding. Het Ministerie van VWS, de Bernard van Leer 
Foundation, GGD Amsterdam en het Voedingscentrum willen weten wat er verbeterd kan worden aan 
de ondersteuning en omgeving van moeders bij het geven van borstvoeding. In het eerste kwartaal 
van 2020 wil VWS een voorstel doen voor eventuele vervolgstappen. De NVL is hierbij betrokken en zal 
in de gesprekken met VWS en andere betrokken partijen de belangen van de lactatiekundigen IBCLC
steeds blijven benadrukken.

Met hartelijke groet,

Teddy Roorda 
Voorzitter NVL 
Februari 2020
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ORGANISATIE
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
Sinds 1993 is de NVL de 
beroepsvereniging van Lactatiekundigen
IBCLC. De NVL behartigt de belangen van 
de lactatiekundigen IBCLC. Het certificeren 
als IBCLC door de IBLCE en het 
onderschrijven van de Code of
Professional Conduct is een eis voor het 
lidmaatschap en een garantie voor de 
kwaliteit van de lactatiekundige IBCLC. 
De NVL kent ook aspirant-leden. Dit zijn 
leden die in opleiding zijn tot IBCLC. De 
vereniging is aanspreekpunt voor haar 

Een aantal instellingslactatiekundigen heeft 
ook een eigen praktijk, waardoor het totaal 
percentage boven de 100 komt.

De taakuitoefening van lactatiekundigen 
IBCLC in verschillende posities en 
werkomgeving wordt beschreven in het
beroepsprofiel.

Van de tien leden van
leden en vertegenwoordigt haar leden bij
derden.
De NVL is echter veel meer dan een 
lidmaatschapsnummer voor de factuur! 
Met allerlei achtergronden en 
werkzaamheden in verschillende settings, 
kunnen de leden elkaar goed aanvullen, 
elkaar scherp houden en van elkaar leren. 

het eerste jaar 1993, 
zijn er acht nog 
steeds lid van de
NVL. 

2019
405 leden

Sinds 2019 zijn 
instellingslactatiekundigen door hun 
lidmaatschap van de NVL ook meteen 
lid van de vakbond FBZ. FBZ voert voor 
hun sector de CAO-onderhandelingen. 
Het blijft een uitdaging om in beeld te 
komen bij instellingslactatiekundigen.

Zelfstandigen 192 (43%)
UMC 16 (4%)

Algemene Ziekenhuizen 125 (31%)
Kraamzorg 49 (12%)

JGZ 36 (9%) 
Verloskundigen 42 (10%)

Diëtisten 4 (1%)  

De contributie voor leden € 180,00 per
kalenderjaar.
De contributie voor aspirant leden € 90 per
kalenderjaar.
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BESTUUR

Het bestuur van de NVL bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 tot 4 
algemene bestuursleden.
Na elke voorjaars ALV wordt in verband met eventuele nieuwe bestuursleden de 
taakverdeling opnieuw bekeken en eventueel aangepast.
De bestuursleden ontvangen een vergoeding van de NVL voor hun werk voor de
vereniging.

Bij een bestuurssamenstelling is het altijd even het zoeken naar nieuwe balans met een 
goede taakverdeling en naar het evenredig verdelen van de werklast. Het is fijn als 
iedereen datgene kan doen waar de eigen interesses en competenties het beste tot hun 
recht komen.
Bij het bestuursweekend in 2019 werd duidelijk dat de secretaris haar functie niet langer 
kon vervullen. Een van de andere bestuursleden heeft haar functie op zich genomen.

Volgens de statuten van de NVL worden bestuursleden gekozen voor een periode van 3 jaar, 
waarna 3 maal verlenging met 1 jaar mogelijk is.
Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.

ALGEMENE  LEDENVERGADERING

BESTUUR

NVL 
COMMISSIES 

NVL 
WERKGROEPEN 

BIJDRAGE 
EXTERNE

COMMISSIES
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Teddy Roorda

Voorzitter
(v.a. 2015 – 2021, 
niet herkiesbaar)

Marjes Elling

Penningmeester
(v.a. 2018 – 2021)

Femmie de Jong

Secretaris 
(afgetreden oktober 
2019) 

Voorzitter

· Aansturen bestuur
· Voorbereiden en voorzitten van bestuurs- en

ledenvergaderingen
· Extern vertegenwoordigen van de NVL en 

onderhouden van contacten met 
stakeholders

· Contactpersoon FBZ
· Vertegenwoordigen van NVL in internationale

contacten (ELACTA)
· Mail voorzitter@nvlborstvoeding.nl

Penningmeester

· Uitzetten financiële beleidslijnen
· Opstellen begroting
· Financieel beheer
· Jaarlijkse verantwoording kascommissie
· Financieel jaarverslag regelen
· Mail penningmeester@nvlborstvoeding.nl

Secretaris

· Verslaglegging vergaderingen
· Officiële correspondentie met leden
· Voorbereiden en maken jaarverslag
· Voorbereiden ledenvergadering
· Mail secretaris@nvlborstvoeding.nl

JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

 2019
PA

G
IN

A

6



Cora Moerman

Bestuurslid
(v.a. 2014 – 2020, 
niet herkiesbaar)

Anouk Bolhaar

Bestuurslid
(v.a. 2019-2022) 

Marjan Muhren

Bestuurslid
(v.a. 2019-2022) 
Interim Secretaris

Tineke De Backer

Bestuurslid
(v.a. 2019- 2022)

·Vicevoorzitter Tineke
·Basiskwaliteitseisen Marjan en Anouk
·Klachtencommissie Tineke en Teddy
·Dropbox/Office 365 beheer Marjan
·Ledenadministratie Cora en Anouk
·Website Marjan, Cora en Anouk
·Nieuwsbrieven Cora, Anouk en Marjan
·PR-beleid Marjan en Anouk
·Sociale Media Anouk en Marjan
·Bestellingen Cora
·Mailboxen
info@nvlborstvoeding.nl  Marjan en back up Tineke
leden-administratie@nvlborstvoeding.nl Cora en Anouk
webbeheerder@nvlborstvoeding.nl Cora en Anouk
klachten@nvlborstvoeding.nl Tineke
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Lidmaatschappen | Verzekeringen | Overeenkomsten

Elacta  De NVL is als vereniging lid van de Europese 
vereniging voor lactatiekundigen IBCLC.

