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Op zoek naar een lactatiekundige
in uw buurt?
www.bvl-borstvoeding.be

Promoot, beschermt en
ondersteunt borstvoeding
Verantwoordelijke uitg. Veerle Van Bocxstaele, Maleizenstraat 23, 3020 Herent

Voor de meeste mama’s en baby’s verloopt
de borstvoedingsperiode zonder veel problemen.
Soms gaat het anders dan verwacht.
Lactatiekundigen zijn specialisten
in het begeleiden van borstvoeding en kunnen
advies geven aan jonge ouders en zorgverleners
die problemen ervaren of verwachten
bij de borstvoeding.

Lactatiekundigen hebben het postgraduaat lactatiekunde gevolgd en het getuigschrift behaald.
Lactatiekundigen IBCLC zijn geslaagd voor het
internationale examen georganiseerd door het
IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examinators) en hebben het certificaat IBCLC
(International Board Certified Lactation Consultant) behaald. Om de titel te behouden is de lactatiekundige IBCLC verplicht bijscholingspunten te
verwerven en/of opnieuw examen te doen.

Lactatiekundigen (IBCLC)
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Kunnen geraadpleegd worden door
ouders en door zorgverleners.

Prenataal
Geven advies, doen consultaties en
bieden een uitgebreidere opvolging.
Doen moeder-kind consultatie met
betrekking tot alle aspecten van de
borstvoeding.

Streven naar een individuele begeleiding in samenwerking met andere
gezondheidswerkers.

5

Verzorgen opleiding en bijscholing
over borstvoeding.
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Hebben meestal een basisdiploma als
vroedvrouw, verpleegkundige of arts.
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Wanneer een beroep doen op
een lactatiekundige?

Zijn werkzaam in een solopraktijk,
een groeps-praktijk, een ziekenhuis,
bij Kind en Gezin,...
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Voorlichting en advies m.b.t. borstvoeding
Problemen bij vorige borstvoeding
Borstvoeding na borstchirurgie
Meerlingenzwangerschap
Ziekte van moeder (o.a. diabetes), medicatiegebruik
Introduceren van melkproductie bij draagmoederschap en adoptie
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Aanlegproblemen
Borstweigeren, onrust aan de borst
Pijnklachten
Herhaaldelijke borstontstekingen
Onvoldoende/overmatige melkproductie
Onvoldoende groei van de baby
Kolven en bewaren van moedermelk
Medicatiegebruik
Vroeggeboorte
Ziekte of handicap van moeder of baby
Relactatie (opnieuw starten met borstvoeding)
Combinatie borstvoeding en werken/studeren
Afbouwen van borstvoeding