Hiermee zijn alle leden van de NVL lid van ELACTA. 
ELACTA geeft het blad Lactation and Breastfeeding
uit. Onze leden kunnen dit via de website van 
ELACTA gratis lezen. Door na het lezen vragen 
te beantwoorden zijn gratis CERP’s te verdienen. 
ELACTA organiseert elke 2 jaar een Europees
congres. Het congres in 2020 is in Milaan. Tijdens 
het tweejaarlijkse congres vinden er verkiezingen 
voor bestuursfuncties plaats en wordt de General 
Assembly gehouden. Onze voorzitter 
vertegenwoordigt de NVL.  

Every IBCLC in Europe is
recognized as the professional

authority in lactation and 
breastfeeding care. ELACTA is

involved in all aspects of the promotion, 
protection and support of breastfeeding

at local, national and European
levels, reaching out to global

lactation community

ENCA Nederland  ENCA Nederland is de Nederlandse afdeling van het European 
Network of Childbirth Associations. In Nederland wordt ENCA

gevormd door afgevaardigden van organisaties die werkzaam zijn in het brede veld van de 
perinatale zorg. Het is een overkoepelend orgaan, waarvan de leden elkaar informeren, 
samenwerking bevorderen en de krachten bundelen. ENCA vergadert tweemaal per jaar. 
De NVL was in 2019 niet vertegenwoordigd op vergaderingen van ENCA. Daardoor zijn er 
geen verslagen van vergaderingen te delen. Het streven is dat er in 2020 weer een 
deelnemer namens de NVL bij de vergaderingen aanwezig is.

FBZ  De FBZ is een vakbond voor zorgprofessionals. De NVL is als vereniging lid van 
de FBZ. De NVL ondersteunt leden vakinhoudelijk, FBZ zorgt voor de

randvoorwaarden. Deze samenwerking draagt eraan bij dat leden hun werk goed kunnen 
uitvoeren. Als lid van NVL geniet een lactatiekundige automatisch over alle voordelen van 
een vakbond. Namens de (beroeps)verenigingen onderhandelt de FBZ over 
arbeidsvoorwaarden aan grote cao- tafels, met name in de zorg.
De FBZ werkt daarbij samen met vakbonden FNV, CNV en NU’91. Leden van de NVL die 
werkzaam zijn in een instelling en vragen hebben over hun arbeidsovereenkomst, 
functiewaardering of hulp bij dreigend ontslag, hebben recht op 10 uur gratis rechtshulp 
van de FBZ.
Doordat de NVL is aangesloten bij de FBZ, is het mogelijk de contributie terug te vragen bij 
de werkgever. In 2019 is er door leden van de NVL gebruik gemaakt van de hulp van de 
FBZ.
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http://https://www.nvlborstvoeding.nl/leden/login/leden-jouw-nvl/fbz-voor-instellingslactatiekundigen/
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Centraal Beheer  De NVL heeft als vereniging een rechtsbijstandsverzekering bij 
Centraal Beheer.

Leden kunnen via de NVL met collectiviteitskorting een aansprakelijkheidsverzekering 
afsluiten bij Centraal Beheer. Hiervoor kan het formulier op de website worden ingevuld. 
Een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd schade aan spullen van een ander.

MijnDiad  MijnDiad is een praktijksoftware voor therapeuten. De NVL heeft een 
overeenkomst met MijnDiad. Er worden geen abonnementskosten voor

de NVL berekend. Wel krijgen leden van de NVL die voor dit programma kiezen 10%
korting op de kosten.
MijnDiad is in de toekomst mogelijk geschikt voor beveiligde gegevensuitwisseling met 
andere zorgverleners, bijvoorbeeld via BabyConnect.

Klachtenportaal Zorg

Sinds 2017 schrijft de wet 
Wkkgz voor, dat iedere 
zorgaanbieder moet 
beschikken over een 
klachtenregeling en een 
klachtenfunctionaris en is 
aangesloten bij een wettelijk 
erkende geschillencommissie. 
Vrijgevestigde 
lactatiekundigen voldoen aan 
de definitie van 
zorgaanbieders en zullen de 
eisen van de Wkkgz moeten
volgen. Het is dan ook
verplicht aangesloten te zijn bij 
een externe geschilleninstantie.
Leden van de NVL krijgen 20%
korting op de premie bij 
Klachtenportaal Zorg. 

Missie
1.De NVL streeft ernaar om een breed maatschappelijk

draagvlak te creëren voor borstvoeding als norm.

2.De lactatiekundige IBCLC is dé specialist voor professionele 
hoogkwalitatieve zorg bij borstvoeding.
3.De beroepsvereniging verbindt, ondersteunt en versterkt de 
lactatiekundige IBCLC die werkzaam zijn in verschillende 
werkvelden in de Nederlandse samenleving en streeft daarnaast 
naar multidisciplinaire samenwerking.
4.Elk gezin krijgt op verzoek zorg van een lactatiekundige IBCLC. 
Deze inzet van de lactatiekundige IBCLC werkt preventief en

kosteneffectief in de nationale gezondheidszorg.
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VERSLAG BESTUUR
Vergaderingen Bestuur

In 2019 is er tijdens het bestuursweekend gewerkt met Berna Sillesen. 
Berna is leiderschapscoach en bestuurslid van De Zorgprofessional.
Daarnaast is Berna een ervaren bestuurder in diverse zorgnetwerken 
en vertrouwd met de complexe zorgcontractering. We hebben 
gewerkt aan effectief vergaderen en kregen persoonlijke 
handreikingen over hoe met het bestuurswerk om te gaan.
Er is wat tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en natuurlijk 
zijn er veel vergaderpunten langsgekomen. Door dit weekend is er bij 
de nieuwere bestuursleden meer duidelijkheid gekomen over de 
werkzaamheden. 

2019
5x live vergadering 
1x bestuursweekend

1x online vergadering
2x ALV

Achter de schermen is een start gemaakt met Office365 om via deze weg goed beveiligd 
(Europese wetgeving voor databeveiliging is van toepassing bij Windows) gegevens te 
kunnen verwerken. Office 365 heeft alles onder één dak, mail, opties voor werkgroepen, 
agenda en een soort “Zoom”. Dit systeem vraagt nog wel enige oefening.
Op de mailboxen is automatisch antwoorden ingesteld.

Er is een extern bedrijf in de hand genomen om Office365 in te richten en instructiefilmpjes 
te maken. Hier gaat veel meer tijd in zitten dan gepland, maar het begin is er.
Dropbox en Office 365 worden gekoppeld zodat de overgang makkelijker verloopt.
De bedoeling is dat in de toekomst ook commissies en werkgroepen gaan werken met 
Office 365.

Beleidsplan

Het bestuur heeft in 2019 het beleidsplan

2017-2020 bijgesteld en aangevuld. Het is nu 
opgesteld voor de periode 2019-2022. Dit plan is 
gepresenteerd en goedgekeurd op de najaars-ALV. 
We hebben kunnen constateren dat er punten van 
het plan zijn aangepakt of afgerond, maar dat er 
ook nog punten zijn blijven liggen.
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ALV  Vanaf 2019 belegt het bestuur twee keer per jaar een Algemene 
Ledenvergadering:

1.   In de voorjaars-ALV wordt verantwoording afgelegd over de financiën
(financieel jaarverslag) en het gevoerde beleid (jaarverslag) in 
het afgelopen kalenderjaar;

2.   In de najaars- ALV worden de plannen voor het komende kalenderjaar
bekendgemaakt (beleidsplan) met bijbehorende
begroting.

Bij beide ALV’s worden de agenda’s aangevuld met overige 
agendapunten. Deze splitsing werd bij de najaars-ALV 2019 als positief 
beoordeeld door de aanwezige leden. Vanaf de najaars-ALV 2020 zal 
intervisie onderdeel worden van de ledenvergadering. 

2019
Aanwezig 

Voorjaar | 38 leden
Najaar | 30 leden

Ledenadministratie  In 2019 is er een aanmeldformulier aangemaakt voor op 
de website. Lactatiekundigen IBCLC die zich willen

aanmelden, kunnen het formulier online invullen. Zij ontvangen direct een bevestiging van 
het aanmelden en een melding dat contact wordt opgenomen. Hierna volgt een
introgesprek. Het introgesprek bij aanmelden wordt als zeer positief bestempeld. De 
uitschrijvingen worden sinds het 4e kwartaal van 2019 via een evaluatieformulier via de 
website gedaan. Het is de bedoeling dit voort te zetten in de toekomst. Nieuwe leden 
krijgen een welkomstpakket van de NVL opgestuurd.

Cash heeft in 2019 een update gekregen.
De NVL kan de cao van de leden invullen, waardoor dit makkelijker 
door te geven is aan de FBZ.

2019
26 introgesprekken  

Er kunnen per lid meerdere functies worden ingevuld, zodat 
mensen per beroepsgroep/vrijgevestigde (of beide) 
gemakkelijker kunnen worden gevonden.
Door deze wijzigingen is het gemakkelijker om leden te filteren op 
beroep of cao, voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief op maat. Dit is in 
december gebruikt voor de goedkeuring voor de cao van
Ziekenhuizen.

Financiële administratie  Vanaf 2016 wordt er gewerkt met CASH. CASH is 
bedrijfssoftware, die wordt gebruikt voor de

ledenadministratie en de boekhouding. In 2019 heeft de penningmeester samen met de 
heer Jan Heijdra van CASH de administratie opnieuw ingericht. Eind 2019 werd duidelijk dat 
de boekhouding in CASH ontzettend veel tijd vergt, zeker gezien het feit dat dan de cijfers 
voor het jaarverslag moeten worden aangeleverd. De penningmeester is in deze tijd van het 
jaar ook verantwoordelijk voor de belastingaangifte en dit geeft veel druk. In 2020 gaat het 
bestuur onderzoeken of er werkzaamheden van de penningmeester kunnen worden 
uitbesteed.JA
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PR-plan

Website 

In 2019 is het PR-plan ontwikkeld en in werking gezet. Dit plan is op de najaars-
ALV van 2019 gepresenteerd en goedgekeurd. In 2020 zal dit plan verder 
worden uitgerold en geëvalueerd.

In de loop van de 2019 is er veel overleg 
geweest met de websitebouwers. 
Interactiveminds is via Adrichem 
Communicatie and Events, de 
hostingpartij. Zij ondersteunen de NVL  
bij grote wijzigingen. Er zaten wat haken 
en ogen aan de NVL-wensen. 

Er zijn in 2019 verschillende 
vernieuwingen doorgevoerd o.a. de 
nieuwspagina is vernieuwd, de lay out is 
aangepast en teksten zijn gedeeltelijk
vernieuwd.

Begin januari 2020 staat een
vergadering gepland met

de hostingpartij en de
2019 websitebouwer om

Website bezoekers de wensen
11.776 nogmaals te bespreken. 
  

De webshop is 
aangepast voor 
producten wordt 
nu een bijdrage
gevraagd, zodat dit 
kostendekkend is. 

2019
40 bestellingen 
5650 artikelen

Mochten deze 
wensen niet

haalbaar zijn, dan acht het 
bestuur het wenselijk op zoek te gaan 
naar een andere partij. 

Aan het ledendeel van de website wordt 
hard gewerkt. Na inloggen komt men op 
de homepage voor leden. Van daaruit zijn 
alle subpagina’s te bereiken. In 2019 zijn er 
verschillende formulieren aangemaakt op 
de website die online kunnen worden 
ingevuld, bijvoorbeeld declaratieformulier 
reiskostenvergoeding. Begin 2020 komt 
de agenda voor scholingen online.

2019 
Zoekfunctie LK

10.452 

2019
66% via mobiel 

2019 
Contactformulier

119x 
Overige formulieren

39x
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Nieuwsbrief Social Media

De Nieuwsbrief heeft een nieuw uiterlijk 
gekregen en wordt vanwege de meer 
professionele uitstraling weer verzonden 
via Mailchimp.  

In 2019 is een start gemaakt met het 
updaten van de social media-kanalen. 
Twitter en Pinterest zijn
afgestoten. Facebook 
en LinkedIn zijn

De nieuwsbrief wordt zo ingericht dat deze 
kort en bondig is en dat de extra informatie 
via doorkliklinks te lezen is op het 
ledendeel van de
website. Zo zijn deze berichten beter
beveiligd. 

behouden en
vernieuwd. Instagram is 
erbij gekomen.
Het blijkt dat het met 
een bestuurslid 
minder lastig is om de 
social media 
regelmatig te
vernieuwen.  

2019
Facebook

598 likes | 646 volgers
LinkedIn 
59 volgers

2019
4060 Nieuwsbrieven
Open rate 60-70% 

Op het ledendeel van 
de website kan men 
op de subpagina 
nieuwsbrieven de 
artikelen terugzoeken

en lezen. 

Er is een evenementenkalender aangemaakt voor
berichten. Het idee is dat dit 
ondersteunend kan werken met 
content plaatsen. Het YouTube 
kanaal activeren is opgeschoven 
naar halverwege 2020.

Beurzen & Congressen  In overleg met het bestuur zal de commissie Beurzen
& Congressen zich namens de NVL inschrijven als

standhouder bij verschillende beurzen en congressen voor 
verschillende disciplines.
Afgelopen jaar heeft de commissie aangegeven een 
nieuwe banner nodig te hebben om op beurzen en 
congressen te staan. Dit is opgenomen in het 
beleidsplan en de begroting voor 2020. Daarbij is er 
op de najaars-ALV 2019 aangegeven dat de leden 
vinden dat de WHO-code duidelijk zichtbaar moet 
zijn bij de stand. In 2020 wordt er gekeken of de 
banner nog past in de begroting van 2020.
Er is een initiatief voor het organiseren van een congres 
voor zorgverleners in samenwerking met de Stichting 
Beroepsopleiding Lactatiekunde. Hier hebben zich bij de 
najaars-ALV 2019 vrijwilligers voor aangemeld.
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Externe vergaderingen | Stakeholders

De NVL is vertegenwoordigd in externe werkgroepen en commissies.

Lactatiekundige zorg in Nederland  Op 5 december 2019 was de 
voorzitter uitgenodigd bij een

bijeenkomst waarbij er een terugkoppeling plaatsvond over uitgezette acties door het 
Ministerie van VWS, JGZ en NCJ. Het doel van deze bijeenkomst was om te kijken hoe de
lactatiekundige zorg beschikbaar kan komen voor alle moeders en baby’s in Nederland, met 
goede kwaliteit van zorg en een marktconforme vergoeding voor de lactatiekundigen
IBCLC. Bij dit gesprek waren vertegenwoordigers van de volgende organisaties aanwezig: 
Ministerie van VWS, ActiZ Jeugd, GGD/GHOR, Voedingscentrum, NCJ en NVL. In 2020 zal er 
aan de hand van het Kantar-rapport een plan komen voor het beter beschikbaar komen van 
lactatiekundige zorg voor alle moeders en baby’s.
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Landelijke Borstvoeding Raad  De voorzitter is aanwezig op de 
vergaderingen van de werkgroep Bestuur
& Beleid.

De LBR heeft 2 werkgroepen: ‘Bestuur & Beleid’ en ‘Samenwerking’.
In 2019 zijn er 4 vergaderingen geweest van de werkgroep Bestuur & Beleid. In 2019 
stonden o.a. de volgende punten op de agenda: het Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI), 
vernieuwing website LBR, politieke lobby (lactatiekundige zorg, kwaliteit van zorg en 
borstvoeding en werk), het vitamine-K-advies van de Gezondheidsraad, de eerste 1000 
dagen van het Actieprogramma Kansrijke Start en de WHO-code. Doelen voor 2020 zijn: 
borstvoeding als onderwerp binnen het Actieprogramma Kansrijke Start, connecties 
realiseren en onderhouden op bestuurlijk niveau, tenminste één van de lobbypunten van de 
LBR laten opnemen in het verkiezingsplan van één of meerdere partijen, monitoren op 
naleving van de warenwet en de WHO-code.
In 2019 zijn er 2 vergaderingen van de werkgroep Samenwerking geweest. In 2019 stonden
o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: BFHI, herziening Richtlijn Borstvoeding, 
Landelijke borstvoedingsweek en lobby-activiteiten. Voor 2020 staat op de planning: 
betrokkenheid bij Kansrijke Start, contacten tussen VSV’s en lactatiekundigen, borstvoeding 
als verplicht onderwerp voor VSV’s, herziening Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding, 
herziening e-learning, de Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding meer onder aandacht 
brengen van overige zorgprofessionals, toegankelijkheid lactatiekundige zorg, kwaliteit van 
lactatiekundige zorg en borstvoedingszorg en borstvoeding en werk.
In de werkgroep Samenwerking zijn er 4 leden van de NVL aanwezig, namelijk: Teddy 
Roorda, Mary Steen, Karin Tiktak en Vera van Haaren.

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum blijft actief in het 
promoten van borstvoeding en 
lactatiekundige zorg.
In 2019 hebben zij tijdens de 
Borstvoedingsweek 2019 de 
campagne Weer aan het werk na je 
verlof gelanceerd. Het 
Voedingscentrum is betrokken bij de 
LBR, heeft de e-learnings 
(Borstvoeding en kunstvoeding) in 
beheer en geeft brochures uit.
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TNO-richtlijnen  De NVL draagt regelmatig bij aan de ontwikkeling van 
richtlijnen door TNO. In 2016 is de richtlijn slaap ontwikkeld

(gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen). Marianne Vanderveen, lactatiekundige 
IBCLC heeft in reactie op de conceptrichtlijn een evidence-based essay geschreven, 
waarin de huidige stand van de wetenschap op het gebied van neurofysiologie centraal 
staat. Marijke van Noort heeft namens de NVL meegelezen met de uiteindelijke versie.
Na een oproep voor deskundige vertegenwoordiging voor de richtlijn ondervoeding is 
namens de NVL Annemieke van den Berg, lactatiekundige IBCLC, afgevaardigd.
In oktober 2018 kwam TNO met het verzoek tot het ontwikkelen van een keuzehulp
Melkvoeding, getiteld “Moedermelk of Poedermelk”. Vanuit de professionals is destijds 
negatief geadviseerd, omdat men de keuze voor borstvoeding echt niet geschikt vond 
voor een keuzehulp-tool. Voor het ontwikkelen van de tool krijgt TNO geld van de Bernard 
van Leer Foundation. In 2020 moet het product klaar zijn. De NVL heeft uitgesproken dat 
de voorkeur uitgaat naar een tool voor zorgprofessionals en geen
keuzehulp voor ouders. Het is een voorwaarde dat de tool WHO- 
code proof is.
Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de 
verschillende organisaties aanwezig: TNO, KNOV (Tineke De 
Backer), NVL (Teddy Roorda), Voedingscentrum, de schrijvers 
van het boek De Melkfabriek, KCKZ, PatiëntenFederatie en
V&VN.

Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding   In 2015 is de 
Multidisciplinaire Richtlijn

Borstvoeding online gekomen. De richtlijn ondersteunt bij het informeren, stimuleren en 
adviseren van ouders van gezonde zuigelingen. Het uitgangspunt van deze richtlijn is het
WHO-standpunt dat moedermelk de normale voeding is voor zuigelingen en jonge
kinderen. De richtlijn is vindbaar via de website van het Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid.
Het NVL-werkdocument “Tong- en lipriemproblematiek” is (nog) niet opgenomen in de 
richtlijn, maar wordt apart genoemd op de eerste pagina met informatie.

Vitamine-K-profylaxe   In mei 2019 kreeg de NVL het verzoek om input te 
geven op het Vitamine-K-profylaxe-advies van de

Gezondheidsraad. Aan de hand van een ledenraadpleging werd de input gegeven aan het
RIVM. In 2020 zal hier een besluit over volgen.
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KNOV De NVL en de KNOV werken samen binnen de Landelijke
Borstvoedingsraad. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke Richtlijn Tong- en lipriemen.

De KNOV heeft eind 2019 een bestuurscrisis meegemaakt. Het volledige bestuur en 
alle personeelsleden hebben hun ontslag gekregen.
Tineke De Backer, bestuurslid NVL en verloskundige houdt een vinger aan de pols en houdt 
de borstvoeding op de kaart bij de KNOV.

KCKZ  Bij de jaarlijkse vergadering tussen de NVL en de KCKZ was de voorzitter
aanwezig.

Er zijn meerdere onderwerpen besproken: aanwezigheid lactatiekundige IBCLC in de 
accreditatiecommissie (e-learnings en protocollen beoordelen), de e-learning borstvoeding 
voor kraamverzorgenden (door WHO-codeschenders), alle bijscholingen borstvoeding 
zullen als herhaling of verdieping worden geaccrediteerd en visitaties van KCKZ bij 
scholingen lactatiekundigen IBCLC.

Stichting Beroepsopleiding Lactatiekunde  De SBL is vrijwel 
gelijktijdig met de NVL 

scholing te geven aan de lactatiekundigen IBCLC. De stichting wordt dan ook in de statuten 
van de NVL genoemd: ‘Het verbreden en verdiepen van de kennis van haar leden op het 
gebied van lactatiekunde, ofwel in eigen beheer ofwel gedelegeerd aan bijvoorbeeld de 
Stichting Beroepsopleiding Lactatiekunde’.
De SBL heeft in 2019 twee scholingen verzorgd.
Gina Weismann was op 7 en 8 maart in La Vie in Utrecht. Zij heeft twee dezelfde scholingen 
gegeven, waarbij op de donderdag gekozen is voor een middag- en avondprogramma en 
op de vrijdag voor een dagprogramma.
In november is er na 8 jaar weer een meerdaagse scholing georganiseerd in het 
Capucijnenklooster in Biezenmortel. Hierbij waren 24
personen aanwezig die de lezingen van Chella Verhoeven, 
Monique Haneveld, Veronique Thijssen-Spaan en Serena
Debonnet hebben bijgewoond.  Totaal

135 
Deelnemers
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NCLO/Baby&Borst

In het najaar 2019 heeft het jaarlijkse gesprek plaatsgevonden. De NCLO is afgesplitst van 
Baby & Borst; het is een volledige dochter. De website van de NCLO is nog in ontwikkeling. 
Vragen, aangegeven door leden van de NVL, over de opleiding zijn gesteld en beantwoord. 
De notulen van dit gesprek zijn openbaar voor leden van de NVL.
Patricia Knook, voorzitter van de VSBB was ook aangeschoven bij deze vergadering.
Op verzoek van leden wordt er naar gestreefd in 2020 meer duidelijkheid te geven over 
de opleiding tot lactatiekundige en de examinering van de NLG-lactatiekundige.

FBZ  De NVL is als vereniging lid van de FBZ. De NVL ondersteunt leden 
vakinhoudelijk, FBZ zorgt voor de randarbeidsvoorvoorwaarden. Zo zorgen de

organisaties er samen voor dat leden hun werk goed kunnen uitvoeren. Namens de 
(beroeps)verenigingen onderhandelt de FBZ over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels, 
met name in de zorg.
De FBZ heeft in 2019 het bestuur uitgenodigd voor een informatief gesprek, iets wat eens 
per twee jaar wordt gedaan. Marjes Elling, Teddy Roorda en Cora Moerman waren namens de 
NVL bij dit gesprek aanwezig. Vanuit de FBZ waren dit Maarten Faas (voorzitter) en Caroline 
van den Brekel (directeur).
FBZ vraagt zich af of de NVL vanuit de leden al reacties krijgen op de hulp vanuit de 
FBZ of vragen ontvangen voor de FBZ. De FBZ merkt dat NVL-leden nog
weinig gebruik maken van de diensten van de FBZ.
De functiewaardering van de Lactatiekundige IBCLC in de 
ziekenhuizen kwam ook aan bod. Er is afgesproken dat er in 2020
een extra afspraak wordt gepland tussen de NVL en FBZ om te kijken 
wat de FBZ hierin nog meer voor de NVL-leden kan betekenen.
Het bestuur heeft aangegeven dat door middel van de  
nieuwsbrieven en het ledendeel van de NVL-website de FBZ meer 
onder de aandacht wordt gebracht en dat hier de komende tijd extra 
aandacht aan zal worden besteed. Met name de 10 uur 
rechtsbijstand kan voor de NVL-leden zeer waardevol zijn.  

Recht op10 uur 
Rechtsbijstand!

Verzekeraars  Op verzoek van meerdere leden is er in 2019 een start gemaakt 
met onderzoek naar de eisen van verzekeraars met betrekking tot

het vergoeden door verschillende verzekeraars van consulten van NLG-
lactatiekundigen aangesloten bij de VSBB. Hier is nog geen uitsluitsel over.
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COMMISSIES  EN

WERKGROEPEN
Het is belangrijk dat er klussen worden geklaard en het is natuurlijk het allermooist als leden 
van de NVL daarvoor in actie komen. Daartoe zijn er diverse commissies (permanent) of 
werkgroepen (tijdelijk en productgericht). Alle commissies en werkgroepen hebben een 
contactpersoon binnen het bestuur.

1. Werkgroep
1.   Wetenschappelijke

commissie
2.   Klachtencommissie
3.   Kascommissie
4.   Commissie Beurzen &

Congressen 

Basiskwaliteitseisen
2.   Werkgroep Tong- en

lipriemproblematiek
3.   Werkgroep Bijvoeding

0-6 maanden
4.   Werkgroep

Beroepsprofiel

Wetenschappelijke Commissie

Contactpersoon bestuur -> Cora Moerman
Leden commissie -> Sylvia Arnolds | Erna Klein Hofmeijer | Caterina Band

Het onderzoek van de wetenschappelijke commissie ligt helaas stil. Er is bij de voorjaars ALV 
een vraag uitgegaan naar geïnteresseerden voor het onderzoek (Weegonderzoek, n.a.v. het 
onderzoek van Joy Noel Weiss in Ontario, Canada), maar dat is nog niet concreet.
Eind 2019 is contact geweest tussen Sylvia Arnolds van het Dijklander Ziekenhuis Hoorn. en 
het bestuur.
Tijdens de najaars ALV zijn er verschillende opties aangegeven voor “nieuwe” onderwerpen 
voor de wetenschappelijke commissie mocht deze studie geen voortgang vinden. Het is het  
streven hiermee in 2020 aan de slag te gaan.
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Klachtencommissie

Contactpersoon bestuur Tineke De Backer
Leden commissie Tineke De Backer (Klachtenfunctionaris) | Annet Mulder |
Geralde Boogaard | Aline Bakker | Marije Heitlager

De klachtencommissie behandelt klachten van ouders of professionals die gebruik maken 
van diensten van NVL-leden. Ouders vinden hierover informatie op de website van de NVL 
en op websites van de vrijgevestigde lactatiekundigen IBCLC. Een vermelding van de 
klachtencommissie is een verplichting vanuit de basiskwaliteitseisen van de NVL.
De commissie is in 2019 1x actief geweest.

Verslag klacht
Mevrouw gaf aan de gegeven adviezen als verkeerd en beledigend te hebben ervaren. 
Daarbij is zij niet tevreden over het missen van de diagnose strakke tongriem (en lipriem) als 
mogelijke oorzaak van het borstvoedingsprobleem, waardoor zij niet via de natuurlijke 
manier haar zoon heeft kunnen voeden. Aandachtspunt hier was heldere communicatie en 
het duidelijk afstemmen van doelen en verwachtingen.
Na de uitspraak heeft mevrouw een bezwaar ingediend. Hierin maakte zij kenbaar dat zij 
vond dat de desbetreffende lactatiekundige een zwaardere sanctie verdiende, zoals een 
schorsing, een flinke boete of uit het vak gezet worden. Het bezwaar is doorgezet naar 
Klachtenportaal, waarvan de lactatiekundige IBCLC lid van is.

Gezien de ingediende klacht uit 2019 wordt er in 2020 verder uitgezocht of een eigen 
klachtencommissie juridisch gezien nog wel een mogelijkheid en haalbaar is.

Kascommissie

Contactpersoon bestuur -> Marjes Elling
Leden Commissie -> Audrey van Baggum | Karine 
Harms | Roos de Vries

De kascommissie is op 29 februari 2020 
samengekomen voor de boekcontrole.

De kascommissie beveelt de aanwezige leden op de ALV 
op  8 mei 2020 aan het bestuur decharge te verlenen met 
betrekking tot de jaarcijfers van 2019.
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Commissie Beurzen & Congressen

Contactpersoon bestuur -> Cora Moerman 
Leden Commissie -> Cora Moerman

Het doel van deze commissie is het promoten van de NVL bij diverse beroepsgroepen of
stakeholders. Dit gebeurt door als standhouder aanwezig te zijn bij diverse symposia en 
congressen en/of zelf een congres/symposium te organiseren.

Verslag commissie Beuzen & Congressen 
In 2019 zijn er 3 congressen bezocht: 

·28-01-2019 | Zorg rond de pasgeborene. In beweging: samen naar nog betere 
geboortezorg Scem | congrescentrum Reehorst Ede | Doelgroep: O&G 
verpleegkundigen, neonatologie verpleegkundigen en kinderverpleegkundigen; 
·23-05-2019 | Voedingsproblemen bij jonge kinderen | Scem | congrescentrum Reehorst 
Ede | doelgroep: Kinderartsen, jeugdartsen, diëtisten, logopedisten, 
kinderverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, 
kinderpsychologen, pedagogen, hun assistenten en andere belangstellenden; 
·13-09-2019 | de Dag van de Kraamzorg | KCKZ | NBC Nieuwegein | doelgroep: 
kraamverzorgsters. 

In 2019 gaf de ALV toestemming voor het bijwonen van gesponsorde beurzen en
congressen. De voorwaarde hiervoor is dat we de WHO-code actief uitdragen. 
Op de najaars-ALV hebben zich meerdere vrijwilligers aangemeld.
Cora moet in 2020 afscheid nemen van het bestuur (maximale zittingsduur bereikt), maar zal 
namens de NVL op de beurzen aanwezig blijven.
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Werkgroep Tong- en lipriemproblematiek

Contactpersoon bestuur -> Tineke De Backer
Leden werkgroep -> Tineke De Backer | Maaike van Broekhoven | Emmy Janson |Femmie de 
Jong |Berber Meihuizen (voorzitter).

Verslag werkgroep Tong- en lipriemproblematiek
De werkgroep bestaat sinds 2014, heeft in 2016 de eerste en 
tweede editie van het (werk)document ‘Tong- en 
lipriemproblematiek bij zuigelingen’ gepubliceerd; in 2019 is de 
derde, gedeeltelijk herziene en aangevulde editie digitaal 
gepubliceerd, zonder copyright. Soms is nieuwbouw handiger dan 
verbouwen: de herziening kostte meer tijd dan we dachten.
Die derde editie is in het afgelopen jaar tijdens de voorjaars-ALV
gepresenteerd.
Het hernieuwde document is sindsdien te vinden op de site van de NVL.
In den lande komen er langzaamaan meer tongriembehandelaars bij en er is nog steeds 
aandacht voor de problematiek van de symptomatische tongriem, maar we zijn er nog niet. 
Twee werkgroepleden werken in een tongriemkliniek en een lid is behandelaar; alle drie 
merken we aan moeders dat ze ondanks die toenemende bekendheid aanlopen tegen 
onbekendheid, onbegrip en (onterechte) aannames. Daaruit blijkt dat er, ondanks ons 
document en aandacht voor de symptomatische tongriem tijdens congressen, toch nog veel 
onwetendheid heerst onder collegae, ketenzorgpartners en andere zorgverleners.
De werkgroep blijft actief door lezingen, zoals recent op Gold, te volgen en door de literatuur 
en onderzoeken bij te houden. Het BOEFjes onderzoek wordt nog gepubliceerd, hopelijk zo 
snel mogelijk!
Voortgang
De werkgroep heeft enkele plannen om ons document onder de aandacht te brengen; dit 
jaar willen we bijeenkomen, de plannen uitwerken en presenteren aan het bestuur. Ons doel 
met het document was om zowel ouders als zorgverleners te informeren over de 
symptomatische tong- en/of lipriem. Mogelijk helpen onze ideeën om dat doel beter te
bereiken.

Het document voorziet duidelijk in een behoefte en wordt geregeld via de website
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Werkgroep Basiskwaliteitseisen

Contactpersoon bestuur -> Marjan Mühren
Leden werkgroep -> Emmy Janson | Annet Mulder (voorzitter) | Marga Wapenaar | Elina van 
Roekel | Rufna Alrich

Verslag werkgroep Basiskwaliteitseisen
De Werkgroep BKE is in het najaar 2019 samengekomen met de nieuwe samenstelling. 
Het doel is om in 2019 alle BKE-documenten die op de website staan door te nemen en
belangrijke aanpassingen te presenteren op de voorjaars ALV in 2020. Het gaat om ongeveer 
20 verschillende documenten.
De werkgroep heeft afgesproken om alleen aan te passen wat echt nodig is of wat herzien 
moet worden. We spreken af niet te letten op afwijkende zinsopbouw. Leden moeten dan 
namelijk ook alle documenten op hun website weer aanpassen en dit is voor sommigen veel 
werk of er zijn zelfs kosten voor hen aan verbonden.
Het doel is om in 2020 op de ALV de belangrijke aanpassingen kort te presenteren. Het is 
verder aan het bestuur om te checken of de leden zich aan de BKE houden.

Het controleren van websites is een taak van Marjan Muhren en Anouk
Bolhaar.
Er zijn minder sites nagekeken dan gewenst het afgelopen jaar. Dit is een 
gevolg van een kleinere bezetting in het bestuur. Wanneer we in 2020 
weer op volle sterkte zijn hopen we hier weer actief verder mee te gaan.  

V 83 sites

Werkgroep Bijvoeding 0-6 maanden

Contactpersoon bestuur -> Marjan Mühren
Leden werkgroep -> Liesbeth van Amerongen – Koelemij | Myrte van Lonkhuijsen| Diana 
Lutjes | Marjan Mühren | Erica Stapper | Noortje van den Elzen

Verslag werkgroep Richtlijn Bijvoeding
De werkgroep had aanvankelijk tot doel gesteld de NVL-richtlijn Bijvoeding te herzien. 
Gaandeweg het ontwikkelproces werd echter besloten om een (nieuw) werkdocument te 
schrijven, waarin alle aspecten van bijvoeding uitgebreid belicht worden.
Eind 2018 was het document gereed. In 2019 is dit gepresenteerd op de ALV en 
beschikbaar gekomen via de website.

De werkgroep heeft in 2019 niet gewerkt aan het document. Onderzoeken die men in de 
loop van het jaar is tegengekomen zijn opgeslagen om later te beoordelen en indien 
nodig te gebruiken bij het updaten van het document.
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Werkgroep Beroepsprofiel

Contactpersoon bestuur -> Teddy Roorda
Leden werkgroep -> Isabel Klein | Stephanie Sanders MA | Marianne Vanderveen BSc

Verslag werkgroep Herziening Beroepsprofiel lactatiekundige IBCLC
Deze werkgroep heeft in 2019 de herziening van het document Beroepsprofiel 
Lactatiekundige IBCLC voortgezet waarmee in 2018 was gestart.
Het document is voorzien van aanpassingen, opmerkingen, passages ter discussie en 
openstaande vragen; deze zijn begin 2019 voorgelegd aan het bestuur.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van september 2019 heeft Marianne het herziene 
Beroepsprofiel gepresenteerd en de overwegingen aangaande de belangrijkste wijzigingen
doorgenomen. Essentieel daarbij zijn de biologische blauwdruk van de baby, borstvoeding 
als norm, borstvoeding als meer dan voeden (product én proces) en de ouderlijke
autonomie. Ook is door het opnemen van bepaalde referenties (zoals de IBLCE Detailed 
Content Outline en een document over context-based practice) duidelijker zichtbaar 
gemaakt wat de ‘scope of practice‘ van de lactatiekundige is. In de ALV is met de aanwezige 
leden gesproken over een aantal nog te beantwoorden vragen, zoals de (on)wenselijkheid 
van het opnemen van cijfers: ze kunnen zaken inzichtelijk maken, maar maken een document 
ook sneller gedateerd. Bovendien is altijd de vraag hoe het met de validiteit en 
betrouwbaarheid van de gehanteerde cijfers gesteld is. Tevens is gesproken over de 
beschreven competenties en of die niet te pretentieus zijn hier en daar. Besloten is een soort 
disclaimer op te nemen: afhankelijk van de setting waarin de IBCLC werkt, varieert de 
specifieke kennis. Verder zijn de nieuwe scholingsaspecten uitgewerkt en is de tekst over de 
geschiedenis van het beroep aangepast in lijn met ontwikkelingen in het Nederlandse
zorgstelsel. Begin 2020 zijn, tijdens een afrondende videovergadering, waarbij zowel bestuur 
als werkgroep vertegenwoordigd was, de laatste punten van overleg en discussie verwerkt. 
Het document is voorjaar 2020 gereed om geïmplementeerd te worden.

De NVL heeft voor haar leden een vertrouwenspersoon die
kan worden geraadpleegd. Femke van Roosendaal is in 2019 niet
geraadpleegd. Femke is psycholoog van oorsprong en de 
aangewezen persoon hiervoor.

Zij zal ook in 2020 voor leden van de NVL bereikbaar zijn.
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JAARREKENING

Marjes Elling 

Penningmeester
In 2019 waren er weinig grote uitgaven. Behalve de ontwikkeling voor de nieuwe folder en
PR-materialen zijn er geen bedragen die opvallen in het uitgavenpatroon. Doordat er 3 
bestuursleden vroegtijdig hun functie neerlegden voor er nieuwe bestuursleden waren 
aangesteld, zijn er minder bestuursvergoedingen en onkosten uitbetaald.

CASH 
Eind 2019 heeft de penningmeester CASH opnieuw ingericht. Er zijn aanpassingen 
gedaan zodat de trefwoorden, waarmee informatie uit CASH gehaald kan worden, 
gemakkelijker te gebruiken zijn. CASH is een doorlopend proces met leden die erbij 
komen of eraf gaan, gegevens die aangepast moeten worden om een en ander up to date 
te houden.
De heer Jan Heijdra ondersteunt de penningmeester bij het incasseren van de 
contributies en mutaties in CASH.
MBV (management begeleiding vrije beroepen) heeft het jaarverslag weer gemaakt en alles 
samen met de penningmeester zo helder mogelijk op een rijtje gezet.

Kascommissie
Op 29 februari 2020 is de kascommissie bij elkaar gekomen. Audrey van Baggum, Karine 
Harms en Roos de Vries hebben de jaarcijfers bestudeerd en waar vragen waren zijn deze
besproken. Eén van de leden van de kascommissie doet verslag tijdens de ALV in het
voorjaar.

Balans
De NVL heeft nog zo’n 60.000 euro reserve. Hiermee wordt o.a. gespaard voor een 
congres/ jubileum. Verder is er een nieuwe banner besteld voor de beursstand, en er 
wordt een extra uitgave gedaan aan FBZ in verband met de rechtsbijstand. Daarnaast is er 
ruimte voor
werkgroepen om aan de slag te gaan. De begroting voor 2020 is zo opgesteld dat er wat  zal 
worden ingeteerd op deze reserve.
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.
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Contactgegevens

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

·Info@nvlborstvoeding.nl

·voorzitter@nvlborstvoeding.nl

·secretaris@nvlborstvoeding.nl

·penningmeester@nvlborstvoeding.nl

·webbeheerder@nvlborstvoeding.nl

·leden-administratie@nvlborstvoeding.nl

·klachten@nvlborstvoeding.nl

KvK 40413166


